P R O T O K Ó Ł Nr XXX/17
sesji Rady Gminy Suwałki
odbytej w dniu 27 kwietnia 2017 roku w godz. 900-1100
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. Piotr Taraszkiewicz
15. Tomaszewski Piotr
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
W obradach uczestniczyli: Zbigniew Mackiewicz - Sekretarz 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, Cezary Folejewski – radca prawny, Ewa Sienkiewicz – wz. Skarbnika Gminy,
Aneta Perkowska – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Krzywem, Jacek Tarnowski –
Komendant Miejski Policji w Suwałkach, Jarosław Golubek – Naczelnik Wydziału
Prewencji KMP w Suwałkach, Bogdan Jabłoński – Dzielnicowy KMP w Suwałkach, sołtysi
wsi w liczbie
9 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 XXX Sesji Rady Gminy. Powitał
przybyłych gości, Sekretarza Gminy, radnych, kierowników referatów i jednostek
organizacyjnych, sołtysów oraz wszystkich obecnych na sesji.
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.
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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 przedstawionego porządku obrad.
Zbigniew Mackiewicz Sekretarz Gminy w imieniu Wójta Gminy wystąpił z wnioskiem
o wprowadzenie do porządku obrad - „Rozpatrzenie projektu w sprawie powołania członków
Konwentu Odznaki Honorowej Gminy Suwałki ” - jako punkt 13.
Marek Jeromin - Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wprowadzenie proponowanej
zmiany do porządku obrad. Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za przyjęciem wniosku
głosowało 15 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się - 0. Proponowana zmiana do porządku
obrad została przyjęta jednogłośnie.
Radni nie zgłosili innych uwag i wniosków wobec czego Przewodniczący Rady poddał pod
głosowanie porządek obrad wraz z wprowadzoną zmianą. Udział w głosowaniu wzięło 15
radnych. Za przyjęciem porządku obrad głosowało 15 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się –
0. Porządek obrad XXX sesji został przyjęty jednogłośnie.
W związku z powyższym porządek obrad sesji po zmianach będzie obejmował:
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XXIX 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. Przedstawienie Oceny zasobów pomocy społecznej za 2016 r.
8. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w
Rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie za 2016 r.
9. Sprawozdanie z realizacji zadań wspierania rodzin i pieczy zastępczej za 2016 r.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na
2017 rok.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
w obrębie ewidencyjnym Płociczno-Tartak.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
położonej w obrębie ewidencyjnym Zielone Kamedulskie.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania członków Konwentu Odznaki
Honorowej Gminy Suwałki.
14. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
15. Wnioski i oświadczenia.
16. Zamknięcie obrad.
Ad. 3
Przyjęcie protokołu z obrad XXIX Sesji Rady Gminy Suwałki.
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Do protokołu uwag nie zgłoszono, zatem Przewodniczący zarządził głosowanie nad
przyjęciem protokołu. W głosowaniu udział wzięło 15 radnych. Za przyjęciem protokołu
głosowało 15 radnych, przeciw 0, - wstrzymało się – 0.
Protokół z XXIX Sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie przez Radę Gminy.
Przed punktem czwartym porządku obrad Marek Jeromin Przewodniczący Rady poprosił
o zabranie głosu Nadkomisarza Jacka Tarnowskiego – Komendanta Miejskiego Policji
w Suwałkach.
Nadkomisarz Jacek Tarnowski - Komendant Miejski Policji w Suwałkach powitał wszystkich
zebranych i podziękował za umożliwienie na dzisiejszej sesji zaprezentowania Mapy
Zagrożeń Bezpieczeństwa. Mapa zagrożeń bezpieczeństwa funkcjonuje w Polsce od 1 lipca
2016 r. we wszystkich garnizonach Policji. Jest to narzędzie, dzięki któremu następuje
wymiana informacji pomiędzy społeczeństwem i policjantami. Wystarczy zalogować się na
krajową mapę, wybrać problem, który w danej gminie występuje. Policja na weryfikację od
momentu zgłoszenia ma dwa dni. Zwrócił się do sołtysów i radnych, żeby byli aktywni w
tym zakresie
i nas informowali. Wszyscy dzielnicowi mają telefony komórkowe, prosimy
też dzwonić
i takie sygnały o jakiś zagrożeniach przekazywać a dzielnicowy
jak nie odbierze teraz to za jakiś czas na pewno zadzwoni.
