P R O T O K Ó Ł Nr XXIII/16
sesji Rady Gminy Suwałki
odbytej w dniu 25 października 2016 roku w godz. 12000-1335
w sali nr 16 Urzędu Gminy w Suwałkach przy ul. Świerkowej 45.
Obradom przewodniczył Marek Jeromin – Przewodniczący Rady Gminy Suwałki.
Radni obecni na sali obrad:
1. Bałtrukanis Janusz
2. Czerniawska Iwona Teresa
3. Golubek Lucyna
4. Grygo Stanisław
5. Jeromin Marek
6. Józefowicz Mariusz Waldemar
7. Mackiewicz Stefan
8. Moroz Grzegorz
9. Ostrowski Jarosław
10. Rozumowski Grzegorz
11. Sawicki Marian
12. Sztermer Jolanta
13. Piotr Taraszkiewicz
14. Tomaszewski Piotr
Radny nieobecny na obradach: Nieszczerzewicz Adam
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
W obradach uczestniczyli: Tadeusz Chołko – Wójt Gminy, Beata Skrocka – Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach, Alicja Przekop – Kierownik Ref. ds.
Inwestycyjnych i Gospodarczych, Katarzyna Jabłońska – Kierownik Ref. ds. Planowania
Przestrzennego, Dariusz Saweliew – Kierownik Ref. ds. Polityki Społeczno-Gospodarczej,
Cezary Folejewski – radca prawny, Ewa Sienkiewicz – wz. Skarbnika Gminy, Halina Smulko
– Inspektor Ref. ds. Finansowych, Alicja Rawa-Cimochowska – Dyrektor Szkoły Podstawowej
w Nowej Wsi, Daniel Gajewski – pracownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego
w Suwałkach, sołtysi wsi w liczbie 14 osób (w tym 5 radnych gminy) – listy obecności
stanowią załączniki nr 2-4 w załączeniu do protokołu.
Ad. 1
Otwarcie obrad.
Marek Jeromin – Przewodniczący Rady otworzył obrady XXIII Sesji Rady Gminy. Powitał
Wójta Gminy, Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy, radnych, kierowników referatów, gości,
sołtysów oraz wszystkich obecnych na sesji.
Przewodniczący Rady stwierdził, że na 15 radnych ustawowego składu Rady Gminy zgodnie
z listą obecności w obradach uczestniczy 14 radnych, wobec czego istnieje wymagane quorum
do podejmowania prawomocnych uchwał.
Ad. 2
Przyjęcie porządku obrad.
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Porządek obrad sesji radni otrzymali wraz z materiałami do poszczególnych punktów obrad.
Marek Jeromin – Przewodniczący Rady zapytał, czy Radni chcieliby wnieść uwagi bądź
propozycje do przedstawionego porządku obrad.
Do porządku obrad nie zgłoszono uwag, wobec czego Przewodniczący Rady poddał pod
głosowanie porządek obrad. Udział w głosowaniu wzięło 14 radnych. Za przyjęciem porządku
obrad głosowało 14 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się - 0.
Porządek obrad sesji będzie obejmował:
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XXII Sesji Rady Gminy Suwałki.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy oraz z wykonania uchwał w okresie między
sesjami.
5. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy Suwałki.
6. Interpelacje i zapytania radnych oraz kierowników jednostek pomocniczych.
7. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych złożonych według stanu na dzień
31 grudnia 2015 r. przez osoby zobowiązane ustawą o samorządzie gminnym.
8. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Suwałki za rok szkolny
2015/2016.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Suwalskiemu.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na
2016 rok.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru
podatku rolnego.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XI/84/15 Rady Gminy
Suwałki z dnia 27 października 2015 r. w sprawie opłaty targowej.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków
przyznawania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistycznie usługi opiekuńcze,
z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami
psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego
zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
15. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
16. Wnioski i oświadczenia.
17. Zamknięcie obrad.
Ad. 3
Przyjęcie protokołu z obrad XXII Sesji Rady Gminy Suwałki.
Do protokołu uwag nie zgłoszono, zatem Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem
protokołu. W głosowaniu udział wzięło 14 radnych. Za przyjęciem protokołu głosowało 14
radnych, przeciw 0, - wstrzymało się – 0.
Protokół z XXII Sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie przez Radę Gminy.
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Ad. 4
Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy oraz z wykonania uchwał w okresie między
sesjami.
