P R O T O K Ó Ł Nr XXXVII/17
sesji Rady Gminy Suwałki
odbytej w dniu 28 listopada 2017 roku w godz. 900-1000
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, Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz
Gminy, Danuta Bućko – Skarbnik Gminy, Beata Skrocka – Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Suwałkach, Dariusz Saweliew – Kierownik Ref. ds. Polityki SpołecznoGospodarczej, Irena Walendzewicz – Kierownik Gminnego Zespołu EkonomicznoAdministracyjnego Szkół, Alicja Przekop – Kierownik Ref. ds. Inwestycyjnych
i Gospodarczych, Aneta Perkowska – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Krzywem,
Jadwiga Dzietczyk – Z-ca Naczelnika Urzędu Skarbowego w Suwałkach, Jarosław
Kowalewski - Wojskowy Komendant Uzupełnień, sołtysi w liczbie 15 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 XXXVII Sesji Rady Gminy. Powitał
Wójta Gminy, Sekretarza Gminy, Skarbnik Gminy, kierowników referatów i jednostek
organizacyjnych gminy, radnych, gości, 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 XXXVI 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 zmian w budżecie Gminy Suwałki na
2017 rok.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Suwałki na lata 2017-2024.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru
podatku rolnego.
9. Rozpatrzenie propozycji stawek podatku leśnego, od nieruchomości, od środków
transportowych i opłaty miejscowej na 2018 rok.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie
w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości w obrębie
ewidencyjnym Turówka Nowa.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ponowne
wydzierżawienie nieruchomości.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXI/178/16 Rady Gminy
Suwałki z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie współpracy placówek oświatowych, dla
których organem prowadzącym jest Gmina Suwałki ze społecznościami lokalnymi
i regionalnymi innych państw.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy
Suwałki z Organizacjami Pozarządowymi na 2018 rok.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii.
17. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
18. Wnioski i oświadczenia.
19. Zamknięcie obrad.
Marek Jeromin - Przewodniczący Rady poprosił o zabranie głosu przybyłych gości.
Jadwiga Dzietczyk – Z-ca Naczelnika Urzędu Skarbowego w Suwałkach powitała wszystkich
serdecznie. Poinformowała, że w związku z ogólnopolską kampanią informacyjną, jeśli chodzi
o nowe obowiązki od 1 stycznia 2018 r. dla podatników VAT czynnych, którzy składają
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deklaracje chciałaby przekazać materiały i zaprosić rolników czynnych vatowców, ewentualnie
przyszłych vatowców na spotkania szkoleniowe, które odbywają się w Urzędzie Skarbowym
w Suwałkach. Uzyskacie państwo wszelkie informacje na temat sposobu jak prowadzić od
stycznia ewidencję vatowską i w jaki sposób przekazywać dokumenty, deklaracje vatowskie
do Urzędu Skarbowego. Zwróciła się z prośbą o rozpropagowanie tych materiałów dla
sołtysów, którzy by dotarli do jak największej grupy podatników VAT. Poinformowała, że
w Urzędzie Skarbowym w Suwałkach jest zarejestrowanych 180 podatników VAT czynnych,
którzy od stycznia będą mieli obowiązek elektronicznego przekazywania swoich ewidencji
sprzedaży i zakupu. Dotychczas rolnik vatowiec prowadził ewidencję papierową albo też za
pomocą różnych programów komputerowych. Natomiast od stycznia będzie prowadził
wyłącznie elektronicznie i przesyłał tą ewidencję na serwer Ministerstwa Finansów. Tam
będzie przetwarzane i będzie można powiązać sprzedaż z zakupami. Każda transakcja będzie
wiązana i sprawdzana elektronicznie. Natomiast jeżeli będą sytuacje nieprawidłowe, błędne
Urząd Skarbowy będzie wzywał do korekty. Zaprosiła na szkolenia, które odbędą się w dniu
5 i 12 grudnia 2017 r. o godz. 10 w Urzędzie Skarbowym w Suwałkach i 7 grudnia 2017 r.
o godz. 10ºº w Urzędzie Gminy w Suwałkach.
