P R O T O K Ó Ł Nr XXXIII/17
sesji Rady Gminy Suwałki
odbytej w dniu 28 lipca 2017 roku w godzinach 9°° - 1015
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 radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
W obradach uczestniczyli: Tadeusz Chołko – Wójt Gminy, Danuta Bućko – Skarbnik Gminy,
Edyta Woroniecka – pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach, Ewa
Warakomska – Inspektor Ref. ds. Polityki Społeczno-Gospodarczej, Irena Walendzewicz –
Kierownik Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół, Cezary Folejewski –
radca prawny, Aneta Perkowska – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Krzywem, sołtysi
w liczbie 8 osób (w tym 5 radnych gminy), Helena Napierała – z zespołu Wigranie ze Starego
Folwarku – listy obecności stanowią załączniki nr 2 –3 w załączeniu do protokołu.
Ad. 1
Otwarcie obrad.
Marek Jeromin – Przewodniczący Rady otworzył obrady XXXIII Sesji Rady Gminy. Powitał
Wójta Gminy, Skarbnik Gminy, kierowników referatów i jednostek organizacyjnych gminy,
radnych, sołtysów oraz inne osoby przybyłe na sesję.
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.
Ad. 2
Przyjęcie porządku obrad.
Porządek obrad sesji radni otrzymali wraz z materiałami do poszczególnych punktów obrad.
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Marek Jeromin – Przewodniczący Rady zapytał, czy Radni chcieliby wnieść uwagi bądź
propozycje do przedstawionego porządku obrad.
Do porządku obrad nie zgłoszono uwag, wobec czego Przewodniczący Rady poddał pod
głosowanie porządek obrad. Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za przyjęciem
porządku obrad głosowało 15 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się - 0.
Porządek obrad sesji będzie obejmował:
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XXXII Sesji Rady Gminy Suwałki.
4. Wręczenie nagrody jubileuszowej dla Heleny Napierała za całokształt działalności
artystycznej.
5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy oraz z wykonania uchwał w okresie
między sesjami.
6. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy Suwałki.
7. Interpelacje i zapytania radnych oraz kierowników jednostek pomocniczych.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na
2017 rok.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia punktów przedszkolnych na
terenie Gminy Suwałki.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXII/275/17 Rady Gminy
Suwałki z dnia 27 czerwca 2017 r. 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.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości w obrębie
ewidencyjnym Wasilczyki.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości w obrębie
ewidencyjnym Przebród.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości w obrębie
ewidencyjnym Mała Huta.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości w obrębie
ewidencyjnym Krzywe.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
w obrębie ewidencyjnym Krzywe.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
położonych w obrębie ewidencyjnym Zielone Drugie.
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Gminy Suwałki.
18. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
19. Wnioski i oświadczenia.
20. Zamknięcie obrad.
Ad. 3
Przyjęcie protokołu z obrad XXXII Sesji Rady Gminy Suwałki.
Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z obrad XXXII Sesji Rady Gminy
wyłożony był do wglądu w Urzędzie Gminy. Radni nie wnieśli uwag do protokołu. Następnie
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Przewodniczący poddał pod głosowanie. Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za
przyjęciem protokołu głosowało 15 radnych, przeciw 0, - wstrzymało się – 0. Protokół
z XXXII Sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie przez Radę Gminy.
Ad. 4
Wręczenie nagrody jubileuszowej dla Heleny Napierała za całokształt działalności
artystycznej.
Tadeusz Chołko – Wójt Gminy poinformował, że Pani Helena Napierała z zespołu „Wigranie
reprezentowała Gminę Suwałki na Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych
w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą. W kategorii solistów śpiewaków otrzymała II nagrodę,
wykonując na tym festiwalu cykl dawnych pieśni z terenu środkowej Suwalszczyzny.
Pogratulował i podziękował Pani Helenie Naperała za całokształt działalności w zakresie
kultury i rozpowszechniania folkloru Suwalszczyzny. Odczytał treść listu gratulacyjnego:
“W imieniu własnym oraz Samorządu Gminy Suwałki składamy wyrazy uznania
i podziękowania Pani za wieloletnią i aktywną działalność kulturalną. Szczególnie
dziękujemy Pani za trud
i zaangażowanie w krzewienie regionalnej tradycji śpiewaczej
oraz upowszechnienie folkloru regionu Suwalszczyzny. Pani bogate doświadczenie,
umiejętności wokalne zostały docenione na Ogólnopolskich festiwalach śpiewaczych oraz
przyczyniły się do godnego reprezentowania Gminy Suwałki. Na dalsze lata działalności
życzymy dobrego zdrowia, pomyślności w życiu osobistym i niegasnącej pasji
w pielęgnowaniu tradycyjnego śpiewu”. Wójt Gminy i Przewodniczący Rady wręczyli
nagrodę jubileuszową pieniężną i kwiaty dla Pani Heleny Napierała za całokształt twórczości
artystycznej.