Tadeusz Chołko – Wójt Gminy przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności od ostatniej
sesji Rady Gminy od dnia 27 września 2016 r. do dnia 25 października 2016 r.- stanowi
załącznik nr 5 do protokołu.
Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy przedstawił sprawozdanie z wykonania uchwał Rady
Gminy podjętych na XXII Sesji Rady Gminy w dniu 26 lipca 2016 r. – stanowi załącznik nr
6 do protokołu.
Radni nie zgłosili uwag, w związku z powyższym sprawozdanie o międzysesyjnej działalności
i wykonania uchwał Rady Gminy zostało przyjęte.
Marek Jeromin - Przewodniczący Rady zwrócił się do wszystkich o powstanie i uczczenie
minutą ciszy zmarłą Krystynę Eugenię Stefanowicz-Zając wieloletnią nauczycielkę szkoły
w Białej Wodzie, byłą sołtys wsi Stary Folwark, członkini Zespołu „Wigranie”, osobę aktywnie
uczestniczącą w życiu kulturalnym i społecznym Gminy Suwałki.
Ad. 5
Sprawozdanie z działalności komisji Rady Gminy Suwałki.
Radna Jolanta Sztermer – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Gminy zapoznała ze
sprawozdaniem z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy z dnia 21 października 2016 r.
– stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Radny Jarosław Ostrowski – Przewodniczący Komisji Gospodarczej Rady Gminy zapoznał ze
sprawozdaniem z posiedzenia Komisji Gospodarczej Rady Gminy z dnia 24 października
2016 r. – stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Radny Stefan Mackiewicz – Przewodniczący Komisji Społecznej Rady Gminy zapoznał ze
sprawozdaniem z posiedzenia Komisji Społecznej Rady Gminy z dnia 14 października 2016 r.
– stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Radni nie zgłosili uwag do przedłożonego materiału, w związku z powyższym sprawozdanie
z działalności Komisji Rewizyjnej, Komisji Gospodarczej i Komisji Społecznej Rady Gminy
w okresie między sesjami zostało przyjęte.
Ad. 6
Interpelacje i zapytania radnych oraz kierowników jednostek pomocniczych.
Sołtys wsi Krzywe;
- W imieniu mieszkańców wsi Krzywe zwróciła się w sprawie oświetlenia ulicznego. W tej chwili
według części mieszkańców światło uliczne zapala się za późno ponieważ o godz. 1820 a przy
parku o godz. 1920 . Prośba jest taka, żeby na nowy czas zapałało się przed godz. 1700 .
- Zgłosiła, że nie świeci jedna lampa we wsi Krzywe przy posesji nr 39 koło Pana
Nieszczerzewskiego.
- Zwróciła się z prośbą o wstawienie wybitej szyby na pierwszym przystanku we wsi Krzywe.
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Sołtys wsi Nowa Wieś – zwróciła się w sprawie tabliczek z adresami w Nowej Wsi, czy coś się
w tej sprawie zmieniło, kiedy zostaną ustawione.
Radny Stanisław Grygo – zapytał jakie są postępy w sprawie budowy wodociągu we wsi
Trzciane, czy został już przeprowadzony przetarg na budowę wodociągu.
Radny Stefan Mackiewicz – zwrócił się odnośnie pomostu we wsi Krzywe. Pomost na plaży
w Krzywem, czy należy do gminy, czy jest pod opieką gminy ale jest w stanie tragicznym,
poszycie wymaga wymiany. Zapytał, czy w tym kierunku będą jakieś prace prowadzone. Tam
w sezonie jest duży ruch nie tylko miejski ale i lokalny. Czy można było by wspólnie z parkiem
dogadać się i jakiś projekt napisać, żeby zdobyć pieniądze. W tej chwili park robi inwestycje
polegające na wykorzystaniu materiałów, które nie ulegają żadnej degradacji, to jest materiał,
który nie szkodzi środowisku.
Ad. 7
Informacja z analizy oświadczeń majątkowych złożonych według stanu na dzień
31 grudnia 2015 r. przez osoby zobowiązane ustawą o samorządzie gminnym.
Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy poinformował, że osoby zobowiązane do złożenia
oświadczeń majątkowych to: radni Rady Gminy Suwałki, Wójt Gminy, Sekretarz Gminy,
Skarbnik Gminy, kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy Suwałk. W wymaganym
ustawą terminie tj. do dnia 30 kwietnia 2016 r. oświadczenia majątkowe zostały złożone. Do
niektórych oświadczeń majątkowych były niewielkie zastrzeżenia natury formalnej. Jakiś
większych zarzutów przy analizie tych oświadczeń majątkowych nie było.
