P R O T O K Ó Ł Nr XXXV/17
sesji Rady Gminy Suwałki
odbytej w dniu 26 września 2017 roku w godzinach 10°° - 1300
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,
Beata Skrocka – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach, Dariusz
Saweliew – Kierownik Ref. ds. Polityki Społeczno-Gospodarczej, Katarzyna Jabłońska –
Kierownik Ref. ds. Planowania Przestrzennego, Kornela Sojko – pracownik Gminnego
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół, Cezary Folejewski – radca prawny, Aneta
Perkowska – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Krzywem, Jarosław Borejszo –
Dyrektor Wigierskiego Parku Narodowego w Krzywem, Maciej Kamiński – Z-ca dyrektora
Wigierskiego Parku Narodowego w Krzywem, sołtysi w liczbie 10 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 XXXV 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.
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Ad. 2
Przyjęcie porządku obrad.
Porządek obrad sesji radni otrzymali wraz z materiałami do poszczególnych punktów obrad.
Marek Jeromin – Przewodniczący Rady zapytał, czy Radni chcieliby wnieść uwagi bądź
propozycje do przedstawionego porządku obrad.
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. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z obrad XXXIV Sesji Rady Gminy Suwałki.
3. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy oraz z wykonania uchwał w okresie
między sesjami.
4. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy Suwałki.
5. Wystąpienie Pana Jarosława Borejszo - Dyrektora Wigierskiego Parku Narodowego
w Krzywem.
6. Interpelacje i zapytania radnych oraz kierowników jednostek pomocniczych.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na
2017 rok.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Białymstoku skargi na uchwałę Nr XXIX/245/17 Rady Gminy
Suwałki z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części wsi Zielone Kamedulskie w gminie Suwałki oraz udzielenia
odpowiedzi na skargę.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów geodezyjnych Kuków
i Zielone Kamedulskie w Gminie Suwałki.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości w obrębie
ewidencyjnym Biała Woda.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu
i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej regulamin utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Suwałki.
13. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
14. Wnioski i oświadczenia.
15. Zamknięcie obrad.
Ad. 3
Przyjęcie protokołu z obrad XXXIV Sesji Rady Gminy Suwałki.
Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z obrad XXXIV Sesji Rady Gminy
wyłożony był do wglądu w Urzędzie Gminy. Radni nie wnieśli uwag do protokołu. Następnie
Przewodniczący poddał pod głosowanie. Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za
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przyjęciem protokołu głosowało 15 radnych, przeciw 0, - wstrzymało się – 0. Protokół
z XXXIV Sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie przez Radę Gminy.
Ad. 4
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 30 sierpnia 2017 r. do dnia 26 września 2017 r.stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy przedstawił informację z wykonania uchwał Rady
Gminy, podjętych na XXXIV Sesji Rady Gminy w dniu 30 sierpnia 2017 r. – stanowi
załącznik nr 6 do protokołu.
Radni nie zgłosili uwag, w związku z powyższym sprawozdanie o międzysesyjnej
działalności i informacja z wykonania uchwał Rady Gminy zostały przyjęte.
Ad. 5
Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy Suwałki.
Radna Jolanta Sztermer - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Suwałki
zapoznała ze sprawozdaniem z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy odbytego
w dniu 18 września 2017 r. – sprawozdanie stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Radny Jarosław Ostrowski – Przewodniczący Komisji Gospodarczej Rady Gminy Suwałki
zapoznał ze sprawozdaniem z posiedzenia Komisji Gospodarczej Rady Gminy odbytego
w dniu 19 września 2017 r. – sprawozdanie stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Radny Stefan Mackiewicz – Przewodniczący Komisji Społecznej Rady Gminy Suwałki
zapoznał ze sprawozdaniem z posiedzenia Komisji Społecznej Rady Gminy odbytego
w dniu 14 września 2017 r. – sprawozdanie stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Radni nie zgłosili uwag do przedłożonego materiału, w związku z powyższym sprawozdania
z działalności Komisji Rady Gminy Suwałki zostały przyjęte.
Marek Jeromin - Przewodniczący Rady – poinformował, że na sesji są zawodnicy
z Uczniowskiego Klubu Żeglarskiego „GROT” w Suwałkach oraz na stole widzimy nagrody,
które zdobyli, poprosił o zabranie głosu zawodników.
Eryk Martynko - zawodnik UKŻ „GROT” poinformował, że są to dwa trofea za zdobycie
tytułu Mistrza Świata na Żeglarskich Mistrzostwach Świata w Holandii. Jedno jest jego a
drugie koleżanki, która była VI na mistrzostwach świata i pierwsza w klasyfikacji dziewcząt.
Te trofea są z Australii i mają 70 lat, co roku są przekazywane dla każdego Mistrza Świata.
W zawodach brało udział 64 załogi ze świata i 7 załóg z Polski. Każdy kraj mógł wystawić 7
załóg. Tylko gospodarze mogli wystawić 10 załóg.