Podinspektor Jarosław Golubek – Naczelnik Wydziału Prewencji KMP w Suwałkach
poinformował, że wraz z nim jest starszy dzielnicowy Bogdan Jabłoński, który już kilka lat
pełni służbę. Tak jak Komendant zaznaczył mapa zagrożeń bezpieczeństwa jest nową formą
komunikacji między policją a obywatelem. Do tej pory podstawowym narzędziem informacji
był kontakt telefoniczny, czy osobisty, że obywatel musiał przyjść do dzielnicowego,
dyżurnego, kierownika posterunku i powiedzieć o tych szybko jeżdżących pojazdach, czy np.
że są narkotyki na kładce schodowej. Jesteśmy jako Komenda Miejska ale również Komenda
Wojewódzka pionierami pod względem realizacji krajowej mapy zagrożeń bezpieczeństwa.
Jest różna specyfika zagrożeń nanoszonych na terenie miasta i na terenie gminy. Na terenie
miasta podstawowym problemem z jakim się spotykamy jest spożywanie alkoholu w
miejscach zabronionych. Na terenie gminy można pić wszędzie, tam gdzie nie ma ulic,
wyznaczonych placów, parków, przystanków. Na terenie gminy z częstszych postulatów, to
przede wszystkim przekraczanie prędkości i niewłaściwa infrastruktura. Najistotniejszy
element mapy, a więc szereg zagrożeń, które możemy umieścić na mapie. Bezdomność w
praktyce na terenie Gminy nie występuje. Akty wandalizmu przede wszystkim to są
przystanki autobusowe i ich okolice. Dzikie kąpieliska, na terenie naszego miasta są takie
dzikie kąpieliska chociaż by wyrobiska po żwirowni w okolicach ul. Staszyca. Dzikie
wysypiska śmieci, tych zgłoszeń jest więcej na terenie miasta i gminy. Kłusownictwo,
występuje dosyć często. My tą informację przekazujemy do Lasów Państwowych do
myśliwych. Miejsca grupowania się małoletnich na terenie gminy dosyć rzadko jest to
zaznaczane. Miejsca niebezpieczne na terenach wodnych u nas w praktyce nie występuje.
Nielegalna wycinka drzew jest również zaznaczona zwykle okazuje się, że jest to legalna
wycinka drzew, że robią to np. Lasy Państwowe. Nielegalne rajdy samochodowe a więc
wszędzie tam gdzie głośno pracują silniki samochodów, gdzie czasami młodzież lubi się
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popisywać. Nieprawidłowe oznakowanie drogi, częsty postulat, ruch drogowy bada, czy
istnieje możliwość zmiany organizacji ruchu. Nieprawidłowe parkowanie jedne z
najczęstszych postulatów na terenie miasta. Każdy, kto chce zaparkować gdziekolwiek na
terenie naszego miasta ma olbrzymi kłopot, więc nieprawidłowe parkowanie jako jedno z
najczęstszych. Strzeżone przejście przez tory, często zaznaczane. My piszemy do kolejarzy,
kolejarze piszą, że ten odcinek chociażby w stronę Litwy należy do ostatniej kategorii, więc
nie będą strzegli tych przejazdów kolejowych. My potwierdzamy te zagrożenia, ale kolejarze
piszą, że nie stać ich na to, żeby prowadzić chociażby sygnalizatory. Podobnie niestrzeżony
przejazd kolejowy. Niewłaściwa infrastruktura drogowa, to również dosyć częsty postulat
wynikający chociażby dziury w jezdni, czy też brak chodnika, brak jakichś elementów
infrastruktury. Udajemy się, sprawdzamy i informujemy zarządców dróg. Niszczenie zieleni
dosyć rzadko to jest zaznaczane. Poruszanie się po terenach leśnych kładami nie mieliśmy
tego typu zagrożeń ale w niektórych jednostkach były. Przekraczanie dozwolonej prędkości,
to wiodący element mapy zagrożeń. Często na ul. Puławskiego, ul. Reja, wylot na Szypliszki
stoją policjanci, stoją między innymi dlatego, że notorycznie są zaznaczane tam przekraczanie
prędkości, Spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych a więc przede wszystkich ten
problem na terenie miasta. Utonięcia, mieliśmy utonięcie zaznaczone na jeziorze Hańcza
topią się tam najczęściej nurkowie. Używanie środków uderzających, wypalanie traw.