Marek Jeromin - Przewodniczący Rady poinformował, że informacja z analizy oświadczeń
majątkowych złożonych według stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. przez osoby zobowiązane
ustawą o samorządzie gminnym została dołączona do materiałów sesyjnych - stanowi
załącznik nr 10 i 11 do protokołu.
Ad. 8
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Suwałki za rok szkolny
2015/2016.
Irena Walendzewicz – Kierownik GZEAS wyjaśniła, że do 2009 r. oświata przedkładała Radzie
Gminy tylko sprawozdanie finansowe. Od 2009 r. zgodnie z art. 5a ust. 4 ustawy z dnia 7
września 1991 r. o systemie oświaty organ wykonawczy gminy tj. Wójt Gminy ma obowiązek
w terminie do 31 października przedstawić organowi stanowiącemu gminy tj. Radzie Gminy
Suwałki informację o stanie realizacji zadań oświatowych w szkołach prowadzonych przez
gminę za poprzedni rok szkolny. Informacja, która została Państwu przedłożona dotyczy roku
szkolnego 2015/2016. Informacja składa się z trzech bloków: 1) Pierwszy to zadania oświatowe
realizowane na poziomie gminy, 2) Drugi to zadania oświatowe realizowane na poziomie
szkoły. 3) Trzeci to informacja o wynikach sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego,
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przeprowadzonego w roku szkolnym 2015/2016. Pan Wójt przybliża Państwu jakie szkoła
miała w minionym roku szkolnym osiągnięcia dydaktyczne, sportowe, artystyczne, jakie były
realizowane programy np. wychowawczy itp. Nasza informacja jest dokumentem obszernym
ponieważ przy każdym programie realizowanym podajemy podstawy prawne oraz warunki
jakie należało spełniać, aby dany program realizować. Nie ma żadnych wytycznych, co do tego,
co powinno być ujęte w takiej informacji. Ustawa jednak wskazuje wprost, że ma być podana
informacja o wynikach sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego. Korzystając z opracowań
Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży takie informacje Państwu podajemy. Dyrektorzy
szkół byli powiadomieni o obradach sesji Rady Gminy. Jest Pani dyrektor ze Szkoły
Podstawowej z Nowej Wsi, jeżeli ktoś chciałby się cokolwiek dowiedzieć co się dzieje
w szkole to zapraszam.
Alicja Rawa-Cimochowska - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi przedstawiła
informację o stanie realizacji działań oświatowych Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi w roku
szkolnym 2015/1016, w tym o wynikach sprawdzianu. W szkole działa w sumie dziewięć kół
zainteresowań i zajęć pozalekcyjnych. Uczniowie uczestniczyli w zawodach, turniejach
sportowych, w konkursach recytatorskich, plastycznych, przedmiotowych między innymi
z języka polskiego, matematyki, historii oraz przyrody. Szkoła była organizatorem Gminnego
Konkursu Recytatorskiego Poezji Patriotycznej, Gminnego Turnieju Piłki Nożnej oraz
Gminnego Turnieju Recytatorskiego „Brzewchwochwałki”. Uczniowie uczestniczyli w około
26 uroczystościach i imprezach szkolnych zorganizowanych zgodnie z planem pracy szkoły.
Dzięki realizacji wielu projektów w szkole odbywały się ciekawe dodatkowe zajęcia
edukacyjne. Zakupiono również różne pomoce dydaktyczne. Szkoła realizowała między
innymi projekt książki naszych marzeń, projekt potyczki logiczne językowe, projekt zmiany
klimatu to też twój problem ekologiczna Nowa Wieś, program Mały Mistrz to zajęcia sportowe
w klasie I. W szkole zorganizowany był Wigierski Dzień, realizowany w ramach projektu
promocja sportu z Akademią piłkarską Wigry-Suwałki wśród uczniów szkół podstawowych
na terenie Gminy Suwałki. Realizowaliśmy projekt ochrona płazów na obszarach Natura 2000
w północno-wschodniej Polsce we współpracy ze Stowarzyszeniem Człowiek i Przyroda.
