P R O T O K Ó Ł Nr XXXII/17
sesji Rady Gminy Suwałki
odbytej w dniu 27 czerwca 2017 roku w godzinach 900 - 1010
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
7. Mackiewicz Stefan
8. Moroz Grzegorz
9. Nieszczerzewicz Adam
10. Ostrowski Jarosław
11. Rozumowski Grzegorz
12. Sawicki Marian
13. Sztermer Jolanta
14. Taraszkiewicz Piotr
15. Tomaszewski Piotr
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
W obradach uczestniczyli: Tadeusz Chołko – Wójt Gminy, Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz
Gminy i Radny Powiatu Suwalskiego, Ewa Sienkiewicz – wz. Skarbnika 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, Irena Walendzewicz – Kierownik Gminnego Zespołu
Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół, Aneta Perkowska - Dyrektor Gminnego Ośrodka
Kultury w Krzywem, Stanisław Szwengier – Radny Powiatu Suwalskiego, Cezary
Folejewski – radca prawny, sołtysi w liczbie 8 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 XXXII Sesji Rady Gminy. Powitał
Wójta Gminy, Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy, radnych, kierowników referatów,
sołtysów oraz wszystkich obecnych na sesji.
Następnie Przewodniczący Rady 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 przedłożonego porządku obrad.
Do porządku obrad nie zgłoszono uwag, wobec czego Przewodniczący Rady poddał pod
głosowanie porządek obrad. Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za przyjęciem
porządku obrad głosowało 15 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się – 0. W wyniku
głosowania został jednogłośnie przyjęty następujący porządek obrad XXXII sesji Rady
Gminy Suwałki:
1.
2.
3.
4.

Otwarcie obrad.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z obrad XXXI Sesji Rady Gminy Suwałki.
Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy oraz z wykonania uchwał w okresie
między sesjami.
5. Interpelacje i zapytania radnych oraz kierowników jednostek pomocniczych.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na
2017 rok.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Suwałki na lata 2017– 2024.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie akcji
należących do Gminy Suwałki w Międzykomunalnej Spółce Akcyjnej Municipium z
siedzibą
w Warszawie.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku
Województwa Podlaskiego zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego
Krajobrazu „Dolina Rospudy”.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku
Województwa Podlaskiego zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego
Krajobrazu „Puszcza i Jeziora Augustowskie” .
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku
Województwa Podlaskiego zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego
Krajobrazu „Pojezierze Północnej Suwalszczyzny”.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku
Województwa Podlaskiego zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego
Krajobrazu „Pojezierze Sejneńskie”.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za
świadczenia z pomocy społecznej.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu określającego
wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia
zasadniczego: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy;
szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość, zasady
przyznawania i wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród i innych
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świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycielom zatrudnionym w szkołach
prowadzonych przez Gminę Suwałki.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
w obrębie ewidencyjnym Mała Huta.
16. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
17. Wnioski i oświadczenia.
18. Zamknięcie obrad.
Ad. 3
Przyjęcie protokołu z obrad XXXI Sesji Rady Gminy Suwałki.
Przewodniczący Rady zapytał, kto jest za przyjęciem protokołu z obrad XXXI sesji Rady
Gminy Suwałki. Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za przyjęciem protokołu głosowało
15 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się – 0. Protokół z obrad XXXI Sesji został przyjęty
jednogłośnie przez Radę Gminy.
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 czerwca 2017 r. do dnia 17 czerwca 2016 r. – stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy przedstawił sprawozdanie z wykonania uchwał
Rady Gminy podjętych na XXXI Sesji Rady Gminy w dniu 30 czerwca 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
Interpelacje i zapytania radnych oraz kierowników jednostek pomocniczych.
Radny Stanisław Grygo – zapytał, kiedy zostanie wznowiony plan zagospodarowania
przestrzennego we wsi Trzciane, został rozpoczęty a niezakończony. Zapytał jak to jest, czy
mieszkańcy muszą swoich praw dochodzić przed sądem. Wójt przegrał sprawę w sądzie i na
ten temat nawet nie raczył nic powiedzieć.