Następnie głos zabrał Jarosław Kowalewski - Wojskowy Komendant Uzupełnień podziękował
za możliwość spotkania. Jako Wojskowy Komendant Uzupełnień w Suwałkach odpowiada
między innymi za rekrutację ochotników do tworzenia Wojsk Obrony Terytorialnej. Zgodnie
z decyzjami kierownictwa resortu obrony terytorialnej takie wojska powstały w Suwałkach
i funkcjonuje już batalion obrony terytorialnej. Jest to batalion, który będzie funkcjonował
w oparciu o kilkuset żołnierzy (700 – 800 żołnierzy). Pierwsza przysięga tych żołnierzy miała
miejsce 3 września 2017 r. w Suwałkach, kolejna miała miejsce w Augustowie w dniu
29 października 2017 r. a najbliższa odbędzie się 16 grudnia 2017 r. Do wojsk obrony
terytorialnej mogą przystąpić osoby, które już były w wojsku i te które nigdy nie miały
z wojskiem do czynienia. Około 16 % ochotników są to kobiety. Często są to osoby młode,
18-letnie, uczniowie trzecich klas szkoły średniej, studenci ale też osoby pracujące i rolnicy.
Jest spora grupa strażaków ochotników. Osoby, które były już w wojsku przechodzą 8-dniowe
szkolenie a 16-dniowe szkolenie osoby, które nie były w wojsku. Po odbytym szkoleniu
ochotnicy będą pełnić służbę weekendową – 2 dni w miesiącu. Poinformował, że Wojskowa
Komenda Uzupełnień w Suwałkach przy ul . Wojska Polskiego 21 w Suwałkach przyjmuje
wnioski o powołanie do terytorialnej służy wojskowej w suwalskim batalionie obrony
terytorialnej. Wymagania dla kandydatów do Wojsk Obrony Terytorialnej: obywatelstwo
polskie, zdolność fizyczna i psychiczna do pełnienia czynnej służby wojskowej, wiek od 18 do
63 lat, niekaralność za przestępstwa umyślne, posiadane wykształcenie co najmniej
gimnazjalne. Zainteresowanie jest bardzo duże. W tej chwili są już przeszkolone 233 osoby,
w grudniu około 70 osób wstąpi do tego suwalskiego batalionu. Na chwilę obecną są
przewidziane trzy kampanie każda po 35 żołnierzy, docelowo 5 kampanii. Zwrócił się z prośbą
o przekazanie tej informacji do swoich środowisk rodzinnych, lokalnych.
Ad. 3
Przyjęcie protokołu z obrad XXXVI Sesji Rady Gminy Suwałki.
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Marek Jeromin - Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z obrad XXXVI 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 przyjęciem protokołu głosowało 15 radnych, przeciw 0, - wstrzymało się – 0. Protokół
z XXXVI 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 ze swojej działalności w okresie
międzysesyjnym od dnia 23 października 2017 r. do dnia 28 listopada 2017 r. – stanowi
załącznik nr 5 do protokołu.
Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy przedstawił informację z wykonania uchwał Rady
Gminy podjętych na XXXVI Sesji Rady Gminy Suwałki w dniu 23 października 2017 r. –
stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Radni nie wnieśli uwag, w związku z czym sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Suwałki
oraz z wykonania uchwał Rady Gminy w okresie między sesjami zostało przyjęte.
Ad. 5
Interpelacje i zapytania radnych oraz kierowników jednostek pomocniczych.
Radny Stanisław Grygo - zwrócił się w imieniu mieszkańców wsi Korkliny o wykonanie
przejazdu na rzece Szczeberka od drogi, która była robiona w ubiegłym roku do rzeki. Druga
sprawa, co dzieje się z drogami żwirowymi, nie wiem jak na terenie gminy, ale u nas to są
fatalnie, trzeba było widzieć jak karetka na sygnałach dźwiękowych wiozła chorego i jechała
20 km na godz. Jeżeli nie ma pieniędzy na utwardzenie dróg, to przynajmniej częściej po winne
być równane i żwirowane. Zgłosił potrzebę wyrównania nawierzchni dróg gminnych KukówKorkliny, Trzciane, Kropiwne Stare.