Głos zabrał rodzic Marcin Hościłowicz. Powiedział, że nasi zawodnicy zdobyli puchar świata
pokonując 63 załogi z całego świata. Każdy kraj musiał przejść eliminacje, siedem załóg
z całego świata zostało zakwalifikowane, czyli najpierw zawodnicy musieli pokonać całą
plejadę zawodników z Polski a potem z innych krajów To jest naprawdę, dla mnie jako dla
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rodzica niesamowicie emocjonalna rzecz. Natomiast, jeżeli chodzi o wkład pracy to mnóstwo
godzin poświęconych na wodzie, pod wodą, w wodzie, w samochodzie, w różnego typu
warunkach. To jest niesamowite poświęcenie i praca ale przy tym potężna pasja, która jest
pielęgnowana przez rodziców, przez Klub UKŻ „GROT”. Jako rodzic, jako mieszkaniec
gminy, osoba która jest zaangażowana w żeglarstwo bardzo dziękuje, Gminie Suwałki, Panu
Wójtowi, Panu Przewodniczącemu Rady, Radzie Gminy za okazaną pomoc. Jak prosiliśmy
o jakakolwiek pomoc to nigdy nie mieliśmy problemów z pomocą i zawsze Państwo
wyciągaliście do nas rękę jako gmina, jako urząd, który widzi, że młodzieży warto pomagać
bo są efekty. Dziękuje w imieniu zawodników, rodziców, Klubu UKŻ „GROT” dla Wójta
Gminy, Radzie Gminie za to, że przyczyniliście się do takiego niesamowitego sukcesu.
Następnie zabrał głos Dariusz Saweliew Kierownik Ref. ds. PSG poinformował, że załoga
w składzie: Julia Hościłowicz i Julia Kundzicz zdobyły tytuł Mistrza Polski w klasyfikacji
załóg kobiecych w zawodach ogólnopolskiej olimpiady młodzieży, które odbyły się na
zalewie Zegrzyńskim. Eryk Martynko i Kinga Martynko zdobyli tytuł Mistrza Świata
w Żeglarskich Mistrzostwach Świata klasy CADET w Holandii. Odczytał
Zarządzenie Nr 268/17 Wójta Gminy Suwałki z dnia 26 września 2017 r. w sprawie
przyznania nagród specjalnych za osiągniecia sportowe w kategorii „zawodnik”.
Tadeusz Chołko - Wójt Gminy powiedział, że nam jako gminie jest to zaszczyt, że możemy
gościć mistrzów świata. Doceniamy wszystko co robicie, wasz trud, bo to mistrzostwo świata
samo nie przyszło, trzeba było najpierw pokonać kolegów, koleżanki z kraju gdzie też była
masa załóg i takie potęgi na świecie jak Anglia, czy Australia. Dlatego doceniamy
i wręczymy nagrody pieniężne w kwocie 1 000 zł dla Mistrzów Świata i w kwocie 600 zł dla
Mistrzów Polski.
Wójt Gminy i Przewodniczący Rady wręczyli nagrody i listy gratulacyjne poszczególnym
zawodnikom.
Ad. 6
Wystąpienie Pana Jarosława Borejszo - Dyrektora Wigierskiego Parku Narodowego
w Krzywem.
Jarosław Borejszo - Dyrektor Wigierskiego Parku Narodowego w Krzywem – podziękował
Panu Przewodniczącemu, że został zaproszony na sesję. Poinformował, że jest absolwentem
wydziału leśnego SGW w Warszawie. Głównym miejscem zatrudnienia jest Wigierski Park
Narodowy w Krzywem. Od dnia 19 lipca 2017 r. został powołany na stanowisko dyrektora,
powołanie wynikało z rozstrzygnięć konkursu. Przedstawił krótką informację o parku.
Powierzchnia parku stanowi ponad 15 tys. ha, większość obszaru parku ponad 60 % to są
lasy. W związku z tym główny temat, jeżeli chodzi o działania ochronne to są lasy. W parku
są 42 jeziora o bardzo różnym charakterze. Głównym jeziorem jest jezioro Wigry, które ma
ponad 2 tys. ha. Jest to jezioro niezwykle ciekawe, niezwykle zróżnicowane, piąta głębia
w Polce 73 m, a 10 pod względem powierzchni w Polsce. Wody zajmują około 20 %
powierzchni, 60 % lasy, a pozostałe około 20 % to są tereny prywatne, tereny wsi. Na terenie
parku jest kilkanaście wsi położonych w czterech gminach. Te 20 % to jest takie miejsce na
styku między parkiem a samorządami, społecznościami, mieszkańcami Jest to temat, który
często budzi większe emocje i najczęściej jeśli spotykamy się z samorządami to rozmawiamy
właśnie o tych niecałych 20 % powierzchni. W parku są trzy zasadnicze formy ochrony:
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ochrona ścisła, ochrona czynna i ochrona krajobrazowa. Ochrona ścisła aktualnie obejmuje
około 12 % powierzchni parku, to częściowo są jeziora a częściowo lasy. Ochrona czynna
zajmuje około 70 % powierzchni parku, większość powierzchni leśnej. To są działania
mające na celu aktywne kształtowanie pewnych elementów przyrody żeby osiągnąć pewne
cele, czyli np. jeżeli mamy las to przede wszystkim zachować trwałość jego istnienia i żeby
jakieś kataklizmy w tym lesie się nie wydarzyły. Jeśli chodzi o zadania parku. To są trzy
podstawowe zadania, to są właśnie działania ochronne, czyli głównie ochrona czynna, zabiegi
ale również dwa ważne elementy parku, które park realizuje. To jest udostępnienie terenu
parku czyli turystyka i również edukacja. Park od wielu lat może się poszczycić
osiągnięciami w tej dziedzinie, chociaż cały czas trzeba nad tym pracować i te kwestie
rozwijać. Jeśli chodzi o udostępnienie parku, czyli przygotowanie parku do zwiedzania.