Zdarzenia drogowe z udziałem zwierząt leśnych, też istotny element. Piszemy do zarządców
dróg, pojawiają się znaki odnośnie zagrożenia przez zwierzęta leśne. Znęcanie się nad
zwierzętami, jak zauważyliśmy dosyć częsty element na terenie gminy. Weryfikujemy,
sprawdzamy długość łańcuchów i tak dalej. Zła organizacja ruchu drogowego, też jeździmy,
postulujemy zmianę organizacji ruchu drogowego. Chociażby na terenie gminy są
zaznaczane okolice Gawrych Rudy, niektóre skrzyżowania są bardzo trudne i niebezpieczne i
tam też były zaznaczone. Żebractwo, z czym się doświadczamy na terenie przede wszystkim
kościołów i w pobliżu kościołów.
Podinspektor Jarosław Golubek zwrócił się, czy ktoś chciałby coś zaproponować, że jest
miejsce, sytuacja niebezpieczna spróbowaliśmy umieścić to zagrożenie na tej krajowej mapie
zagrożeń bezpieczeństwa, czy też ta osoba chętna mogła by od razu tutaj osobiście zaznaczyć
na mapie. Czy są jakieś propozycje, że w którymś miejscu, to nie musi być oczywiście
Gmina Suwałki to można wystawić na Gminę Augustów.
Zgłosił się Wiceprzewodniczący Rady Adam Nieszczerzewicz, który naniósł na mapę
zagrożenie.
Podinspektor Jarosław Golubek – Naczelnik Wydziału Prewencji dodał, że nasze
województwo jest dosyć zagrożone pod względem liczby zagrożeń, co świadczy o tym, że
ludzie nie są obojętni. Także dwa filary, jeden taki bez osobowy internet, drugi osobowy
poprzez wywołanie kontaktu z dzielnicowym, czy telefonicznie. Tam gdzie są poważne
problemy, że sytuacja naprawdę jest niebezpieczna to używam telefonu nr 997 albo 112 ale
wiem, że notorycznie gromadzą się dzieciaki w jakimś miejscu, czy też notorycznie
spożywany jest alkohol, czy zakręt jest niewidoczny korzystamy z mapy. Przyjedziemy,
sprawdzimy i zweryfikujemy. Okazuje się, że zakręt jest niewidoczny więc trzeba coś z tym
fantem zrobić, wysyłamy pismo tam gdzie drogą zarządza gmina, oczywiście wystąpimy do
gminy. My zawsze powołujemy się na mapę zagrożeń bezpieczeństwa, że ktoś naniósł takie
zagrożenie, proszę o podjęcie działań. To wcale nie oznacza, że trzeba zrobić ją natychmiast.
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Przykład Szypliszk gdzie notorycznie były zgłaszane, zła organizacja ruchu, złe parkowanie i
inne naruszenia przepisów. I będzie przebudowa tej drogi w okolicy stacji benzynowej, w
okolicach tego wyjazdu. Wiele razy tam postulowaliśmy, żeby zmieniono np. wprowadzono
chociaż by znaki drogowe, czy jakieś progi zwalniające. Zmieniono strukturę tak, że ci
mieszkańcy wjeżdżający z dróg powiatowych mogli bezpiecznie włączyć się w tą drogę nr 8.