Radny Grzegorz Moroz – zwrócił się z zapytaniem do Wójta Gminy jak postępuje budowa
drogi we wsi Bobrowisko, ponieważ widział, że wykonawca zdjął część betonu, czy dalsza
część betonu będzie zdejmowana, bo droga w tej chwili wygląda tragicznie. Następna sprawa
to mieszkańcy w dalszym ciągu zgłaszają potrzebę ustawienia tabliczek z oznaczeniem nr
posesji. Czy jest to już sprawa zakończona, czy miejscowość Lipniak została pominięta
ponieważ nie ma tych tabliczek. Ponownie zwrócił się o odłowienie bezpańskich psów
wałęsających się we wsi Nowa Wieś. Dodał, że mieszkańcy zaczynają ich dokarmiać. Już
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kiedyś miała miejsce taka sytuacja, że bezpańskie psy pogryzły dzieci, tylko czekać następnej
takiej sytuacji.
Radny Powiatowy Stanisław Szwengier – zwrócił się z prośbą do Pani dyrektor GOK
w Krzywem by informowała tych co koszą trawę koło świetlicy w Wychodnym, aby skoszonej
trawy nie wyrzucali za drogę bo ona potem fermentuje. Przed obchodami 90-lecia OSP
Wychodne, musieliśmy tą skoszoną trawę ziemią nakrywać. Po drugie robi nam Straż
Państwowa gotowość przyjeżdżamy pod remizę nie mamy gdzie postawić samochodu bo są
zajęte parkingi, to nie może tak być. Puszczamy syrenę na zbiórkę, żeby zrobić przed
zawodami ćwiczenia, wychodzi mężczyzna z sali i mówi proszę wyłączyć syrenę bo są dzieci
na sali, nie może tak być. 18 czerwca br. w nocy o godzinie 205 włączono syrenę na pożar,
zajeżdżamy młodzież się bawi, ktoś z uczestników zabawy dla żartów włączył syrenę na pożar,
nie może tak być, nie można tak robić z poważnej instytucji jaką jest OSP, bo my działamy
społecznie.
Ad. 6
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.
Ewa Sienkiewicz – wz. 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 Suwałki na 2017 rok.
Po stronie planu dochodów i wydatków:
- na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego zwiększono dotację na potrzeby
Środowiskowego Domu Samopomocy w Białej Wodzie w kwocie 35 000 zł, w tym na
zakup altany rekreacyjnej 10 000 zł oraz na utworzenie i doposażenie nowej pracowni
krawiectwa, doposażenia innych pracowni w kwocie 25 000 zł;
- na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego zmniejszono dotację celową na świadczenia
rodzinne w kwocie 4 123 zł, a zwiększono środki finansowe na jednorazowe świadczenia
„ Za życiem” w kwocie 4 000 zł i koszty obsługi w kwocie 123 zł.
Po stronie planu wydatków:
- zaplanowano zadanie pn. Wykonanie dokumentacji projektowej na budową boiska przy
Szkole w Starym Folwarku w ramach zagospodarowania przestrzeni publicznej”
(przesunięto środki z rezerwy ogólnej w kwocie 10 000 zł);
- zaplanowano zadanie pn. „Rozbudowa placu w msc. Płociczno-Osiedle obręb ewidencyjny
Płociczno-Tartak na działce nr 364/70” (przesunięto środki z rezerwy ogólnej w kwocie
7 500 zł);
W załączniku Nr 5 „Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w 2017
roku” do projektu uchwały, pozycja nr 2 dotacja dla Starostwa Powiatowego w Suwałkach,
nazwa zadania otrzymuje brzmienie: „Dotacja na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej
nr 1149B Suwałki-Płociczno – do drogi 1150B w km 4 + 145-6+666 (odc.2,521 km) oraz
1148B Płociczno-Dubowo-Poddubówek w km 0+000+990 (odc.0,99 km), utwardzenie ciągu
pieszo-rowerowego wraz z budową zatoki autobusowej w ciągu drogi powiatowej nr 1149B
Suwałki-Płociczno.
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Marek Jeromin – Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś z Radnych ma jakieś pytania.
Głosów w dyskusji nie było.
Przewodniczący Rady poddał pod glosowanie zaproponowane zmiany do projektu uchwały
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok. Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych.
