P R O T O K Ó Ł Nr XXIX/17
sesji Rady Gminy Suwałki
odbytej w dniu 28 marca 2017 roku w godz. 900 - 1030
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. Stefan Mackiewicz.
7. Moroz Grzegorz
8. Nieszczerzewicz Adam
9. Ostrowski Jarosław
10. Rozumowski Grzegorz
11. Sawicki Marian
12. Sztermer Jolanta
13. Taraszkiewicz Piotr
14. Tomaszewski Piotr
Nieobecny Radny Józefowicz Mariusz
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, Irena Walendzewicz – Kierownik Gminnego Zespołu EkonomicznoAdministracyjnego Szkół, Aneta Perkowska – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
w Krzywem, Stanisław Szwengier – Radny Powiatu Suwalskiego, sołtysi 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 XXIX Sesji Rady Gminy. Powitał
Wójta 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.

1

Ad. 2
Przyjęcie porządku obrad.
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 przedłożonego porządku obrad.
Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy w imieniu Wójta Gminy zgłosił wniosek o wycofanie
z porządku obrad pkt. 7 – Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Związkowi Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek Wójta Gminy w sprawie wycofania
z porządku obrad projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Związkowi Gmin
Wiejskich Województwa Podlaskiego. Udział w głosowaniu wzięło 14 radnych. Za przyjęciem
wniosku głosowało 14 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się - 0. Wniosek został przyjęty
jednogłośnie.
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. W wyniku głosowania został jednogłośnie przyjęty następujący porządek obrad XXIX sesji
Rady Gminy Suwałki:
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Suwałki.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy oraz z wykonania uchwał w okresie między
sesjami.
5. Sprawozdania z działalności Komisji Rady Gminy Suwałki za 2016 rok.
6. Interpelacje i zapytania radnych oraz kierowników jednostek pomocniczych.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Suwałki na lata 2017-2024.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na
2017 rok.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych
i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia
31 sierpnia 2019 r.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących
w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych,
prowadzonych przez Gminę Suwałki.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie
w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXI/178/16 Rady Gminy
Suwałki z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie współpracy placówek oświatowych, dla
których organem prowadzącym jest Gmina Suwałki ze społecznościami lokalnymi
i regionalnymi innych państw.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia obowiązku utrzymania grobów
i cmentarzy wojennych.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia woli ustanowienia fundacji pod
nazwą Fundacja na rzecz rozwoju Gminy Suwałki.
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15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego części wsi Krzywe w gminie Suwałki.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części obrębów geodezyjnych Bród Nowy i Biała Woda w gminie
Suwałki.
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części wsi Zielone Kamedulskie w gminie Suwałki.
18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
w drodze darowizny na cel publiczny.
19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
położonej w obrębie ewidencyjnym Poddubówek.
20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
położonej w obrębie ewidencyjnym Krzywe.
21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących
w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Suwałki.
22. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach za
2016 rok.
23. Rozpatrzenie wniosku w sprawie zaniechania inwestycji z lat 2007 -2011.
24. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
25. Wnioski i oświadczenia.
26. Zamknięcie obrad.
Ad. 3
Przyjęcie protokołu z obrad XXIX 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 nr XXVIII/17 głosowało 14
radnych, przeciw – 0, wstrzymywało się - 0.
Protokół z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Suwałki został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 4
Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Suwałki oraz wykonania uchwał w okresie
między sesjami.
Tadeusz Chołko – Wójt Gminy przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności w okresie od
dnia 1 marca 2017 r. do dnia 28 marca 2017 r. – stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy przedstawił sprawozdanie z wykonania uchwał Rady
Gminy podjętych na XXVIII Sesji Rady Gminy w dniu 28 lutego 2017 r. – stanowi załącznik
nr 6 do protokołu.
Radni nie zgłosili uwag, w związku z powyższym sprawozdanie z międzysesyjnej działalności
Wójta Gminy Suwałki oraz z wykonania uchwał Rady Gminy w okresie między sesjami zostało
przyjęte.
Ad. 5
Sprawozdania z działalności Komisji Rady Gminy Suwałki za 2016 rok.
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Marek Jeromin – Przewodniczący Rady poinformował, że sprawozdania z działalności Komisji
Rady za 2016 rok zostały omówione na wszystkich Komisjach Rady Gminy.
Nie zgłoszono uwag, ani pytań do przedłożonych sprawozdań, w związku z czym sprawozdania
z działalności Komisji Rady Gminy Suwałki za 2016 rok, zostały przyjęte.
Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Suwałki za 2016 rok
- stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Sprawozdanie z działalności Komisji Gospodarczej Rady Gminy Suwałki za 2016 rok - stanowi
załącznik nr 8 do protokołu.
- Sprawozdanie z działalności Komisji Społecznej Rady Gminy Suwałki za 2016 rok - stanowi
załącznik nr 9 do protokołu.
Ad. 6
Interpelacje i zapytania radnych oraz kierowników jednostek pomocniczych.
Radny Grzegorz Rozumowski – zapytał, co dzieje się z wiatą przystankową we wsi Turówka
Stara. Została zdjęta i mała być zamontowana w ubiegłym roku ale do tej pory nie została
zamontowana.
Radny Stefan Mackiewicz – zwrócił się odnośnie zalewania drogi wiejskiej we wsi Krzywe na
dwóch odcinkach, pierwszy jak zjeżdża się z drogi Suwałki-Sejny w lewo, drugi zjazd przy
byłej „Lumie”, nie wiadomo co jest przyczyną ale tam jest ciągły problem droga jest zalana
i nawet latarnia, która niedawno została postawiona grozi zawaleniem. Zaapelował o naprawę
pomostu na plaży we wsi Krzywe przed sezonem ponieważ jest w stanie tragicznym.
Radny Grzegorz Moroz – zwrócił się o równanie i żwirowanie dróg gminy. W szczególności
droga we wsi Nowa Wieś tzw. łącznik, są dość duże dziury, które by należało uzupełnić żwirem.
Zwrócił się, żeby w pierwszej kolejności została wyrównana i wyżwirowana droga na odcinku
Nowa Wieś – Mała Huta ponieważ dużo mieszkańców jeździ tą drogą w związku
z przebudową ulicy Północnej w Suwałkach.
Radny Janusz Bałtrukanis – zwrócił się odnośnie zalania pól we wsi Biała Woda i Żywa Woda
Jest mu wiadome, że została powołana komisja w tej sprawie. Zapytał, czy w trakcie tych prac
można spowodować jakiś „konsensus”, żeby w przyszłości ta woda nie zalewała pól i nie
niszczyła łąk w Białej Wodzie.
Tadeusz Chołko – Wójt Gminy oraz Marek Jeromin – Przewodniczący Rady złożyli życzenia
i wręczyli listy gratulacyjne dla sołtysów, którzy przed kilkunastoma dniami mieli swoje święto
„Dzień Sołtysa”. Wójt Gminy doczytał list gratulacyjny o następującej treści: „Z okazji dnia
sołtysa pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia, zdrowia, pomyślności oraz zadowolenia
z wykonywanych obowiązków. Dziękuje za współpracę zaangażowanie za liczne inicjatywy
na rzecz społeczności lokalnej. Niech wasza praca dostarcza wam wielu satysfakcji i będzie
źródłem społecznego uznania”.
Marek Jeromin - Przewodniczący Rady powiedział, że chciałby przekazać informację jak jest
większość sołtysów, bo jak mu wiadome jest taka tendencja ubywania w czasie sesji.
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Poinformował, że w ostatnich dniach odbyło się w urzędzie spotkanie z Komendantem
Miejskiej Policji w Suwałkach i został zgłoszony wniosek aby na najbliższej sesji odbyło się
spotkanie z Komendantem bądź przedstawicielami Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach.
Temat spotkania dotyczy letnich kontroli oraz mapy bezpieczeństwa. Po ostatnich wakacjach
są różne głosy na temat tych oddziałów prewencji, które przyjechały z Białegostoku, także
uważam, że takie spotkanie będzie pożyteczne dla obu stron.
Ad. 7
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Suwałki na lata 2017-2024.
Danuta Bućko - Skarbnik Gminy w imieniu Wójta Gminy zwróciła się o wprowadzenie
dodatkowych zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suwałki do roku 2017 r. Po
stronie planu dochodów o wprowadzenie zmiany z tytułu otrzymania dotacji w wysokości
38 529 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla
uczniów na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego oraz na podstawie informacji
z Krajowego Biura Wyborczego w Suwałkach otrzymano zwiększenie dotacji w kwocie 952 zł
na zakup rezerwowej urny wyborczej. Odpowiednio do wysokości otrzymanych dotacji
zwiększono plan wydatków. Następnie w ramach zadań oświatowych o przesunięcie środków
w kwocie 10 465 zł na wydatki związane z organizacją nauki dla uczniów wymagających
specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Dodatkowo przesunięcie kwoty 200 zł na rzecz
opłat należnych dla budżetu państwa oraz kwoty 1 500 zł w Ochotniczych Strażach Pożarnych
na opłaty za rozmowy telefoniczne i system alarmowania.