Także podkreślam, będziemy w obcym mieście możemy zaznaczyć, że nam się coś nie
podoba i my nie ustalamy kto i dlaczego naniósł to zagrożenie, to jest istotne. sukcesy tak jak
tutaj Komendant wskazywał są, czy ta zmiana chociaż infrastruktury, czy możliwość
wskazywania, że są zaplanowane jest coś do zrobienia czy rada gminy, czy też rada powiatu
może pochylić się nad problemem, że w jakimś miejscu jest niebezpiecznie, przebudować
skrzyżowanie, że to skrzyżowanie ma priorytet bo tam mieszkańcy boją się jeździć.
Radny Janusz Bałtrukanis – zwrócił się o interwencję patroli Policji we wsi Biała Woda.
Odnośnie dwóch dróg, jedna do zabudowań, druga do wiatraków, tam się gromadzi różna
młodzież i piją alkohol. Ludzie proszą o interwencję, proszą o patrole, to nie przeszkadza, że
oni jeżdżą ale, że pozostaje dużo śmieci.
Marek Jeromin Przewodniczący Rady podziękował gościom za przedstawienie tematu.
Przewodniczący Rady ogłosił 5 minutową przerwę (940-1045).
Ad. 4
Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy oraz z wykonania uchwał w okresie między
sesjami.
Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy przedstawił:
- sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym w okresie od dnia
28 marca 2017 r. do dnia 27 kwietnia 2017 r.- stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
- informację z wykonania uchwał Rady Gminy, podjętych na XXIX Sesji Rady Gminy
w dniu 28 marca 2017 r. – stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Radni nie zgłosili uwag, w związku z powyższym sprawozdanie o międzysesyjnej
działalności i informacja z wykonania uchwał Rady Gminy zostały przyjęte.
Ad. 5
Sprawozdanie z działalności komisji Rady Gminy Suwałki.
Radna Jolanta Sztermer – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Gminy zapoznała ze
sprawozdaniem z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy z dnia 7 kwietnia 2017 r. –
stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Radny Stefan Mackiewicz – Przewodniczący Komisji Społecznej Rady Gminy zapoznał ze
sprawozdaniem z posiedzenia Komisji Społecznej Rady Gminy z dnia 11 kwietnia 2017 r. –
stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Radni nie zgłosili uwag do przedłożonego materiału, w związku z powyższym sprawozdanie
z działalności Komisji Rewizyjnej i Komisji Społecznej Rady Gminy w okresie między
sesjami zostało przyjęte.
Ad. 6
Interpelacje i zapytania radnych oraz kierowników jednostek pomocniczych.
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Radny Piotr Taraszkiewicz – zapytał, czy został zmieniony kurs autobusu MPK, który jeździ
o godz. 1510 z Poddubówka przez Zielone Królewskie do Wychodnego i zawracał. Wczoraj
zauważył, że idzie tylko w jedną stronę.
Radny Stanisław Grygo – zapytał, o termin rozpoczęcia budowy wodociągu we wsi Trzciane.
Radny Stefan Mackiewicz – ponownie zwrócił się w sprawie zalewnia drogi we wsi Krzywe.
Rozumiem, tu gdzie drogowcy czekają na jakieś decyzje z PDM a drugi odcinek drogi gdzie
ma być odprowadzona woda przez pole Pani Topolskiej, tam rzeczywiście jest problem i nic
się nie dzieje w tej sprawie, czy jakieś prace pójdą w tym kierunku?
Sołtys wsi Magdalenowo – zgłosił problem dojazdu do posesji Państwa Korsak
w Magdalenowie mały odcinek do drogi głównej jest bardzo wąski. Jest to polna droga nie
żwirowana, kobieta skarży się na to, że jak jedzie samochodem często miską olejową
zahacza, i często jeździ karetka pogotowia bo ten człowiek jest chory, także dla karetki jest
problem
z dojazdem.
Radny Piotr Tomaszewski – zwrócił się o załatanie dziury w drodze asfaltowej we wsi
Leszczewek przy posesji nr 21.
Radny Grzegorz Moroz – zwrócił się o żwirowanie dróg gminnych, bo w tej chwili powstały
dziury po ostatnich deszczach i w sumie te drogi właściwie wszystkie są do żwirowania.
Ad. 7
Przedstawienie Oceny zasobów pomocy społecznej za 2016 r.
Beata Skrocka - Kierownik GOPS przedstawiła Ocenę zasobów pomocy społecznej za 2016 r.