Za przyjęciem zmian głosowało 12 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się –3.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2017 rok wraz z wprowadzonymi zmianami. Udział w głosowaniu wzięło 15
radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, przeciw – 1, wstrzymało się – 2.
Podjęto większością głosów UCHWAŁĘ Nr XXXII/267/17 w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2017 rok – uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Ad. 7
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Suwałki na lata 2017– 2024.
Ewa Sienkiewicz – wz. Skarbnik Gminy poinformowała, że w związku z dokonanymi
zmianami w uchwale w sprawie zmian w budżecie gminy Suwałki na 2017 rok należy
wprowadzić stosowne korekty po stronie dochodów i wydatków 2017 roku w projekcie
uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suwałki na lata 20172024.
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 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Suwałki na lata 2017-2024. Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za przyjęciem zmian
głosowało 12 radnych, przeciw – 1, wstrzymało się – 2.
Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suwałki na lata 2017-2024 wraz
z zaproponowanymi zmianami. Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za przyjęciem
uchwały głosowało 12 radnych, przeciw - 1, wstrzymało się - 2. Podjęto większością głosów
UCHWAŁĘ Nr XXXII/268/17 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Suwałki na lata 2017-2024 – uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Ad. 8
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie akcji należących
do Gminy Suwałki w Międzykomunalnej Spółce Akcyjnej Municipium z siedzibą
w Warszawie.
Ewa Sienkiewicz – wz. Skarbnik Gminy omówiła projekt uchwały. Podstawą podjęcia przez
radę gminy niniejszej uchwały są przepisy art.18 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym oraz
art. 12 ust. 3 ustawy o gospodarce komunalnej i uchwała podjęta 30 maja 2017 r. w sprawie
określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa
handlowego przez Wójta Gminy Suwałki. Rada Gminy Suwałki wyraża zgodę na zbycie 10
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(dziesięciu) akcji w całości opłaconych i należących do Gminy Suwałki w Międzykomunalnej
Spółce Akcyjnej Municipium z siedzibą w Warszawie, posiadającej numer w Krajowym
Rejestrze Sądowym 0000069503, zwaną dalej Spółką, z drugiej emisji, imiennych,
uprzywilejowanych pięcioma głosami o numerach: 526-535, za cenę nie niższą niż cena
emisyjna akcji 1 250,00 zł, przy wartości nominalnej akcji wynoszącej 1 000,00 zł. Zbycie
akcji, nastąpi w trybie negocjacji, podjętych na podstawie publicznego zaproszenia, w wyniku
których dopiero ustalona zostanie ostateczna cena nabycia akcji. W przypadku nieuzyskania
zezwolenia Zarządu Spółki na przeniesienie akcji, na rzecz wskazanego nabywcy, ich zbycie
nastąpi stosownie do postanowień statutu Spółki z uwzględnieniem pierwszeństwa nabycia
akcji przez akcjonariuszy.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały. Przewodniczący Rady poddał
pod głosowanie projekt uchwały. Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za przyjęciem
uchwały głosowało 13 radnych, przeciw – 1, wstrzymało się - 1. Podjęto większością głosów
UCHWAŁĘ Nr XXXII/269/17 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie akcji należących
do Gminy Suwałki w Międzykomunalnej Spółce Akcyjnej Municipium z siedzibą
w Warszawie – stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Ad. 9
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku
Województwa Podlaskiego zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego
Krajobrazu „Dolina Rospudy”.
Katarzyna Jabłońska – Kierownik Ref. ds. PP omówiła cztery kolejne projekty uchwał.
Samorząd Województwa Podlaskiego prowadzi prace nad wprowadzeniem zmian do uchwał
w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami
ustawy o ochronie przyrody, na podstawie art. 23 ust. 3 Zarząd Województwa Podlaskiego
zwrócił się do Rady Gminy Suwałki z prośbą o uzgodnienie projektów uchwał Sejmiku
Województwa Podlaskiego: - projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru
Chronionego Krajobrazu „Dolina Rospudy, - projektu uchwały zmieniającej uchwałę
w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Puszcza i Jeziora Augustowskie”, - projektu
uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Pojezierze
Północnej Suwalszczyzny”, - projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru
Chronionego Krajobrazu „Pojezierze Sejneńskie”. Proponuje się uzgodnić pozytywnie
powyższe projekty uchwał pod warunkiem wniesienia zmian do zapisów, które umożliwią
realizowanie w 100 m strefie od linii brzegów rzek, jezior i innych naturalnych zbiorników
wodnych obiektów małej architektury służących turystyce i rekreacji oraz saun (np.
o powierzchni zabudowy do 35 m2) bez możliwości rozbudowy i zmiany użytkowania.