Dzieci z oddziału przedszkolnego w roku szkolnym 2015/2016 uczestniczyły w projekcie
„Dzieciństwo bez próchnicy”. Oprócz tych projektów uczniowie uczestniczyli w ponad 30
programach, akcjach, wyjazdach edukacyjnych i wycieczkach. Szkoła utrzymuje stałą
współpracę z około osiemnastoma instytucjami. Podejmujemy działania określone w programie
wspierania uczniów zdolnych w Gminie Suwałki stosując różnorodne formy, metody pracy
z uczniem zdolnym. Promujemy uczniów uzdolnionych poprzez prezentacje w mediach, na
stronie internetowej szkoły poprzez wpisywanie do kroniki szkolnej informacji o osiągnięciach,
poprzez nominowanie do nagród, stypendium, poprzez organizowanie wystawy prac,
wykorzystanie prac uczniów podczas realizacji tematów na lekcjach. Efektem tych działań
z uczniami zdolnymi jest promocja szkoły, promocja gminy, wzbogacenie oferty edukacyjnej
szkoły, w tym poprawa osiąganych wyników przez szkołę na sprawdzianie zewnętrznym. Jeżeli
chodzi o sprawdzian zewnętrzny to ubiegłoroczny ogólny wynik szkoły wynosi:69 % z języka
polskiego, 61 % z matematyki, 78% z języka angielskiego. W porównaniu z województwem
i z krajem średnia szkoły z części pierwszej, czyli matematyczno-polonistycznej 65 %, średnia
województwa 63%, a kraju 63%. Jeżeli chodzi o język angielski to średnia szkoły wynosi 77%,
średnia województwa 70 %, średnia kraju 71%. Także ogólnie należy stwierdzić, że wynik
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naszego sprawdzianu jest wysoki. Z innych zadań to w ubiegłym roku szkolnym wykonano
ogrodzenie boiska szkolnego w celu poprawy bezpieczeństwa uczniów. Podkreśliła, że
ogromnym problemem i utrudnieniem w realizacji zadań oświatowych dla szkoły jest brak sali
gimnastycznej. Zaprosiła do śledzenia strony internetowej szkoły, gdzie na bieżąco można
obserwować podejmowane przez szkołę działania.
Tadeusz Chołko - Wójt Gminy powiedział, że
z prowadzenia szkoły przez Panią dyrektor.

jako organ jest bardzo zadowolony

Sołtys Wsi Nowa Wieś – potwierdziła jako sołtys i przewodnicząca rady rodziców, że szkoła
jest bardzo dobrze zarządzana przez Panią dyrektor.
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Suwałki za rok szkolny 2015/2016 – stanowi
załącznik nr 13 do protokołu.
Ad. 9
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Suwalskiemu.
Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy omówił projekt uchwały. W związku z realizacją
inwestycji polegającej na „Wykonanie odnowy nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej Nr
1151 Suwałki-Sobolewo” Gmina Suwałki przekazuje środki finansowe niezbędne do realizacji
tej inwestycji. Część drogi o długości 750 m przebudowana by była z tych środków w tym roku.
Druga część o długości oczywiście nie mniejszej była by do realizacji w przyszłym roku, jeżeli
znajdzie się w budżecie Starostwa Powiatowego. Te środki finansowe są przesuwane z zadania
„Zmiana nawierzchni żwirowej na asfaltową w m. Poddubówka” ponieważ nie wyszło do
realizacji w tym roku ze względu na to, że wniosek nie otrzymał dofinansowania ze środków
unijnych. Będziemy starali się w roku przyszłym, bądź w latach kolejnych o realizację tej
inwestycji. Droga w Sobolewie będzie przebudowana na zgłoszenie, nie wymaga wykonania
dokumentacji projektowej, ani otrzymania pozwolenia na budowę. To jest szybki etap
realizacji, jeszcze w tym roku możemy tą drogę przebudować. Starostwo Powiatowe
w Suwałkach oczywiście będzie wyłaniało wykonawcę zgodnie z prawem zamówień
publicznych i zleci jej wykonanie.
Przewodniczący Rady – zapytał, czy są pytania do tej uchwały.
Radny Stanisław Grygo – powiedział, że mam wątpliwości, czy jest uzasadnione wspierać
Starostwo Powiatowe w budowie drogi powiatowej gdzie na terenie gminy są odcinki dróg
gminnych w złym stanie, może lepiej gminne drogi poprawić zamiast dróg powiatowych.
Tadeusz Chołko - Wójt Gminy odpowiedział, że tą drogą jeżdżą też mieszkańcy gminy a może
nawet przede wszystkim mieszkańcy gminy, to nie jeżdżą mieszkańcy miasta. My wiemy jakie
są drogi gminne, uważam, że tę drogę trzeba poprawić.