Marek Jeromin – Przewodniczący Rady zwrócił się do Radnych w sprawie pytań do
zaproponowanych zmian w uchwale. Głosów w dyskusji nie było. Przewodniczący Rady
poddał pod głosowanie zaproponowane zmiany do projektu uchwały w sprawie zmiany
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suwałki na lata 2017-2024. Udział
w głosowaniu wzięło 14 radnych. Za przyjęciem zmian głosowało 10 radnych, przeciw – 2,
wstrzymało się - 2.
Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suwałki na lata 2017-2024 wraz
z zaproponowanymi zmianami. Udział w głosowaniu wzięło 14 radnych. Za przyjęciem
uchwały głosowało 10 radnych, przeciw – 2, wstrzymało się - 2. Podjęto większością głosów
UCHWAŁĘ Nr XXIX/235/17 w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Suwałki na lata 2017-2024 – stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
Ad. 8
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.
Danuta Bućko – Skarbnik Gminy w imieniu Wójta Gminy zwróciła się do Rady Gminy
o przyjęcie dodatkowych zmian do przedłożonego projektu uchwały w sprawie zmian
w budżecie gminy na 2017 rok. W związku z tym, że zmiany zostały omówione do Wieloletniej
Prognozy Finansowej, a dotyczyły roku 2017 zwróciła się w imieniu Wójta o wprowadzenie
tych zmian również w uchwale w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2017 rok.
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Marek Jeromin - Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zaproponowane zmiany do
projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok. Udział w głosowaniu wzięło
14 radnych. Za przyjęciem zmian głosowało 10 radnych, przeciw – 4, wstrzymało się - 0.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. Udział w głosowaniu wzięło
14 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 10 radnych, przeciw – 3, wstrzymało się - 1.
Podjęto większością głosów UCHWAŁĘ Nr XXIX/236/17 w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2017 rok – stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
Ad. 9
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych
i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia
31 sierpnia 2019 r.
Irena Walendzewicz – Kierownik GZEAS omówiła projekt uchwały. Dnia 28 lutego 2017r.
Wójt Gminy Suwałki złożył wniosek do Podlaskiego Kuratora Oświaty o wydanie opinii
dotyczącej uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów
do nowego ustroju szkolnego. Kurator wydał opinię pozytywną. Wobec powyższego Rada
Gminy w terminie do 31 marca 2017 r. podejmuje uchwałę w sprawie dostosowania sieci
szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą –
Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. Zasadnym
jest więc podjęcie niniejszej uchwały.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego 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 Nr XXIX/237/17 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych
i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31
sierpnia 2019 r. – stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
Ad. 10
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących
w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych,
prowadzonych przez Gminę Suwałki.
Irena Walendzewicz – Kierownik GZEAS omówiła projekt uchwały. Zgodnie z ustawą prawo
oświatowe a poprzednio z ustawą o systemie oświaty do klasy pierwszej publicznej szkoły
podstawowej przyjmowane są dzieci z danego obwodu, z obwodu danej szkoły. Jeżeli szkoła
dysponuje wolnymi miejscami to dyrektor ma prawo przyjąć do danej szkoły dzieci spoza
obwodu, czasami może to być duża grupa, dzieci dlatego też rada gminy jest zobowiązana do
ustalenia kryteriów, które będą obowiązywały na tym drugim etapie rekrutacji oraz do
określenia dokumentów jakimi należy potwierdzić spełnianie tych kryteriów. Rada gminy
podjęła takie kryteria uchwałą w grudniu 2015 r. treść tej uchwały jest identyczna jak treść
poprzedniej uchwały. Należy jednak tę uchwałę znowelizować i dostosować do nowych
regulacji prawnych, do regulacji prawa oświatowego.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego 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
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UCHWAŁĘ Nr XXIX/238/17 w sprawie określenia kryteriów obowiązujących
w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych,
prowadzonych przez Gminę Suwałki – stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
Ad. 11
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie
w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy poinformował, że rada gminy decyduje
o wyodrębnieniu w budżecie gminy funduszu sołeckiego, do dnia 31 marca roku
poprzedzającego rok budżetowy, podejmując uchwałę, w której wyraża zgodę albo nie wyraża
zgody na wyodrębnienie funduszu w roku budżetowym. W latach ubiegłych rada gminy nie
wyodrębniała funduszu sołeckiego w chwili obecnej również został taki projekt uchwały
przygotowany o nie wyodrębnianie tego funduszu. W przypadku kiedy rada gminy chciała by
wyodrębnić taki fundusz a mówimy tu o budżecie roku 2018, to taką uchwałę należało by
podjąć o wyodrębnieniu funduszu. Informacje o ilości środków przeznaczonych dla sołectwa
w ramach funduszu sołeckiego przekazywane są przez wójta sołtysom do 31 lipca każdego
roku. Jeśli rada gminy zdecydowała by na utworzenie funduszu sołeckiego, wówczas do końca
września sołtys zwołuje zebranie wiejskie i zebranie wiejskie wskazuje jakie inwestycje, na
jakie przedsięwzięcie te środki finansowe chce przekazać. Wówczas ten wniosek trafia do
projektu budżetu i nad tym projektem budżetu oczywiście pochyla się Wójt Gminy, który
sporządza projekt budżetu a budżet zatwierdza rada gminy. I może nawet być taki przypadek,
że zebranie sołeckie uzgodni na co te środki finansowe mogą pójść ale rada gminy dojdzie do
wniosku, że te środki nie mogą być wydatkowane na dane przedsięwzięcie. Wówczas te zadanie
nie znajduje się w budżecie gminy. To nie jest tak, że jak już zebranie sołeckie wskaże,
wytypuje przedsięwzięcie to ono musi zostać w budżecie. Środki finansowe, które mogą być
wydatkowane na fundusz sołecki, czy z funduszu sołeckiego mogą pójść na te przedsięwzięcia,
które są zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym. Gmina może środki finansowe
wydatkować, czyli na to co dotychczas gmina wydatkuje tylko w tym przypadku jakby zebranie
sołeckie wskazuje taką potrzebę na co te środki finansowe mogą iść. Aczkolwiek jest to
z naszego punktu widzenia duże rozdrobnienie budżetu gminy bo musimy wyszczególnić na
każdą miejscowość środki finansowe i wtedy tych niewielkich przedsięwzięć by było dużo, bo
jest 49 sołectw to by było 49 przedsięwzięć bądź więcej, bo niektóre miejscowości chciały by
mieć kilka różnych przedsięwzięć. Oczywiście nie każde sołectwo, czy miejscowość może
wystąpić o wykonywanie danego przedsięwzięcia. Nie ma też możliwości przekazywania
środków, że jedna miejscowość przekazuje dla miejscowości sąsiedniej i miejscowość
sąsiednia miała by fundusz z kilku miejscowości. Ten fundusz jest ściśle przypisany tylko na
jedną miejscowość. Środki finansowe, które mogą być wydatkowane na poszczególne
miejscowości wahają się w granicach od 5 000 zł do 27 000 zł w przypadku większych
miejscowość takich jak Płociczno-Osiedle, czy Krzywe. Całość funduszu sołeckiego
wydzielona na rok 2018 wynosiła by 670 000 zł, czyli taką kwotę należałoby wygenerować
z przyszłorocznego budżetu gminy na fundusz sołecki i wtedy, w ten sposób rozdrabniamy
budżet gminy. W przypadku jak są środki unijne, różnego rodzaju programy, szukamy też
pieniędzy na inwestycje jako swój wkład własny, w tym przypadku takie rozdrobnienie
inwestycji, źle wpływało na wykonywanie większych przedsięwzięć. Ponadto rozliczanie tego
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funduszu sołeckiego też nie jest proste, bo na każdą miejscowość trzeba by było założyć
odrębną księgowość i te zadania rozliczyć a przy wykonywaniu tego zadania, czyli zapytania
ofertowe to też musiał by ktoś tym się zająć. W tej chwili w wykazie zadań inwestycyjnych
jest ponad 30 przedsięwzięć inwestycyjnych, a jak każda miejscowość złożyła by nawet jeden
wniosek to w budżecie gminy tych zadań inwestycyjnych było by ponad 80. W związku z czym
uważamy, że w tej chwili nie ma takiej potrzeby wyodrębniania tego funduszu. Każdy
z mieszkańców poprzez sołtysa, poprzez zebranie wiejskie może złożyć wniosek do gminy na
poszczególne przedsięwzięcie. I takie przedsięwzięcie może znaleźć się w budżecie gminy
i może być zrealizowane. Przy utworzeniu funduszu sołeckiego gmina mogła by otrzymać
dodatkowe środki z budżetu państwa w wysokości 10 % wykonanych wydatków. Ustawa mówi
o wysokości dofinasowania od 30 do 10 % ale w przypadku naszej gminy 10 % ze względu na
wysokie dochody w przeliczeniu na jednego mieszkańca. W związku z czym został
przygotowany projekt uchwały o nie wyodrębnianiu funduszu sołeckiego na rok 2018.
Radny Grzegorz Rozumowski – zwrócił się z zapytaniem do radcy prawnego, czy nie można
łączyć kilka sołectw na jedno zadanie.