Wnioskowana zmiana jest odpowiedzią na liczne wnioski mieszkańców Gminy Suwałki
o dopuszczenie tego rodzaju zabudowy w 100 m strefach ochronnych ustalonych w
uchwałach Sejmiku Województwa Podlaskiego. Ograniczenie powierzchni saun jest
potrzebne dla zachowania właściwej skali obiektów. Wnosi się jednocześnie o dodanie w § 4
ust. 3 pkt 2,
w istniejących ustaleniach dotyczących odstępstw od zakazu
zabudowy w 100 m strefie, zapisu w brzmieniu: „położonych w odległości nie większej niż
100 m”, co pozwoli na racjonalne stosowanie zaproponowanego zapisu.
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Marek Jeromin – Przewodniczący Rady zapytał, czy są pytania do projektu tej uchwały.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały. W związku z tym
Przewodniczący Rady 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 XXXII/270/17 w sprawie uzgodnienia projektu
uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru
Chronionego Krajobrazu „Dolina Rospudy” - stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
Ad. 10
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku
Województwa Podlaskiego zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego
Krajobrazu „Puszcza i Jeziora Augustowskie” .
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały. W związku z tym Przewodniczący Rady 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 XXXII/271/17 w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku
Województwa Podlaskiego zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego
Krajobrazu „Puszcza i Jeziora Augustowskie” - stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
Ad. 11
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Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku
Województwa Podlaskiego zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego
Krajobrazu „Pojezierze Północnej Suwalszczyzny”.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały. W związku z tym
Przewodniczący Rady 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 XXXII/272/17 w sprawie uzgodnienia projektu
uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru
Chronionego Krajobrazu „Pojezierze Północnej Suwalszczyzny” - stanowi załącznik nr
12 do protokołu.
Ad. 12
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku
Województwa Podlaskiego zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego
Krajobrazu „Pojezierze Sejneńskie”.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały. W związku z tym
Przewodniczący Rady 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 XXXII/273/17 w sprawie zaopiniowania projektu
uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru
Chronionego Krajobrazu „Pojezierze Sejneńskie” - stanowi załącznik nr 13 do
protokołu.
Ad. 13
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za
świadczenia z pomocy społecznej.
Beata Skrocka – Kierownik GOPS poinformowała, że projekt uchwały został omówimy na
wszystkich Komisjach Rady Gminy Suwałki. Uchwała Nr XXVI/217/16 Rady Gminy
Suwałki z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za
świadczenia
z pomocy społecznej nie określała wydatków na świadczenia z
pomocy społecznej w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na
zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów
żywnościowych udzielonego dla osób i rodzin wymienionych w uchwale Rady Ministrów z
dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania
finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata
2014-2020, które podlegałyby zwrotowi. Wobec powyższego konieczne jest podjęcie
niniejszej uchwały.
Marek Jeromin – Przewodniczący Rady zapytał, czy są pytania do projektu tej uchwały.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały. W związku z tym
Przewodniczący Rady 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 XXXII/274/17 w sprawie określenia zasad zwrotu
wydatków za świadczenia z pomocy społecznej.
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- stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
Ad. 14
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu, określającego
wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia
zasadniczego: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy;
szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość, zasady
przyznawania i wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród i innych świadczeń
wynikających ze stosunku pracy nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych
przez Gminę Suwałki.
