P R O T O K Ó Ł Nr XXIV/16
nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Suwałki
odbytej w dniu 3 listopada 2016 roku w godz. 1200-1230
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. Nieszczerzewicz Adam
10. Ostrowski Jarosław
11. Rozumowski Grzegorz
12. Sawicki Marian
13. Sztermer Jolanta
14. Taraszkiewicz Piotr
15. Tomaszewski Piotr
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
W obradach uczestniczyli: Tadeusz Chołko – Wójt Gminy, Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz
Gminy i Radny Powiatu Suwalskiego, Danuta Bućko – Skarbnik Gminy, Beata Skrocka –
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach, Alicja Przekop – Kierownik
Ref. ds. Inwestycyjnych i Gospodarczych, Bartłomiej Żuchowski – Inspektor Ref. ds.
Planowania Przestrzennego, Dariusz Saweliew – Kierownik Ref. ds. Polityki SpołecznoGospodarczej – listy obecności stanowią załączniki nr 2-3 w załączeniu do protokołu.
Ad. 1
Otwarcie obrad.
Marek Jeromin – Przewodniczący Rady otworzył obrady XXIV nadzwyczajnej sesji Rady
Gminy Suwałki zwołanej w trybie pilnym zgodnie z § 14 ust. 3 pkt Statutu Gminy Suwałki.
Stwierdził, że na 15 radnych zgodnie z listą obecności w obradach uczestniczy 100 %
ustawowego składu rady, wobec czego istnieje wymagane quorum do podejmowania
prawomocnych uchwał.
Powitał Wójta Gminy, Skarbnik Gminy, kierowników referatów, radnych oraz wszystkich
obecnych na sesji.
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Ad. 2
Przyjęcie porządku obrad.
Tadeusz Chołko – Wójt Gminy wyjaśnił, że zwołanie sesji nadzwyczajnej zostało
podyktowane koniecznością zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
części wsi Krzywe w gminie Suwałki. Z tego względu prosiłem Pana Przewodniczącego Rady
w poniedziałek, żeby zwołać sesję nadzwyczajną. Kilka lat temu jak rozpoczynaliśmy budowę
Gminnego Ośrodka Kultury w Krzywem od strony drogi wojewódzkiej gdzie jest wolny plac
było planowane boisko. Chcieliśmy zrobić taki plac wolnofunkcyjny, żeby było można pograć
nie tylko w tenisa ale, żeby też można było zrobić festyn, jakiś jarmark. Kiedy przystąpiliśmy
do opracowania projektów i konsultowaliśmy się ze Starostwem Powiatowym w Suwałkach
okazało się, że nie wydadzą pozwolenia na budowę jak nie zmienimy planu ponieważ,
należałoby przesunąć boisko w stronę drogi wojewódzkiej. Wspólnie uzgodniliśmy, że jedyne
wyjście to tylko zmienić plan, ustalić inne zapisy dotyczące granic zabudowy. Musimy to
zrobić bo inaczej zablokujemy projekty dla Białorusinów, bo inwestycja jest elementem
miękkiego projektu transgranicznego. W związku z tym, jest pilna potrzeba zmiany planu,
dlatego bardzo proszę o podjęcie tej uchwały.
Marek Jeromin – Przewodniczący Rady zapytał, czy Radni chcieliby wnieść uwagi bądź
propozycje do porządku obrad.
Do porządku obrad nie zgłoszono uwag, wobec czego Przewodniczący Rady poddał pod
głosowanie porządek obrad. Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za przyjęciem porządku
obrad głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. W wyniku
głosowania jednogłośnie został przyjęty następujący porządek obrad XXIV nadzwyczajnej
Sesji Rady Gminy Suwałki:
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Krzywe w gminie
Suwałki.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na
2016 rok.
5. Zamknięcie obrad.
Ad. 3
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Krzywe w gminie
Suwałki.
Katarzyna Jabłońska – Kierownik Ref. ds. PP wyjaśniła, że tak jak Pan Wójt wspomniał plan
miejscowy z kwietnia 2008 roku pozwolił na realizację na tym terenie Gminnego Ośrodka
Kultury. W trakcie jak była robiona dokumentacja projektowa zrodził się pomysł na realizację
wielofunkcyjnego boiska. Plany realizacji były odsuwane w czasie. Obecnie kiedy projektant
opracował projekt na boisko, zaprojektowane zostały piłkochwyty - elementy służące
bezpieczeństwu, na tym etapie Starostwo Powiatowe w Suwałkach stoi na stanowisku, że
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zapisy planu nie pozwalają na realizację takiego zamierzenia inwestycyjnego. Jak plan był
opracowywany to boisko w tym miejscu nie było planowane. Obecnie taki pomysł jest
możliwy do sfinansowania i tym bardziej trzeba spróbować pomóc w realizacji tego
zamierzenia. Zapisy w planie ustalają linię zabudowy w odległości minimalnej od krawędzi
drogi wojewódzkiej, nie mniej jednak będziemy próbowali wprowadzić zapis, który będzie
ustalał, że te linie zabudowy nie dotyczą obiektów typu piłkochwyty oraz drobne elementy
wyposażenia tej działki. Nie będzie realizacji nowych budynków. Żeby wprowadzić zmianę
do planu, nawet w jednym punkcie musi zostać przeprowadzona cała procedura, a że wymaga
ona czasu, to Pan Wójt zdecydował, że trzeba rozpocząć tą procedurę natychmiast. Także
uchwała została przygotowana w takim trybie, że nie zostali państwo wcześniej z tym
projektem zaznajomieni. Plan obejmuje niewielki teren – obejmuje jedynie Gminny Ośrodek
Kultury, zapisy nie są zbyt skomplikowane, nie mniej jednak należy je zmienić, żeby umożliwić
realizację boiska wraz z zabezpieczeniami.