Ad. 5
Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy oraz z wykonania uchwał w okresie między
sesjami.
Tadeusz Chołko – Wójt Gminy przedstawił:
- sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym w okresie od dnia
28 czerwca 2017 r. do dnia 30 lipca 2017 r.- stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
- informację z wykonania uchwał Rady Gminy, podjętych na XXXII Sesji Rady Gminy
w dniu 27 czerwca 2017 r. – stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Radni nie zgłosili uwag, w związku z powyższym sprawozdanie o międzysesyjnej
działalności i informacja z wykonania uchwał Rady Gminy zostały przyjęte.
Ad. 6
Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy Suwałki.
Radna Jolanta Sztermer - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Suwałki
zapoznała ze sprawozdaniem z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy odbytego
w dniu 21 lipca 2017 r. – sprawozdanie stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Marek Jeromin – Przewodniczący Rady Gminy Suwałki zapoznał ze sprawozdaniem
z posiedzenia Komisji Gospodarczej Rady Gminy odbytego w dniu 17 lipca 2017 r. –
sprawozdanie stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
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Radny Stefan Mackiewicz – Przewodniczący Komisji Społecznej Rady Gminy Suwałki
zapoznał ze sprawozdaniem z posiedzenia Komisji Społecznej Rady Gminy odbytego
w dniu 14 lipca 2017 r. – sprawozdanie stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Radni nie zgłosili uwag do przedłożonego materiału, w związku z powyższym sprawozdania
z działalności Komisji Rady Gminy Suwałki zostały przyjęte.
Ad. 7
Interpelacje i zapytania radnych oraz kierowników jednostek pomocniczych.
Radny Stanisław Grygo – powiedział, że na poprzedniej sesji poruszał sprawę i Wójt pytał
o jaki sąd chodzi. To jest Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku. Wójt nie
powiadomił mieszkańców o planowaniu inwestycji polegającej na budowie wytwórni masy
bitumicznej, co mieszkańcom zależało, żeby nie powstało gdyż by było duże zatrucie. Również
Wójt chciał zrobić składowisko materiałów niebezpiecznych we wsi Zielone Kamedulskie,
produkcję nawozów organicznych we wsi Kuków i biogazownię w Przebrodzie, także dużo
sprzeczności z mieszkańcami Wójt prowadził. Zwrócił się o ustosunkowanie się do tego
wszystkiego.
Radny Grzegorz Moroz – po dość intensywnych opadach deszczu na drogach gminnych
zostały powyrywane dziury, zwrócił się o uzupełnienie dziur żwirem i wyrównanie tych dróg.
W niektórych miejscach nie można przejechać bo są tak głębokie wyrwy, między innymi
odcinek drogi Nowa Wieś w kierunku do wsi Mała Huta. Zapytał, czy droga, która została
wykonana we wsi Bobrowisku to jest już ostateczna wersja, bo część drogi popękała.
Radny Stefan Mackiewicz – przyłączył się do wniosku radnego i zwrócił się o żwirowanie
drogi we wsi Krzywe - druga linia osiedla, gdyż po ostatnich ulewach na drodze są duże
wyrwy.
Radny Adam Nieszczerzewicz – zwrócił się o remont dróg we wsi Okuniowiec, ponieważ po
ostatnich obfitych opadach deszczu większość dróg jest do naprawy.
Radny Grzegorz Rozumowski – zapytał, czy Wójt ma jakiś wpływ na kierownika żwirowni
w Osowej, żeby ograniczyły hałas żwirowni (tłuczenie kamienia) w porze nocnej ponieważ to
przeszkadza okolicznym mieszkańcom.
Radny Janusz Bałtrukanis – zwrócił się odnośnie drogi we wsi Biała Woda do Pani
Jabłońskiej. W ostatnim czasie miał tam miejsce pożar. Z obu stron droga jest zabita kołkami
przez sąsiednich właścicieli, z jednej strony są kołki metalowe a z drugiej strony drewniane.
W wyniku akcji pożarowej pojazdy nie mogły wjechać na daną posesję. Dzięki temu, że
z jednej strony były kołki drewniane i grunt twardy, strażacy wypiłowali kołki i w ten sposób
dotarli do pożaru. W przeciwnym razie jak by były takie same kołki metalowe jak z prawej
strony lub grunt miękki, akcja gaśnicza nie mogła by się odbyć i dom by spłonął. Jest to droga
o szerokości 3 m zbyt wąska, żeby mogła wjechać śmieciarka, czy równiarka. Druga droga we
wsi Osinki, też tam mieszka osoba starsza, droga jest nieprzejezdna i nie ma możliwości
dojazdu do tej osoby.
