P R O T O K Ó Ł Nr XXV/16
z XXV sesji Rady Gminy Suwałki
odbytej w dniu 29 listopada 2016 roku w godz. 9°°-1050
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. Rozumowski Grzegorz
11. Sawicki Marian
12. Sztermer Jolanta
13. Piotr Taraszkiewicz
14. Tomaszewski Piotr
Radny nieobecny na obradach: Ostrowski Jarosław
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, Katarzyna Jabłońska – Kierownik Ref.
ds. Planowania Przestrzennego, Dariusz Saweliew – Kierownik Ref. ds. Polityki SpołecznoGospodarczej, Irena Walendzewicz – Kierownik Gminnego Zespołu EkonomicznoAdministracyjnego Szkół, Aneta Perkowska – p.o. Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w
Krzywem, Remigiusz Kulesza – Powiatowy Lekarz Weterynarii, sołtysi w liczbie 12 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 XXV Sesji Rady
Gmin.PowitałWójta Gminy, Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy, radnych, kierowników
referatów, sołtysów wsi 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 protokołów nr XXIII/16 z dnia 25 października 2016 r. oraz nr XXIV/16
z dnia 3 listopada 2016 r. 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. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Suwałki na lata 2016-2024.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2016
rok.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawieprzyjęcia wieloletniego planu rozwoju
i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Gminy Suwałki na lata
2017-2020.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawieprzedłużenia czasu obowiązywania taryf za
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
w drodze darowizny na cel publiczny.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
położonej w obrębie ewidencyjnym Płociczno-Tartak.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ponowne
wydzierżawienie nieruchomości w drodze bezprzetargowej.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
położonej w obrębie ewidencyjnym Kuków-Folwark.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Suwałki.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnemu Zespołowi
Ekonomiczno-Administracyjnemu Szkół.
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania
dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oraz trybu i zakresu
kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy
Suwałki z Organizacjami Pozarządowymi na 2017 rok.
19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o
powierzeniu Gminie Jeleniewo do realizacji zadania publicznego w zakresie wychowania
przedszkolnego oraz obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego.
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20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i
ustalenia stawki opłaty za pojemnik.
21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują
się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku.
22. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
23. Wnioski i oświadczenia.
24. Zamknięcie obrad.
Marek Jeromin – Przewodniczący Rady poprosił o zabranie głosu Karola Radzewicza –
pracownika socjalnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach.
Karol Radzewicz poinformował, że jest pracownikiem socjalnym GOPS i jednocześnie pełni
funkcję Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego.Jest to zespół, którego zadanem jest
przeciwdziałać albo pomagać osobom, rodzinom dotkniętym problemem przemocy w
rodzinie. Poinformował, że w dniu 25 listopada 2016 r. została zorganizowana kampania
„Białej wstążki”,której celem jest wyrażenie sprzeciwu wobec przemocy wobec kobiet.W
Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Suwałkach wspólnie z Powiatem Suwalskim, z
Prezydentem Miasta Suwałk tą kampanię zorganizowaliśmy i chcieliśmy zaprosić mężczyzn
do tej kampanii. Przypięcie „Białej Wstążki” oznacza to, że nie zgadzam się na przemoc
wobec kobiet, sam nie stosuję przemocy, ale też będę reagować, gdy jestem jej świadkiem.
Jest to dosyć istotny problem, prawie co roku mamy od 20 do 30 niebieskich kart i myślę, że
tutaj nas sprzeciw mężczyzn jest bardzo ważny. Zwrócił się z prośbą o wypełnienie krótkiej
ankiety odnośnie przemocy w rodzinie. Zostały przypięte białe wstążki dla mężczyzn, którzy
przyłączają się do tej kampanii.
Następnie Przewodniczący Rady – poprosił o zabranie głosu Pana Remigiusza Kuleszę
Powiatowego Lekarza Weterynarii.
Powiatowy Lekarz Weterynarii – podziękował dla Przewodniczącego Rady, Wójta Gminy za
zaproszenie. Jest to chyba jedyna gmina, która w jakiś sposób z nami najbardziej
współpracuje z Powiatowym Lekarzem Weterynarii. Ale tą drogą przez gminy właśnie
powinno docierać jak najwięcej informacji dotyczących naszej działalności. Jeśli chodzi o
problematykę związaną
z afrykańskim pomorem świń (ASF) od 30 września br.
nie stwierdzono nowych ognisk, jeśli chodzi o świnie domowe, czyli jest 23 ognisk i nadal
tak pozostaje. Jeśli chodzi o dziki na dzień dzisiejszy jest 138 przypadków, czyli ta ilość
ciągle wzrasta i ciągle gdzieś te dziki są odnajdywane. To są już nowe rejony Biebrzańskiego
Parku Narodowego, czyli powiat moniecki, grajewski ale jeszcze nadal powiat siemiatycki,
powiat bielsko-podlaski, powiat hajnowski. W dniu wczorajszym odbyła się konferencja,
zwołana w trybie pilnym odnośnie zagrożenia wystąpienia wysoce zjadliwejgrypy ptaków. W
tej chwili na terenie Polski są trzy ogniska w województwie zachodnio-pomorskim w
okolicach Świnoujścia i Goleniowa, w tych powiatach wystąpiła wysoce zjadliwa grypa
ptactwa dzikiego. Jest również zagrożenie dla ptactwa domowego. Na terenie Europy jest
około 30 ognisk, są to głównie w takich państwach jak Węgry, Niemcy, Austria, Dania i
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Szwecja. Tam występuje wysoce zjadliwa grupa ptaków u ptactwa domowego. Najbardziej
wrażliwe jest ptactwo dzikie a z ptactwa domowego najbardziej wrażliwe ptactwo wodne,
czyli kaczki, gęsi, z drobiu grzebiącego kury i indyki. Jest to wirus grypy H5N8 wywodzący
się z wirusa N1, który był najbardziej zjadliwy i w tym zakresie wirus ten powstał z tzw.
reoasartacji, czyli wymieszania. W tej chwili nie stwierdzono, że ten wirus jest groźny dla
człowieka. Z tym, że tak jak każdy wirus grypy, czy grupy ludzkiej, czy grypy ptasiej, czy
jakiejkolwiek grypy jest to wirus, który bardzo szybko mutuje,
w związku z tym
trudno powiedzieć co będzie dalej, czy nie zostanie on właśnie przemieszany. Jak na razie
mówimy tylko o zagrożeniu ptactwa dzikiego z tym, że należy zwracać uwagę na wszelkie
padnięte ptaki gdzieś w okolicach zbiorników wodnych. Uwaga, gołąb nie jest wrażliwy i nie
zapada na tą chorobę. Następna rzecz, którą państwu chcę przekazać. Przekazaliśmy do
gminy dwie ulotki z prośbą o rozpowszechnienie, za pośrednictwem sołtysów prosimy o
przekazanie rolnikom pewnych rzeczy, które nas nurtują, między innymi sprawa ubojów
gospodarczych na użytek własny. Są wypisane wymagania, to co trzeba do nas zgłosić.