Zbigniew Mackiewicz - Sekretarz Gminy dodał, że na tej drodze jest duże natężenie ruchu,
nieporównywalne natężenie ruchu do dróg gminnych. Ale mieszkańcy nasi chcą jeździć dobrą
drogą, utwardzoną i na dobrą sprawę nie interesuje, czy to jest droga gminna, czy powiatowa,
ma być dobra droga bez wyboi.
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Radny Piotr Taraszkiewicz – ja składałem wniosek, żeby zrobić drogę, odcinek 500 m od wsi
Poddubówek do wsi Zielone Drugie, bo też ludzie żyją i potrzebują drogi a jest ona w złym
stanie.
Tadeusz Chołko - Wójt Gminy – tam są cztery nieruchomości: Dziądziak, Kopko, Sobolewski
i Kamiński.
Radny Piotr Taraszkiewicz – to znaczy, tam nie trzeba.
Tadeusz Chołko - Wójt Gminy – trzeba wszędzie, żeby były pieniądze to wszystkie drogi
byśmy zrobili.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu brało udział 14
radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych, przeciw - 2, wstrzymało się - 1.
Podjęto większością głosów UCHWAŁĘ NR XX1II/184/16 w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi Suwalskiemu - stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
Ad. 10
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2016 rok.
Ewa Sienkiewicz – wz. Skarbnik Gminy poinformowała, że zmiany do budżetu Gminy Suwałki
na 2016 zostały omówione na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Suwałki i Komisji
Społecznej Rady Gminy Suwałki. W imieniu Wójta Gminy zwróciła się do Rady Gminy
o przyjęcie dodatkowej zmiany do przedłożonego projektu uchwały w sprawie zmian
w budżecie Gminy Suwałki na 2016 rok, po stronie planu dochodów i planu wydatków
w związku z otrzymaniem od Wojewody Podlaskiego zwiększenia dotacji o kwotę 19 000 zł
na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.
Marek Jeromin - Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś z Radnych ma jakieś pytania. Głosów
w dyskusji nie było i Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zaproponowaną zmianę do
projektu uchwały. Udział w głosowaniu wzięło 14 radnych. Za głosowało 12 radnych, przeciw
- 0, wstrzymało się – 2.
Ewa Sienkiewicz – wz. Skarbnik Gminy odczytała projekt uchwały.
Marek Jeromin - Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. Udział
w głosowaniu wzięło 14 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, przeciw - 0,
wstrzymało się – 2.
Podjęto większością głosów UCHWAŁĘ Nr XXIII/185/16 w sprawie zmian w budżecie
Gminy Suwałki na 2016 rok - stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
Przewodniczący Rady ogłosił 10 minutową przerwę (1240-1250).
Ad. 11
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru
podatku rolnego.
Tadeusz Chołko – Wójt Gminy omówił projekt uchwały. Proponuje się obniżyć cenę 1 q żyta
stanowiącego podstawę do naliczania podatku rolnego z kwoty 52,44 zł 1 q do kwoty 50,00 zł
za 1 q, pozostawiając stawkę na takim samym poziomie jak w roku 2016.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały. W związku z tym
Przewodniczący Rady odczytał i poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu brało
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udział 14 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, przeciw - 1, wstrzymało się
– 1. Podjęto większością głosów UCHWAŁĘ NR XXIII/186/16 w sprawie obniżenia ceny skupu
żyta do celów wymiaru podatku rolnego - stanowi załącznik nr 16 do protokołu.

Ad. 12
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości.
Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy przedstawił propozycje stawek podatku od
nieruchomości na rok 2017.
Od budynków i budowli:
- budynki mieszkalne i ich części – 0,70 zł, pozostaje na poziomie roku 2016;
- budynki lub ich części związane z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz części
budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 21,50 zł,
- budynki lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie
kwalifikowanym materiałem siewnym – 9,94 zł pozostaje na poziomie roku 2016;
- budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń
zdrowotnych – 4,50 zł,
- budynki pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 7,25 zł,
- budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej – 2% stawka
maksymalna, pozostaje na poziomie roku 2016.
Od gruntów:
- związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,88 zł pozostaje na poziomie roku
2016,
- pod jeziorami, zajęte na zbiorniki wodne retencyjne lub elektr. wodne - 4,54 zł,
- pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego – 0,47 zł,
- niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji – 2,98 zł.