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Radny Piotr Taraszkiewicz – zapytał w sprawie dofinansowania do budowy mostu
we wsi Czerwony Folwark, czy jeszcze będzie głosowanie na komisji, czy tylko na sesji.
Tylko trzy osoby zadecydowały z Komisji Gospodarczej, że należy dofinansować.
Sołtys wsi Czerwony Folwark – zwrócił się w sprawie drogi dojazdowej do cmentarza
w miejscowości Magdalenowo. Jest droga gminna, która w terenie jest nieprzejezdna
ponieważ tam rosną drzewa i jest nasypana ziemia a ludzie jeżdżą po prywatnym terenie.
Zapytał, czy można by było w jakiś sposób to uregulować. Odnośnie drogi dojazdowej do pól
rolników, które położone są nad Czarną Hańczą po stronie wsi Burdeniszki, czy będą jakieś
działania podjęte w sprawie zjazdu z drogi powiatowej na drogę gminną.
Radny Marian Sawicki – zwrócił się po raz kolejny o ustawienie znaku na nowo wybudowanej
drodze gminnej do miejscowości Zielone Kamedulskie, żeby nie jeździły wywrotki ze żwirem.
Ad. 8
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na
2017 rok.
Danuta Bućko – Skarbnik Gminy w imieniu Wójta Gminy wystąpiła z wnioskiem
o wprowadzenie dodatkowych zmian do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie
Gminy Suwałki na 2017 rok. Na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego otrzymano
zwiększenie dotacji celowej na dofinasowanie wypłat zasiłków stałych w kwocie 19 500 zł.
Kolejna zmiana dotyczy zmiany klasyfikacji budżetowej na dotację dla podmiotu
prowadzącego Szkołę Podstawową w Poddubówku ze środków z otrzymanej dotacji celowej
od Wojewody Podlaskiego na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów
ćwiczeniowych dla uczniów w kwocie 2 087,33 zł i 374, 98 zł. W ramach wydatków OSP
przesunięto kwotę 2 200,00 zł na sporządzenie wniosku na projekt zadania, w ramach którego
planowany jest zakup samochodu strażackiego do OSP Płociczno. Przesunięto środki
w kwocie 500 000,00 zł z zadania „Budowa sieci wodociągowej na budowę sieci
wodociągowej w m. Trzciane, budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w m. Gawrych Ruda,
przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Turówka Stara, gmina Suwałki” na budowę
świetlicy w Turówce Nowej. W sumie nastąpi zwiększenie planu dochodów i planu
wydatków o kwotę 19 500 zł.
Marek Jeromin - Przewodniczący Rady zapytał, czy są pytania do proponowanej zmiany
uchwały.
Rady Grzegorz Rozumowski – zapytał, czy każdą dodatkową zmianę do projektu uchwały
w sprawie zmian w budżecie można oddzielnie głosować, ponieważ zmian do budżetu jest
kilka i jak któraś zmiana komuś nie pasuje, to nie chciałby zagłosować za wszystkimi
zmianami jednocześnie.
Cezary Folejewski - radca prawny wyjaśnił, jeżeli taki wniosek został postawiony to można
przegłosować oddzielnie każdą zaproponowaną zmianę.
Marek Jeromin - Przewodniczący Rady zwrócił się do Skarbnik Gminy o odczytanie kolejno
zgłoszonych poprawek, a rada gminy będzie głosowała odrębnie za każdą zmianą.
Danuta Bućko - Skarbnik Gminy – odczytała zmianę dotyczącą zwiększenia planu dochodów
i planu wydatków w związku z otrzymaniem decyzji od wojewody podlaskiego na wypłatę
zasiłków stałych w kwocie 19 500 zł.
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Przewodniczący Rady – poddał pod głosowanie. Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za
głosowało 15 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. Została przyjęta jednogłośnie.
Danuta Bućko Skarbnik Gminy – odczytała zmianę dotyczącą, zmiany paragrafu na udzieloną
dotację dla Fundacji prowadzącej Szkołę Podstawową w Poddubówku na zakup
podręczników dla uczniów niepełnosprawnych.
Przewodniczący Rady – poddał pod głosowanie. Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za
głosowało 14 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 1. Została przyjęta większością głosów.
Skarbnik Gminy - odczytała zmianę dotyczącą, przesunięcia środków w ramach wydatków
OSP w kwocie 2 200 zł na sporządzenie wniosku na projekt zadania, w ramach którego
planowany jest zakup samochodu strażackiego do OSP Płociczno.