Hodowca zobowiązany jest zgłosić zamiar uboju świni do powiatowego lekarza weterynarii
na co najmniej 24 godziny przez planowanym ubojem. Zgłoszenie musi zwierać następujące
dane: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres posiadacza świń poddawanych
ubojowi, liczbę świń poddawanych ubojowi, numer identyfikacyjny świń (kolczyk lub
tatuaż), miejsce i termin uboju, imię i nazwisko oraz adres osoby uprawnionej do
przeprowadzenia uboju, numer telefonu informującego. W przypadku, gdy gospodarstwo
znajduje się na obszarze zagrożenia (tzw. obszar niebieski) lub na obszarze objętym
ograniczeniem (tzw. obszar czerwony) lub na obszarze ochronnym (tzw. obszar żółty),
dodatkowo hodowca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, że świnie były
utrzymywane w gospodarstwie co najmniej 30 dni przez ubojem.Gmina Suwałki znajduje się
na obszarze ochronnym (tzw. obszar żółty) ze względu na AFS, obowiązkowe jest
przeprowadzenie badania przedubojowego i poubojowego. Hodowca, który dokonał uboju
świni w celu pozyskania mięsa na użytek własny, zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu
do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Kilka uwag na temat identyfikacji i
rejestracji zwierząt – zmiany od 18 października 2016 r. Posiadacz trzody chlewnej
zobowiązany jest oznakować zwierzęta w terminie 30 dni od dnia urodzenia. Oznakowanie
polega na założeniu na lewą małżowinę uszną kolczyka z numerem identyfikacyjnym. Fakt
oznakowania posiadacz zwierząt winien zgłosić w terminie 7 dni od dnia oznakowania
Kierownikowi Biura Powiatowego ARiMR. Świnie, które przed dniem wejścia nowych
przepisów, tj. przed 18 października 2016 r. były starsze niż 30 dni i były nieoznakowane,
powinny w terminie 30 dni od wejścia nowych przepisów być oznakowane numerem
identyfikacyjnym poprzez założenie kolczyka na lewą małżowinę uszną i fakt oznakowania
winien być w terminie 7 dni zgłoszony do ARiMR. Zwracam uwagę na to, że lekarz
weterynarii nie wypisze świadectwa zdrowia, jeżeli świnie będą nieoznakowane bo już do nas
zaczynają trafiać takie doniesienia, że na punktach skupu, czy tam gdzieś w rzeźni są numery
nieczytelne. Jeszcze jedna uwaga dotycząca identyfikacji zwierząt, bo spotykamy się podczas
kontroli i rozmawiamy z rolnikami, rolnicy o wielu rzeczach nie wiedzą, stąd nasz apel
poprzez gminy, wystosowaliśmy pisma do gmin. Rolnicy nic nie wiedzą na temat tzw. spisu
zwierząt. Do końca roku każdy z rolników zobowiązany jest do dokonania spisu wszystkich
zwierząt gospodarskich - bydło, owce, świnie, kozy. Ustalone podczas spisu: liczba zwierząt i
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numery indentyfikacyjne tych zwierząt, posiadacz zwierząt przekazuje do ARiMR w terminie
7 dni od dnia dokonania spisu i umieszcza ten fakt w księdze rejestracji zwierząt. Jeżeli
takiego spisu nie będzie to
mogą być wyciągnie konsekwencje podczas kontroli
Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Suwałkach. Naprawdę świadomość pod tym kątem
jest mała, dlatego nasze wystąpienie na sesjach, czy gdziekolwiek indziej po to, żeby
uświadomić tego typu sprawy.
Przewodniczący Rady podziękował Panu Remigiuszowi Kuleszy – Powiatowemu Lekarzowi
Weterynarii.
Ad. 3
Przyjęcie protokołów nr XXIII/16 z dnia 25 października 2016 r. oraz nr XXIV/16 z
dnia 3 listopada 2016 r. sesji Rady Gminy Suwałki.
Marek Jeromin - Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z obrad nr XXIII/16 z dnia
3 listopada 2016 r. oraz nr XXIV/16 z dnia 3 listopada 2016 r. Sesji Rady Gminy dostępne
były do wglądu w siedzibie Urzędzie Gminy Suwałki. Radni nie wnieśli uwag do protokołów.
Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie. W głosowaniu udział wzięło 14 radnych.
Za przyjęciem protokołów głosowało 14 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.
Protokół z obrad XXIII i XXIV Sesji Rady Gminy Suwałki zostały przyjęte jednogłośnie
przez Radę Gminy.
Ad. 4
Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy oraz z wykonania uchwał w okresie między
sesjami.
Tadeusz Chołko – Wójt Gminy przedstawił sprawozdanie z działalności Wójta Gminy za
okres od 25 października 2016 r. do dnia 29 listopada 2016 r. - stanowi załącznik nr 5 do
protokołu.
Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy przedstawił informację z wykonania uchwał Rady
Gminy Suwałki podjętych na XXIII sesji w dniu 25 października 2016 r. oraz XXIV sesji w
dniu 3 listopada 2016 r.- stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Radni nie zgłosili uwag, w związku z powyższym sprawozdanie o międzysesyjnej
działalności i z wykonania uchwał Rady Gminy zostało przyjęte.
Ad. 5
Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy Suwałki.
Radna Jolanta Sztermer – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Gminy zapoznała
obecnych ze sprawozdaniem z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 16 listopada 2016 r.