Radna Jolanta Sztermer – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej powiedziała, że zgodnie
z przedstawioną propozycją, te minimalne podwyżki uderzą w pewną grupę osób, którzy nie są
rolnikami. Propozycja podatku od gruntów pozostałych, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej
statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 47 gr
a była 43 gr, to jest 10 % podwyżka. W tej grupie znajdą się wielokrotnie emeryci, którzy kiedyś
przekazali ziemię nawet na rzecz gminy zostawiając sobie siedlisko i działkę 30 ar. Także
uderzy właśnie w tych działkowiczów, gdzie przy 30 arowej działce będzie to 120 zł, przy
okazji coś jeszcze wzrośnie a podwyżka emerytury 5 zł. Komisja Rewizyjna Rady Gminy
Suwałki zaproponowała, stawkę podatku od gruntów pozostałych, w tym zajęte na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
– 0,45 zł.
Marek Jeromin - Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek Przewodniczącej
Komisji Rewizyjnej o ustalenie stawki podatku od gruntów pozostałych, w tym zajętych na
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prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku
publicznego w wysokości 0,45 zł.
W głosowaniu brało udział 14 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 11 radnych, przeciw
- 1 wstrzymało się – 2. Wniosek został przyjęty większością głosów.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie określenia wysokości
stawek podatku od nieruchomości wraz z wprowadzoną zmianą. W głosowaniu brało udział 14
radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 9 radnych, przeciw - 3, wstrzymało się – 2.
Podjęto większością głosów UCHWAŁĘ NR XXIII/187/16 w sprawie określenia wysokości
stawek podatku od nieruchomości - stanowi załącznik nr 17 do protokołu.
Ad. 13
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XI/84/15 Rady Gminy
Suwałki z dnia 27 października 2015 r. w sprawie opłaty targowej.
Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy omówił projekt uchwały. Poinformował, że wpływy
z tytułu opłaty targowej na 30 września 2016 r. wyniosły 200 zł z czego należna inkasentowi
prowizja (20%) została wypłacona w kwocie 40 zł. Handel prowadzony w formach
przewidzianych w obowiązującej uchwale posiada stałą tendencję zniżkową. Przedłożony
projekt uchwały proponuje uchylenie uchwały Rady Gminy Suwałki w sprawie opłaty
targowej. Podjęcie zaproponowanej uchwały spowoduje, że na terenie Gminy Suwałki nie
będzie pobierana opłata targowa od 2017 r.
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.
Marek Jeromin - Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu brało udział 14 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, przeciw
- 0, wstrzymało się – 0.
Podjęto jednogłośnie UCHWAŁĘ NR XXIII/188/16 w sprawie uchylenia uchwały Nr
XI/84/15 Rady Gminy Suwałki z dnia 27 października 2015 r. w sprawie opłaty targowej
- stanowi załącznik nr 18 do protokołu.
Ad. 14
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków
przyznawania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistycznie usługi opiekuńcze,
z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami
psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od
opłat, jak również trybu ich pobierania.
Beata Skrocka – Kierownik GOPS omówiła projekt uchwały. Przedstawiła wyliczenia
dotyczące odpłatności za 1 godzinę usług opiekuńczych,
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu brało udział 14
radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się – 0.
Podjęto jednogłośnie UCHWAŁĘ XXIII/189/16 w sprawie określenia szczegółowych
warunków przyznawania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistycznie usługi
opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób
9

z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub
całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania - stanowi załącznik nr
19 do protokołu.
Ad. 15
Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
Tadeusz Chołko - Wójt Gminy udzielił odpowiedzi:
- Sołtys wsi Krzywe odnośnie oświetlenia ulicznego – poinformował, że zostanie sprawdzone
i jeżeli trzeba będzie to we wszystkich miejscowościach zostanie wyregulowane, żeby światło
zapalało się od godz. 1700. Odnośnie przystanku w Krzywem – poinformował, że szyba jest
zamówiona i zostanie wstawiona.
- Radnemu Stefanowi Mackiewicz odnośnie remontu pomostu – myślę, że wspólnie
z Panem Radnym i z Panem Dyrektorem WPN w Krzywem przyjrzymy się i będziemy starali
się cokolwiek z tym tematem robić.
Alicja Przekop – Kierownik Ref. ds. IG udzieliła odpowiedzi:
- Radnemu Stanisławowi Grygo odnośnie budowy wodociągu we wsi Trzciane.