Maciej Folejewski – radca prawny odpowiedział, art. 6 ustawy o funduszu sołeckim stanowi,
że sołectwa mogą realizować wspólne przedsięwzięcia. Jest taka dopuszczalność w tym
zakresie ustawy.
Zbigniew Mackiewicz - Sekretarz Gminy uzupełnił, jeżeli to będzie wspólne przedsięwzięcie
łączące dwie miejscowości np. jak by był wykonywany odcinek drogi, który przebiega przez
dwie miejscowości, to jedna i druga miejscowość składa wniosek na to samo zadanie. Nie ma
możliwości, że jedna miejscowość mówi, że my w tym roku nic nie robimy i nasze pieniądze
proszę przekazać na miejscowość sąsiednią i tam robimy tą drogę, to tego nie możemy zrobić.
Radny Grzegorz Rozumowski – powiedział, że skoro doceniamy sołtysów, więc dajmy im
jakieś możliwości do wykazania się, żeby te miejscowości troszeczkę zaktywizowały się
i pomyślały o swoich potrzebach a nie tylko, żeby ktoś za nich decydował.
Radny Grzegorz Moroz – powiedział, że taki argument jak Sekretarz Gminy nadmieniał, że jak
rada sołecka podejmie decyzje to i tak, może być nie uznane przez radę gminy jest niezasadny.
Uważam, że jak rada sołecka podejmie decyzję i będzie chciała jakąś inwestycję realizować
w danej miejscowości, to rada gminy nie będzie miała nic przeciwko temu. W innych gminach
funkcjonuje fundusz sołecki, który w danych miejscowościach funkcjonuje bardzo dobrze
i księgowanie nie stanowi żadnego problemu.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. Udział w głosowaniu wzięło
14 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 10 radnych, przeciw – 4, wstrzymało się – 0.
Podjęto większością głosów UCHWAŁĘ Nr XXIX/239/17 w sprawie nie wyrażenia zgody
na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki – stanowi
załącznik nr 14 do protokołu.
Przewodniczący Rady ogłosił przerwę 15 minut.
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Po przerwie wznowiono obrady.
Ad.12
Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXI/178/16 Rady Gminy
Suwałki z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie współpracy placówek oświatowych, dla
których organem prowadzącym jest Gmina Suwałki ze społecznościami lokalnymi
i regionalnymi innych państw.
Tadeusz Chołko – Wójt Gminy omówił projekt uchwały. Konieczność podjęcia uchwały
wynika z podjęcia współpracy przez Zespół Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak
ze szkołami na Litwie i w Estonii. W ramach współpracy planuje się organizację wymiany
młodzieży, która nastąpi w czerwcu i wrześniu 2017 r. Szacunkowy koszt organizacji wymiany
uczniów (tj. transport, ubezpieczenie, nocleg, wyżywienie, zwiedzanie atrakcji turystycznych)
to 20 000,00 zł.
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.
Podjęto jednogłośnie UCHWAŁĘ NR XXIX/240/17 zmieniającą uchwałę Nr XXI/178/16
Rady Gminy Suwałki z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie współpracy placówek
oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Suwałki ze społecznościami
lokalnymi i regionalnymi innych państw – stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
Ad. 13
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia obowiązku utrzymania grobów
i cmentarzy wojennych.
Tadeusz Chołko - Wójt Gminy poinformował, że na realizację zadań z zakresu utrzymania
grobów i cmentarzy wojennych w budżecie Wojewody Podlaskiego w 2017 roku Gminie
Suwałki zaplanowane zostały środki finansowe na powyższy cel. W związku z powyższym
uchwała jest niezbędną do zawarcia porozumienia.
Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś z Radnych ma jakieś pytania do projektu uchwał.
Głosów w dyskusji nie było. Przewodniczący Rady poddał uchwałę pod głosowanie.
W głosowaniu brało udział 14 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, przeciw
– 0, wstrzymało się – 0.
Podjęto jednogłośnie UCHWAŁĘ Nr XXIX/241/17 w sprawie przyjęcia obowiązku
utrzymania grobów i cmentarzy wojennych – stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
Ad. 14
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia woli ustanowienia fundacji pod
nazwą Fundacja na rzecz rozwoju Gminy Suwałki.
Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy poinformował, że należy uchylić uchwałę nr
XXVIII/234/17 Rady Gminy Suwałki z dnia 28 lutego 2017 r. z uwagi na brak możliwości
prawnych w przekazaniu środków finansowych przez samorząd jednostki terytorialnej na
fundusz założycielski Fundacji. W związku z tym został przygotowany zaktualizowany projekt
uchwały, który określa, że osoby fizyczne będą mogły być fundatorami i osoby fizyczne wniosą
wkład finansowy na utworzenie fundacji. Nie jest określona wysokość wkładu, gdyż wkład
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może być różny w zależności w jakiej wysokości zostanie wniesiony. Jest już zapowiedź jednej
osoby fizycznej, która zadeklarowała wpłacić wkład w wysokości 500 zł. Po podjęciu uchwały
przez radę gminy zostanie podpisany akt notarialny o powołaniu fundacji.
Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś z Radnych ma jakieś pytania do projektu uchwał.
Głosów w dyskusji nie było. Przewodniczący Rady poddał uchwałę pod głosowanie.
W głosowaniu brało udział 14 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, przeciw
– 1, wstrzymało się – 0.
Podjęto większością głosów UCHWAŁĘ Nr XXIX/242/17 w sprawie wyrażenia woli
ustanowienia fundacji pod nazwą Fundacja na rzecz rozwoju Gminy Suwałki – stanowi
załącznik nr 17 do protokołu
Ad. 15
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części wsi Krzywe w gminie Suwałki.
Bartłomiej Żuchowski – inspektor Ref. ds. PP poinformował, że projekt uchwały w sprawie
zmiany planu miejscowego części wsi Krzywe dotyczy działki gminnej, na której jest Gminny
Ośrodek Kultury. Celem przedmiotowej zmiany planu miejscowego było umożliwienie
realizacji boiska, wiat, altan i towarzyszących im urządzeń budowlanych na terenie całej
działki. Projekt zmiany planu uzyskał wymagane opinie i został uzgodniony przez właściwe
instytucje. Był wyłożony do publicznego wglądu, nie wniesiono żadnych uwag do projektu
zmiany planu. W związku z powyższym podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Krzywe jest uzasadnione.
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.
Podjęto jednogłośnie UCHWAŁĘ NR XXIX/243/17 w sprawie zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego części wsi Krzywe w gminie Suwałki – stanowi
załącznik nr 18 do protokołu.
Ad. 16
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części obrębów geodezyjnych Bród Nowy i Biała Woda w gminie Suwałki.
Bartłomiej Żuchowski – inspektor Ref. ds. PP poinformował, że projekt miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego części obrębów geodezyjnych Bród Nowy i Biała Woda ma
na celu głównie: umożliwienie utworzenia terenów górniczych, w sąsiedztwie terenów obecnie
eksploatowanych, prowadzenie działalności górniczej i wydobycia kruszywa naturalnego bez
pozostawienia filtrów ochronnych pomiędzy poszczególnymi złożami, umożliwienie realizacji
inwestycji OZE np. w formie farm fotowoltaicznych. Projekt planu uzyskał wymagane opinie
i został uzgodniony przez właściwe instytucje. Odbyła się dyskusja, nie złożono żadnych uwag
do projektu planu. Wobec powyższego zasadne jest podjęcie przedmiotowej 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 14 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.
Podjęto jednogłośnie UCHWAŁĘ NR XXIX/244/17 w sprawie miejscowego planu
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zagospodarowania przestrzennego części obrębów geodezyjnych Bród Nowy i Biała Woda
w gminie Suwałki – stanowi załącznik nr 19 do protokołu.
Ad. 17
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części wsi Zielone Kamedulskie w gminie Suwałki.
Bartłomiej Żuchowski – inspektor Ref. ds. PP poinformował, że projekt miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego części wsi Zielone Kamedulskie obejmuje teren
o powierzchni 115 ha. Przedmiotem planu miejscowego było wyznaczenie terenów
przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, zagrodową, usługową,
produkcyjną oraz rzemiosła i terenów użytkowanych rolniczo, zieleni, zalesień, komunikacji
i infrastruktury technicznej. W trakcie procedury planistycznej wpłynęło 27 wniosków od osób
fizycznych oraz 10 wniosków złożonych przez instytucje. Wójt Gminy uwzględnił wnioski
w zakresie określonym projektem planu miejscowego. Projekt planu uzyskał wymagane opinie
i został uzgodniony przez właściwe instytucje. Wniesione uwagi zostały uwzględnione
w projekcie planu. W związku z powyższym zasadne jest podjęcie powyższej 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 14 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.
Podjęto jednogłośnie UCHWAŁĘ NR XXIX/245/17 w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego części wsi Zielone Kamedulskie w gminie Suwałki
– stanowi załącznik nr 20 do protokołu.
Ad. 18
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
w drodze darowizny na cel publiczny.
