P R O T O K Ó Ł Nr XXXIV/17
sesji Rady Gminy Suwałki
odbytej w dniu 30 sierpnia 2017 roku w godz. 1000-1115
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. Mackiewicz Stefan
7. Moroz Grzegorz
8. Ostrowski Jarosław
9. Rozumowski Grzegorz
10. Sawicki Marian
11. Sztermer Jolanta
12. Piotr Taraszkiewicz
13. Tomaszewski Piotr
Radni nieobecni na obradach: Nieszczerzewicz Adam i Józefowicz Mariusz Waldemar.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
W obradach uczestniczyli: Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy, Danuta Bućko –
Skarbnik Gminy, Beata Skrocka – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Suwałkach, Alicja Przekop – Kierownik Ref. ds. Inwestycyjnych i Gospodarczych,
Katarzyna Jabłońska – Kierownik Ref. ds. Planowania Przestrzennego, Dariusz Saweliew –
Kierownik Ref. ds. Polityki Społeczno-Gospodarczej, Cezary Folejewski – radca prawny,
Aneta Perkowska – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Krzywem, Stanisław
Szwengier – Radny Powiatu Suwalskiego, sołtysi wsi w liczbie 12 osób (w tym 5 radnych
gminy) – listy obecności stanowią załączniki nr 2-4 w załączeniu do protokołu.
Ad. 1
Otwarcie obrad.
Marek Jeromin – Przewodniczący Rady otworzył obrady XXXIV Sesji Rady Gminy.
Powitał Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy, radnych, kierowników referatów, gości,
sołtysów oraz wszystkich obecnych na sesji.
Przewodniczący Rady stwierdził, że na 15 radnych ustawowego składu Rady Gminy
zgodnie
z listą obecności w obradach uczestniczy 13 radnych, 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.
Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy w imieniu Wójta Gminy wystąpił z wnioskiem
o wprowadzenie zmian do porządku obrad, polegających na:
- wprowadzeniu do porządku obrad: „Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę
Nr XXXIII/278/17 Rady Gminy Suwałki z dnia 29 lipca 2017 r. w sprawie utworzenia
punktów przedszkolnych na terenie Gminy Suwałki” jako punkt 15 porządku obrad.
Uzasadnił tym, że Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku Wydział Nadzoru i
Kontroli wniósł zastrzeżenia do uchwały Nr XXXIII/278/17 podjętej w dniu 29 lipca 2017
r. przez Radę Gminy Suwałki w sprawie utworzenia punktów przedszkolnych na terenie
Gminy Suwałki, dlatego też został przygotowany projekt uchwały zmieniającej.
- wprowadzeniu do porządku obrad „Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia
pomocy finansowej Powiatowi Suwalskiemu” – jako pkt 16 porządku obrad. Uzasadnił, że
na poprzedniej sesji rada gminy podjęła uchwałę w sprawie zmian w budżecie gminy na
2017 rok, w której została zaplanowana kwota 103 000 zł na pomoc finansową dla
Starostwa Powiatowego w Suwałkach na przebudowę mostu w m. Czerwony Folwark. W
związku
z tym, żeby przekazać pieniądze winna być uchwała rady
gminy upoważniająca Wójta do podpisania umowy, w której określone zostaną
szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady
rozliczania środków.
Pozostałe punkty zostaną przesunięte według dalszej kolejności.
Przewodniczący Rady – Marek Jeromin poddał pod głosowanie wprowadzenie
proponowanych zmian do porządku obrad zgłoszonych przez Sekretarza Gminy w imieniu
Wójta Gminy:
- projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXIII/278/17 Rady Gminy Suwałki z dnia
29 lipca 2017 r. w sprawie utworzenia punktów przedszkolnych na terenie Gminy Suwałki.
Udział w głosowaniu wzięło 13 radnych. Za głosowało 13 radnych, przeciw - 0,
wstrzymało się - 0. Wniosek został przyjęty jednogłośnie.
- projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Suwalskiemu. Udział
w głosowaniu wzięło 13 radnych. Za głosowało 11 radnych, przeciw - 2, wstrzymało się 0. Wniosek został przyjęty większością głosów.
Więcej propozycji nie zgłoszono wobec czego Przewodniczący Rady poddał pod
głosowanie porządek obrad wraz z wprowadzonymi zmianami. Udział w głosowaniu
wzięło 13 radnych. Za przyjęciem porządku obrad głosowało 10 radnych, przeciw - 0,
wstrzymało się – 3. Porządek obrad XXXIV sesji został przyjęty większością głosów.
W związku z powyższym porządek obrad sesji po zmianach będzie obejmował:
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XXXIII Sesji Rady Gminy Suwałki.
4. 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 udzielania pomocy finansowej Gminie
Chojnice.
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7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na
2017 rok.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Suwałki na lata 2017– 2024.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości w obrębie
ewidencyjnym Mała Huta.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów geodezyjnych
Czarnakowizna i Potasznia w Gminie Suwałki.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Stary Folwark w
Gminie Suwałki.