Poinformowała, że po sporządzeniu dokumentacji na budowę sieci wodociągowej wynika,
że koszt budowy przekracza znacznie kwotę przewidzianą w budżecie gminy. Istnieje
możliwość pozyskania środków finansowych z PROW, gdzie będzie nabór wniosków
najprawdopodobniej w listopadzie br. W związku z tym, zamierzamy ubiegać się o środki
finansowe z programu PROW na budowę sieci wodociągowej i modernizację stacji
wodociągowej w Turówce Starej. Realizacja inwestycji nastąpi w drugiej połowie
następnego roku.
- Sołtys wsi Nowa Wieś odnośnie ustawienia tabliczek numeracji w Nowej Wsi.
Poinformowała, że została przygotowana wstępna mapa ustawienia znaków, z którą można
zapoznać się i zostanie złożone zamówienie wykonania tych znaków.
Ad. 16
Wnioski i oświadczenia.
Tadeusz Chołko – Wójt Gminy poinformował, że stawka podatku leśnego pozostaje ustawowa,
na poziomie ustalonym przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 20 października
2016 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna
uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 r. (Mon. Pol. Z 2016, poz. 996),
która wynosi 191,01 zł za 1 m². Natomiast stawki opłaty miejscowej na 2017 r. i stawki podatku
od środków transportowych na 2017 r. pozostają na poziomie roku 2016.
Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy przedstawił informację z działalności Gminnego
Ośrodka Kultury w Krzywem. GOK w Krzywem zaprasza na obejrzenie wystawy
fotograficznej, która znajduje się w GOK w Krzywem. Jest to wystawa fotograficzna pt.
„Fotografie z nad morza” autorem zdjęć jest 14 letni Miłosz Kozakiewicz uczestnik zajęć
fotograficzny prowadzonych przez Pana Wacława Krupińskiego w GOK w Krzywem.
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Serdeczne podziękowania skierowano w stronę Pana Jarosława Ostrowskiego za pomoc
i wsparcie w organizacji wydarzenia Święto Jabłka w GOK w Krzywem. Z okazji obchodów
16 dni papieskich 19 października GOK w Krzywem zorganizował uroczystość poświęcenia
pamięci Jana Pawła II w Centrum Kulturalnym mieszkańców wsi Wychodne, mszę
poprowadził ksiądz Marek Godlewski z parafii rzymsko-katolickiej pw. Św. Apostołów Piotra
i Pawła. Program artystyczny przygotowali uczestnicy pracowni muzycznej Klaudii Jabłońskiej
oraz uczestniczy zajęć świetlicowych prowadzonych przez Izabelę Biel. Serdecznie
podziękowania za pomoc w organizacji wydarzenia Pani sołtys z Wychodnego Beacie
Kisłowskiej oraz rodzicom za przygotowanie papieskich kremówek. W dniu 24 października
br. podczas obchodów europejskiego dnia seniora, który odbył się w Suwalskim Ośrodku
Kultury, Gmina Suwałki oraz GOK w Krzywem godnie reprezentowany był przez Zespół
„Bagatela” z Płociczna-Tartak. W dniu 26.10.2016 r. o godz. 1800 GOK w Krzywem zaprasza
na warsztaty fiorystyczne, stroiki zaduszne. W dniu 5 listopada 2016 r. sobota godz. 1800 GOK
w Krzywem uprzejmie zaprasza na zaduszkowy koncert muzyczny pt. Muzyka z tamtej strony
dnia. Narodowe Święto Niepodległości 11 listopada GOK w Krzywem organizuje koncert
patriotyczny 12.11.2016 r. sobota o godz. 1800. Podczas koncertu wystąpi Zespół „Pogranicze”
z Szypliszk, który w tym roku obchodzi jubileusz 35- lecia istnienia zespołu. W dniu 26
listopada br. sobota odbędzie się potańcówka Andrzejkowa na ostatki, na którą serdecznie
zapraszamy.
Daniel Gajewski – pracownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Suwałkach
poinformował, że pełnił dyżur w Urzędzie Gminy Suwałki w każdy wtorek od godz. 10 00 do
godz. 1400 w pokoju nr 44, gdzie można otrzymać pomoc w zakresie rolnictwa. Zwrócił się
z prośbą o poinformowanie mieszkańców.