Zbigniew Mackiewicz - Sekretarz Gminy omówił projekt uchwały. Powiat Suwalski realizuje
inwestycje przebudowy drogi powiatowej Suwałki – Płociczno oraz Płociczno – Dubowo –
Poddubówek wraz z budową ścieżki rowerowej. W związku z tym Gmina przekazuje grunty
o nr geod. 224/4 o pow. 0,1160 ha, o nr geod 225/1 o pow. 0,0022 ha, o nr geod 901 o pow.
0,1268 oraz o nr geod 902 o pow. 0,1727 ha położone w obrębie ewidencyjnym PłocicznoTartak w celu realizacji w/w inwestycji tj. budowa ścieżki rowerowej. Zgodnie z ustawą
o gospodarce nieruchomościami, nieruchomość gminy może być przedmiotem darowizny na
cele publiczne innemu samorządowi. Celem niniejszej uchwały jest nieodpłatne przekazanie
Powiatowi Suwalskiemu w/w nieruchomości celem realizacji budowy ścieżki rowerowej.
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.
Podjęto jednogłośnie UCHWAŁĘ NR XXIX/246/17 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie
nieruchomości w drodze darowizny na cel publiczny – stanowi załącznik nr 21 do
protokołu.
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Ad. 19
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
położonej w obrębie ewidencyjnym Poddubówek.
Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy omówił projekt uchwały. Sprzedaż nieruchomości
gruntowej w drodze przetargu nieograniczonego oznaczonej nr geod. 345/4 o pow. 0,3700 ha
położonej w obrębie Poddubówek na wniosek właściciela przyległej nieruchomości.
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.
Podjęto jednogłośnie UCHWAŁĘ NR XXIX/247/17 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie
nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Poddubówek – stanowi załącznik nr 22
do protokołu.
Ad. 20
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
położonej w obrębie ewidencyjnym Krzywe.
Zbigniew Mackiewicz - Sekretarz Gminy omówił projekt uchwał. Sprzedaż nieruchomości
gruntowej zabudowanej w drodze przetargu nieograniczonego oznaczonej nr geod. 449/4
o powierzchni 0,2274 ha położonej w obrębie Krzywe na wniosek właściciela przyległych
nieruchomości.
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.
Podjęto jednogłośnie UCHWAŁĘ NR XXIX/248/17 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie
nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Krzywe – stanowi załącznik nr 23 do
protokołu.
Ad. 21
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących
w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Suwałki.
Zbigniew Mackiewicz - Sekretarz Gminy omówił projekt uchwały. W projekcie uchwały
zostały określone zasady i warunki najmu gminnych lokali mieszkalnych, określone zostały
kryteria jakie osoba ubiegająca się o najem lokalu mieszkalnego docelowego i lokalu
socjalnego musi spełniać, a także zasady i warunki obniżki czynszu, sposobu oddawania
w najem lokali mieszkalnych o powierzchni przekraczającej 80 m² powierzchni użytkowej oraz
ustala pierwszeństwo do zawarcia umów najmu na lokale docelowe i lokale socjalne z zasobu
mieszkaniowego Gminy Suwałki.
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.
Podjęto jednogłośnie UCHWAŁĘ NR XXIX/249/17 w sprawie zasad wynajmowania lokali
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Suwałki – stanowi załącznik nr 24
do protokołu.
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Ad. 22
Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach za
2016 rok.
Beata Skrocka – Kierownik GOPS poinformowała, że ze sprawozdaniem z działalności
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach za 2016 rok Komisje Rady Gminy:
Komisja Rewizyjna, Komisja Gospodarcza i Komisja Społeczna zapoznały się na
posiedzeniach.
Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś z Radnych ma jakieś pytania do sprawozdania. Głosów
w dyskusji nie było. Przewodniczący Rady poddał sprawozdanie pod głosowanie.
W głosowaniu brało udział 14 radnych. Za przyjęciem sprawozdania głosowało 14 radnych,
przeciw – 0, wstrzymało się – 0.
Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach za 2016 rok
zostało przyjęte - stanowi załącznik nr 25 protokołu.
Ad. 23
Rozpatrzenie wniosku w sprawie zaniechania inwestycji z lat 2007 -2011.
Tadeusz Chołko - Wójt Gminy wystąpił z wnioskiem w sprawie zaniechania inwestycji z lat
2007 -2011 – stanowiący załącznik nr 26 do protokołu. Uzasadnił wniosek, iż z uwagi na
zmieniające się warunki ekonomiczne i gospodarcze Gminy Suwałki oraz w celu realnego
i jasnego reprezentowania sytuacji majątkowej i finansowej jednostki należało by podjąć
decyzję o zaniechaniu wymienionych w załączniku działań inwestycyjnych.