Staramy się go udostępniać społeczeństwu oczywiście w taki sposób, żeby szkody dla
przyrody mimalizować. Wiele ciekawych miejsc w parku można zobaczyć i ta infrastruktura
jest zadbana np. w tym roku realizujemy w tym momencie cały szereg różnych inwestycji
związanych właśnie z udostępnieniem parku na kwotę ponad 1,5 mln zł i co roku staramy się
takie pieniądze zdobywać. Środki otrzymywane z budżetu państwa głównie idą na
wynagrodzenia, chociaż nie wystarcza nam z budżetu państwa na wynagrodzenia i musimy
z własnych pieniędzy do tego dokładać. Natomiast wszystkie zadania ochronne cała ta
działalność, dla której jesteśmy powołani wymaga po prostu zdobycia pieniędzy. Częściowo
są to fundusze, które sami pozyskujemy, no bo skoro wycinamy, robimy zabiegi w lasach no
to drewno sprzedajemy, również jeśli wykonujemy pewne zabiegi konkretnie odłowy w
naszych jeziorach to z tytułu sprzedaży ryb mamy jakieś fundusze. Żeby rzeczywiście spiąć
ten budżet musimy co roku walczyć o fundusze, to jest pisanie projektów, to jest rzeczywiście
zaangażowanie w zdobywanie pieniędzy. Gmina Suwałki jest dla nas kluczowa, bo 53,5 %
powierzchni parku jest w Gminie Suwałki i to jest największy partner do współpracy i do
rozmów. Tutaj właśnie najwięcej spraw mamy do załatwienia. Takimi sprawami, które
najczęściej, może teraz już nie, ale bywały takie lata, że były emocje, to były kwestie
budownictwa. Uważam, że to wielkie szczęście, że Gmina Suwałki ma swoją komórkę do
spraw planowania przestrzennego. Tutaj współpraca od wielu lat jest bardzo dobra, to nie
oznacza, że wszyscy jesteśmy zgodni, często są naprawdę ostre rozmowy, często są emocje,
nie raz się zdarzały trudne rozmowy ale to jest tak, że my na siebie się nie obrażamy
i szukamy jakiegoś konsensusu. Wiele rzeczy udało się już załatwić dzięki temu, że część wsi
położonych w Gminie Suwałki ma plany miejscowe zagospodarowania przestrzennego i te
sprawy są uzgodnione i nie ma problemów. Jest jeszcze trochę obszarów, dla których tych
planów nie ma i tutaj są już indywidualne decyzje o warunkach zabudowy. Są trudności, są
spory ale naprawdę również naszą wolą jest to, żeby szukać jakichś rozwiązań
kompromisowych. Z jednej strony mamy chronić przyrodę, chronić krajobraz, z jednej strony
mamy mieszkańców, ludzi którzy mieszkają tam od lat, chcą jakoś normalnie funkcjonować
i musimy w tym wszystkich odnaleźć się. Kwestia takiego najważniejszego dokumentu dla
parku to plan ochrony dla WPN, taki dokument, który określa wszystkie najważniejsze rzeczy
i zadania jakie park ma do wykonania w ciągu 20 kolejnych lat. W związku z tym planem
pojawialiśmy się u państwa, dyskutowaliśmy, próbowaliśmy też w węższym gronie uzgadniać
różne kwestie. Szczęśliwie to się skończyło, bo rada gminy trzy lata temu pozytywnie
zaopiniowała projekt planu ale zanim to się stało to było poprzedzone kilkuletnią pracą
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i spotkaniami. Plan ochrony w tej chwili leży w ministerstwie, dopytuje się od czasu do czasu,
niestety ministerstwo ma dużo innych ważnych zadań i nie wiem kiedy ministerstwo
środowiska zajmie się tym planem. Natomiast wiem to, jeżeli to będzie dalej procedowane to
jeszcze będzie możliwość, będą konsultacje prowadzone z gminami, bo jeżeli ministerstwo
coś poprzerabia to ten dokument do gminy wróci.
Tadeusz Chołko - Wójt Gminy zwrócił się do dyrektora WPN i powiedział, że swego czasu
Gmina Suwałki wspólnie z parkiem pisała projekt dotyczący likwidacji barszczu
Sosnowskiego w Hucie nad jeziorem przy plaży, o ile mu wiadome chyba znowu odrasta.
Czy nie powinniśmy zająć się tym tematem. Druga sprawa, kiedyś rozmawialiśmy na temat
wprowadzenia na terenie parku zabudowy lokalnej, mieliśmy zrobić wspólny projekt. Czy do
tego tematu nie wrócić.
Katarzyna Jabłońska – Kierownik Ref. ds. PP uzupełniła wypowiedz Wójta Gminy, że chodzi
o zasady kształtowania zabudowy, wytyczne którymi można by było posługiwać się, jakąś
formułę prawną.
Jarosław Borejszo - Dyrektor WPN w Krzywem powiedział, że bardzo dobry pomysł. Trochę
takich sfomułowań wypracowaliśmy w projekcie planu ochrony, w rozdziale dziewiątym
gdzie takie zasady kształtowania zostały zawarte. W związku z tym, że nasz plan
w ministerstwie leży i nie jest procedowany, jeżeli dojdziemy do wniosku, że warto by było
pewne zapisy zmienić ewentualnie skorygować, to myślę że jeszcze będzie czas na to, żeby
na jakimś etapie pracy nad tym planem będziemy jeszcze mogli próbować pewne rzeczy
zmieniać i poprawiać. Jeśli chodzi o barszcz Sosnowskiego jest to dla nas ważna rzecz, bo ten
barszcz Sosnowskiego jest tuż przy granicach parku. Wtedy kiedy przed laty był
likwidowany, to był likwidowany przez „Stowarzyszenie Człowiek i Przyroda” i myślę, jeżeli
byśmy to przez park robili to w ścisłej współpracy z gminą, bo to jest na jakimś gruncie, który
nie jest parku. Także musielibyśmy jakieś wspólne działania podjąć, ewentualnie znowu
zainteresować stowarzyszenie. Będę pamiętał o tej sprawie i porozmawiam z Panem
Krzysztofiakiem ze Stowarzyszenia może z jakiegoś projektu. Także jedna i druga sprawa
jak najbardziej jest do zrealizowania.