Przewodniczący Rady – poddał pod głosowanie. Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za
głosowało 14 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 1. Została przyjęta większością głosów.
Skarbnik Gminy – odczytała zmianę dotyczącą przesunięcia kwoty 500 000,00 zł z zadania
„Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Trzciane, sieci wodno-kanalizacyjnej
w Gawrych Rudzie i przebudowa stacji w Turówce Starej” na budowę świetlicy w Turówce
Nowej.
Przewodniczący Rady – poddał pod głosowanie. Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za
głosowało 11 radnych, przeciw – 3, wstrzymało się – 1. Została przyjęta większością głosów.
Marek Jeromin – Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś z Radnych ma jakieś pytania.
Głosów w dyskusji nie było. Skarbnik Gminy odczytała projekt uchwały w sprawie zmian
w budżecie Gminy na 2017 rok lata. Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie
projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki wraz z zaproponowanymi
zmianami. Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 12
radnych, przeciw - 3, wstrzymało - 0. Podjęto większością głosów UCHWAŁĘ Nr
XXXIII/277/17 w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2017 rok – uchwała
stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Ad. 9
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia punktów przedszkolnych na
terenie Gminy Suwałki.
Irena Walendzewicz – Kierownik GZEAS omówiła projekt uchwały. Uchwałą Nr
XVIII/150/12 Rady Gminy Suwałki z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie utworzenia Punktów
Przedszkolnych na terenie Gminy Suwałki zostały utworzone na okres od 01 września 2012 r.
do 31 sierpnia 2017 r. następujące punkty przedszkolne: Punkt Przedszkolny w PłocicznieTartak, Punkt Przedszkolny w Przebrodzie, Punkt Przedszkolny w Starym Folwarku. W celu
zapewnienia dzieciom z terenu Gminy Suwałki możliwości realizacji wychowania
przedszkolnego należy podjąć uchwałę o funkcjonowaniu tychże punktów od 1 września
2017 r. Punkty przedszkolne i odziały przedszkolne zorganizowane w szkołach
podstawowych są jedynymi formami, w których dzieci z terenu Gminy Suwałki mogą
realizować wychowanie przedszkolne.
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.
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Podjęto jednogłośnie UCHWAŁĘ NR XXXIII/278/17 w sprawie utworzenia punktów
przedszkolnych na terenie Gminy Suwałki - stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
Ad. 10
Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXII/275/17 Rady Gminy
Suwałki z dnia 27 czerwca 2017 r. 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 omówiła projekt uchwały. W dniu 27 czerwca
2017 r. rada gminy podjęła uchwałę w sprawie ustalania dodatków do wynagrodzenia
zasadniczego nauczycieli. W dniu 18 lipca 2017 r. Nadzór Prawny Podlaskiego Urzędu
Wojewódzkiego wniósł zastrzeżenia do podjętej uchwały. Zastrzeżenia dotyczyły
kompetencji, np. przy dodatku motywacyjnym był zapis, że dany składnik wynagrodzenia
wypłacany z góry, czy też dany składnik wynagrodzenia jest wypłacany z dołu. Uzasadniono
to tym, że te kompetencje są przypisane w innych ustawach, w związku z tym rada gminy nie
ma kompetencji do zawierania tego typu zapisów w uchwale. Wszystkie uwagi wniesione
przez nadzór prawny zostały uwzględnione w uchwale zmieniającej.
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 XXXIII/279/17 w sprawie utworzenia punktów
przedszkolnych na terenie Gminy Suwałki - stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
Ad. 11
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości w obrębie
ewidencyjnym Wasilczyki.
Tadeusz Chołko - Wójt Gminy omówił projekt uchwały. Nabycie działek o nr geod. 2/4
o pow, 0,0008 ha i nr geod. 3/1 o pow. 0,0099 ha położonych w obrębie ewidencyjnym
Wasilczyki dokonuje się w celu uregulowania granic drogi.
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 XXXIII/280/17 w sprawie nabycia nieruchomości
w obrębie ewidencyjnym Wasilczyki - stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
Ad. 12
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości w obrębie
ewidencyjnym Przebród.
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Tadeusz Chołko - Wójt Gminy omówił projekt uchwały. Nabycie działki oznaczonej nr 47/3
o powierzchni 0,0049 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Przebród dokonuje się w celu
uregulowania granic drogi.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały. 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 XXXIII/281/17 w sprawie nabycia nieruchomości
w obrębie ewidencyjnym Przebród – stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
Ad. 13
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości w obrębie
ewidencyjnym Mała Huta.