Irena Walendzewicz – Kierownik GZEAS poinformowała, że projekt uchwały został
omówiony na wszystkich Komisjach Rady Gminy Suwałki. Wystąpiła o wprowadzenie
autopoprawki w projekcie niniejszego regulaminu rozdział 2 § 4 ust. 6 pkt 2, stanowiący
załącznik do uchwały, proponując następujące brzmienie: „2) 500 zł – w przypadku
dyrektorów”. W przedłożonym projekcie uchwały jest kwota 400 zł. Kwota 400 zł
w niektórych przypadkach uniemożliwi wykorzystanie puli odpisu Panu Wójtowi, więc
proponuje się zmianę kwoty do 500 zł.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zgłoszoną poprawkę. W głosowaniu brało
udział 15 radnych. Za przyjęciem autopoprawki głosowało 14 radnych, przeciw – 0,
wstrzymało się - 1. Autopoprawka została przyjęta.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały. W związku z tym
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 XXXII/275/17 w sprawie przyjęcia
regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do
wynagrodzenia zasadniczego: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za
warunki pracy; szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość, zasady
przyznawania i wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród i innych świadczeń
wynikających ze stosunku pracy nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych
przez Gminę Suwałki - stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
Ad. 15
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
w obrębie ewidencyjnym Mała Huta.
Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy omówił projekt uchwały. Zamianę działki o nr
geod. 138/1 o pow. 0,0027 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Mała Huta na
nieruchomość nr geod. 203/1 o pow. 0,0117 ha położoną w obrębie Mała Huta dokonuje się w
celu uregulowania granic.
Radni nie wnieśli uwag do przedłożonego projektu uchwały. W związku z tym
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu brało udział 15
radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się - 0.
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Podjęto jednogłośnie UCHWAŁĘ NR XXXII/276/17 w sprawie wyrażenia zgody na
zamianę nieruchomości w obrębie ewidencyjnym Mała Huta - stanowi załącznik nr 16 do
protokołu.
Ad. 16
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
Odpowiedzi na zadana zapytania i interpelacje, udzielił Tadeusz Chołko – Wójt Gminy oraz
wskazane przez niego osoby.
Katarzyna Jabłońska - Kierownik Ref. ds. PP udzieliła odpowiedzi Radnemu Stanisławowi
Grygo - wyjaśniła, że uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowaniu dla pięciu
wsi, która obejmuje między innymi wieś Kuków została podjęta, kiedy sytuacja prawna
wymagała podjęcia uchwały i wszczęcia postępowania w sprawie opracowania planu na
terenie górniczym. W między czasie przepisy zmieniły się i nie ma już takiego obowiązku.
Jednocześnie niewielki ruch budowlany jest uregulowany decyzjami o warunkach zabudowy,
wydawanymi zgodnie z przepisami, dla wszystkich, którzy spełniają wymogi określone
w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Plan będzie kończony kiedy
będzie taka możliwość organizacyjna.
Radny Stanisław Grygo powiedział, że zostało odsunięte bezterminowo. Obecnie właściciel
działki o powierzchni 70 arów nie może wybudować się, bo nie ma planu zagospodarowania
przestrzennego. Żeby coś tam pobudować musi mieć ponad hektar gruntu.
Katarzynka Jabłońska - Kierownik ref. ds., PP wyjaśniła, że jeżeli nie spełnia osoba
warunków aby uzyskać pozytywną decyzję o warunkach zabudowy, to nie oznacza, że w
planie miejscowym na pewno ta działka będzie przeznaczona na cele zabudowy innej niż
rolnicza. Nie każda działka może stać się działką budowlaną, jeżeli ktoś posiada grunty rolne
a nie jest rolnikiem, nie spełnia nawet warunków żeby postawić nowe siedlisko rolnicze. To
nie oznacza, że w każdej przestrzeni może być wyznaczona zabudowa jednorodzinna skoro w
sąsiedztwie są zabudowania zagrodowe, które potrzebują pewnej swobody na prowadzenie
swojej działalności.
Tadeusz Chołko - Wójt Gminy odniósł się do następnego pytania Radnego Stanisława Grygo,
że Wójt przegrał sprawę w sądzie - zwrócił się do Radnego o sprecyzowanie pytania.
Radny Stanisław Grygo – powiedział, że przy wytwórni masy bitumicznej. Posiada odpis
wyroku sądowego.
Katarzyna Jabłońska Kierownik Ref. ds. PP zwróciła się do Radnego, żeby sprecyzował
w jakim trybie, czy chodzi o sąd administracyjny, czy sąd cywilny, czy sprawę decyzji
środowiskowej, czy też jakiejś innej decyzji bo ciężko jest odnieść się do pytania.