Radny Grzegorz Moroz – zgłosił awarię oświetlenia ulicznego we wsi Nowa Wieś, które już nie
świeci prawie od miesiąca. Zgłaszał wcześniej na zebraniu wiejskim i zostało naprawione ale
w tej chwili świecą tylko dwie lampy. Droga, którą woziły wywrotki żwir do lasu na drogi leśnie
między posesją Pana Gryszkiewicza a posesją Pana Strzyżewskiego została kompletnie
zniszczona. Wystąpił z wnioskiem o naprawię drogi ponieważ nie ma możliwości przejechać.
Sołtys wsi Turówka Nowa – w imieniu mieszkańców zapytał gdzie można oddać folię
z sianokiszonki. W poprzednich latach przyjeżdżały firmy i zabierały ale teraz nikt nie odbiera,
palić nie można i będzie duży problem bo to nie jest kilka kilogramów tylko tony.
Sołtys wsi Krzywe:
- Zgłosiła potrzebę naprawę dziury w asfalcie na drodze we wsi Krzywe 16 przy zajeździe do
„Gościńca”.
- Zgłosiła awarię lampy przy posesji we wsi Krzywe 29.
- Zapytała kiedy zostaną wycięte dwa drzewa ( jesiony) we wsi Krzywe.
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Radny Janusz Bałtrukanis – zwrócił się o postawienie lustra przy skrzyżowaniu drogi
powiatowej z drogą gminą we wsi Biała Woda na wyjeździe z bazy Butkiewicza z uwagi na to
że samochody wyjeżdżające od bazy Butkiewicza wymuszają pierwszeństwo. Jest możliwość
ustawienia tego lustra przy drodze gminnej i nie trzeba zgody powiatu. Druga sprawa,
mieszkańcy zgłaszają potrzebę postawienia wiatki przy posesji Biała Woda 26A gdzie dzieci by
mogły schronić się przed deszczem. Właścicielka posesji wyraża zgodę na postawienie wiatki
na jej gruncie.
Sołtys wsi Płociczno-Tartak – zgłosił, że we wsi Płociczno-Osiedle na starym osiedlu przy
pierwszym bloku gdzie mieszkają Państwo Dojnikowscy i Jankowscy, przy większych opadach
deszczu zalewa drogę. Powstaje duża kałuża, że piesi nie mają przejścia. Dwa razy dzwonił
do gminy, żeby ktoś przyjechał i zobaczył jak ta sytuacja wygląda.
Ad. 6
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, polegających na przesunięciu środków między
rozdziałami. Omówiła te zmiany: - zwiększono dotację celową na realizację obowiązku
szkolnego przez dzieci z terenu Gminy Suwałki w szkołach podstawowych na terenie Miasta
Suwałki a zmniejszono dotację na gimnazja; - zwiększono wydatki na koszty sądowe
a zmniejszono wydatki na usługi pozostałe w administracji; - zmniejszono wydatki na wynajm
garażu w OSP a zwiększono wydatki na składki na ubezpieczenie majątku gminy; - zwiększono
środki na remont pomostu; - w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Suwałkach
przesunięto środki na opłatę kosztów egzekucyjnych od nienależnie pobranych świadczeń
z pomocy społecznej. W wyniku tego zwiększono i zmniejszono plan wydatków o tą samą
kwotę i po wprowadzonych zmianach plan wydatków nie uległ zmianie i wynosi
42 825 052,64 zł.
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 15 radnych. Za głosowało 11 radnych, przeciw
- 2, wstrzymało się – 2.
Marek Jeromin - Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. Udział
w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych, przeciw - 3,
wstrzymało się – 1.
Podjęto większością głosów UCHWAŁĘ Nr XXXVII/310/17 w sprawie zmian w budżecie
Gminy Suwałki na 2017 rok - stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Ad. 7
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Suwałki na lata 2017– 2024.