Tadeusz Chołko - Wójt Gminy omówił projekt uchwały. Nabycie działek nr 119/5 o pow.
0,0200 ha i nr 221 o pow. 0,0269 ha położonych w obrębie ewidencyjnym Mała Huta
dokonuje się w celu uregulowania granic drogi.
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 XXXIII/282/17 w sprawie nabycia nieruchomości
w obrębie ewidencyjnym Mała Huta - stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
Ad. 14
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości w obrębie
ewidencyjnym Krzywe.
Sławomir Renda – Inspektor Ref. ds. IG omówił projekt uchwały. Nabycie działki
oznaczonej nr 243/3 o powierzchni 0,0296 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Krzywe
jest niezbędne w celu uregulowania granic drogi w terenie.
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 XXXIII/283/17 w sprawie nabycia nieruchomości
w obrębie ewidencyjnym Krzywe - stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
Ad. 15
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
w obrębie ewidencyjnym Krzywe.
Sławomir Renda – Inspektor Ref. ds. IG omówił projekt uchwały. Zamiana działki o nr geod.
133/5 o powierzchni 0,0539 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Krzywe na nieruchomości
oznaczone nr geod. 554/1 o powierzchni 0,0479 ha i nr geod. 257/11 o powierzchni 0,0068
ha położone w obrębie ewidencyjnym Krzywe jest niezbędne w celu uregulowania drogi
w terenie.
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 XXXIII/284/17 w sprawie wyrażenia zgody na
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zamianę nieruchomości w obrębie ewidencyjnym Krzywe - stanowi załącznik nr 16 do
protokołu.
Ad. 16
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
położonych w obrębie ewidencyjnym Zielone Drugie.
Tadeusz Chołko – Wójt Gminy omówił projekt uchwały. Przedmiotem zbycia są
nieruchomości gruntowe o nr geod. 244/1 o pow. 0,0223 ha i nr geod. 250 o pow. 0.0600 ha,
które stanowią własność Gminy Suwałki. Właściciel przyległych nieruchomości wystąpił do
tut. Urzędu z wnioskiem o nabycie przedmiotowych nieruchomości w celu polepszenia
warunków zagospodarowania sąsiednich nieruchomości o nr geod. 251/1, 249 i 246/1, które
stanowią własność wnioskodawcy.
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 XXXIII/285/17 w sprawie wyrażenia zgody na
zbycie nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Zielone Drugie - stanowi
załącznik nr 17 do protokołu.
Ad. 17
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Gminy Suwałki.
Tadeusz Chołko – Wójt Gminy omówił projekt uchwały. Statut Gminy Suwałki uchwalony
Uchwałą Nr V/45/03 Rady Gminy Suwałki z dnia 25 marca 2003r. w sprawie uchwalenia
Statutu Gminy Suwałki wymaga zmiany w § 1 ust. 4, gdyż podjęto Uchwałę nr VIII/61/15
Rady Gminy Suwałki z dnia 12 czerwca 2015 r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi,
banneru, sztandaru, łańcuchów i pieczęci Gminy.
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 XXXIII/286/17 w sprawie zmiany statutu
Gminy Suwałki - stanowi załącznik nr 18 do protokołu.
Ad. 18
Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
Sławomir Renda – Inspektor Ref. ds. IG odniósł się do kwestii zgłoszonych przez Radnego
Stanisława Grygo dotyczących zarzutów, że Wójt nie informuje o sprawach związanych, czy
to z wytwórnią mas bitumicznych, ze składowiskiem odpadów niebezpiecznych, czy też
o biogazowni. Jeżeli wpływa wniosek do Wójta Gminy Suwałki, Wójt jest zobowiązany do
prowadzenia postępowania. Jeśli chodzi o wytwórnie mas bitumicznych, bądź biogazownię ja
osobiście prowadziłem to postępowanie w imieniu Wójta Gminy, także o wszystkim
informowałem mieszkańców tak jak przepisy prawa tego wymagają. Była informacja
wywieszana na tablicy ogłoszeń w danej miejscowości, wysyłana informacja do sołtysa,
zamieszczona na stronie internetowej urzędu. Każda strona jest też informowana o tym, także
nie można zarzucić tego, że Wójt nie informuje mieszkańców o danej inwestycji. Jeśli
chodzi o składowisko azbestu, sprawa dotyczyła planu miejscowego, czyli założeń do planu
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miejscowego, żeby było można takie miejsce na terenie województwa podlaskiego
zlokalizować. Także nie można zarzucić tego, że Wójt nie informuje o tym mieszkańców, bo
na każdym etapie każdy mieszkaniec jest informowany poprzez sołtysa.