12. Przedstawienie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Suwałki, informacji
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu
wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2017
roku.
13. Zapoznanie z Uchwałą Nr RIO.V-00320-4/17 Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Białymstoku z dnia 09 sierpnia 2017 roku w sprawie wyrażenia opinii
o przedłożonej przez Wójta Gminy Suwałki informacji o przebiegu wykonania
budżetu za pierwsze półrocze 2017 roku.
14. Zapoznanie z Zarządzeniem Nr 253/17 Wójta Gminy Suwałki z dnia 4 sierpnia 2017
r. w sprawie założeń do projektu budżetu i kierunków polityki społecznogospodarczej na 2018 rok.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXIII/278/17 Rady
Gminy Suwałki z dnia 29 lipca 2017 r. w sprawie utworzenia punktów
przedszkolnych na terenie Gminy Suwałki.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Suwalskiemu.
17. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
18. Wnioski i oświadczenia.
19. Zamknięcie obrad.
Ad. 3
Przyjęcie protokołu z obrad XXXIII Sesji Rady Gminy Suwałki.
Do protokołu uwag nie zgłoszono, zatem Przewodniczący zarządził głosowanie nad
przyjęciem protokołu. W głosowaniu udział wzięło 13 radnych. Za przyjęciem protokołu
głosowało 12 radnych, przeciw 0, - wstrzymało się – 1.
Protokół z XXXIII Sesji Rady Gminy został przyjęty większością głosów przez Radę
Gminy.
Ad. 4
Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy oraz z wykonania uchwał w okresie między
sesjami.
Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy przedstawił:
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- sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym w okresie od dnia
29 lipca 2017 r. do dnia 30 sierpnia 2017 r.- stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
- informację z wykonania uchwał Rady Gminy, podjętych na XXXIII Sesji Rady Gminy
w dniu 28 lipca 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
Interpelacje i zapytania radnych oraz kierowników jednostek pomocniczych.
Sołtys wsi Mała Huta zwróciła się imieniu mieszkańców o zamontowanie progów
zwalniających na drodze we wsi Mała Huta. Droga jest bardzo wąska i jest niebezpiecznie
ponieważ jeździ dużo pojazdów. Po drodze porusza się dużo dzieci i młodzieży, którzy jeżdżą
na rowerach. Na drodze kierowcy rozwijają często dużą prędkość zagrażając bezpośrednio
życiu i zdrowiu lokalnych mieszkańców. Zamontowanie progów zwalniających z pewnością
przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa.
Sołtys wsi Krzywe – zwróciła się prośbą od mieszkańców wsi Krzywe, żeby na równi
traktować lokalnych mieszkańców z turystami. Mieszkańcy nie są zadowoleni z tego, że
światło w nocy pali się latem, kiedy noce są krótkie - Ja wiem, że dla bezpieczeństwa
turystów ale mieszkańcom trudno to wytłumaczyć. Natomiast zimą kiedy noce są długie,
kiedy nawet młodzież wraca późno z różnych zajęć jest ciemno i wtedy światło w nocy nie
pali się, więc może jakoś to rozstrzygnąć.
Sołtys wsi Nowa Wieś – powiedziała, że dwa dni temu była poprawiona nawierzchnia drogi
we wsi Nowa Wieś na odcinku tzw. łącznik. Dopiero po sezonie zimowym zostały załatane
dziury dwie największe a pozostałe dziury zostały. Wielokrotnie rozmawiała
z
pracownikiem urzędu Panem Pawłem i prosiła, żeby ją poinformował w momencie kiedy
firma będzie naprawiała nawierzchnię drogi, żeby uzgodnić jaka jest potrzeba. Nie widzę
zasadności poprawienia tylko dwóch dziur gdzie jest ich kilkanaście. Nie usunięty jest
również żwir na tzw. pętli autobusowej przy przystanku, to też jest rzecz po zimie, taka
prośba moja też była kierowana do Pana Pawła. Ponownie są dziury na drodze w miejscu
gdzie zakręca autobus. Zwróciła się również o obkoszenie poboczy drogi, było raz koszone i
znów jest bardzo wysokie zielsko, co ogranicza widoczność przy przejazdach, na łączniku i
ogólnie na całym terenie. Zwróciła się o wyrównanie nawierzchni drogi na odcinku drogi,
który był robiony ponieważ po ostatnich ulewach są żłoby coraz głębsze, szkoda pracy i
pieniędzy, które były wydane na budowę tej drogi. Zwróciła się również o wyrównanie
nawierzchni drogi na odcinku
w kierunku do Małej Huty.
Radny Stefan Mackiewicz – zwrócił się o puszczenie równiarki na drogi o nawierzchni
żwirowwej we wsi Krzywe ponieważ po ostatnich ulewach są dość głębokie rowy i
przydałoby się równanie albo żwirowanie dróg.