Maciej Kamiński - Z-ca dyrektora WPN dodał, że w tej chwili Wojewódzki Fundusz
Środowiska z pewnością mógłby dofinansować taki projekt. Oczywiście trzeba by znaleźć
podmiot, który o takie dofinansowanie wystąpi i przygotuje wniosek. Dla parku to jest sprawa
trudna, bo my możemy tylko działać w granicach parku. Jednego osobnika barszczu nad rzeką
Kamionką znaleziono i został usunięty skutecznie, także w tej chwili nasze badania
teoretycznie nie wykazują obecności barszczu Sosnowskiego w granicach parku. Natomiast
oczywiście, jeżeli przyda się nasze poparcie to udzielimy a porozmawiamy z Lechem
Krzysztofiakiem ze „Stowarzyszenia Człowiek i Przyroda” by się podjęło tego.
Radny Grzegorz Moroz – zwrócił się z zapytaniem do dyrektora WPN w sprawie ruchu
lokalnego. Posiada działkę w obrębie Wigierskiego Parku Narodowego od strony Nowa Wieś
w kierunku Leszczewa gdzie stoi znak zakazu wjazdu i wjeżdżając na własną działkę łamie
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przepisy. Zapytał, czy by było można umieścić przy tych znakach jakąś informację, że nie
dotyczy ruchu lokalnego. Uważa, że byłby niewielki koszt a informacja jak najbardziej
potrzebna bo ludzie nie mogą dojeżdżać zgodnie z przepisami.
Jarosław Borejszo - Dyrektor WPN odpowiedział, że słuszna uwaga, rzeczywiście ten znak
powinien tam się znaleźć i zostanie umieszczony. Natomiast straż parku ma wyraźnie
powiedziane i tak postępuje, jeżeli nawet Pan wjedzie i straż parku zatrzyma i Pan powie, że
jedzie do swojej działki, to nikt Pana nie przepędzi z tej drogi.
Radna Iwona Czerniawska – powiedziała, że jest radną wsi Gawrych Rudy i PłocicznoTartak. Jest coraz więcej mieszkańców, turystów, zapytała czy z naszej strony nie mógłby się
znaleźć przy jeziorze Wigry kawałek takiego ładnego pomostu jak ma Stary Folwark.
Podziękowała za pomost zrobiony dla rybaków i zapytała, czy nie dało by się trzy przęsła
przedłużyć.
Jarosław Borejszo - Dyrektor WPN odpowiedział, że taki ogólno dostępny pomost dla
turystów park mógłby zrobić, gdyby miał własny grunt. Niestety w Gawrych Rudzie,
w 100% cały brzeg jest prywatny a tam gdzie są grunty parku to są miejsca niedostępne. Ja
nie bardzo wiem gdzie można było by takie ogólno dostępne miejsce zrobić i zastanawiamy
się już od jakiegoś czasu bo takie sygnały do nas dochodzą. Zresztą sami widzimy, że
Gawrych Ruda jest wielką miejscowością a nie ma swojego takiego dostępnego miejsca. Nie
bardzo wiem jak ten problem rozwiązać, bo nie ma dostępnego takiego terenu. Gdyby może
kiedyś udało się zrobić jakieś partnerstwo publiczno-prywatne i zrobić na prywatnym gruncie.
Sprawa jest trudna, trzeba by było z kimś dogadać się, bo nie sztuka zrobić pomost na
prywatnym gruncie a potem ta prywatna osoba zacznie zamykać albo pobierać opłaty. Jest
taka ewentualność ale nie jest to organizacyjne takie proste.
Radna Iwona Czerniawska – powiedziała, że ona by widziała zatokę słupiańską.
Jarosław Borejszo - Dyrektor WPN odpowiedział, że zatoka słupiaństa to jest trudny temat.
Jest tam teren zalesiony i nie chciałbym, żeby ruch turystyczny wrócił. Las się nam bardzo
ładnie zregenerował, są zrobione miejsca do spacerowania, miejsca do zażywania ciszy
i smakowania przyrody.
Radna Iwona Czerniawska – powiedziała, a Półwysep Łysocha.
Jarosław Borejszo - Dyrektor WPN odpowiedział, że Półwysep Łysocha jest fajnym
miejscem ale tak jest sezon typowo wędkarski. Odpowiedział na sprawy wędkarskie. Jest już
skosztorysowane i zaplanowane przedłużenie tego pomostu wędkarskiego o dwa razy tyle.
Jeżeli park zdobędzie fundusze, to zostanie zrobione. Natomiast na Półwyspie Łysocha gdzie
indziej nie ma dostępności brzegowej, tam wszędzie jest muł.
Radna Iwona Czerniawska – powiedziała jest piaseczek, sama pływałam, tam gdzie został
postawiony szlaban. Ja tam dojeżdżałam samochodem, zostawiałam samochód i szłam
pływać.
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Jarosław Borejszo - Dyrektor WPN powiedział, że jest to bardzo ciasne miejsce, to nie jest
miejsce do tego, trzeba by było tam odlesić, zrobić drogę, wykonać prace inżynieryjne a to
troszkę kłóci się z ochroną.
Radna Iwona Czerniawska – powiedziała a przy wędkarzach, co park planuje przedłużenie
pomostu.