Radny Stanisław Grygo – powiedział, tylko chodzi, że Wójt postępował w każdej sprawie
wbrew mieszkańcom. Mieszkańcy byli przeciwni.
Stanisław Renda – Inspektor Ref. ds. IG odpowiedział, że Wójt jest zobowiązany do
prowadzenia postępowania. Jeżeli wpływa wniosek do Wójta to obowiązkiem Wójta jest
prowadzenie postępowania. Nie można zarzucić, że prowadzi wbrew mieszkańcom. Jeżeli
wysyła zawiadomienie o wpłynięciu wniosku, to powiadamia mieszkańców. W przypadku
wydania decyzji środowiskowej, jeżeli występuje do Regionalnej Dyrekcji Ochrony
Środowiska, bądź Inspektora Sanitarnego na każdym etapie informuje mieszkańców. Nie
można zarzucać dla Wójta, że działa wbrew mieszkańcom, bo on wykonuje obowiązki
ustawowe, które zostały na niego nałożone.
Radny Stanisław Grygo – powiedział, że ma odpis wyroku sądowego i jest napisane, że
mieszkaniec nie był powiadomiony.
Sławomir Renda – Inspektor Ref. ds. IG wyjaśnił, że po wydaniu decyzji część mieszkańców
złożyła wniosek do Wójta Gminy Suwałki o uznanie za stronę postępowania, ponieważ
uważała, że nie zostali powiadomieni i nie zostali uznani za stronę postępowania. Wójt
Gminy Suwałki wydał postanowienie o odmowie uznania za stronę postępowania do czego
przychyliło się Samorządowe Kolegium Odwoławcze i utrzymało w mocy postanowienie
Wójta. Dwóch mieszkańców odwołało się do Sądu Administracyjnego. Jest błędna Pana
interpretacja, gdyż Sąd Administracyjny nie uznał, że Wójt błędnie wydał postanowienie.
Nie uchylił też decyzji o zgodę na wytwórnie mas bitumicznych. Nie ma tutaj błędu Wójta, że
nie informuje mieszkańców, bo na każdym etapie mieszkańcy są informowani. Sąd też nie
uznał tego, że tych dwóch właścicieli nieruchomości powinno zostać uznanych za stronę
postępowania.
Cezary Folejewski – radca prawny uzupełnił wypowiedź, że zaskarżenie było decyzji nie
Wójta Gminy tylko decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego, bo na tą decyzję
SKO była złożona skarga do Sądu Administracyjnego. Należy wziąć pod uwagę, że żadna
decyzja Wójta w tym zakresie nie została uchylona, bo tutaj nie chodziło o postanowienie.
Wyciąganie jakichkolwiek stwierdzeń i tworzenie takiej tezy, że Wójt nie zawiadamia
mieszkańców jest błędem.
Sławomir Renda – Inspektor Ref. ds. IG odnośnie naprawy dróg gminnych, poinformował,
że wszystkie drogi będą żwirowanie i równane po 1 sierpnia br. tak jest uzgodnione
z wykonawcą.
Tadeusz Chołko – Wójt Gminy odniósł się do zapytania Radnego Grzegorza Rozumowskiego
w sprawie ogranicza hałasu żwirowni w porze nocnej. Wyjaśnimy sprawę, będziemy
rozmawiali, jeżeli istnieje możliwość ograniczenia to wystąpimy o ograniczenie.
Radnemu Januszowi Bałtrukanis odpowiedział, że sprawa drogi we Biała Woda jest
obecnie prowadzona w urzędzie. Właściciel nieruchomości, który postawił kołki drewniane,
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był w urzędzie i jest jego akceptacja, miał wystąpić z wnioskiem o podział działki. Będziemy
realizowali ale to też wymaga czasu. Jeżeli chodzi o drogę we wsi Osinki sprawa zostanie
wyjaśniona.
Radnemu Piotrowi Taraszkiewicz odnośnie mostu we wsi Czerwony Folwark uważa, że nie
ma tematu, rada gminy przegłosowała uchwałę w sprawie zmian w budżecie gminy.