Radny Stanisław Grygo – powiedział, że Wójt wydał decyzję na budowę wytwórni masy
bitumicznej.
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Katarzyna Jabłońska Kierownik Ref. ds. PP wyjaśniła , że wydawanie decyzji o pozwoleniu
na budowę, należy do właściwości Starostwa Powiatowego, więc Wójt nie mógł wydać takiej
decyzji.
Tadeusz Chołko - Wójt Gminy odniósł się do zapytania Radnego Grzegorz Moroz odnośnie
remontu drogi we wsi Bobrowisko. Droga nie została odebrana i w dalszym ciągu twierdzę,
że ta droga będzie bardzo dobra. Jest protokół odbioru, w którym wykonawca został
zobowiązany do usunięcia wad w wykonaniu, do końca lipca bieżącego roku.
Alicja Przekop - Kierownik Ref. ds. IG odnośnie bezpańskich psów – poinformowała, że
dzisiaj Pan Lauryn będzie odławiał psy. Wcześniej zostały dwa psy odłowione i była tam
również postawiona klatka ale ktoś wypuścił te psy z klatki.
Radny Grzegorz Moroz – powiedział, że wczoraj wracając z pracy w dalszym ciągu widział
wałęsające się psy.
Zbigniew Mackiewicz - Sekretarz Gminy dodał, że takie działania były prowadzone już
dwukrotnie, jeździliśmy łapać te psy, dwukrotnie nie powiodło się, tym bardziej, że jeden
z tych przypadków co Pani Alicja powiedziała, że klatka była postawiona, pies był w kładce
i ktoś go wypuścił. Mieszkańcy z Nowej Wsi też zadeklarowali się, że spróbują nam pomóc,
że zabezpieczą ogrodzenie i te psy zamkną w swoim ogrodzeniu ale póki co jeszcze tego nie
zrobili. A my nie możemy ciągle tam jeździć i pilnować kiedy te psy przyjdą.
Tadeusz Chołko - Wójt Gminy odpowiedział:
- Radnemu Grzegorzowi Moroz odnośnie tablic informujących o numerach posesji
poinformował, że zlecenie zostało złożone i do połowy miesiąca lipca ma być wykonane.
- Odnośnie zgłoszenia Radnego Powiatowego Stanisława Szwengier uważa, że Pani
Dyrektor GOK w Krzywem dopilnuje tej sprawy.
Aneta Perkowska - Dyrektor GOK w Krzywem odniosła się do interpelacji Stanisława
Szwengr powiedziała, że świetlice tak naprawdę są dla mieszkańców gminy i mieszkańcy
gminy zgłaszają się na korzystanie z tych pomieszczeń. Natomiast gdyby do niej był telefon
ponieważ jest jej wiadome, kto w tym czasie jest świetlicy, więc w tym czasie może
interweniować, ale po czasie przeszłym nie zrobi tego. Ze swojej strony informowałam, żeby
nie zastawiali. Jeżeli chodzi o trawę, użyczający mogą obniżyć koszty użyczania w zamian za
to, że skoszą trawę dlatego, że potrzebujemy troszeczkę jakiejś pomocy, żeby ktoś pomógł
w uporządkowaniu tej świetlicy. Więc tutaj w porozumieniu ze strażakami, że też mogli by
pomóc oporządzić nam tą trawę. Pomagają nam obcy ludzie, czy też sołtysowa. Zależy mi na
tym żebyśmy razem współpracowali, nie kłócili się, że ktoś jest obok, ktoś jest inny,
działajmy na rzecz całej gminy, bo tych świetlic jest aż pięć w terenie. I chciałabym żeby z
każdej strony była jakaś współpraca. Mam nadzieję, że problemy będziemy rozwiązywać na
bieżąco, jak coś się dzieje to rozwiązujemy problem, a nie w czasie przeszłym. Jest
harmonogram użyczeń świetlic, mogę powiedzieć kiedy kto jest w świetlicy. Jest jakaś
sytuacja alarmowa, że się spotyka straż więc ja mogę bardziej zwrócić uwagę, żeby oni
zachowywali się tak jak trzeba.