Jarosława Borejszo - Dyrektor WPN zwrócił się do radnej, czy zdaje sobie sprawę
z uwarunkowań prawnych, służących do miejsca kąpielowego, jaki to jest problem, jakie są
obostrzenia i wymogi. Byśmy musieli zapewnić ratowników, całą infrastrukturę do tego
zbudować. Pomijając, że to są koszty, to nie jest to miejsce.
Radna Iwona Czerniawska – powiedziała to, może szukajmy tego miejsca dla Gawrych Rudy
i Płociczna.
Jarosław Borejszo - Dyrektor WPN powiedział, jeżeli państwo znajdą takie miejsce to
zapraszam. Następnie poruszył temat kąpieliska w Krzywem. Część lądowa tego kąpieliska
jest w granicach parku, woda niestety jest już poza granicami parku. Plaża Krzywe jest to
bardzo atrakcyjne miejsce, pięknie położone pośród starego lasu i to miejsce zawsze będzie
odwiedzane. Mamy taki układ trójstronny WPN, Gmina Suwałki, Miasto Suwałki. Park dba
o część lądową o plażę, aktualnie remontujemy sanitariat, miasto daje ratowników, gmina
dba o pomosty. Pomosty niestety zaczynają się łamać, tam już były problemy, są już jakieś
sprawy o uszkodzenie ciała. Zwrócił się z prośbą o uwzględnienie w budżecie gminy środków
finansowych na remont pomostów.
Tadeusz Chołko - Wójt Gminy – zwrócił się do dyrektora WPN, żeby jeszcze park dał drzewo
to gmina resztę.
Jarosław Borejszo - Dyrektor WPN powiedział, że próbujemy zainteresować też
stowarzyszenie, które z parkiem współpracuje może udało by się jakoś wspólnie z gminą
zdobyć środki częściowo zewnętrzne. Następnie poruszył kwestię dróg, które przechodzą
przez tereny leśne parku, które są własnością gminy, takich dróg jest kilka, te drogi są
włączone w system ochrony przeciwpożarowej parku, są to tzw. drogi dojazdowe
przeciwpożarowe. Park stara się sukcesywnie remontować drogi, które są własnością parku,
co roku udaje się zdobyć pieniądze i kolejne drogi są robione. I powstaje taka sytuacje, że nie
długo będzie tak, że w najgorszym stanie będą te drogi, które należą do gminy. Te drogi
w pewnym niewielkim stopniu służą do jakiegoś ruchu lokalnego natomiast w dużym stopniu
są potrzebne przede wszystkim dla parku. I mając świadomość tego, że gmina ma
w dziedzinie dróg ogromne potrzeby i tych dróg do remontu ma mnóstwo, próbujemy przede
wszystkim uzyskać zgodę z odpowiednich funduszy na to, żeby móc zainwestować w drogi,
które nie są naszą własnością. Tego jeszcze nie mamy zapewnionego ale staramy się i gdyby
się okazało, że możemy zdobyć pieniądze na drogi, które są własnością gminy to warunkiem
tego remontu była by wieloletnia dzierżawa czy użyczenie takiej drogi. Być może będę kiedyś
państwa prosił o przychylność i zgodę na to, żeby podpisać umowę wieloletnią co da nam
możliwość wejścia i zrobienia tych dróg. To są dwie drogi, które są na terenie naszego
leśnictwa Leszczewek na południe od drogi Suwałki-Sejny. Droga w północnej części parku,
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która przechodzi przez tzw. drewniany mostek. Tu też mamy problem, bo ten mostek zaczyna
nam się walić, trzeba będzie jakiś znak ograniczający postawić, żeby ktoś nie wpadł i myślę
o tym, co z tym zrobić.
Maciej Kamiński - Z-ca dyrektora powiedział, że rzeczywiście w tej chwili park uzyskuje
istotne wsparcie swoich projektów ze strony funduszu leśnego. Fundusz leśny dofinansowuje
poprawę nawierzchni dróg w lesie ale warunkiem jest to, że musimy zrobić władztwo nad tym
terenem, to muszą być drogi, które są w trwałym zarządzenie parku narodowego. Pomysłem
Dyrektora jest to, żebyśmy zawarli jakieś porozumienie z gminą, to nie może być
krótkoterminowe, musi być długoterminowe i wtedy za te pieniądze uzyskane ze źródeł
zewnętrznych moglibyśmy te drogi remontować, żeby miały lepszą nawierzchnię, żeby
służyły wszystkim. Jeszcze dodatkowy wymóg funduszu leśnego, że to wszystko ma służyć
gospodarce leśnej, argumentując potrzeby mówimy, że to służy ochronie przeciwpożarowej
lasów.
Jarosław Borejszo - Dyrektor WPN podziękował i na przyszłość gdyby były sprawy do
omówienia bardzo chętnie przyjdzie i będzie rozmawiał.
Przewodniczący Rady ogłosił 10 minutą przerwę w obradach sesji.
Przewodniczący Rady wznowił obrady po przerwie.
Ad. 7
Interpelacje i zapytania radnych oraz kierowników jednostek pomocniczych.
Radny Stefan Mackiewicz :
– Poinformował, że w niedzielę odbyło się zebranie wiejskie we wsi Krzywe i jeden
z mieszkańców sąsiadujący z gospodą „Gościniec” w Krzywem poruszył problem
parkowania samochodów szczególnie w weekendy i w soboty kiedy są wesela. Zwrócił się
z prośbą, żeby porozmawiać z właścicielem gospody i wystąpić o uregulowanie tego
problemu ponieważ samochody stoją bezładnie wzdłuż drogi w kierunku tzw. Zdroje.
Ludzie nie patrzą jak parkują, często zastawiają wjazdy, nie mówiąc o przejechaniu
maszynami rolniczymi typu kombajn.