Poinformowała, że Ocena opracowana jest w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej
i demograficznej i jest podstawą do planowania budżetu na następny rok. Dokument
charakteryzuje w szczególności infrastrukturę, kadrę, organizacje pozarządowe i nakłady
finansowe na zadania pomocy społecznej bez względu na podmiot finansujący i realizujący,
w przekroju lat 2014-2016 z prognozą roku następnego. Ocena obejmuje także osoby i
rodziny korzystające z pomocy społecznej, rodzaje ich problemów oraz ich rozkład
ilościowy. Obowiązek opracowania oceny zasobów pomocy społecznej wynika wprost z
art.16a ustawy
o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. W oparciu o
uzyskane dane przygotowany został dokument, wskazujący obszary, które w najbliższym
czasie powinny stać się przedmiotem szczególnej troski władz lokalnych. Niniejsza ocena jest
materiałem poglądowym.
Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 r. stanowi załącznik nr 9 do protokołu
Radni nie zgłosili uwag, w związku z powyższym Ocena zasobów pomocy społecznej za
2016 rok została przyjęta.
Ad. 8
Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie za 2016 r.
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Sprawozdanie stanowi załącznik nr 10 do protokołu
Radni nie zgłosili uwag, w związku z tym, Sprawozdanie zostało przyjęte.
Ad. 9
Sprawozdanie z realizacji zadań wspierania rodzin i pieczy zastępczej za 2016 r.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
Radni nie zgłosili uwag, w związku z tym, Sprawozdanie zostało przyjęte.
Ad. 10
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2017
rok.
Ewa Sienkiewicz – wz. Skarbnik Gminy zwróciła się o poprawienie błędów pisarskich
w projekcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2016 rok:
- W załączniku nr 2 „Zmiany w tabeli planu wydatków budżetu Gminy Suwałki w 2017 roku”
w dziale 010, rozdział 01095, paragraf 4210, w kolumnie „Zmiana” winna być kwota
1 526,40, w kolumnie „Po zmianie” winna być kwota 1 526,40 i w tym samym rozdziale
w paragrafie 4300, w kolumnie „Zmiana” winna być kwota 2 402,40, w kolumnie „Po
zmianie” winna być kwota 2 402,40.
- W załączniku nr 3 „Wykaz wydatków na zadana inwestycyjne realizowanych w 2017
roku”, zadaniu nr 25, kolumnie „Zmiana w 2017 roku” winna być kwota minus 7 944,00,
w kolumnie „Koszty finansowe zadania w 2017 r. po zmianie” winna być kwota
92 056,00. Podsumowanie zadań z rozdziału 700, w kolumnie „Zmiana w 2017 roku”
winna być kwota 0,00, w kolumnie „Koszty finansowe zadania w 2017 r. po zmianie”
winna być kwota 258 500,00. W podsumowaniu tabel w wierszu razem w kolumnie
„Zmiana w 2017 roku winna być kwota – 32 000,00, w kolumnie „Koszty finansowe
zadania w 2017 r. po zmianie” winna być kwota 8 273 728,00.
Marek Jeromin - Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś z Radnych ma jakieś pytania.
Głosów w dyskusji nie było i Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zgłoszone
poprawki do projektu uchwały. Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za głosowało 15
radnych, przeciw - 0, wstrzymało się – 0.
Marek Jeromin - 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 większością głosów UCHWAŁĘ Nr XXX/250/17 w sprawie zmian w budżecie
Gminy Suwałki na 2017 rok - stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

Ad. 11
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
w obrębie ewidencyjnym Płociczno-Tartak.
Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy omówił projekt uchwały. Została podjęta uchwała
odnośnie sprzedaży powyższej działki w drodze bezprzetargowej na powiększenie działki
sąsiedniej. Jest to nieruchomość stanowiąca część drogi, która donikąd nie prowadzi jest
drogą ślepą. W między czasie na posiedzeniu Komisji Gospodarczej Rady Gminy wpłynął
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wniosek, żeby zapytać drugiego właściciela, czy też nie chciał by kupić. Drugi właściciel jest
zainteresowany również kupnem tej nieruchomości. W związku z tym został przygotowany
projekt uchwały, który wyraża zgodę na zbycie nieruchomości tym dwóm sąsiadom w drodze
przetargu ograniczonego.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały. W związku z tym
Przewodniczący Rady odczytał i poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu
brało udział 15 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, przeciw - 0,
wstrzymało się – 0. Podjęto jednogłośnie UCHWAŁĘ NR XXX/251/17 w sprawie wyrażenia
zgody na zbycie nieruchomości w obrębie ewidencyjnym Płociczno-Tartak - stanowi załącznik
nr 13 do protokołu.

Ad. 12
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
położonej w obrębie ewidencyjnym Zielone Kamedulskie.
Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy omówił projekt uchwały. Nieruchomość gruntowa
oznaczona nr 9 o powierzchni 0,8700 ha położona w Zielonym Kamedulskim zostanie
sprzedana w drodze przetargu nieograniczonego. Mamy też zaplanowane w budżecie gminy
dochody ze sprzedaży gruntów mienia komunalnego gminy, to by było też przy tym samym
realizacją budżetu i też szukamy dochodów na inwestycje. Jest czas odpowiedni, żeby
wdrożyć procedury do sprzedaży, gdyż też plan miejscowy wszedł w życie a w planie
miejscowym ta nieruchomość jest przeznaczona pod usługi, czyli działalność gospodarczą.
Chcielibyśmy żeby jak najszybciej znalazł się przedsiębiorca, który by nam też płacił podatki
od działalności gospodarczej na tej nieruchomości. Także bardzo proszę o przyjęcie tej
uchwały.
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.
Marek Jeromin - Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu brało udział 15 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych,
przeciw - 0, wstrzymało się – 1.
Podjęto większością głosów UCHWAŁĘ NR XXX/152/17 w sprawie wyrażenia zgody na
zbycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Zielone Kamedulskie stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
Ad. 13
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania członków Konwentu Odznaki
Honorowej Gminy Suwałki.
Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy omówił projekt uchwały. W dniu 27 września
2017 r. Rada Gminy Suwałki podjęła uchwałę Nr XXII/183/16 w sprawie ustanowienia
Odznaki Honorowej Gminy Suwałki. Załącznikiem nr 3 do uchwały jest Regulamin
nadawania i noszenia Odznaki Honorowej Gminy Suwałki, który w § 7 ust. 4 stanowi, iż
Rada Gminy Suwałki powołuje i odwołuje członków Konwentu Odznaki Honorowej Gminy
Suwałki. Konwent będzie organem opiniodawczym Wójta Gminy Suwałki w zakresie
opiniowania wniosków o nadanie odznaki Honorowej Gminy Suwałki. Propozycja Wójta
Gminy członków Konwentu Odznaki Honorowej Gminy Suwałki w składzie:
Przewodniczący Rady Gminy Suwałki – Marek Jeromin, Kierownik referatu ds. Polityki
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Społeczno-Gospodarczej Urzędu Gminy Suwałki – Dariusz Saweliew, Prezes Fundacji
WIGRY PRO – ks. dr Jacek Nogowski,
Dyrektor Zespołu Szkół w Starym Folwarku – Bożena Omiljanowicz, Sołtys wsi Krzywe –
Anna Wojciechowska.
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu brało udział 15
radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się – 2.
Podjęto większością głosów UCHWAŁĘ XXX/153/17 w sprawie powołania członków
Konwentu Odznaki Honorowej Gminy Suwałki - stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
Ad. 15
Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
Zbigniew Mackiewicz - Sekretarz Gminy udzielił odpowiedzi na interpelacje i zapytania:
- Radnemu Piotrowi Taraszkiewicz odnośnie zmiany kursu autobusu MPK do wsi Wychodne
odpowiedział, że pierwszy raz o tym słyszy ale skontaktuje się z PGK i zostanie
wyjaśniona.