Radny Stanisław Grygo – zwrócił się o wyjaśnienie w sprawie wstrzymania budowy
wodociągu we wsi Trzciane, dlaczego, czy zabrakło pieniędzy. Była taka wypowiedź, że
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będzie złożony wniosek o dofinansowanie. My jako gmina dofinansowujemy Starostwo
Powiatowe
w wysokości ponad milion złotych, a 200 tys. zł zabrakło na
budowę wodociągu. Kiedyś Wójt obiecał, że budowa wodociągów i dróg to będą priorytetem
w naszej gminie. Trzy lata czekamy na wodę. W budżecie gminy nie ujęto na ten rok, a
wcześniej było, teraz jest już zlikwidowane i w tym roku nie będzie. Proszę o wyjaśnienie.
Sołtys wsi Czerwony Folwark – powiedział, że mieszka we wsi Czerwony Folwark na
granicy Gminy Suwałki z Gminą Krasnopol. Od granicy Gminy Krasnopol jest odcinek
drogi żwirowej około 400 m, który jest już położony na terenie Gminy Suwałki. W ostatnim
czasie równiarka jeździła w Gminie Krasnopol, dojechała do granicy Gminy Suwałki i
zawróciła a ten odcinek drogi położony na terenie Gminy Suwałki nie został wyrównany.
Dotychczas był wykonywany przez Gminę Krasnopol. Zwrócił się z prośbą aby porozumieć
się z Wójtem Gminy Krasnopol, żeby ten odcinek drogi nadal był robiony przez Gminę
Krasnopol.
Radny Piotr Tomaszewski – powiedział, że zbliża się miesiąc wrzesień i uważa, że czas
wyłączyć latarnie na terenie gminy, żeby nie świeciły całą noc. Nawet śmiesznie wygląda,
jeżeli główna droga ze ścieżką rowerową jest oświetlona do godz. 23°° a na bocznych
drogach latarnie świecą całą noc.
Ad. 6
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielania pomocy finansowej Gminie
Chojnice.
Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy omówił projekt uchwały. W związku z likwidacją
skutków kataklizmu po nawałnicy w dniu 11 sierpnia 2017 roku na terenie Gminy Chojnice,
Gmina Suwałki przekazuje środki finansowe niezbędne do naprawy drogi w miejscowości
Lotyń.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały. Przewodniczący Rady
poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu brało udział 13 radnych. Za
przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się – 0.
Podjęto jednogłośnie UCHWAŁĘ XXXIV/287/17 sprawie udzielania pomocy finansowej
Gminie Chojnice - stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Ad. 7
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2017
rok.
Danuta Bućko – Skarbnik Gminy w imieniu Wójta Gminy zwróciła się do Rady Gminy
o przyjęcie dodatkowych zmian do przedłożonego projektu uchwały w sprawie zmian
w budżecie Gminy Suwałki na 2017 rok.
Na dodatkowe zmiany po stronie planu dochodów złożyło się:
- zwiększenie dochodów z tytułu otrzymania zwrotu dla gminy dochodów utraconych z
tytułu zwolnień w podatku od nieruchomości od gruntów położonych m.in. w parkach
narodowych
w kwocie 57 863 zł,
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- zmniejszenie dochodów o kwotę 10 000,00 zł na podstawie otrzymania ostatecznej
informacji z Urzędu Marszałkowskiego o wysokości dofinansowania do drogi dojazdowej
do gruntów rolnych w miejscowości Osowa, wstępnie planowano dotację w wysokości
100 000,00 zł, ostatecznie otrzymano kwotę 90 000,00 zł.
Na dodatkowe zmiany po stronie planu wydatków złożyło się:
- zwiększenie o kwotę 42 838,00 zł na remonty bieżące na drogach gminnych,
- zwiększenie o kwotę 15 025,00 zł środków na inwestycje w zakresie budowy świetlicy
w miejscowości Turówka Nowa na rok 2017 oraz na rok 2018 o kwotę 115 025,00 zł,
- zwiększenie o kwotę 1 000,00 zł na dokumentację na termomodernizację budynku
w Zielonym Kamedulskim, po zmianie plan zadania wyniesie 16 000,00 zł,
- w ramach wydatków w Zespole Szkół w Płocicznie-Tartak przesunięcie środków
z wynagrodzeń osobowych nauczycieli w kwocie 1 380,00 zł na wypłatę odprawy dla
nauczyciela, który został powołany do odbycia terytorialnej służby wojskowej,
- w ramach planu wydatków na utrzymanie cmentarzy przesunięto kwotę 180,00 zł na opłatę
składek do ZUS i składek na Fundusz Pracy od planowanego wynagrodzenia dla osoby,
która będzie odnawiała litery na pomniku poległych w czasie II wojny światowej
w miejscowości Piertanie,
- w ramach projektu realizowanego z programu Interreg przesunięcie środków z wydatków
bieżących na wydatki inwestycyjne, na zakup doposażenia w sprzęt rehabilitacyjny,
poduszki ortopedyczne, sprzęt do ćwiczeń, który będzie umiejscowiony w ŚDS w Białej
Wodzie.