– sprawozdanie stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Radny Stefan Mackiewicz – Przewodniczący Komisji Społecznej Rady Gminy zapoznał
obecnych ze sprawozdaniem z posiedzenia Komisji Społecznej Rady Gminy z dnia 15
listopada 2016 r. – sprawozdanie stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Przewodniczący Rady – Marek Jeromin zapoznał obecnych ze sprawozdaniem z posiedzenia
Komisji Gospodarczej Rady Gminy z dnia 9 listopada 2016 r. – sprawozdanie stanowi
załącznik nr 9 do protokołu.
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Radni nie zgłosili uwag do przedłożonego materiału, w związku z powyższym sprawozdania
z działalności Komisji Rewizyjnej, Komisji Gospodarczej i Komisji Społecznej Rady Gminy
w okresie między sesjami zostały przyjęte.
Ad. 6
Interpelacje i zapytania radnych oraz kierowników jednostek pomocniczych.
Radna Grzegorz Rozumowski - zapytał, co się dzieje z wiatą przystankową we wsi Turówka
Starej. Została zdjęta i kiedy wróci na swoje miejsce.
Radny Piotr Taraszkiewicz – zapytał dlaczego nie ma odpowiedzi pisemnej na wnioski, które
były składane do budżetu gminy na 2017 rok.
Sołtys wsi Krzywe – zwróciła się w imieniu mieszkańców o zainteresowanie się zalewaniem
dróg we wsi Krzywe. Jedna droga wjazdowa na wieś. Po remoncie drogi Suwałki-Sejny, tam
bagno zostało jakby mocniej nawodnione i po każdych opadach deszczu woda przepływa
przez powierzchnie w poprzek. A drugie miejsce to jest wjazd od drogi wojewódzkiej przy
Panu Bazylewiczu. Ja podejrzewam i mieszkańcy, że to miejsce jest zalewane właśnie przez
Pana Bazylewiczagdyż tam są myte samochody ciężarowe, tiry i ciągle jest jezioro tym
bardziej, że woda ta spływa na pole Pani Topolskiej. Pani Topolska powiedziała, że ona
zgodzi się na przekopanie gdyby było można przepuścić tą wodę do rowu melioracyjnego. Ale
uważam, że ewidentna wina jest Pana Bazylewicza, może urząd przywołałby go do porządku.
Ad. 7
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie
FinansowejGminy Suwałki na lata 2016-2024.
Danuta Bućko – Skarbnik Gminy w imieniu Wójt Gminy wystąpiła z wnioskiem
o wprowadzenie dodatkowych zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suwałki
do roku 2016. W ramach planu wydatków przesunięcie środków w kwocie 3 600 zł na
prowizję dla inkasentów, w ramach realizacji projektu „Konsultacje dokumentów
planistycznych
w podlaskich gminach” przesunięcie środków w kwocie 3 500
zł na zakupy bieżące i w kwocie 500 zł na przeprowadzenie prelekcji w ramach umowy
zlecenia. W ramach budżetów jednostek oświatowych przesunięcie środków w kwocie 1 069
zł na odpis na ZFŚS i w kwocie 88 zł na uzupełnienie zakupu na materiały biurowe. W sumie
zmniejszenie i zwiększenie wydatków o kwotę 11 021 zł. Plan wydatków nie ulegnie zmianie
ponieważ wystąpiły tylko przesunięcia między paragrafami.
Marek Jeromin - Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś z Radnych ma jakieś pytania.
Głosów w dyskusji nie było i Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zaproponowane
zmiany do projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Suwałki na lata 2016-2024. Udział w głosowaniu wzięło 14 radnych. Za przyjęciem zmian
głosowało 14 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.
Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suwałki na lata 2016-2024 wraz
z zaproponowanymi zmianami. Udział w głosowaniu wzięło 14 radnych. Za przyjęciem
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uchwały głosowało 14 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się - 0. Podjęto jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XXV/192/16w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Suwałki na lata 2016-2024 – stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
Ad. 8
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Suwałki na
2016 rok.
Danuta Bućko – w imieniu Wójta Gminy zwróciła się do Rady Gminy o przyjęcie
dodatkowych zmian do przedłożonego projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2016 rok w wysokości omówionych i przegłosowanych do Wieloletniej Prognozy
Finansowej dotyczących roku 2016 oraz wprowadzenie w załączniku dotacje dla jednostek
spoza sektora finansów publicznych zmiany, polegającej na zmianie oznaczenia udzielanych
dotacji z paragrafu 2820 na paragraf 2360.
Marek Jeromin - Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś z Radnych ma jakieś pytania.
Głosów w dyskusji nie było i Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zaproponowane
zmiany do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok. Udział w
głosowaniu wzięło 14 radnych. Za przyjęciem zmian w budżecie gminy na 2016 rok
głosowało 14 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się - 0.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie budżetu gminy na
2016 r. wraz z zaproponowanymi zmianami. Udział w głosowaniu wzięło 14 radnych. Za
przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. Podjęto
jednogłośnie UCHWAŁĘ Nr XXV/193/16 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016
rok – stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
Ad. 9
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego planu rozwoju
i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Gminy Suwałki na lata 20172020.
Alicja Przekop – Kierownik Ref. ds. IG omówiła projekt uchwały. Plan rozwoju i
modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych został sporządzony przede
wszystkim na potrzeby pozyskania środków finansowych na rozbudowę, budowę urządzeń
wodociągowych
i kanalizacyjnych. W naszym przypadku na
rozbudowę stacji wodociągowej w Turówce Starej. Taki program wieloletni opracowuje
zazwyczaj przedsiębiorstwo wodociągowe w związku
z tym, że nasze
przedsiębiorstwo nie planuje inwestycji to plan opracowała gmina. Zwróciła się o przyjęcie
powyższego programu, gdyż jest to niezbędne do pozyskania środków.
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 13 radnych, przeciw 0, wstrzymał się – 1.
Podjęto większością głosówUCHWAŁĘ NR XXV/194/16w sprawie przyjęcia
wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych
Gminy Suwałki na lata 2017-2020 - stanowi załącznik nr 12do protokołu.