Danuta Bućko – Skarbnik Gminy w imieniu Wójta Gminy zwróciła się do Rady Gminy
o wprowadzenie dodatkowych zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suwałki do
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roku 2017. Zmiany zostały omówione przy projekcie uchwały w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2017 rok.
Marek Jeromin – Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś z Radnych ma jakieś pytania. Głosów
w dyskusji nie było i Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zaproponowane zmiany do
projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suwałki na lata
2017-2024. Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za przyjęciem zmian głosowało 11
radnych, przeciw – 3, wstrzymało się – 1.
Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suwałki na lata 2017-2024 wraz
z zaproponowanymi zmianami. Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za przyjęciem
uchwały głosowało 11 radnych, przeciw - 3, wstrzymało się - 1. Podjęto większością głosów
UCHWAŁĘ Nr XXXVII/311/17 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Suwałki na lata 2017-2024 – uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Ad. 8
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru
podatku rolnego.
Tadeusz Chołko – Wójt Gminy omówił projekt uchwały, w którym to proponuje się obniżyć
cenę 1 q żyta stanowiącego podstawę do naliczania podatku rolnego z kwoty 52,49 zł 1 q do
kwoty 50,00 zł za 1 q, obniżając tym samym o 4,98 % w porównaniu do stawki ustawowej
ustalonej na rok 2018, jednocześnie pozostawiając stawkę na takim samym poziomie jak
w roku 2017.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały. W związku z tym
Przewodniczący Rady odczytał i poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu brało
udział 15 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się
– 0. Podjęto jednogłośnie UCHWAŁĘ NR XXXVII/312/17 w sprawie obniżenia ceny
skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego - stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Ad. 9
Rozpatrzenie propozycji stawek podatku leśnego, od nieruchomości, od środków
transportowych i opłaty miejscowej na 2018 rok.
Tadeusz Chołko – Wójt Gminy wystąpił z wnioskiem aby przyjąć na rok 2018 stawkę podatku
leśnego od 1 ha w wysokości stawki ustawowej, czyli w kwocie 43,35 zł, a przypadku lasów
ochronnych w kwocie 21,68 zł od 1 ha.
Marek Jeromin - Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie proponowane stawki.
W głosowaniu brało udział 15 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 13 radnych, przeciw
– 0, wstrzymało się – 2 . Wniosek został przyjęty większością głosów.
Tadeusz Chołko – Wójt Gminy wystąpił z wnioskiem o pozostawienie stawek w podatku od
nieruchomości na rok 2018 na poziomie roku 2017.
Marek Jeromin - Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek Wójta Gminy
w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2018.
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W głosowaniu brało udział 15 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 15 radnych, przeciw
– 0, wstrzymało się – 0 . Wniosek został przyjęty jednogłośnie.
Tadeusz Chołko – Wójt Gminy wystąpił z wnioskiem o pozostawienie stawek podatku od
środków transportowych na 2018 rok poziomie roku 2017.
Marek Jeromin - Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek Wójta Gminy
w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2018.
W głosowaniu brało udział 15 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 15 radnych, przeciw
– 0, wstrzymało się – 0 . Wniosek został przyjęty jednogłośnie.
Tadeusz Chołko -Wójt Gminy wystąpił z wnioskiem o pozostawienie stawki opłaty miejscowej
na rok 2018 na poziomie roku 2017.
Marek Jeromin - Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek Wójta Gminy
w sprawie wysokości stawki opłaty miejscowej na rok 2018.
W głosowaniu brało udział 15 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 15 radnych, przeciw
– 0, wstrzymało się – 0 . Wniosek został przyjęty jednogłośnie
Ad. 10
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie
w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy w imieniu Wójta Gminy zwrócił się z prośbą
o wprowadzenie autopoprawki do § 1 pkt 1 projektu uchwały proponując jego brzmienie: „ 1)
Cena za 1 m³ wody 2,78 zł netto plus obowiązujący podatek VAT;” W dalszej części uchwała
pozostaje bez zmian. Zgłoszona autopoprawka wynika z przeprowadzonej analizy wniosku
o zatwierdzeniu taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na
wspólnym posiedzeniu wszystkich Komisji Rady Gminy w dniu 21 listopada 2017 r.