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. Udział w głosowaniu wzięło 13 radnych. Za
przyjęciem zmian głosowało 9 radnych, przeciw - 2, wstrzymało się – 2.
Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian
w budżecie gminy na 2017 rok wraz z wprowadzonymi zmianami. Udział w głosowaniu
wzięło 13 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 9 radnych, przeciw - 2, wstrzymało
się – 2.
Podjęto większością głosów UCHWAŁĘ Nr XXXIV/288/17 w sprawie zmian w budżecie
Gminy Suwałki na 2017 rok - stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Ad. 8
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Suwałki na lata 2017– 2024.
Danuta Bućko – 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 planu dochodów i planu wydatków w 2017 roku w projekcie
uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suwałki na lata 20172024. Dodatkowo wnosi się o dokonanie zmiany do roku 2018 poprzez zwiększenie
planowanych wydatków na II etap budowy świetlicy w Turówce Nowej o kwotę 115 025,00
zł, w załączniku nr 2 w limicie wydatków na rok 2018 o poprawienie błędnie wpisanej
kwoty na zadanie w zakresie budowy sieci wodociągowej w miejscowości Trzciane,
budowy sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Gawrych Ruda, przebudowy stacji
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uzdatniania wody w miejscowości Turówka Stara, Gmina Suwałki,
była kwota
2 150 000,00 zł, winna być kwota 2 650 000,00 zł. Na planowane zwiększenie wydatków
inwestycyjnych w 2018 roku, po stronie planu dochodów środki zostaną zabezpieczone z
wolnych środków, z planowanej dotacji z UE na projekt w zakresie sieci wodociągowej i
kanalizacyjnej, gdzie planowane dofinansowanie jest do wysokości 63 % wartości zadania.
Również przewiduje się dodatkowe środki z tytułu otrzymania odszkodowania za grunty
przyjęte pod budowę drogi krajowej w miejscowości Zielone Kamedulskie.
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 13 radnych. Za przyjęciem zmian
głosowało 9 radnych, przeciw – 2, 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 13 radnych. Za przyjęciem
uchwały głosowało 9 radnych, przeciw - 2, wstrzymało się - 2. Podjęto większością głosów
UCHWAŁĘ Nr XXXIV/289/17 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Suwałki na lata 2017-2024 – uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Ad. 9
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości w obrębie
ewidencyjnym Mała Huta.
Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy omówił projekt uchwały. Działka oznaczona nr
412/1 o powierzchni 0,0036 ha położona w obrębie ewidencyjnym Mała Huta powstała po
wydzieleniu z działki 412, działki pod drogę gminną Mała Huta - Dąbrówka. Na etapie
wydawania decyzji nie można było przeznaczyć całej działki pod drogę gminną Mała Huta Dąbrówka. Wobec powyższego właściciele działki 412/1 wnioskowali o jej wykupienie
przez gminę, ponieważ nie spełnia warunków do zagospodarowania.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały. Przewodniczący Rady
poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu brało udział 13 radnych. Za
przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się – 0.
Podjęto jednogłośnie UCHWAŁĘ XXIV/290/17 w sprawie nabycia nieruchomości
w obrębie ewidencyjnym Mała Huta. - stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
Ad. 10
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów geodezyjnych Czarnakowizna
i Potasznia w Gminie Suwałki.
Katarzyna Jabłońska – Kierownik Ref. ds. PP poinformowała, że projekt uchwały
intencyjnej jego cel i zakres był omawiany na Komisjach Rady Gminy Suwałki.
Opracowanie planu miejscowego dla obrębu geodezyjnego Czarnakowizna zastąpi ustalenia
planu obowiązującego, dla którego wydano rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody
Podlaskiego
w związku z czym część z zapisów planu nie obowiązuje. W granicach
objętych niniejszą uchwałą znajdują się również tereny działek położonych w obrębie
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geodezyjnym Potasznia. Na Komisjach Rady Gminy omawiane były dwa tereny wsi
Potasznia. W ostatnim czasie wpłynęły wnioski od właścicieli jeszcze jednego obszaru,
który może być uwzględniony.
W ramach jednej procedury może być
sporządzony plan, który zniesie dla tych terenów całkowity zakaz zabudowy. Podjęcie
uchwały intencyjnej pozwoli rozpocząć procedurę opracowania tego planu.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu brało udział
13 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się - 1.
Podjęto większością głosów UCHWAŁĘ NR XXX1V/291/17 w sprawie przystąpienia
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów
geodezyjnych Czarnakowizna i Potasznia w Gminie Suwałki - stanowi załącznik nr 11
do protokołu.
Ad. 11
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Stary Folwark w Gminie Suwałki.