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Ad. 10
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
Alicja Przekop – Kierownik Ref. ds. IG omówiła projekt uchwały. Przedsiębiorstwo
WODNIK Wodociągi i Kanalizacje Marek Wnuk złożyło Radzie Gminy wniosek o
przedłużenie obowiązywania dotychczasowych taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i
zbiorowe odprowadzanie ścieków przyjętych Uchwałą Nr XII/102/15 Rady Gminy Suwałki
z dnia
20 listopada 2015r.do dnia 31.12.2017 r. uzasadniając, iż warunki ekonomiczne
pozwalają na stosowanie dotychczasowych taryf.
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 13 radnych,
przeciw - 0, wstrzymał się 1. Podjęto większością głosówUCHWAŁĘ NR XXV/195/16 w
sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i
zbiorowe odprowadzanie ścieków – stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
Ad. 11
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
w drodze darowizny na cel publiczny.
Zbigniew Mackiewicz - Sekretarz Gminy omówił projekt uchwały. Zarząd Powiatu
Suwalskiego zwrócił się z wnioskiem o przekazanie w drodze darowizny działki położonej w
obrębie Płociczno-Tartak, oznaczonej numerem geod. 443o pow. 0,3238 ha na cel publiczny,
pod drogę powiatową nr 1201 B: od drogi 1150B-Bryzgiel-Macharce. Nieruchomość
położona na w/w działce stanowi własność Gminy Suwałki i jest integralną częścią drogi
powiatowej, która jest w użytkowaniu Zarządu Dróg Powiatowych od wielu lat. Celem
niniejszej uchwały jest nieodpłatne przekazanie Powiatowi Suwalskiemu ww. nieruchomości
celem zapewnienia prawidłowego wykonywania zadań przez Zarząd Dróg Powiatowych
przebudowy i utrzymania drogi nr 1201 B: od drogi 1150B-Bryzgiel-Macharce. Przekazanie
nieruchomości umożliwi przeprowadzenie przebudowy i remontu, na którą został złożony
wniosek o dofinasowanie z Narodowego Programu Dróg Lokalnych. Wniosek
zostałpozytywnie zaakceptowany pozytywnie przez Urząd Wojewódzki. Przekazanie
nieruchomości jest również niezbędne do właściwego zarządzania i utrzymania całej drogi.
Radny Rozumowski Grzegorz – zapytał, ile środków będzie z tego programu na przebudowę
tej drogi.
Zbigniew Mackiewicz Sekretarz Gminy – wyjaśnił, że wartość kosztorysowa tego projektu
jest ponad 3 mln 200 zł, zobaczymy jak wyjdzie z przetargu, 50 % jest dofinansowanie z
programu narodowego przebudowy dróg a 50 % udział własny. Na udział własny składa się
25 % gminy i 25 % powiatu.
Radny Rozumowski Grzegorz – powiedział, my cały czas dokładamy do dróg powiatowych.
Zbigniew Mackiewicz - Sekretarz Gminy – odpowiedział, że nie tylko nasza Gmina Suwałki
dokłada ale wszystkie gminy w powiecie dokładają. Taka procedura została przyjęta, jeżeli
jest potrzeba wykonania drogi w danej gminie, to gmina partycypuje w kosztach. A tak
naprawdę ta droga przebiega przez naszą gminę i mieszkańcy, którzy jeżdżą na co dzień, chcą
jeździć dobrą drogą. Nie wszystkich interesuje jaka to jest droga, powiatowa, wojewódzka,
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czy gminna. Turyści bądź osoby z zewnątrz nie mają świadomości jaką drogą się poruszają.
Chodzi o to, żeby te drogi były jak najlepsze na terenie gminy. Tym bardziej weźmy pod
uwagę natężenie ruchu jakie jest na tej drodze. Można powiedzieć, że z tych pieniędzy
możemy wybudować inne drogi gminne ale jakie natężenie ruchu będzie na tych drogach
gminnych, które jeszcze nie są wyasfaltowane a jakie jest natężenie ruchu na tej drodze
powiatowej, nie ma co porównywać.
Radny Rozumowski Grzegorz – powiedział, może do wojewódzkiej jeszcze się dokładajmy,
tam jeszcze większe natężenie ruchu.
Zbigniew Mackiewicz - Sekretarz Gminy – odpowiedział, że województwo nie ubiega się o
dofinasowanie ze środków gminy.
Marek Jeromin - Przewodniczący Rady – poinformował, że to jest taki większy projekt, gdzie
współfinansuje i Miasto Suwałki, miasto buduje na swojej części a na części powiatowej
buduje powiat z gminą. Jest to droga, która będzie budowana od wysypiska wzdłuż ciągu
ulicy Staniszewskiego do Płociczna-Tartak (bar „Dąbek) Jest to droga bardzo często używana
przez rowerzystów, duże natężenie ruchu zwłaszcza latem. Poza tym z miejscowości
Płociczno-Osiedle bardzo dużo dzieci uczęszcza do szkoły w Płocicznie-Tartak. Jest tam
niebezpiecznie gdyż nie ma pobocza. Uważam, że najbardziej celowe, tym bardziej, że jest
możliwość dofinansowania i tak jak wszystkie gminy dokładają do dróg powiatowych, także
Gmina Suwałki również powinna.
Sołtys wsi Nowa Wieś – powiedziała, odnośnie utrzymania dróg powiatowych to dobrze by
było, żeby one były zadbane, gdyż po nastaniu aury zimowej na naszym odcinku drogi jest
bardzo ślisko.
Przewodniczący Rady –odpowiedział, o ile do budowy dróg możemy dokładać, to do ich
utrzymania na pewno nie będziemy.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwaływ sprawie wyrażenia zgody na
zbycie nieruchomości w drodze darowizny na cel publiczny W głosowaniu brało udział 14
radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się 3.
Podjęto większością głosów UCHWAŁĘ NR XXV/196/16w sprawie wyrażenia zgody na
zbycie nieruchomości w drodze darowizny na cel publiczny – uchwała stanowi załącznik
nr 14 do protokołu.
Ad. 12
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
położonej w obrębie ewidencyjnym Płociczno-Tartak.
Zbigniew Mackiewicz - Sekretarz Gminy omówił projekt uchwały. Zbycie nieruchomości
oznaczonej nr geod. 920 w obrębie ewidencyjnym Płociczno-Tartak w celu poprawienia
warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych o nr geod. 870 w obrębie ewid.