- Radnemu Stanisławowi Grygo odnośnie terminu budowy wodociągu we wsi Trzciane
poinformował, że został złożony wniosek o środki finansowe z programu PROW na
budowę sieci wodociągowej i modernizację stacji wodociągowej w Turówce Starej. W tej
chwili wniosek jest na liście rezerwowej. Do czasu przyznania środków nie możemy
rozpocząć budowy z własnych środków ponieważ będą to koszty niekwalifikowane i
wówczas nie otrzymamy dofinasowania. Będąc w dniu wczorajszym w Białymstoku
otrzymałem informację, że do końca czerwca powinniśmy wiedzieć czy otrzymamy środki
na budowę sieci wodociągowej. Samorządy, którym przyznano środki po przeprowadzonych
przetargach podadzą faktyczne koszty realizacji swoich inwestycji i zaoszczędzone środki
zostaną przyznane gminom z listy rezerwowej.
- Radnemu Stefanowi Mackiewicz odnośnie zalewania drogi w Krzywem, powiedział, że to
jedno zalewisko, to czekamy na uzgodnienia z drogowcami Zarządu Dróg Wojewódzkich, a
w przypadku drugiego zalewiska będziemy rozmawiali z właścicielem gruntu Panią
Topolską, żeby pozwoliła przejść przez jej grunt rurociągiem, tak żeby było można
odprowadzić wodę do rowu.
- Sołtysowi wsi Magdalenowo w sprawie dojazdu do posesji we wsi Magdalenowo,
odpowiedział, że zostanie sprawdzone w terenie jakiej szerokości jest pas drogowy i czy
wymaga żwirowania. Jeżeli okaże się, że droga będzie miała 3 m to będzie trudniej
poszerzyć chyba, że właściciel działek sąsiednich wyrazi zgodę na zbycie gruntu pod
drogę.
- Radnemu Grzegorz Morozowi odnośnie żwirowania dróg, odpowiedział że faktycznie jest
potrzeba żwirowania dróg. Wczoraj z pracownikiem Pawłem Golubkiem uzgadnialiśmy,
aby wykonawca rozpoczął żwirowanie dróg gminnych. Na bieżąco zbieramy potrzeby od
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sołtysów i mieszkańców, ponieważ nie wszystkie drogi wymagają żwirowania. Środki
w budżecie gminy też są ograniczone, więc należy zgłaszać te drogi, tam gdzie są dziury.
Mamy już zgłoszenia ze wsi Okuniowiec, Osinki, Nowa Wieś, Mała Huta.
- Radnemu Piotrowi Tomaszewskiemu odnośnie załatania dziury w drodze asfaltowej we wsi
Leszczewek przy posesji nr 21 poinformował, że zostanie przekazane dla wykonawcy. W tej
chwili jest na etapie łatania dziur na terenie naszej gminie.
Ad. 16
Wnioski i oświadczenia.
Aneta Perkowska – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Krzywem przedstawiła
informację z funkcjonowania GOK w Krzywem. W dniu 2 kwietnia 2017 r. odbył się w
kościele
w Żylinach koncert pieśni wielkopostnych. Wystąpiły zespoły z
powiatu suwalskiego. W dniu 21 kwietnia 2017 r. został rozstrzygnięty konkurs na
Wielkanocą pisankę. W dniu 26 kwietnia 2017 r. odbyło się spotkanie z fotografem Markiem
Misiem oraz prezentacja jego niezwykłych fotografii. Poinformowała, że w GOK w
Krzywem dniu 10 maja 2017 r. o godz. 1800 odbędzie koncert z okazji Święta Konstytucji 3
Maja. W dniu 27 maja 2017 r. planowane są dni kultury i dialogu. Zaprosiła na imprezy
kulturalne, które są organizowane w Gminnym Ośrodku Kultury w Krzywem.
Zbigniew Mackiewicz - Sekretarz Gminy przypomniał, że Agencja Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski na płatności bezpośrednie tylko do 15 maja
2017r.
Ad. 17
Zamknięcie obrad.
Marek Jeromin – Przewodniczący Rady Gminy po wyczerpaniu porządku obrad zamknął
obrady XXX sesji Rady Gminy Suwałki.
Na tym protokół zakończono.

Protokołowała
Halina Marcinkiewicz

Przewodniczący Rady
Marek Jeromin
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