Sołtysowi wsi Czerwonego Folwarku odpowiedział, że ma nadzieję, że most będzie
realizowany, rada gminy podjęła uchwałę w sprawie dofinansowania. Pamiętamy o tej
drodze, rozmawiałem wiele razy z Panem Piotrem i Pan Piotr rozmawiał z właścicielami
gruntu niestety same rozmowy nic nie dają, zobaczymy teraz przy budowie mostu. Jeżeli
chodzi o cmentarz sprawa jest bardzo skomplikowana. Sprawa nie jest wyjaśniona i jest w tej
chwili w Naczelnym Sądzie Administracyjnym, nawet nie dostaliśmy zawiadomienia kiedy
będzie rozprawa. Także nie wiem, czy w tym roku może w przyszłym roku stanie na
wokandzie. Jeżeli chodzi o grunt, to stanowi własność prywatną, rozmawialiśmy z obecnym
proboszczem o zamianę gruntu, nie wyraził zgody. A my mamy drogę tam gdzie rosną
drzewa, właścicielka na razie akceptuje to możemy jeździć. Poprawimy chociaż to nie jest
naszym obowiązkiem ale ze względu na to, że tam nasi mieszkańcy żyją i uczęszczają do
grobów swoich bliskich to naprawimy, to tak samo również może Krasnopol zrobić. Mam
nadzieję że będzie zmiana proboszcza i do tematu wrócimy.
Ad. 19
Wnioski i oświadczenia.
Radny Piotr Taraszkiewicz – zwrócił się o odbiór eternitu od mieszkańców dokonujących
wymiany pokryć dachowych.
Sławomir Renda – Inspektor Ref. ds. IG wyjaśnił, że co roku Gmina Suwałki otrzymuje
dofinasowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Wysokość dofinansowania
w granicach 100 000 zł, która jest w całości wykorzystana. Były lata gdzie gmina miała
dofinasowanie w granicach 160 000 zł, jedno z największych dofinansowań w województwie
podlaskim. W roku ubiegłym wszystkie gminy w województwie podlaskim otrzymały
dofinansowanie w kwocie 31 808 zł, w tym mieścił się demontaż i odbiór eternitu. W związku
z tym, że to są bardzo małe pieniądze postanowiliśmy, że odbierzemy jedynie eternit zdjęty
przez Gminę Suwałki. Z powodu braku środków nie odbieraliśmy eternitu, który ktoś zdjął
we własnym zakresie. Miał takie prawo, jeżeli nie chciał skorzystać z naszej pomocy,
z demontażu naszej firmy. Ten eternit został i odbiór zostanie przesunięty na lata następne.
W tym roku nie ma w ogóle dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska. Przeznaczamy w miarę możliwości pieniądze z budżetu gminy ale tylko na
demontaż. W azbeście najdroższą ceną jest cena odbioru eternitu a nie demontażu, dlatego
chcemy pomóc mieszkańcom w zdjęciu eternitu a nie w odbiorze. W następnym roku
najprawdopodobniej będzie dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska gdzie mamy zwrot 100 %, także szkoda stracić pieniądze na odbiór, żeby nie
można było tych pieniędzy odzyskać. Możemy odebrać eternit i przeznaczyć pieniądze
z demontażu na odbiór eternitu ale ludzie zostaną bez pomocy na demontaż i będą musieli
zdejmować we własnym zakresie. Chcieliśmy pomóc, żeby dalej mogli ludzie prowadzić
jakieś tam zaplanowane prace. Niestety gdzieś ten eternit powiedzmy rok, dwa lata poleży.
Sam jeżdżę po terenie i widzę, że dużo eternitu leży. Prace związane z odbiorem
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i demontażem eternitu prowadzimy od 2009 roku. Wszystkie informacje, że gmina pomaga
w usuwaniu eternitu są wysyłane do sołtysów, zamieszczane na stronie internetowej
i w mediach. Ale wielu mieszkańców zdjęło i nawet nie zgłasza tego faktu do gminy. W tym
roku zostało wysłane pismo do sołtysów z informacją o demontażu eternitu i była wzmianka,
że w tym roku nie ma odbioru eternitu. Możemy odbierać, jeżeli będzie taka państwa decyzja,
możemy przerwać pomoc w demontażu i odbierać eternit, tylko co jest ważniejsze zdjąć, żeby
dalej ludzie mogli prowadzić prace na dachach i przykrywać sobie dachy, bo wiele dachów
przecieka i dlatego też ludzie demontują eternit, czy po prostu odbierać.
Radny Grzegorz Moroz – zwrócił się z zapytaniem do Przewodniczącego Rady, dlaczego nie
otrzymaliśmy w materiałach sprawozdania z Komisji Rewizyjnej Rady Gminy.
Radna Jolanta Sztermer - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej poinformowała, że Komisja
Rewizyjna miała posiedzenie w dniu 21 lipca 2017 r. tydzień temu, gdzie materiały na sesję
zostały już wysłane .
Marek Jeromin - Przewodniczący Rady odpowiedział, że przy następnych takich sytuacjach
jeżeli posiedzenie komisji będzie już po rozdaniu dokumentów na sesję, sprawozdanie będzie
przekazane w dniu sesji przed obradami.
Radny Grzegorz Moroz – powiedział, że Wójt nie odpowiedział na jedno pytanie dotyczące
drogi w Bobrowisku, czy to jest ostateczna wersja tej drogi.