Marek Jeromin – Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie autopoprawkę do projektu
uchwały. W głosowaniu brało udział 14 radnych. Za przyjęciem autopoprawki głosowało 11
radnych, przeciw – 1, wstrzymało się - 3. Autopoprawka została przyjęta większością głosów.
Marek Jeromin - Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu brało udział 15 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych, przeciw
- 2, wstrzymało się – 2.
Podjęto większością głosów UCHWAŁĘ NR XXXVII/313/17 w sprawie zatwierdzenia
taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków - stanowi
załącznik nr 10 do protokołu.
Ad. 11
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości w obrębie
ewidencyjnym Turówka Nowa.
Tadeusz Chołko – Wójt Gminy omówił projekt uchwały. Nabycie nieruchomości
o pow.0,0445 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Turówka Nowa dokonuje się w celu
utworzenia drogi łączącej drogę w Taciewie o nr 229/8 i Turówce Nowej o nr 34.
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.
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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 XXXVII/314/17 w sprawie nabycia nieruchomości
w obrębie ewidencyjnym Turówka Nowa - stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
Ad. 12
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ponowne wydzierżawienie
nieruchomości.
Tadeusz Chołko – Wójt Gminy poinformował, że umowy dzierżawy na nieruchomości,
określone w załączniku do niniejszej uchwały wygasną z dniem 31 grudnia 2017 roku, a gmina
zamierza wydzierżawić grunty dotychczasowym dzierżawcom na okres do 3 lat. Aby zawrzeć
kolejne umowy jest niezbędna powyższa uchwała.
Radni nie wnieśli uwag do 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 XXXVII/315/17 w sprawie w sprawie wyrażenia zgody
na ponowne wydzierżawienie nieruchomości - stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
Ad. 13
Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXI/178/16 Rady Gminy
Suwałki z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie współpracy placówek oświatowych, dla
których organem prowadzącym jest Gmina Suwałki ze społecznościami lokalnymi
i regionalnymi innych państw.
Dariusz Saweliew - Kierownik Ref. ds. PSG omówił projekt uchwały. Konieczność podjęcia
uchwały wynika z inicjatywy Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła w Nowej Wsi
w zakresie podjęcia współpracy ze szkołami na Litwie. W ramach współpracy planuje się
organizację wymiany młodzieży, doświadczeń itp. Ponadto z związku z likwidacją gimnazjów
z mocy przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo
oświatowe zasadna jest zmiana nazewnictwa placówek oświatowych w § 2 ust. 2 pkt 1-3
uchwały Nr XXI/178/16 Rady Gminy Suwałki z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie współpracy
placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Suwałki ze
społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw z ,,Zespołów Szkół” na ,,Szkoły
Podstawowe”.
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 XXXVII/316/17 zmieniająca uchwałę Nr
XXI/178/16 Rady Gminy Suwałki z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie współpracy
placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Suwałki ze
społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw - stanowi załącznik nr 13 do
protokołu.

8

Ad. 14
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy
Suwałki z Organizacjami Pozarządowymi na 2018 rok.
Dariusz Saweliew - Kierownik Ref. ds. PSG poinformował, że Program Współpracy Gminy
Suwałki z Organizacjami Pozarządowymi na 2018 rok był omawiany i pozytywnie
zaopiniowany na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy w dniu 21 listopada 2017 r.
Niniejszy program jest wyznacznikiem kierunków współpracy Gminy Suwałki z organizacjami
pozarządowymi oraz określa formy i zasady współpracy z tymi organizacjami w roku 2018,
wysokość środków i priorytetowe zadania przewidziane do realizacji w ramach programu.
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 XXXVII/317/16 w sprawie przyjęcia Programu
Współpracy Gminy Suwałki z Organizacjami Pozarządowymi na 2018 rok – stanowi
załącznik nr 14 do protokołu.