- Zwrócił się z prośbą o puszczenie równiarki na drogi żwirowe we wsi Krzywe.
- Zgłosił wniosek o odłowienie psa, który dość często wałęsa się przy GOK w Krzywem,
ludzie wydzwaniają, żeby coś z tym psem zrobić, bo nie wszyscy wiedzą, czy on jest łagodny,
z tego co mu wiadome potrafi się rzucić do kogoś.
- Zaapelował o poprawę oświetlenia przy drodze nr 119 we wsi Krzywe. Zainstalowana
latarnia jest zasłonięta w dużej mierze przez rosnące drzewo. Zwrócił się z prośbą, żeby
porozmawiać z właścicielką drzewa, żeby usunęła gałęzie drzewa aby światło bardziej
oświetlało drogę.
Radny Stanisław Grygo – zwrócił się do Wójta Gminy z zapytaniem, czy będzie zrobiona
pozostała część drogi żwirowej we wsi Korkliny. Została zrobiona poprzez las do krzyżówek
a dalsza część drogi w kierunku do asfaltu nie jest robiona.
Radny Grzegorz Moroz – zwrócił się do radnego powiatowego o remont odcinka drogi
powiatowej Wiatrołuża Pierwsza w kierunku Jegliniec. Część tej drogi jest powiatu
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sejneńskiego i powiat sejneński dość ładnie za każdym razem tą drogę równa a zostaje
niewyrównany odcinek drogi, który należy do powiatu suwalskiego.
Radny Piotr Tomaszewski – zwrócił się o wyrównanie terenu przy siłowni w Starym
Folwarku. Druga sprawa kolektory słoneczne, czy w ogóle ktoś je naprawia, ile trzeba
czekać na naprawę. Z reguły to dwa, trzy tygodnie trzeba czekać, żeby ktoś przyjechał,
przyjeżdża osoba niekompetentna, tłumaczy jakieś rzeczy i odjeżdża a panele nie działają tak
jak trzeba.
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.
Wprowadzenie dodatkowych zmian w planie dochodów polegających na:
- zwiększeniu dochodów na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego otrzymano dotację na
wypłatę świadczeń wychowawczych w kwocie 215 643,00 zł oraz na zakup podręczników
i materiałów edukacyjnych dla uczniów w kwocie 694,95 zł.
Wprowadzenie dodatkowych zmian w planie wydatków polegających na:
- zwiększeniu planu wydatków do wysokości otrzymanych środków w ramach dotacji na
wypłatę świadczeń wychowawczych w kwocie 212 408,00 zł i kosztów obsługi w kwocie
3 235,00 zł oraz kwoty 50,00 zł na zakup podręczników dla organu prowadzącego Szkołę
Podstawową w Poddubówku oraz dla szkół gminnych gdzie organem prowadzącym jest
gmina kwotę 664,95 zł;
- w związku z pismem od Starosty Suwalskiego, który poinformował, iż ze względu na
szeroki zakres prac oraz zmienne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prace droga
Białe-Niemcowizna-Bakaniuk-Józefowo nie będzie realizowana, planowany wydatek
w formie dotacji w wysokości 350 000,00 zł ulega zmniejszeniu;
- zwiększeniu planu wydatków w zakresie inwestycji na drogach w wysokości 190 000,00 zł
na przebudowę drogi Sobolewo-Leszczewek, 140 000,00 zł na przebudowę drogi BiałeNiemcowizna, 12 000,00 zł na przebudowę drogi Cimochowizna;
oraz zaplanowano kwotę 7 500 zł na zakup i montaż huśtawki i karuzeli w Płocicznie-Osiedlu
na działce nr 862/2.
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 11 radnych, przeciw – 0,
wstrzymało się – 4.
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 11 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 4.
Podjęto większością głosów UCHWAŁĘ Nr XXXV/295/17 w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2017 rok – uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
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Ad. 8
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Białymstoku skargi na uchwałę Nr XXIX/245/17 Rady Gminy
Suwałki z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części wsi Zielone Kamedulskie w gminie Suwałki oraz udzielenia
odpowiedzi na skargę.
Katarzyna Jabłońska – Kierownik Ref. ds. PP omówiła projekt uchwały. Skargą z dnia 25
sierpnia 2017 r. wniesiona w dniu 31 sierpnia 2017 r. do Rady Gminy Suwałki skierowaną do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku za pośrednictwem Rady Gminy
Suwałki, Wojewoda Podlaski zaskarżył uchwałę Nr XXIX/245/17 Rady Gminy Suwałki
z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
części wsi Zielone Kamedulskie w Gminie Suwałki. Skarżący w uchwale zarzucił rażące
naruszenie przepisów prawa, polegające na niewyznaczeniu w uchwale oraz jej załączniku
graficznym
nieprzekraczalnej linii zabudowy dla drogi wewnętrznej. Temat dość
szczegółowo był omawiany na wszystkich Komisjach Rady Gminy Suwałki. Została
przygotowana uchwała w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
skargi na uchwałę ponieważ skargę należy przekazać do organu właściwego, władnym do
przekazania jest rada gminy. W uchwale upoważnia się też Wójta do przekazania skargi, czyli
złożenia podpisu pod samym pismem oraz udzielenia odpowiedzi na skargę. W przypadku
gdyby postępowanie przed sądem wykazało, że jednak miało miejsce naruszenie przepisów
prawa, w odpowiedzi na skargę zawarty będzie wniosek żeby uchylić jedynie te zapisy, które
dotyczą terenów gdzie nie ma linii zabudowy. Oczywiście nie zgadzamy się ze stanowiskiem
wojewody zawartym
w skardze, zgodnie z którym brak wyznaczenia linii zabudowy od
drogi wewnętrznej może spowodować wycofanie uchwały z obiegu prawnego. Nie było
przesłanek żeby wyznaczać linię zabudowy od drogi wewnętrznej i nie jest to też podstawą do
uchylenia aktu miejscowego, który wszedł w życie i obowiązuje już od pewnego czasu.