Płociczno-Tartak o pow. 284 m². Jest to nieruchomość położona pomiędzy dwoma działkami
budowlanymi. Jeden z właścicieli działek budowlanych wystąpił do Gminy o wykupienie tej
nieruchomości. Nieruchomość została wydzielona jako rezerwa na urządzenia i tą działkę
możemy sprzedać. Oczywiście wokół są działki budowlane także cena tej nieruchomości
będzie również jak działki budowlanej.
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Radny Piotr Tomaszewski – zapytał, a co na to właściciele działek sąsiednich nr 871, 883.
Zbigniew Mackiewicz - Sekretarz Gminy wyjaśnił, że oni mają dojazd z drugiej strony. Ta
działka nie stanowi dojazdu do tych nieruchomości, tutaj można rozmawiać tylko o
właścicielu działki nr 787 po drugiej stronie, jeżeli ten człowiek wykaże chęć zakupu tej
nieruchomości wówczas będziemy mogli zrobić przetarg ograniczony, co do dwóch
nieruchomości.
Jeromin Marek - Przewodniczący Rady – uważam, że warto o tym fakcie powiadomić
właścicieli sąsiednich działek.
Tadeusz Chołko - Wójt Gminy – zostaną poinformowani.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwaływ sprawiewyrażenia zgody na
zbycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Płociczno-Tartak.W głosowaniu
brało udział 14 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych, przeciw - 0,
wstrzymało się - 3. Podjęto większością głosów UCHWAŁĘ NR XXV/197/16w sprawie
wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym PłocicznoTartak – uchwała stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
Ad. 13
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ponowne
wydzierżawienie nieruchomości gruntowych.
Alicja Przekop – Kierownik Ref. ds. IG omówiła projekt uchwały. Zgodnie z ustawą o
samorządzie gminnym, zgoda Rady Gminy jest wymagana, także, w przypadku gdy po
umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy dzierżawy,
których przedmiotem jest ta sama nieruchomość. Umowy dzierżawy na nieruchomości,
określone w załączniku do niniejszej uchwały wygasną z dniem 31 grudnia 2016 roku. Został
sporządzony wykaz tych wszystkich nieruchomości, które są wydzierżawione i prosimy o
podjęcie uchwały wyrażającej zgodę na ponowne zawarcie umów z osobami, które
dotychczas dzierżawiły.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały. W związku z tym
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu brało udział 14 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych,
przeciw – 0, - wstrzymało się - 0. Rada Gminy jednogłośnie podjęła UCHWAŁĘ NR
XXV/198/16 w sprawie wyrażenia zgody na ponowne wydzierżawienie nieruchomości
gruntowych – stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
Ad. 14
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
położonej w obrębie ewidencyjnym Kuków-Folwark.
Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy omówił projekt uchwały. Zbycie nieruchomości
oznaczonej nr geod. 9/11 o pow. 0,0421 ha w obrębie ewidencyjnym Kuków - Folwark w celu
poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych o nr geod. 9/6, 9/9, 32/2
i 32/1 w obrębie ewid. Kuków - Folwark.Część drogi przebiega w nieruchomościach jednego
właściciela i jest drogą ślepą w związku z czym jest możliwość sprzedania tego odcinka drogi
właścicielowi tych gruntów. Jest to w granicach złóż kruszyw naturalnych i nabycie pozwoli
na właściwe zagospodarowanie przyległych gruntów.
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Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały. W związku z tym
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu brało udział 14 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych,
przeciw – 0, wstrzymało się - 0. Rada Gminy jednogłośnie podjęła UCHWAŁĘ NR
XXV/199/16 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie
ewidencyjnym Kuków-Folwark– stanowi załącznik nr 17 do protokołu.
Przerwa 10 minutowa
Marek Jeromin – Przewodniczący Rady wznowił obrady sesji.
Ad 15
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Suwałki.
Zbigniew Mackiewicz Sekretarz Gminy omówił projekt uchwały. Zmiana statutu Gminy
Suwałki wynika z potrzeby uwzględnienia wszystkich jednostek organizacyjnych poprzez
dodanie Gminnego Ośrodka Kultury w Krzywem. W związku z powyższym został
przygotowany projekt uchwały.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały. W związku z tym
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.W głosowaniu brało udział 14
radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, przeciw – 0, wstrzymał się - 1.
Podjęto większością głosów UCHWAŁĘ NR XXV/200/16 w sprawie zmiany Statutu
Gminy Suwałki – stanowi załącznik nr 18 do protokołu.
Ad. 16
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnemu Zespołowi
Ekonomiczno-Administracyjnemu Szkół
Irena Walendzewicz – Kierownik GZAS omówiła projekt uchwały. Obecnie obowiązujący
statut Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół nadany uchwałą Nr
XXVIII/240/13 Rady Gminy Suwałki z dnia 28 lutego 2013 r. (Dz.Urz.Woj. Podlaskiego poz.
1548) wymaga zmiany ze względu na podjęcie przez Radę Gminy Suwałki dnia 30 sierpnia
2016 r. uchwały zmieniającej podstawę prawną funkcjonowania jednostki organizacyjnej,
jaką jest GZEAS, obsługującej szkoły. Od 1 stycznia 2017 roku GZEAS będzie realizował
również nowe zadania wymienione w § 6 ust.1 pkt 16-19 i ust. 3 pkt 6-8 niniejszego statutu.
W związku z powyższym przygotowano nowy Statut dla GZEAS, który będzie obowiązywał
od 1 stycznia 2017 r.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały. W związku z tym
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu brało udział 14
radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się - 0. Rada
Gminy jednogłośnie podjęła UCHWAŁĘ NR XXV/201/16 w sprawie nadania Statutu
Gminnemu Zespołowi Ekonomiczno-Administracyjnemu Szkół – stanowi załącznik nr
19 do protokołu.