Ad. 15
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Dariusz Saweliew - Kierownik Ref. ds. PSG poinformował, że projekt uchwały był omawiany
i pozytywnie zaopiniowany na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy w dniu
21 listopada 2017. Program został opracowany zgodnie z założeniami ustawy o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz
z założeniami określonymi
w Narodowym Programie Zdrowia. Jego realizacja ma za zadanie zapobieganie powstawaniu
nowych problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zmniejszenie
rozmiarów problemów, które aktualnie występują, zwiększenie zasobów niezbędnych do
radzenia sobie z już istniejącymi problemami, wdrażanie nowoczesnych form polityki
kierowanej przede wszystkim do dzieci i młodzieży, zwiększenie skuteczności dostępności
terapii w zakresie nowoczesnych strategii i metod rozwiązywania problemów alkoholowych.
Program określa konkretne zadnia oraz sposoby ich realizacji.
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 XXXVI/318/17 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
Ad. 16
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii.
Dariusz Saweliew - Kierownik Ref. PSG wyjaśnił, że zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu
narkomanii, prowadzenie działań związanych z profilaktyką i przeciwdziałaniem narkomanii
należy do zadań własnych gminy. Obowiązkiem organu stanowiącego gminy jest uchwalenie
Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Narkomanii na każdy rok budżetowy
w celu prawidłowej realizacji zadań wynikających z ustawy o narkomanii. Program określa
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konkretne zadnia oraz sposoby ich realizacji. Poinformował, że projekt uchwał był omawiany
i pozytywnie zaopiniowany na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy w dniu
21 listopada 2017 r.
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 XXXVII/319/17 w sprawie przyjęcia Gminnego
Programu Przeciwdziałania Narkomanii – stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
Ad. 17
Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
Tadeusz Chołko - Wójt Gminy udzielił odpowiedzi:
- Radnemu Stanisławowi Grygo odnośnie przejazdu przez rzekę Szczeberka poinformował, że
zostanie zlustrowane w terenie i zostanie podjęta stosowna decyzja. Temat równania dróg,
w ubiegłym tygodniu równiarka równała drogi na wschodniej stronie gminy, od dnia
dzisiejszego będzie równała na zachodniej stronie gminy.
Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminu udzielił odpowiedzi:
- Radnemu Grzegorz Morozowi odnośnie oświetlenia we wsi Nowa Wieś poinformował, że
zostało już zgłoszone do konserwatora ponieważ mieszkańcy wczoraj zgłosili, że nie świecą
lampy na odcinku przy szkole w Nowej Wsi. Odnośnie naprawy drogi gminnej, która została
zniszczona przez ciężarówki ponieważ transport żwiru był wożony na drogi w parku, to
wykonawca zobowiązał się, że drogę naprawi i przywróci do stanu pierwotnego.
- Sołtysowi wsi Turówka Nowa odnośnie folii z sianokiszonek, odpowiedział, że będą
prowadzone rozmowy z Przedsiębiorstwem Gospodarki Odpadami, czy oni mogą tą folię
przyjąć, jeżeli nie, to może firma EKO Jeleniewo, z którą będziemy podpisywali umowę na
wywóz odpadów. Być może z tymi podmiotami dwoma dogadamy się, że będą przyjmowali.
Na następnej sesji poinformujemy poprzez sołtysów w jaki sposób będzie można tą folię
przekazywać.
- Sołtys wsi Krzywe w sprawie wycinki drzew w miejscowości Krzywe odpowiedział, że nie
ma opinii od Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska na wycięcie tych dwóch drzew,
jeżeli będzie opinia wówczas zostanie wydana decyzja i wówczas drzewa będzie można
usunąć. Odnośnie awarii oświetlenia przy posesji Krzywe 29 zostanie zgłoszone do
konserwatora. Dziura w drodze zostanie załatana.
- Radnemu Januszowi Bałtrukanis odpowiedział odnośnie lustra i wiaty przystankowej w Białej
Wodzie, że przyjrzymy się tej sprawie. Lustro zostanie zakupione przy zakupie innych
znaków drogowych. Odnośnie wiatki przystankowej nie wiem, czy w tym roku zdążymy
zrobić ale trzeba się nad tym zastanowić.