Wojewoda weryfikował pod względem zgodności z prawem daną uchwałę, miał na to 30 dni,
nie zajął stanowiska, uchwała weszła w życie. W uzasadnieniu w sposób bardzo szczegółowy
wskazujemy na błędne rozumienie przepisów przez wojewodę wraz z nieadekwatnymi
przytoczonymi wyrokami, przytaczamy wyroki obowiązujące powszechnie dostępne,
z których jasno wynika, że linia zabudowy od drogi wewnętrznej nie musi być wyznaczona,
nie ma przesłanek jeżeli to nie wynika z faktycznej w terenie sytuacji a tak jest w tym
przypadku.
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 14 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się - 1.
Podjęto większością głosów UCHWAŁĘ NR XXXV/296/17 w sprawie przekazania do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku skargi na uchwałę Nr
XXIX/245/17 Rady Gminy Suwałki z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Zielone Kamedulskie w gminie
Suwałki oraz udzielenia odpowiedzi na skargę - stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
Ad. 9
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Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów geodezyjnych Kuków
i Zielone Kamedulskie w Gminie Suwałki.
Katarzyna Jabłońska – Kierownik Ref. ds. PP omówiła projekt uchwały. Opracowanie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów geodezyjnych Kuków
i Zielone Kamedulskie w Gminie Suwałki ma na celu umożliwienie wyznaczenia terenów
usługowych, przemysłowych, handlowych z obsługą komunikacyjną, przy uwzględnieniu
zasady zrównoważonego rozwoju. W związku z realizacją inwestycji drogowej - obwodnicy
Suwałk w/w tereny stanowią atrakcyjny teren inwestycyjny, dla którego należy ustalić nowe
przeznaczenie oraz zasady zagospodarowania w celu umożliwienia ich włączenia do
procesów inwestycyjnych. Obowiązujący brak ustaleń planistycznych blokuje możliwość
przeznaczenia i użytkowania przedmiotowych terenów zgodnie z dzisiejszymi potrzebami.
Ustalenia nowego planu miejscowego winny umożliwiać zagospodarowanie przedmiotowych
terenów w zgodności z zasadami zrównoważonego rozwoju i z zachowaniem przepisów
odrębnych. Zasadne jest przyjęcie uchwały intencyjnej w przedmiotowym kształcie.
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 14 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się - 1.
Podjęto większością głosów UCHWAŁĘ NR XXXV/297/17 w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów
geodezyjnych Kuków i Zielone Kamedulskie w Gminie Suwałki - stanowi załącznik nr 12
do protokołu.
Ad. 10
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości w obrębie
ewidencyjnym Biała Woda.
Tadeusz Chołko - Wójt Gminy omówił projekt uchwały. Nabycie działki nr 235/8
o powierzchni 0,0030 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Biała Woda dokonuje się w celu
złagodzenia zakrętu na drodze wewnętrznej.
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 XXXV/298/17 w sprawie nabycia nieruchomości
w obrębie ewidencyjnym Biała Woda - stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
Ad. 11
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy omówił dwa kolejne projekty uchwał. Potrzeba
podjęcia uchwał jest wynikiem zmiany ustawy o gospodarowaniu odpadów komunalnych,
która nakłada obowiązek od 1 stycznia 2018 r. segregowania odpadów na pięć frakcji plus
szósta zmieszane. Dotychczas odpady były segregowane na: odpady mokre, czyli te
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zmieszane i suche resztę inne segregowane. W regulaminie utrzymania czystości i porządku
na terenie Gminy Suwałki zostało określone w jakich kolorach co będzie zbierane. Niebieski,
z przeznaczeniem na papier i tekturę. Żółty, z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, metale
oraz opakowania wielomateriałowe. Zielony, z przeznaczeniem na szkło. Brązowy,
z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji. Dowolne, z napisem „POPIÓŁ”
z przeznaczeniem na popiół. I oczywiście zostają jeszcze te zmieszane w pojemniku, które
do tej pory my też gromadziliśmy. Mieszkańcy będą mogli wejść w posiadanie pojemników
o takich kolorach, jeżeli będą sobie życzyli. My narzucimy w przetargu dla firmy, która
będzie odbierała odpady od stycznia 2018 r, żeby zakupiła worki i te worki będzie rozdawać
dla naszych mieszkańców. Oczywiście za pierwszym objazdem to będzie pięć worków
w każdym kolorze a później będzie dawał tylko te worki w zamian jakie odbierze. Jest to
główna zmiana dotycząca tych dwóch uchwał, reszta zapisów nie zmieniła się. Odbiór
odpadów będzie odbywał się tak jak odbywa się w roku bieżącym. Co prawda w ustawie jest
zapis, nie rzadziej jak raz na miesiąc. Tutaj zastanawiamy się, czy zmieszane odpady
będziemy odbierali w miesiącach dwukrotnie, czyli od miesiąca maja do września, być może
ograniczymy się tylko do miesiąca czerwca, lipca i sierpnia, bo boimy się, że znowu
z przetargu może wyjść cena tak droga, że nie będzie nas na to stać. W ustawie jest zapis, że
każda frakcja powinna być odbierana oddzielnie, my czytamy w ten sposób, że będziemy
chcieli, żeby wykonawca miał samochód z przegrodami i rzeczywiście oddzielnie odbierał na
poszczególne przegrody.