Tadeusz Chołko - Wójt Gminy odpowiedział, że jeszcze nie było odbioru drogi.
Radny Stefan Mackiewicz – podziękował za wykonanie odwodnienia dwóch odcinków drogi
we wsi Krzywe. Jest skuteczne, co sprawdziło się po ostatnich ulewach.
Sołtys wsi Czerwony Folwark – odnośnie cmentarza we wsi Magdalenowo, zapytał Wójta
czego dotyczy sprawa, która jest w sądzie.
Tadeusz Chołko - Wójt Gminy odpowiedział, że sprawa dotyczy ustanowienia własności, czy
cmentarz będzie stanowił własność parafii, czy gminy.
Sołtys wsi Czerwony Folwark – powiedział, że słyszał jak ktoś pytał księdza o zamianę tego
gruntu, to ksiądz powiedział, że on nie decyduje, tylko decyduje biskup, gdyż wszystkie
nieruchomości parafialne, które podlegają pod kurię biskupią w Ełku podlegają pod biskupa.
W związku z tym, może urząd gminy by wystąpił z pismem do biskupa o zmianę gruntu.
Tadeusz Chołko - Wójt Gminy odpowiedział, że było spotkanie z sołtysami i z księdzem.
Ksiądz powiedział, że biskup tego nie zamieni.
Radna Jolanta Sztermer – powiedziała, że była na spotkaniu w czasie ostatniej wizytacji
biskupa gdzie też poruszana była ta sprawa. Powiedział też, że kościół odstępuje generalnie
od prowadzenia cmentarzy. Tu mieli furtkę, że nie była uregulowana ta forma własności więc
na pewno tak dobrowolnie to, oni tego nie przyjmują. Poza tym, też nie wyzbywają się
swoich nieruchomości bo mogą przydać się na gorsze czasy. Także trudna jest jakaś dyskusja.
A ten teren, który zmywa woda, jeździmy po prywatnym terenie, przy każdej ulewie spływa
piasek na drogę powiatową. Poza tym widzimy jaka jest samowolka na naszym cmentarzu,
już prawie na drodze ludzi chowają, bo nie ma zarządcy. Tym samym my jako mieszkańcy
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gminy ponosimy koszty wywózki śmieci a wiemy, że większość parafii należy do Gminy
Krasnopol.
Aneta Perkowska - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Krzywem poinformowała,
w dniu 3 lipca 2017 r. odbył się spektakl w namiocie cyrkowym w Starym Folwarku.
W wydarzeniu wzięło około 400 osób. Przy współpracy z teatrem Pinokio i z Instytutem
Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego zrealizowane zostały półkolonie dla dzieci
dniach od 10 do 22 lipca 2017 r. W półkoloniach uczestniczyło 18 dzieci z terenu gminy:
Niemcowizna, Płociczno, Stary Folwark, Mała Huta, Krzywe. W dniu 22 lipca 2017 r.
dzieci wystawiły spektakl. W dniu 29 lipca 2017 r. odbędzie się festyn rodzinny w Starym
Folwarku. W programie: spektakl o godz. 15°° w Muzeum Wigier w Starym Folwarku, od
godz. 16°°-20°° atrakcje, zabawy i animacje dla dzieci, konkursy dla rodzin, koncert zespołu
Chłopcy z Nowoszyszek, zespołu Kożuch i zespołu Shannon, o godz. 21° pokaz grupy Gore
taniec z ogniami. Planowane są dożynki gminne w dniu 27 sierpnia 2017 r. w Zespole Szkół
w Przebrodzie. Rozpoczną się mszą świętą, po czym nastąpi część artystyczna, a w niej m.
in.: konkurs na wieniec dożynkowy; gry i konkursy dla dorosłych, zabawy dla dzieci, występy
zespołów muzycznych, potańcówka. W trakcie Dożynek przeprowadzony zostanie konkurs na
wieniec dożynkowy. Informacja o regulaminie wieńców konkursowych będzie w przyszłym
tygodniu na stronie internetowej gminy. Poinformowała i zaprosiła na jarmark folkloru
w Suwałkach w dniu 29-30.07.2017 r. Jarmark folkloru ze swoimi wyrobami reprezentuje
Gminę Suwałki Koło Gospodyń Wiejskich ze wsi Turówka Nowa.
Ad. 20
Zamknięcie obrad.
Marek Jeromin– Przewodniczący Rady Gminy po wyczerpaniu porządku obrad zamknął
obrady XXXIII Sesji Rady Gminy Suwałki.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokołowała
Halina Marcinkiewicz

Przewodniczący Rady
Marek Jeromin
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