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Ad. 17
Wnioski i oświadczenia.
Aneta Perkowska - Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury w Krzywem przedstawiła
informację z działalności GOK w Krzywem. W dniu 3 czerwca 2017 r. w GOK obchodzony
był Dzień Dziecka. Odbyły się wszelkiego rodzaju animacje dla dzieci prowadzone przez
instruktorów .W dniu 3 czerwca 2017 r. było również otwarcie wystawy fotograficznej. W
dniu 16 czerwca 2017 r. odbyły się warsztaty fotograficzne. W dniu 17 czerwca 2017 r. w
świetlicy internetowej w Zielonym Kamedulskim przy współpracy z Centrum Kulturalnym
wsi Wychodne odbyła się impreza integrująca. Głównymi gośćmi były dzieci z Estonii. W
dniu
20 czerwca 2017 r. o godz. 18°° w Centrum Kulturalnym wsi Wychodne
odbyły się drugie prezentacje muzyczne. Podczas prezentacji zaprezentowały się wszystkie
pracownie muzyczne. Wystąpiło 37 dzieci, które zaprezentowały swoje osiągnięcia nauki gry
na keyboardzie, gitarze, akordeonie oraz wystąpili w sekcji wokalnej. W dniach 3 lipca 2017
r.
w Starym Folwarku odbędzie się spektakl dla dzieci „Pippi Pończoszanka” o
godz. 18°°. Warunkiem wejścia na spektakl jest wejściówka. Od 10 lipca do 22 lipca 2017 r.
rozpoczyna się lato w teatrze. Jest to projekt dotacyjny z programu Instytutu Teatralnego im.
Zbigniewa Raszewskiego realizowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego. GOK otrzymał środki finansowe w wysokości 39 443 zł. Program skierowany
do dzieci
w wieku od 7 do 12 roku życia. W dniu 29 lipca 2017 r. jest organizowany
piknik rodzinny
w Starym Folwarku.
Dariusz Saweliew - Kierownik Ref. ds. PSG poinformował, że w ramach projektu „Zdrowe
sąsiedztwo – Integracja społeczna poprzez aktywność fizyczną szansą na zdrowe życie"
z Programu Współpracy Litwa-Polska Interreg VA, Priorytet. 3 w dniach 10-11 lipca 2017 r.
organizowany jest rajd rowerowy z Wigier przez Cimochowiznę, Leszczewek, Leszczewo,
Lipniak (nocleg), Biała Woda, w którym udział wezmą przedstawiciele Gminy Suwałki,
Gminy Ełk i litewskiego samorządu Varena. Jest 5 do 6 miejsc, osoby chętne zaprosił do
wzięcia udziału w rajdzie. W ramach tego projektu w dniu 22 lipca 2017 r. w Starym
Folwarku odbędzie się festyn sportowo-rekreacyjno-rodzinno-rozrywkowy. Z tego projektu
zbudowane zostanie na terenie gminy sześć siłowni na powietrzu. Na wykonanie tych siłowni
została podpisana umowa ze Spółką Siłownie Fit Park z Torunia, a siłownie mają być oddane
do użytku do
31 sierpnia 2017 r. Natomiast w roku 2018 w tych
miejscowościach zorganizowane będą zajęcia ruchowe prowadzone przez trenera
zawodowego przez miesiąc czasu.
Beata Skrocka - Kierownik GOPS poinformowała, że Fundacja Lux Veritatis organizuje
realizację projektu e Senior 65 plus. Celem jest zorganizowanie bezpłatnych szkoleń w
zakresie podstawowej obsługi urządzeń tj. komputer, tablet korzystanie z internetu dla osób
starszych co przyczyni się przeciwdziałaniu z wykluczenia społecznego tej grupy. Zwróciła
się
z prośbą o przekazanie tej informacji mieszkańcom gminy. Osoby
chętne prosi się o zgłaszanie do GOPS w Suwałkach.
Ad. 18
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Zamknięcie obrad.
Marek Jeromin – Przewodniczący Rady Gminy po wyczerpaniu porządku obrad zamknął
obrady XIX Sesji Rady Gminy Suwałki.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała
Halina Marcinkiewicz

Przewodniczący Rady
Marek Jeromin
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