Radny Jarosław Ostrowski – wystąpił z wniosek o zakupienie dla uczniów szkół stroje
sportowe z logo Gminy, żeby reprezentowali naszą gminę na zawodach sportowych.
Dariusz Saweliew – Kierownik Ref. ds. PSG poinformował, że w ubiegłym tygodniu był
z Panią dyrektor i nauczycielem z Zespołu Szkół w Płocicznie-Tartak w szkole w miejscowości
Räpina (Estonia). Szkoła jest nieporównywalnie większa, jeżeli chodzi o nasz Zespół Szkół
w Płocicznie-Tartak, bo uczy się tam 850 dzieci. Jest taka grupa wiekowa, którą by interesował
Zespół Szkół w Płocicznie i faktycznie jest zainteresowana współpracą. Burmistrz Räpiny
i dyrekcja ze szkoły z Räpiny przyjęła naszą delegację, było bardzo koleżeńsko i przyjemnie.
Szkoła podpisze porozumienie o współpracy ale wszystko wskazuje na to, że my jako samorząd
też podpiszemy porozumienie o współpracy z Rapiną. Przyjazd grupy z Räpiny zaplanowano
w miesiącu maju 2017 r. (3- 4 dni). Planowany pobyt naszej delegacji w drugiej połowie
września 2017 r. Będziemy starali się pozyskać dofinasowanie na tą współpracę z unii
europejskiej. Räpina ma doświadczenie w pozyskaniu środków europejskich. W tym mieście
jest sporo inwestycji, które unia europejska pomogła zrealizować. Poinformował, ż w ramach
współpracy, którą prowadzimy z Rejonem Oszmiańskim Zespół Szkół w Przebrodzie
współpracuje ze szkołą w Oszmianach. Jutro grupa 20 dzieci z tej szkoły przyjeżdża do nas
z rewizytą. Grupa sportowców z Przebrodu gościła w Oszmianach. Zawody były
przeprowadzone na wysokim poziomie, więc myślę, że podobnie będzie u nas. Również
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przyjeżdża grupa robocza z Komitetu Wykonawczego Rejonu Oszmianskiego, z którą
będziemy pracowali nad wspólnymi projektami, które będziemy składać do Programu
Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Będą to dwa projekty.
Pierwszy projekt dotyczy inwestycji w Nowej Wsi i Krzywem, partnerem w tym projekcie
będzie Wigierski Park Narodowy, który włączył się w przygotowanie projektu. Drugi projekt
dotyczy inwestycji drogowych (droga gminna i powiatowa) w miejscowości Mała Huta.
W ramach pierwszego naboru wniosków w w/w Programie przewidziano 81,17 mln euro na
wszystkie priorytety. Wysokość dofinasowania na każdy projekt może wynieść maksymalnie
2,5 mln euro, co stanowi średnio w granicach sześciu, siedmiu wniosków składanych
w priorytetach, dotyczących rozwoju kultury i dróg. Dobrą wiadomością jest to, że planowany
jest drugi nabór wniosków w 2018 roku. Uzyskanie dofinasowania z tego programu jest trudne
ponieważ największe szanse mają projekty o silnym oddziaływaniu transgranicznym, których
efekty są ważne dla mieszkańców zarówno po stronie Polskiej, Białoruskiej lub Ukraińskiej w
zależności od partnera. Do programu składanych jest bardzo dużo wniosków a dofinasowanie
otrzymuje niewiele np. w poprzednim okresie programowania na ponad 800 złożonych
wniosków tylko około 100 wniosków otrzymało dofinasowanie.
Marek Jeromin - Przewodniczący Rady – poinformował, że radni zapoznali się na Komisjach
Rady Gminy Suwałki z pismem trzech mieszkańców wsi Zielone Królewskie z dnia
30 września 2016 r. skierowanym do Rady Gminy Suwałki o unieważnienie uchwały Nr
XXI/170/16 Rady Gminy Suwałki z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów
geodezyjnych Dubowo Drugie, Zielone Kamedulskie, Wychodne, Przebród, Kuków i Trzciane
w Gminie Suwałki. Zapoznał z odpowiedzią na w/w pismo.
Ad. 17
Zamknięcie obrad.
Marek Jeromin – Przewodniczący Rady Gminy po wyczerpaniu porządku obrad zamknął
obrady XXIII sesji Rady Gminy Suwałki.
Na tym protokół zakończono.

Protokołowała
Halina Marcinkiewicz

Przewodniczący Rady
Marek Jeromin
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