Ad. 17
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Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania
dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oraz trybu i zakresu
kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
Irena Walendzewicz - Kierownik GZEAS omówiła projekt uchwały. Rada Gminy Suwałki
w dniu 26 kwietnia 2016 r. przyjęła uchwałę nr XVII/148/16 w sprawie ustalenia trybu
udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oraz
trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania. Jednak w związku z
ustawą z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych
innych ustaw jednostki samorządu terytorialnego muszą zaktualizować podjęte uchwały,
gdyż nowelizacja ustawy o systemie oświaty od 1 stycznia 2017 r. inaczej niż dotychczas
określa podstawy obliczania wysokości dotacji. Zasadnym jest więc podjęcie niniejszej
uchwały, by dostosować ją do nowych uwarunkowań prawnych.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.W związku z tym
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu brało udział 14
radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się - 0.
Rada Gminy jednogłośnie podjęła UCHWAŁĘ NR XXV/202/16 w sprawie ustalenia
trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek
oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i
wykorzystywania – stanowi załącznik nr 20 do protokołu.
Ad.18
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy
Suwałki z Organizacjami Pozarządowymi na 2017 rok.
Dariusz Saweliew – Kierownik Ref. ds. PSG omówił projekt uchwały. Działając w myśl
ustawy o samorządzie gminnym i ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie, samorząd zobowiązany jest przyjąć roczny program współpracy z
organizacjami pozarządowymi. Współpraca samorządów może odbywać się poprzez
wspieranie, zlecenie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych, wzajemne
informowanie się
o planowanych kierunkach działalności i inne formy
określone w ustawie o pożytku publicznym i o wolontariacie. Niniejszy program jest
wyznaczeniem kierunków współpracy Gminy Suwałki z organizacjami pozarządowymi oraz
określa formy i zasady współpracy z tymi organizacjami w roku 2017, wysokość środków i
priorytetowe zadania przewidziane do realizacji w ramach programu. Konsultacje w sprawie
Programu przeprowadzono w terminie 04-11 listopada 2016 r. poprzez zamieszczenie
informacji o możliwości zgłaszania uwag do projektu Programu na stronie internetowej
urzędu (BIP) i tablicy ogłoszeń urzędu.
Kierownik Ref. ds.PSG w imieniu Wójta Gminy wystąpił o wprowadzenie autopoprawki
do załącznika projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Suwałki z
Organizacjami Pozarządowymi na 2017 rok – Rozdział: Środki finansowe na realizację
programu ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Środki finansowe na realizację programu określa
się w wysokości 67 800 zł i zabezpiecza w budżecie Gminy Suwałki na 2017 r.”
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Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie autopoprawkę. W głosowaniu brało udział 14
radnych. Za przyjęciem głosowało 14 radnych, przeciw – 0, - wstrzymało się – 0.
Autopoprawka została przyjęta jednogłośnie.
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały. W związku z tym Przewodniczący Rady poddał
pod głosowanie projekt uchwały.W głosowaniu brało udział 14 radnych. Za przyjęciem
uchwały głosowało 14 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się - 0. Rada Gminy jednogłośnie
podjęła UCHWAŁĘ NR XXV/203/16w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy
Suwałkiz Organizacjami Pozarządowymi na 2017 rok – stanowi załącznik nr 21 do
protokołu.
Ad. 19
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia
o powierzeniu Gminie Jeleniewo do realizacji zadania publicznego w zakresie wychowania
przedszkolnego oraz obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego.
Dariusz Saweliew - Kierownik Ref. ds. PSG omówił projekt uchwały. W dniu 20
października 2016 r. wpłynęło pismo od mieszkańca wsi Biała Woda z prośbą, żeby jego syn
mógł uczęszczać do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Prudziszkach. Z
ustawy
o systemie oświaty wynika, że obowiązkiem gminy jest zwracanie
kosztów, jeżeli chodzi o odziały przedszkolne. Warunkiem zwrotu kosztów jest podpisanie
stosownego porozumienia między samorządami. Wobec powyższego zasadne jest podjęcie
przedmiotowej uchwały.
Radny Grzegorz Rozumowski – powiedział, to są koszty oprócz subwencji.
Zbigniew Mackiewicz - Sekretarz Gminy wyjaśnił, że na oddziały przedszkolne gmina nie
otrzymuje subwencji, gdyż jest to zadanie własne gminy. Gdyby to dziecko uczęszczało do
przedszkola w Suwałkach to i tak gmina by płaciła dla Miasta Suwałki w ramach podpisanego
porozumienia, gdzie większość dzieci z naszej gminy uczęszcza do przedszkoli
w Suwałkach. W tym przypadku jest to inny samorząd, inne przedszkole, dlatego jest
potrzebne podjęcie powyższej uchwały, żeby można było podpisać porozumienie i przekazać
środki finansowe.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.W związku z tym
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu brało udział 14
radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się - 0. Rada
Gminy jednogłośnie podjęła UCHWAŁĘ NR XXV/204/16 w sprawie wyrażenia zgody na
zawarcie porozumienia o powierzeniu Gminie Jeleniewo do realizacji zadania publicznego w
zakresie wychowania przedszkolnego oraz obowiązku rocznego przygotowania
przedszkolnego– stanowi załącznik nr 22 do protokołu.
Ad. 20
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia
stawki opłaty za pojemnik.
Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy omówił kolejne dwa projekty uchwał. W roku
2013 wszedł obowiązek odbioru i zagospodarowania odpadów od mieszkańców z terenu
Gminy, w związku z tym został ogłoszony przetarg. Do przetargu wówczas przystąpiło
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kilkanaście podmiotów, gdzie wygrała firma EKO. Po przetargu okazało się, że ustalone
stawki spowodowały nadwyżkę środków. Wobec tego, po pół roku zostały obniżone stawki a
nadwyżka została wykorzystana w kolejnych latach i w roku 2016 będzie nam brakowało
około 200 tys. zł. Wobec tego po wynikach przetargu na rok 2017 wynika, że będzie
brakowało środków finansowych i należy podwyższyć opłatę do stawek z 2013 r. Zmiana
stawek jest zasadna, gdyż pozwoli na zbilansowanie środków finansowych w budżecie gminy.
W przypadku nie podwyższenia stawek opłat spowoduje potrzebę częściowego sfinansowania
z własnych środków gminy. W związku z tym Wójt Gminy zaproponował zmianę tych
stawek. Było bardzo szeroko dyskutowane na poszczególnych Komisjach Rady Gminy i w
wyniku prac komisji zostały zaproponowane inne stawki. Przede wszystkim nacisk tutaj był
na gospodarstwa do dwóch osób, tam gdzie w rzeczywistości jest tak, że jest jedna osoba w
gospodarstwie domowym i musi płacić tak samo jak dwie osoby. Mamy taką metodologię
przyjętą i nie chcemy zmieniać, w związku z tym ta podwyżka dla tej grupy będzie najniższa.