Sekretarz Gminy w imieniu Wójta gminy zwrócił się o wprowadzenie autopoprawki do
projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów w § 1 ust. 1 pkt 2 słowo: „odebrane” zastąpić „zebrane”.
§1 ust. 1 pkt. 2 otrzymuje brzmienie: „2) pozostałe selektywne zebrane odpady komunalne,
odbierane są nieodpłatnie od właściciela nieruchomości w punkcie selektywnego zbierania
odpadów komunalnych, zwanym dalej PSZOK;”.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie autpoprawkę do uchwały. W głosowaniu brało
udział 15 radnych. Za przyjęciem głosowało 15 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się – 0.
Autpoprawka została przyjęta jednogłośnie.
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 XXXV/299/17
w sprawie określenia
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów - stanowi
załącznik nr 14 do protokołu.
Ad. 12
Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej regulamin utrzymania czystości i porządku
na terenie Gminy Suwałki.
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 14 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się – 1.
Podjęto
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większością głosów UCHWAŁĘ NR XXXV/300/17 zmieniającą regulamin utrzymania
czystości i porządku na terenie Gminy Suwałki - stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
Ad. 13
Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
Tadeusz Chołko – Wójt Gminy udzielił odpowiedzi na zapytania:
- Radnego Stefana Mackiewicza. Odnośnie parkowania samochodów przy restauracji
„Gościniec” zostanie przeprowadzona rozmowa z właścicielem restauracji. W sprawie
równania dróg, poinformował, że od dnia wczorajszego równarka równa drogi gminne,
wcześniej nie można było ze względu na ciągłe opady deszczu. Odnośnie odłowienia psa,
zostanie odłowiony i przekazany do schroniska. W sprawie drzewa, które zasłania
latarnię zwrócił się do radnego z zapytaniem, czy to drzewo rośnie w pasie drogowym.
Radny Stefan Mackiewicz – odpowiedział, że na prywatnym gruncie. Poinformował, że
sam będzie starał się porozmawiać z właścicielką gruntu, na którym rośnie drzewo.
Wójt Gminy – powiedział, że bardzo proszę porozmawiać, jeżeli trzeba będzie podciąć
gałęzie drzewa to zostaną podcięte.
- Radnego Stanisława Grygo odnośnie drogi we wsi Korkliny przez las poinformował, że
pozostała część drogi zostanie zrobiona.
Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy na zapytanie Radnego Grzegorz Moroza odnośnie
drogi powiatowej we wsi Wiatrołuża w kierunku Jeglinca odpowiedział, że zgłosi dla
dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Suwałkach, żeby ta część drogi, która należy do
powiatu suwalskiego została poprawiona. Ewentualnie, żeby to powiat sejneński przy
równaniu swoich dróg równał i ten odcinek drogi.
Alicja Przekop – Kierownik Ref. ds. IG odpowiedziała na zapytanie Radnego Piotra
Tomaszewskiego odnośnie solarów. Poinformowała, że awarie solarów należy zgłaszać do
firmy Sanito Sp. z o. o serwis Augustów. Co do ich fachowości trudno jest powiedzieć ale
awarie są zgłaszane i oni starają się naprawiać. Wystąpimy z pismem, ewentualnie
przedzwonimy do firmy Sanito, żeby awarie usuwali jak najszybciej. W ostatnim czasie tych
awarii było dość sporo, jak rozmawiała z firmą, to często awarie były z winy użytkowników,
bo niewłaściwie są użytkowane kolektory.
Dariusz Saweliew – Kierownik Ref. ds. PSG odpowiedział na interpelacje Radnego Piotra
Tomaszewskiego, że teren przy siłowni w Starym Folwarku zostanie wyrównany i zostanie
odsiana trawa.
Ad. 15
Wnioski i oświadczenia.
Aneta Perkowska - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Krzywem przekazała
informację z działalności GOK w Krzywem. Poinformowała, że GOK w Krzywem z sołtys
wsi Sobolewo zorganizował „Powitanie Jesieni” w Centrum Kulturalnym we wsi Sobolewo.
GOK w Krzywem jest w trakcie realizacji projektu 60 plus gdzie otrzymano dotację w kwocie
10 400 zł. Zaprosiła na spektakl teatralny realizowany w ramach projektu „Seniorzy w akcji –
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krzywe komedyjki czyli wioskowy serial teatralny” pt. „Jak z krzywiańskiego lasu park
zrobili” w dniu 8 października 2017 r. o godz. 15ºº w „Dziupli” WPN w Krzywem.
W dniu 27 października 2017 r. w GOK w Krzywem odbędą się warsztaty florystyczne, gdzie
każdy może przyjść zrobić stroik zaduszny i zanieść na grób bliskich.
Dariusz Saweliew – Kierownik Ref. ds. PSG zaprosił w imieniu księdza proboszcza kościoła
pw. Niepokalanego Poczęcia w Wigrach, na koncert z okazji XVII Dnia Papieskiego, który
odbędzie się w dniu 8 października 2017 r. po mszy św. po godz. 12°º w Pokamedulskim
Klasztorze na Wigrach, w którym wezmą udział uczniowie i nauczyciele Państwowej Szkoły
Muzycznej w Suwałkach.
Ad. 16
Zamknięcie obrad.
Marek Jeromin– Przewodniczący Rady Gminy po wyczerpaniu porządku obrad zamknął
obrady XXXV Sesji Rady Gminy Suwałki.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokołowała
Halina Marcinkiewicz

Przewodniczący Rady
Marek Jeromin
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