Katarzyna Jabłońska – Kierownik Ref. ds. PP wyjaśniła, że uchwała intencyjna pozwoli na
rozpoczęcie procedury opracowania planu miejscowego dla terenu po byłych Zakładach Płyt
Wiórowych. Jednocześnie granicami planu objęte będą tereny jeziora przy obiekcie WPN
oraz teren fragmentu nieruchomości PTTK, na której planuje się wyznaczenie terenów
publicznej plaży na potrzeby gminy i regionu. Uchwałą objęto też fragment jeziora Wigry
przylegającego do nieruchomości PTTK. Podjęcie uchwały intencyjnej pozwoli wprowadzić
nowe zapisy dla terenu gdzie prowadzone są liczne postępowania nadzorcze, gdzie pilna i
uzasadniona jest potrzeba wprowadzenia nowych ustaleń planistycznych.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały. Przewodniczący Rady
poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu brało udział 13 radnych. Za
przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się – 2.
Podjęto większością głosów UCHWAŁĘ XXIV/292/17 w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Stary
Folwark w Gminie Suwałki - stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
Ad. 12
Przedstawienie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Suwałki, informacji
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu
wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2017
roku.
Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy w imieniu Wójta Gminy poinformował, że
zgodnie z obowiązkiem ustawowym informacja z wykonania budżetu Gminy Suwałki za
pierwsze półrocze 2017 roku została przekazana radnym i Regionalnej Izbie Obrachunkowej
w ciągu siedmiu dni od dnia podjęcia. Zwrócił się do radnych, czy jest potrzeba omawiania
przedłożonej informacji.
Radni nie zgłosili zapytań i uwag wobec powyższego Przewodniczący Rady poddał pod
głosowanie. W głosowaniu brało udział 13 radnych. Za głosowało 9 radnych, przeciw - 2,
wstrzymało się – 2. Wobec powyższego informacja o wykonaniu budżetu Gminy Suwałki,
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informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, oraz informacja
o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze
2017 roku została przyjęta większością głosów – Zarządzenie Nr 249/17 Wójta Gminy
Suwałki z dnia 28 lipca 2017 roku – zarządzenie stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
Ad. 13
Zapoznanie z Uchwałą Nr RIO.V-00320-4/17 Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Białymstoku z dnia 09 sierpnia 2017 roku w sprawie wyrażenia opinii o
przedłożonej przez Wójta Gminy Suwałki informacji o przebiegu wykonania budżetu
za pierwsze półrocze 2017 roku.
Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy w imieniu Wójta Gminy zapoznał z pozytywną
opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Suwałkach – Uchwałą Nr
RIO.V-00320-4/17 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku
z dnia 09 sierpnia 2017 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy
Suwałki informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2017 roku kserokopia uchwały stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
Ad. 14
Zapoznanie z Zarządzeniem Nr 253/17 Wójta Gminy Suwałki z dnia 4 sierpnia 2017 r.
w sprawie założeń do projektu budżetu i kierunków polityki społeczno-gospodarczej
na 2018 rok.
Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy w imieniu Wójta Gminy zapoznał z Zarządzeniem
Nr 253/17 Wójta Gminy Suwałki z dnia 4 sierpnia 2017 r. w sprawie założeń do projektu
budżetu i kierunków polityki społeczno-gospodarczej na 2018 rok.
Radni nie zgłosili zapytań i uwag wobec powyższego Przewodniczący Rady poddał pod
głosowanie. W głosowaniu brało udział 13 radnych. Za głosowało 9 radnych, przeciw - 0,
wstrzymało się – 4. Założenia do projektu budżetu i kierunków polityki społecznogospodarczej na 2018 rok zostały przyjęte większością głosów – Zarządzenie Nr 253/17
Wójta Gminy Suwałki z dnia 4 sierpnia 2017 roku – zarządzenie stanowi załącznik nr
15 do protokołu.
Ad. 15
Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXIII/278/17 Rady Gminy
Suwałki z dnia 29 lipca 2017 r. w sprawie utworzenia punktów przedszkolnych na
terenie Gminy Suwałki”.
Irena Walendzewicz – Kierownik GZEAS omówiła projekt uchwały. Wyjaśniła, że istnieje
konieczność wprowadzenia zmian w uchwale, którą rada gminy podjęła w dniu 28 lipca
2017 r. w sprawie utworzenia punktów przedszkolnych na terenie Gminy Suwałki.