Dariusz Saweliew – Kierownik Ref. ds. PSG – poinformował, że będzie złożona koncepcja
wniosku w ramach pierwszego etapu naboru wniosków o dofinansowanie projektu w ramach,
które planuje się realizację inwestycji przy GOK. Po wstępnej selekcji koncepcji wniosków
wybrani beneficjenci zostaną zaproszeni do złożenia pełnych wniosków o dofinasowanie wraz
z załącznikami w miesiącu kwietniu, maju 2017 r., czyli procedura uzyskania pozwolenia na
budowę powinna być na etapie zakończona. Dlatego zwrócił się o podjęcie powyższej
uchwały, żeby potrzebne dokumenty były przygotowane do końca kwietnia 2017 r.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. Udział w głosowaniu wzięło
15 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało
14 radnych, przeciw – 0,
wstrzymało się - 1. Podjęto UCHWAŁĘ Nr XXIV/190/16 w sprawie przystąpienia do
sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi
Krzywe w gminie Suwałki – stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Ad. 4
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2016 rok.
Danuta Bućko – Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały.
Po stronie planu dochodów i wydatków wprowadzono zmiany m.in.:
- w związku z otrzymaną interpretacją z Ministerstwa Rozwoju o sposobie zakwalifikowania
planowanych do poniesienia wydatków w ramach projektu pn. „Konsultacje dokumentów
planistycznych w podlaskich gminach” w latach 2016-2017, wprowadzono zmiany
w zakresie klasyfikacji budżetowej po stronie planowanych dochodów i wydatków,
- na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego otrzymano zwiększenie dotacji w kwocie
91 747 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz
otrzymano zmniejszenie dotacji w kwocie 7,86 zł na wypłatę dodatku energetycznego i jego
kosztów obsługi. Do wysokości otrzymanych zmian w dotacjach wprowadzono zmiany
w planie wydatków na zadania zlecone,
- przesunięto środki na zakup garażu dla OSP Nowa Wieś w kwocie 5 000 zł oraz na zakup
materiałów do ogrodzenia działki, na której znajduje się OSP Sobolewo w kwocie 5 000 zł,
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- w planie wydatków GOPS Suwałki przesunięto środki w kwocie 3 000 zł na zakup artykułów
biurowych oraz wyposażenia biurowego,
- przesunięto środki na udzielenie dotacji na dla OSP Płociczno w kwocie 400 zł, dla OSP
Sobolewo w kwocie 540 zł, dla OSP Potasznia w kwocie 540 zł.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.
Marek Jeromin – Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie
budżetu gminy na 2016 r. Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za przyjęciem uchwały
głosowało 14 radnych, przeciw – 0, wstrzymał się - 1. Podjęto UCHWAŁĘ Nr XXIV/191/16
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok – stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Dariusz Saweliew – Kierownik Ref. ds. PSG - poinformował, że z Programu Współpracy
Interrg V-A Litwa-Polska 2014-2020 Gmina Suwałki otrzyma dofinasowanie na jeden
z trzech złożonych w ramach tego Programu projektów. Projekt dotyczy budowy sześciu
siłowni zewnętrznych w miejscowościach: Płociczno-Osiedle (Nowe), Sobolewo, Krzywe,
Okuniowiec, Stary Folwark, Potasznia oraz zakupu sprzętu do rehabilitacji podopiecznych
Środowiskowego Domu Samopomocy w Białej Wodzie. Druga informacja, jest taka, że zostały
pieniądze w wysokości około 30 mln euro, które zostaną przeznaczone na kolejny nabór
wniosków. Gmina będzie kolejny raz ubiegać się o dofinasowanie projektów.
Radny Janusz Bałtrukanis – zapytał, kiedy termin realizacji projektu.
Dariusz Saweliew - Kierownik ref. ds. PSG – zgodnie z projektem termin realizacji 2017 -2018.
Ad. 5
Zamknięcie obrad.
Marek Jeromin – Przewodniczący Rady Gminy po wyczerpaniu porządku obrad zamknął
obrady XXIV nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Suwałki, dziękując wszystkim za obecność.
Na tym protokół zakończono i podpisano

Protokołowała:
Halina Marcinkiewicz

Przewodniczący Rady
Marek Jeromin
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