Wyższe podwyżki będą po kolei w grupach i też będą podwyżki bardziej znaczące dla
działalności gospodarczej za każdy pojemnik w przypadku zbierania w pojemniki w sposób
selektywny. Prawdopodobnie wejdzie nowe rozporządzenie w połowie tego roku, które
będzie nakazywało segregowanie na cztery frakcje plus piąta jako zmieszane i wówczas
trzeba będzie mieć taką ilość pojemników lub worków. Firma, która wygrała przetarg
zaproponowała, po naszych rozmowach, że oni te worki, jeżeli będzie taka potrzeba
oczywiście w ramach tego zadania, będą przekazywali dla mieszkańców, żeby było
można,ten sposób segregować. Dla przedsiębiorców to automatycznie wzrośnie, gdyż będą
musieli płacić więcej, bo będą mieli więcej pojemników. Znacząca podwyżka w budynkach,
czy domkach letniskowych wykorzystywanych rekreacyjnie w sezonie letnim, czy
całorocznym z kwoty 70 zł na 100 zł w sposób selektywny i w sposób zmieszany z kwoty 130
zł na 200 zł. Ceny, które zostały przez nas zaproponowane to w innych gminach jest
podobnie, do tej pory byliśmy jedną z gmin, w której opłaty były jedne z najniższych. W
chwili obecnej większość gmin po przetargu podnosi ceny, bo rynek tak podzielił się, że jest
określona ilość tych firm i te same firmy praktycznie wygrywają przetarg w tych samych
samorządach. W związkuz czym wynikł monopolizm i wszystkie gminy będą musiały
podwyższyć stawki. Odnośnie nieruchomości wykorzystywanych sezonowo,to będziemy
mieli dużą podwyżkę, aczkolwiek będzie niższa w porównaniu do innych gmin. Są gminy, w
których opłataza selektywne wynosi 200 zł, 250 zł, 300 zł, także my jesteśmy można
powiedzieć w tych gminach, które mają niższe stawki. Warto jeszcze powiedzieć, że nie
wszyscy płacą za odpady, urząd podejmuje działania egzekwujące opłaty. Na dzień dzisiejszy
jest wysłanych około 400 upomnień, 215 tytułów wykonawczych do komornika, co daje
kwotę 22 tys. zł bo te opłaty może nie są wysokie a mieszkańcy niestety bagatelizują i
musimy takie kroki podejmować. W związku z tym, żeby zbilansować koszty wywozu i
opłaty z tego tytułu jakie ponoszą mieszkańcy, żebyśmy nie musieli ponosić kosztów z
budżetu gminy należy podjąć uchwały odnośnie zmiany opłat. Mam nadzieje, że to zbilansuje
się, jeżeli nie, będziemy musieli pokryć to z własnego budżetu. Ten wynik przetargu dał nam
do myślenia, że w latach kolejnych, czy na rok 2018, będziemy szukali być może innych
rozwiązań, może warto będzie podpisać porozumienie z Miastem Suwałki aby PGK
zajmowało się tym, jeżeli będzie tańsze. A może warto będzie nakłonić przedsiębiorców
innych, żeby przystąpili do przetargu, żeby wprowadzić większą konkurencję. W tym roku i
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w roku 2017 musimy współpracować z tą firmą, która dotychczas zajmuje się wywozem
odpadami. Wiemy, że na tą firmę nie ma skarg, ten proces odpadów ustabilizował się, w
miarę wszyscy są zadowolenii współpraca dobrze układa się, aczkolwiek nas to kosztuje. Po
tym przetargu na rok 2017w porównaniu do przetargu na rok 2016 firma zaproponowała
ofertę wyższą w granicach 2 400 zł miesięcznie.
Radny Mackiewicz Stefan – zapytał, czy są takie gospodarstwa na terenie gminy, które do tej
pory nie złożyły deklaracji, czy coś wiadomo na ten temat.
Agnieszka Warakomska - odpowiedziała, że na chwilę obecną nie jest jej wiadome o takich
gospodarstwach. Są weryfikowane na bieżąco. W tym roku jeszcze bardziej będą
weryfikowane.
Zbigniew Mackiewicz - Sekretarz Gminy uzupełnił, że ponoszenie opłaty jest z tytułu
zamieszkiwania a nie tylko z posiadania własności danego mieszkania. Aczkolwiek decyzji
podatkowych jest więcej dlatego, że są budynki i to nie jest tożsame, bo ktoś może mieć
budynek a nie zamieszkuje i wtedy nie ma obowiązku takich opłat. My rzeczywiściena
bieżąco weryfikujemy i oczywiście jesteśmy otwarci na pewne sugestie. Jeżeli ktoś wie, że
ktoś nie płaci, bądź unika tego, to proszę o zgłaszanie, to będzie skutkowało tym, że tych
pieniędzy do budżetu będzie więcej wpływało i może nie trzeba będzie tych stawek podnosić.
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.W związku z tym Marek Jeromin Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu brało udział 14
radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się - 2.
Podjęto większością głosówUCHWAŁĘ NR XXV/205/16 w sprawie wyboru metody
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości
tej opłatyi ustalenia stawki opłaty za pojemnik – stanowi załącznik nr 23 do protokołu.
Ad. 21
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się
domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjnowypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku.
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie
projekt uchwały. W głosowaniu brało udział 14 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało
13 radnych, przeciw – 0, wstrzymał się - 1. Podjęto większością głosówUCHWAŁĘ NR
XXV/206/16 w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki
letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjnowypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku – stanowi załącznik nr 24
do protokołu.
Ad. 22
Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
Tadeusz Chołko – Wójt Gminy udzielił odpowiedzi:
- Radnemu Grzegorzowi Rozumowskiemu odnośnie wiaty przystankowej we wsi Turówka
Stara – poinformował, że do chwili obecnej prowadziliśmy rozmowy z firmą
ubezpieczeniową odnośnie odszkodowania za tą wiatkę. Wminionym tygodniu
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otrzymaliśmy informację, że wypłacą nam odszkodowanie i jeżeli pozwolą na to warunki
atmosferyczne zostanie ustawiona w tym roku, ewentualnie na wiosnę.