Przewodniczący Rady zapytał, czy są pytania do tego wniosku. Pytań nie zgłoszono.
Marek Jeromin - Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek Wójta Gminy
w sprawie zaniechania inwestycji z lat 2007 -2011. W głosowaniu brało udział 14 radnych. Za
przyjęciem wniosku głosowało 11 radnych, przeciw – 1, wstrzymało się – 2. Wniosek został
przyjęty większością głosów.
Ad. 24
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
Tadeusz Chołko – Wójt Gminy udzielił odpowiedzi:
- Radnemu Grzegorzowi Rozumowskiemu odnośnie wiaty przystankowej poinformował, że
w najbliższym czasie zostanie zamontowana. Jest to wiata, która została zdemontowana
z Zielonego Kamedulskiego. W tej chwili jest u wykonawcy ponieważ należy dokonać
poprawek aby można było zamontować w Turówce Starej.
- Radnemu Stefanowi Mackiewicz w sprawie zalewania drogi we wsi Krzywe wyjaśnił, że jest
to problem, który urząd stara się rozwiązać już od dłuższego czasu. Jeżeli chodzi o zalewanie
koło „Lumy” to pani sołtys pomaga w tej sprawie i rozmawia z właścicielem gruntów, żeby
można było przejść przez grunt prywatny i puścić tą wodę do rowu. Myślę, że w najbliższym
czasie dojdzie do spotkania z właścicielami gruntu i będziemy starali się tą sprawę rozwiązać.
Jedyna możliwość techniczna to postawić studnie, przekopać przez grunty prywatne rów,
położyć rurę i odprowadzić do rowu i tak będziemy starali się to zrobić. Natomiast jeżeli
chodzi o drugie zalewanie przy zjeździe z drogi wojewódzkiej na drogę przez wieś, będziemy
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starali się uzgadniać z Podlaskim Zarządem Dróg aby wyraził zgodę na odprowadzenie wód
do kanalizacji deszczowej w drodze wojewódzkiej.
- Odnośnie remontu pomostu w Krzywem – poinformował, że są przygotowane deski i przed
sezonem w miesiącu maju będą przybite.
- Radnemu Grzegorzowi Morozowi odnośnie żwirowania i równania dróg – poinformował, że
jest już po przetargu i w tym tygodniu będą podpisane umowy na równanie i żwirowanie dróg.
- Radnemu Januszowi Bałtrukanis odnośnie zalewania gruntów w Białej Wodzie i w Żywej
Wodzie – wyjaśnił, że jest zawarte porozumienie z hydrologiem z Białegostoku, który dokona
lustracji w terenie i wtedy będziemy wiedzieli, co zrobić. Niestety z gór płynie woda przy
roztopach, czy deszczach, tak jest, że woda z gór spływa gdzie jest niżej. Byłem w terenie
gdzieś dwa tygodnie temu, ziemia odpuściła i nie było wody, więc nie wiem po co jest ta
kłótnia.
Ad. 25
Wnioski i oświadczenia.
Aneta Perkowska - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Krzywem poinformowała
i zaprosiła na imprezy kulturalne, które odbędą się w najbliższych dniach w Gminnym Ośrodku
Kultury w Krzywem. Poinformowała, że w Gminnym Ośrodku Kultury w Krzywem 8 marca
2017 r. obchodzono jak co roku Dzień Kobiet. Wystąpił Teatr Zamaniony i Zespół Na Przekór,
w sztuce pt.:„Babskie Święto”, na akordeonie przygrywał Pan Zbigniew Grzanka.
Zaprosiła na:
- spotkanie z fotografem Andrzejem Sidorem, które odbędzie się w dniu 31 marca 2017 r.
o godz. 19°°. Autor zaprezentuje część swoich licznych zestawów fotografii, które realizuje
przede wszystkim na terenie Suwalszczyzny i Podlasia.
- koncert najstarszych pieśni wielkopostnych pt. „Pieśń Wielkopostna w Tradycji Ludowej
Suwalszczyzny”, który odbędzie się w dniu 2 kwietnia 2017 r. w kościele w Żylinach, podczas
mszy świętych o godz. 9°° i 11°° oraz pół godziny przed i pół godziny po nabożeństwach.
Ad. 26
Zamknięcie obrad.
Marek Jeromin – Przewodniczący Rady Gminy po wyczerpaniu porządku obrad zamknął
obrady XXIX Sesji Rady Gminy Suwałki.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała
Halina Marcinkiewicz

Przewodniczący Rady
Marek Jeromin
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