W uchwale Nr XXXIII/278/17 Rady Gminy Suwałki z dnia 28 lipca 2017 r. § 1 ust. 2
brzmiał następująco: „Punkt przedszkolny w Płociczne-Tartak wchodzi w strukturę
organizacyjną Szkoły Podstawowej im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak z siedzibą
Płociczno -Tartak 16, 16-402 Suwałki, § 1 ust. 3 brzmiał następująco: „Punkt przedszkolny
w Przebrodzie wchodzi w strukturę organizacyjną Szkoły Podstawowej im. II Pułku
Ułanów Grochowskich w Przebrodzie z siedzibą Przebród 15, 16-402 Suwałki”, § 1 ust. 4
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brzmiał następująco: „Punkt Przedszkolny w Starym Folwarku wchodzi w strukturę
organizacyjną Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Starym Folwarku z siedzibą
Stary Folwark 42, 16-402 Suwałki”. Nadzór prawny, co do tych zapisów wniósł zastrzeżenia
dlatego też uchwałą zmieniającą dokonuje się skreślenia w § 1 ust. 2, 3 i 4. Zostały
wniesione zastrzeżenia do tych zapisów, w których była mowa o tym, że punkt przedszkolny
wchodzi w strukturę organizacyjną szkoły. Powtórzenie tego sformowania nastąpiło
również w załączniku nr 1, 2 i 3 do uchwały, § 1 ust. 1 dlatego też nadaje się nowe
brzmienie poprzez pominięcie zapisu, że punkt przedszkolny wchodzi w strukturę
organizacyjną szkoły podstawowej i tak kolejno: w Płocicznie-Tartak, w Przebrodzie i w
Starym Folwarku. Wobec powyższego zasadne jest podjęcie uchwały zmieniającej.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały. W związku z tym
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu brało udział
13 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się – 0.
Podjęto jednogłośnie UCHWAŁĘ NR XXXIV/293/17 zmieniającą uchwałę Nr
XXXIII/278/17 Rady Gminy Suwałki z dnia 29 lipca 2017 r. w sprawie utworzenia
punktów przedszkolnych na terenie Gminy Suwałki”- stanowi załącznik nr 16 do
protokołu.
Ad. 16
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Suwalskiemu”
Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy przedstawił projekt uchwały. W związku z
potrzebą przebudowy mostu w miejscowości Czerwony Folwark, wynikającej z zaleceń
pokontrolnych przeglądu rozszerzonego obiektu mostowego, Powiat Suwalski zwrócił się o
pomoc finansową na w/w inwestycję. Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami jak też
zapisami
w budżecie na 2017 rok, aby gmina mogła przekazać środki
finansowe dla powiatu jest potrzeba podjęcia przez radę gminy powyższej uchwały.
Radny Grzegorz Rozumowski – powiedział, że nie może zrozumieć dlaczego Wójt wchodzi
w kompetencje starostwa, czyżby starostą chciałby zostać. Już tyle pieniędzy było
przeznaczone na dotacje dla Starostwa Powiatowego w Suwałkach, że za te pieniądze
można by było wyremontować kilka kilometrów dróg gminnych. Ciągle będziemy
sponsorować, ile można.
Zbigniew Mackiewicz Sekretarz Gminy – odniósł się do wypowiedzi radnego, co by było
jak gmina by nie dofinansowała inwestycji powiatowych a robione by były tylko gminne.
W przypadku mostu w miejscowości Czerwony Folwark, jak by most załamał się, to
którędy mieszkańcy by jeździli, bo starostwo nie będzie miało środków na jego remont. W
wielu przypadkach przy drogach powiatowych, na terenie gminy mieszkają ludzie z gminy.
Mieszkańców z gminy nie interesuje, czy oni jadą drogą powiatową, czy gminną, oni chcą
jechać dobrą drogą i dojechać do swojego celu. Jeżeli gmina by nie dofinasowywała
inwestycji powiatowych na naszej gminie, inwestycje powiatowe by nie były realizowane a
wtedy byśmy mieli dziurawe drogi powiatowe i nie mielibyśmy którędy jeździć. Chodzi o
to, żeby wszystkie drogi na terenie gminy były w dobrym stanie. Nikt nas nie będzie
rozliczał, czy robimy drogę gminną, czy powiatową, chodzi o to, żeby nasi mieszkańcy
mogli tymi drogami jeździć.
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Radny Piotr Taraszkiewicz – powiedział, że na ostatnim posiedzeniu Komisji zwrócił się
do Wójta o budowę drogi gminnej w Zielonym Drugim. Wójt odpowiedział, że za mało
mieszkańców. To ile trzeba mieszkańców, żeby gmina zrobiła, a ile jest mieszkańców
w Czerwonym Folwarku, że dajemy dofinasowanie dla powiatu. Nie dowiedziałem się od
Wójta, jaka ilość mieszkańców jest potrzebna, żeby drogę gminną zrobić.
Radny Grzegorz Rozumowski – powiedział jaka to jest współpraca, ciągnięcie pieniędzy
w jedną stronę. Rozumiem, że z miastem to jest współpraca bo miasto przekazuje gminie
jakąś pule pieniędzy i gmina przekazuje dla miasta, a współpraca ze starostwem na jakiej
zasadzie. Tłumaczy się, że mieszkańcy zamieszkują, więc dołóżmy do dróg wojewódzkich
bo mieszkańcy też tam mieszkają.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu brało udział
13 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 9 radnych, przeciw - 4, wstrzymało się – 0.
Podjęto większością głosów UCHWAŁĘ NR XXXIV/294/17 w sprawie udzielenia
pomocy finansowej Powiatowi Suwalskiemu - stanowi załącznik nr 17 do protokołu.