- Radnemu Piotrowi Taraszkiewiczowi odnośnie odpowiedzi na wnioski, poinformował, że
przepis w zasadzie nie mówi, że Wójt jako sporządzający projekt budżetu ma udzielić
odpowiedzi na wnioski ale na posiedzeniach Komisji Rady Gminy w miesiącu grudniu
będziemy omawiali projekt budżetu na 2017 r i będziemy informowali.
- Sołtysowi wsi Krzywe odnośnie zalewania dróg - poinformował, że przyjrzymy się temu i
podejmiemy stosowne kroki, żeby to naprawić.
Ad. 23
Wnioski i oświadczenia.
Danuta Bućko - Skarbnik Gminy poinformowała o przedłożonych autopoprawkach do
projektu budżetu Gminy Suwałki na 2017 rok i do projektu Wieloletniej Prognozy
Finansowej na lata 2017-2024. Wprowadzenie zmiany do projektu budżetu na 2017 rok m.in.
to:
- w planie wydatków w części zadania zlecone zwiększono w rozdziale 85203 o kwotę
10 000 zł, wydatki na dotację dla ŚDŚ Biała Woda,
- w planie wydatków w rozdział 85203 o kwotę 10 000 zł, wydatki na dotację dla ŚDŚ Biała
Woda,
- w planie wydatków w rozdziale 70005 zmniejszono o kwotę 10 000 zł, wydatki na opłatę od
nieruchomości,
- w planie wydatków dokonano zmiany oznaczenia paragrafu na udzielenie dotacji dla
podmiotów spoza sektora finansów publicznych z paragrafu 2820 na paragraf 2360.
Szczegółowe omówienie projektu budżetu Gminy Suwałki na 2017 rok i projektu
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2024 nastąpi na posiedzeniach Komisji Rady
Gminy Suwałki w związku z tym zwracamy się z prośbą o zwołanie posiedzeń komisji do
dnia
10 grudnia 2016 r.
Zbigniew Mackiewicz - Sekretarz Gminy poinformował, że Stowarzyszenie „Człowiek i
Przyroda”, wraz z Wojewódzkimi Funduszami Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
przygotowuje ogólnopolski projekt ochrony rodzimej flory przez inwazyjnymi gatunkami
obcego pochodzenia – barszczem Sosnowskiego. Projekt ma być finansowany w ramach
funduszy unijnych. W związku z powyższym prosimy o przekazanie informacji mieszkańcom
o możliwości zgłoszenia występowania barszczu Sosnowskiego. Zgłoszenia należy dokonać
wypełniając oświadczenie, które jest dostępne w Urzędzie Gminy w Ref. ds. Inwestycyjnych i
Gospodarczych, ewentualnie na stronie internetowej Gminy Suwałki.
Aneta Perkowska – p.o. Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury podziękowała dla tych osób,
którzy uczęszczają na imprezy do GOK w Krzywem. Podziękowała dla Pana
Przewodniczącego Rady za pomoc w organizacji warsztatów florystycznych.Jak co roku w
miesiącu listopadzie mieszkańcy z Krzywego i uczestnicy zajęć w Gminnym Ośrodku
Kultury w Krzywem zapalili znicze i złożyli kwiaty pod pomnikiem w Krzywem. W dniu 5
listopada 2016 r. GOK w Krzywem zorganizował „Zaduszki Muzyczne”, impreza była
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udana, cieszyła się dużym zainteresowaniem. W dniu 12 listopada 2016 r. zorganizowana
została wieczornica z okazji odzyskania Niepodległości. W wieczornicy wziął udział zespół
„Pogranicze” z Szypliszk. W GOK w Krzywem odbędą się 3-dniowe warsztaty
szydełkowania w dniach 30 listopada, 1- 2 grudnia 2016 r. o godz. 17°°-19°°. W dniu 6
grudnia 2016 r. w Restauracji „Rozmaryno” w Suwałkach zostanie otwarta wystawamiędzy
innymi Miłosza Kozakiewicza fotografia z nad morza, która jest obecnie w GOK w
Krzywem. Wystawa została otwarta w miesiącu październiku 2016 r i zostanie przeniesiona
do Restauracji w „Rozmaryno” w Suwałkach. W dniu 9 grudnia 2016 r. w GOK w Krzywem
odbędzie się już II konkurs kolęd i pastorałek oraz piosenek Bożonarodzeniowych. W dniu 15
grudnia 2016 r. odbędą się warsztaty artystyczne . W dniu 16 grudnia 2016 r. o godz.
18°°odbędzie się wigilia w GOK, na którą serdecznie wszystkich zaprosiła. Poinformowała,
że wszystkie informacje o organizowanych imprezach kulturalnych są na stronie internetowej
GOK.
Radny Grzegorz Moroz – wnioskował o wspólne posiedzenie wszystkich Komisji Rady
Gminy Suwałki w miesiącu grudniu br. gdyż będzie omawiany projekt budżetu na 2017 r.
więc zasadne by było wspólne spotkanie i przedyskutowanie tematu.
Marek Jeromin - Przewodniczący Rady odpowiedział, że Przewodniczący Komisji podejmą
decyzję w tej sprawie.
Tadeusz Chołko - Wójt Gminy poinformował, że w dniu dzisiejszym o godz. 12°° odbędzie
się spotkanie na temat opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
na które zaprosił radnych i sołtysów.Zaprosił na wigilię gminną, która odbędzie w dniu 16
grudnia 2016 r. o godz. 13°°.
Radny Bałtrukanis Janusz- zwrócił się w imieniu mieszkańca wsi Biała Woda o ustawienie
znaku drogowego „Przepędzanie zwierząt” na drodze powiatowej w miejscowości Biała
Woda przy posesji Pan Mariusza Kluczyńskiego.
Ad. 24
Zamknięcie obrad.
Marek Jeromin – Przewodniczący Rady Gminy po wyczerpaniu porządku obrad zamknął
obrady XXV Sesji Rady Gminy Suwałki.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała
Halina Marcinkiewicz

Przewodniczący Rady
Marek Jeromin
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