- Sołtysowi wsi Płociczno-Tartak odnośnie zalewania drogi we wsi Płociczno-Osiedle
poinformował, że tam są dwie studnie chłonne, które być może są już zamulone i przy dużych
opadach deszczu nie przerabiają tej wody. Te studnie trzeba będzie oczyścić, żeby one były
chłonne i woda mogła spływać. Najprawdopodobniej studnie zostaną oczyszczone na wiosnę.

10

Radna Iwona Czerniawska – powiedziała, że jeżeli chodzi o oczyszczenie studni, zwróciła się
również o oczyszczenie dwóch studni przy posesji Pana Marka Huszcza i Pani Szmigielskiej.
Ad. 18
Wnioski i oświadczenia.
Tadeusz Chołko – Wójt Gminy poinformował, że w Urzędzie Gminy zostanie zorganizowane
spotkanie wigilijne, na które serdecznie zaprosił. O terminie spotkania zostaną wszyscy
poinformowani telefonicznie.
Aneta Perkowska - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Krzywem poinformowała, że
w dniu 4 listopada 2017 r. mieszkańcy wsi Krzywe oraz uczestnicy zajęć w Gminnym Ośrodku
Kultury w Krzywem złożyli kwiaty i zapalili znicze pod pomnikiem w Krzywem, mogile
upamiętniającej rozstrzelanie przez hitlerowców 16 członków ruchu oporu 4 kwietnia 1944
roku. W dniu 8 listopada 2017 r. w Wojewódzkim Ośrodku Animacji Kultury w Białymstoku
odbyła się konferencja poświęcona Żywej Kulturze Ludowej w ramach Podlaskiego Pomostu
Kultury oraz Giełdy Projektów Kulturalnych, w którym GOK w Krzywem wziął udział. W dniu
9 listopada 2017 r. w Monieckim Ośrodku Kultury odbył się VI Ogólnopolski Przegląd
Piosenki i Pieśni Patriotycznej pt:”Jeszcze Polska nie zginęła. W konkursie Gminę Suwałki
reprezentowały dzieci i młodzież z sekcji instrumentalno-wokalnej zajęć muzycznych z GOK
w Krzywem. W dniu 9 listopada 2017 r. odbył się II Przegląd Pieśni Patriotycznych
zorganizowany przez Zespół Ocean Życia, na który został zaproszony GOK w Krzywem.
W dniu 10 listopada 2017 r. odbył się koncert patriotyczny poświęcony święcie Niepodległości,
cały program artystyczny przygotowany został przez Zbigniewa i Elżbietę Grzankę a wystąpiły
dzieci i młodzież z sekcji instrumentalno-wokalnej zajęć muzycznych z GOK w Krzywem.
W dniu 1 grudnia 2017 r. o godz. 18°º w GOK w Krzywem odbędzie się Andrzejkowa Biesiada.
W dniu 6 grudnia 2017 r. odbędzie się
III konkurs kolęd, pastorałek i pieśni
Bożonarodzeniowych. W dniu 13 grudnia 2017 r. odbędą się warsztaty florystyczne stroiki
bożonarodzeniowe. W dniu 15 grudnia 2017 r. o godz. 18ºº odbędzie się wigilia w Gminnym
Ośrodku Kultury w Krzywem W dniu 16 grudnia odbędzie się XXVI wigilia chłopska
z udziałem zespołów folklorystycznych z terenu powiatu suwalskiego, zorganizowana przez
Starostwo Powiatowe w Suwałkach, w której zaprezentują się: Teatr Zamaniony z kolędnikami
oraz Zespół Wigranie.
Ad. 19
Zamknięcie obrad.
Marek Jeromin – Przewodniczący Rady Gminy po wyczerpaniu porządku obrad zamknął
obrady XXXVII sesji Rady Gminy Suwałki.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała
Halina Marcinkiewicz

Przewodniczący Rady
Marek Jeromin
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