Ad. 17
Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy udzielił odpowiedzi:
- Sołtys wsi Mała Huta odnośnie wybudowania ograniczników prędkości na drodze
powiatowej we wsi Mała Huta - poinformował, że sprawę zgłosi do Zarządu Dróg
Powiatowych w Suwałkach. Trudno jest powiedzieć jaki będzie odzew, czy rzeczywiście
Zarząd Dróg Powiatowych wyrazi zgodę, żeby te spowalniacze wybudować, ponieważ
jest to utrudnienie przy odśnieżaniu, czy też przy zwalnianiu samochodu, gdyż wywołuje
pewien hałas.
- Sołtys wsi Krzywe odnośnie równego traktowania mieszkańców - odpowiedział, że jak
wspomniał radny Piotr Tomaszewski oświetlenie w godzinach nocnych zostanie
wyłączone. Od 1 września br., oświetlenie uliczne na terenie całej gminy będzie świeciło
do godz. 23°°. Jakie będzie rozwiązanie na rok przyszły w okresie letnim, to jest sporo
czasu, żeby nad tym zastanowić się i wtedy podejmiemy stosowne decyzje, czy
wprowadzimy tak jak było dotychczas, czy ujednolicimy we wszystkich miejscowościach
na terenie gminy.
- Sołtys wsi Nowa Wieś odnośnie łatania dziur na drodze – poinformował, że łatanie dziur
na drogach na terenie gminie zostało już zakończone ale jeżeli jest taka potrzeba zostanie
wykonane. Jest wykonawca i środki finansowe na ten cel również znajdziemy. Powiedział,
że w najbliższym czasie drogowiec skontaktuje się z panią sołtys i z wykonawcą i
ustalicie, które drogi jeszcze należy poprawić, łącznie z poprawieniem i usunięciem piasku
przy pętli autobusowej. Odnośnie koszenia poboczy również, jak będzie to spotkanie to od
razu będzie można wyjaśnić, o jakie drogi chodzi.
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- Radnemu Stefanowi Mackiewicz odnośnie równania dróg – poinformował, że w tym
tygodniu równiarka będzie równała drogi, które wymagają naprawy, te które były
zgłaszane przez sołtysów, czy też radnych.
- Radnemu Stanisławowi Grygo odnośnie budowy wodociągi we wsi Trzciane – powiedział,
że od początku informowaliśmy, że to przedsięwzięcie jest w dwuletniej prognozie
finansowej i będzie wykonywane w roku przyszłym. Wniosek został złożony do programu
PROW w Urzędzie Marszałkowskim o dofinansowanie w wysokości 63,3%. Wartość całej
inwestycji wynosi 2 500 000 zł. W tym jest budowa wodociągu w wsi Trzciane, remont
stacji wodociągowej we wsi Turówka Stara, budowa wodociągu i kanalizacji wodociągu
we wsi Gawrych Rudzie. Inwestycja jest planowana na rok przyszły gdzie zakładamy, że
otrzymamy dofinansowanie w wysokości 63 % tj. 2 500 000 zł. Jesteśmy na liście
rezerwowej.
- Sołtysowi wsi Czerwony Folwark odnośnie drogi – poinformował, że w tym tygodniu
z Wójtem z Krasnopola spotka się przy omawianiu innych spraw to ten problem zostanie
poruszony. Oczywiście to by było bardzo dobrze, żeby ten sam operator przejeżdżał jeżeli
to jest równiarka gminna to tym bardziej myślę, że nie powinno być żadnych problemów.
Radny Stanisław Grygo – odniósł się do odpowiedzi Sekretarza Gminy, że mieszkańcy nie
żądają kortów tenisowych, ani siłowni napowietrznych, chcą wody. W przyszłym roku nie
dostaniemy dofinansowania i jeszcze rok czekamy, już trzy lata czekamy od złożenia
wniosku w nieskończoność można czekać, bo woda nie potrzebna dla mieszkańców, co
miało być priorytetem zapowiadanym w pierwszej kadencji Wójta.
Zbigniew Mackiewicz - Sekretarz Gminy – odpowiedział, jeżeli gmina nie otrzyma
dofinansowania na budowę wodociągu, to mimo wszystko wodociąg zostanie wybudowany
w przyszłym roku. Nie robimy w tym roku tylko dlatego, żeby nie doprowadzić do tego, że
stracimy dofinansowanie z całości inwestycji, która składa się z trzech zadań i wszystko jest
w jednym dofinansowaniu, nie można w tej chwili wyłączyć wodociągu we wsi Trzciane.
Do końca roku będzie wiadomo, czy gmina otrzyma dofinansowanie. Jeżeli nie otrzymamy
dofinasowania, wodociąg zostanie wykonany w przyszłym roku ze środków budżetu gminy.
Ad. 18
Wnioski i oświadczenia.
Aneta Perkowska - Dyrektor GOK w Krzywem poinformowała, że w okresie wakacyjnym
GOK w Krzywem zorganizował półkolonie dla dzieci z projektu „Lato w teatrze”. Odbył
się festyn rodzinny w dniu 29 lipca 2017 r. w Starym Folwarku. W dniach 9-13 sierpnia
2017 r. pracownik GOK Małgorzata Makowska wystąpiła na Festiwalu Folkloru Polskiego
„Sabałowe Bajania”, czyli Ogólnopolski Konkurs Gawędziarzy, Instrumentalistów,
Śpiewaków, Drużbów i Starostów weselnych w Bukowinie Tatrzańskiej. Suwalszczyznę
reprezentowało Trio Makowska/Kozłowska/Balewicz. W dniu 26 sierpnia 2017 r. zespół
Bagatela reprezentował między innymi Gminę Suwałki podczas obchodów dziesięciolecia
zespołu Onegdaj. W dniu 27 sierpnia 2017 r. odbyły się dożynki gminne w Przebrodzie.
Podziękowała osobom, które włączyły się w pomoc i organizacje dożynek. Pani Annie
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Wojciechowskiej sołtys wsi Krzywe za dostarczenie kwiatów, Pani Jolancie Sztermer radnej
ze wsi Stary Folwark za dostarczenie warzyw, Pani Elżbiecie Dobkiewicz sołtys wsi Mała
Huta za ozdobienie sceny, Panu Markowi Raczkowskiemu sołtysowi wsi Bród Nowy za
dostarczenie kostek siana, OSP wsi Potasznia i OSP wsi Wychodne, bardzo duże
podziękowania dla Pana Stanisława Szwengier. W najbliższym okresie planuje się „Dzień
Ziemniaka” gdzie we wsi Sobolewo zostanie zorganizowanie ognisko. Od miesiąca
września 2017 r. do czerwca 2018 r. będzie organizowany program seniorzy w akcji.
Między innymi Pani Anna Wojciechowska jest członkiem tego projektu i GOK w Krzywem
jako partner tego projektu. Chciałam też przypomnieć, tutaj taki pomysł kieruje do radnych
dlatego, że w przyszłym roku nasze zespoły muzyczne będą obchodziły jubileusze istnienia
zespołu: zespół Wigranie piętnastolecie i zespołu Bagatela dziesięciolecie. Zwróciła się z
prośbą, żeby te zespoły zostały jakoś uczczone dlatego, że reprezentują nasz region, Gminę
Suwałki na różnych festiwalach, konkursach. Zaprosiła na różne wydarzenia , które
organizuje GOK w Krzywem.
Zbigniew Mackiewicz - Sekretarz Gminy:
- Podziękował dla Pani Anety Perkowskiej - Dyrektor GOK w Krzywem za zorganizowanie
dożynek gminnych. Przygotowane były na wysokim poziomie, frekwencja była niewielka,
chyba ze względu na pogodę ale na to nie mamy wpływu.
- Poinformował, że do dnia 30 września 2017 r. zarówno radni jak i sołtysi mogą składać
wnioski do projektu budżetu na rok przyszły.
Radny Piotr Tomaszewski – zapytał, czy te SMS-y przypominające o płaceniu trzeciej raty
podatku nie poszły za wcześnie.
Danuta Bućko - Skarbnik Gminy odpowiedziała, że w związku z wdrażaniem nowego
systemu powiadamiania podatników o terminie płatności podatków w m-cu sierpniu poszła
taka informacja do wszystkich, którzy podali numery kontaktowe telefonów komórkowych.
Za tą informacją poszła druga informacja wyjaśniająca wysłanie wiadomości esemesowych
do podatników. Było to próbne wysłanie, czekaliśmy na oddźwięk od podatników, czy są
tym zainteresowani. W terminie na ok. siedem dni przed datą terminu płatności za odpady
komunalne będą wysłane kolejne informacje przypominające o terminie płatności, ale tylko
do tych podatników, którzy posiadają na swoim koncie saldo do opłacenia opłaty.
Chciałam państwa przeprosić, że wszyscy podatnicy dostali informację o terminie płatności
podatków, była to wysyłka sygnalizacyjna. Obecnie zamieszczona jest na stronie
internetowej gminy informacja, że kto chce otrzymywać informacje o terminie płatności
podatków, jak też o wysokości zaległości winien złożyć stosowne oświadczenie, którego
wzór można pobrać ze strony internetowej urzędu jak i w referacie finansowym urzędu,
podając w nim numer telefonu komórkowego. Otrzymywanie informacji o zaległości za
pomocą SMS nie będzie generowało kosztu wysłania upomnienia, ale będzie równoznaczne
z jego wysłaniem i będzie traktowany jak w przypadku wysłania upomnienia. Będzie
podstawą do podejmowaniu dalszych kroków egzekucyjnych.
Ad. 19
Zamknięcie obrad.
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Marek Jeromin – Przewodniczący Rady Gminy po wyczerpaniu porządku obrad zamknął
obrady XXXIV sesji Rady Gminy Suwałki.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała
Rady
Halina Marcinkiewicz

Przewodniczący

Marek Jeromin
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