P R O T O K Ó Ł Nr XXXIX/18
sesji Rady Gminy Suwałki
odbytej w dniu 30 stycznia 2018 roku w godzinach 12°°-1400
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. Rozumowski Grzegorz
11. Sawicki Marian
12. Sztermer Jolanta
13. Taraszkiewicz Piotr
14. Tomaszewski Piotr
Nieobecny Radny Ostrowski Jarosław.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
W obradach uczestniczyli: Tadeusz Chołko – Wójt Gminy, Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz
Gminy i Radny Powiatu Suwalskiego, 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, Ewa Warakomska - Inspektor Ref. ds. Polityki SpołecznoGospodarczej, Aneta Perkowska – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Krzywem,
Stanisław Szwengier – Radny Powiatu Suwalskiego, Robert Szczęsny – właściciel firmy
Agro Doradztwo, sołtysi w liczbie 18 osób (w tym 5 radnych gminy) – listy obecności
stanowią załączniki nr 2 – 4 do protokołu.
Ad. 1
Otwarcie obrad.
Marek Jeromin – Przewodniczący Rady otworzył obrady XXXIX Sesji Rady Gminy. Powitał
Wójta Gminy, Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy, radnych, kierowników referatów,
sołtysów oraz wszystkich obecnych na sesji.
Stwierdził, że na 15 radnych ustawowego składu Rady zgodnie z listą obecności w obradach
uczestniczy 14 radnych, wobec czego istnieje wymagane quorum do podejmowania
prawomocnych uchwał.
Ad. 2
Przyjęcie porządku obrad.
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Porządek obrad radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o zwołaniu sesji.
Marek Jeromin – Przewodniczący Rady zapytał, czy są jakieś wnioski do porządku obrad.
Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy w imieniu Wójta Gminy wystąpił o zmianę
porządku obrad, polegającej na wycofaniu z porządku obrad punkt 11. „Rozpatrzenie projektu
uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Suwałki”
a wprowadzenie w to miejsce projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji
celowej z budżetu gminy na zmianę systemu ogrzewania w budynkach mieszkalnych na
terenie Gminy Suwałki. Uzasadnił, że sedno sprawy jest takie samo tylko dotyczy zmiany
tytułu uchwały i zmian w programie. Uchwała określa zasady udzielania dotacji na
dofinasowanie kosztów inwestycji związanych ze zmianą systemu ogrzewania na ogrzewanie
proekologiczne w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Suwałki.
Dofinansowane będzie udzielane w wysokości 50 % poniesionych kosztów, jednak nie więcej
jak 5 000 zł brutto. Będzie to wymiana źródła ciepła z montażem, czyli z robotami
montażowymi łącznie z wymianą i usunięciem starego pieca a zainstalowanie nowego pieca.
Projekt uchwały w nowym brzmieniu jest bardziej doprecyzowany.
Przewodniczący Rady – Marek Jeromin poddał pod głosowanie:
- Wniosek o wycofanie z porządku obrad: „Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
przyjęcia Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Suwałki”- pkt 11. Udział
w głosowaniu wzięło 14 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 14 radnych, przeciw 0, wstrzymało się - 0. Wniosek został przyjęty jednogłośnie.
- Wniosek o wprowadzenie do porządku: „Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na zmianę systemu ogrzewania
w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Suwałki” – pkt 11. Udział w głosowaniu
wzięło 14 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 14 radnych, przeciw - 0, wstrzymało
się - 0. Wniosek został przyjęty jednogłośnie.
Marek Jeromin - Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie porządek obrad wraz
z wprowadzoną zmianą. Udział w głosowaniu wzięło 14 radnych. Za przyjęciem porządku
obrad głosowało 14 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się – 0.
Porządek obrad sesji po wprowadzonej zmianie będzie obejmował:
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XXXVIII 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 udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Suwalskiemu.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na
2018 rok.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Suwałki na lata 2018-2024.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy
Suwałki z Organizacjami Pozarządowymi na 2018 rok.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Suwałki do projektu
pod nazwą: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Gminy Suwałki poprzez
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utworzenie Otwartych Stref Aktywności w miejscowościach Nowa Wieś i Zielone
Kamedulskie”.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej
z budżetu gminy na zmianę systemu ogrzewania w budynkach mieszkalnych na
terenie Gminy Suwałki.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie
nieruchomości w obrębie ewidencyjnym Biała Woda.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości w obrębie
ewidencyjnym Taciewo (działka 218/5, 218/6 i 219/2).
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości w obrębie
ewidencyjnym Taciewo (działka 225/3).
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
położonej w obrębie ewidencyjnym Zielone Kamedulskie (działka 16/95).
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
położonej w obrębie ewidencyjnym Zielone Kamedulskie (działka 16/96).
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
położonej w obrębie ewidencyjnym Zielone Kamedulskie (działka 16/6 i 16/94).
18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Suwałki
na 2018 rok.
19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji
Rady Gminy na 2018 rok.
20. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
21. Wnioski i oświadczenia.
22. Zamknięcie obrad.
Ad. 3
Przyjęcie protokołu z obrad XXXVIII Sesji Rady Gminy Suwałki.
Marek Jeromin - Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z obrad XXXVIII Sesji
wyłożony był do wglądu w Urzędzie Gminy. Radni nie wnieśli uwag do protokołu. Następnie
Przewodniczący poddał pod głosowanie. Udział w głosowaniu wzięło 14 radnych. Za
przyjęciem protokołu głosowało 14 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się - 0. Protokół
z XXXVIII Sesji z dnia 28 grudnia 2017 r. 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 za
okres od 29 grudnia 2017 r. do dnia 30 stycznia 2018 r. - stanowi załącznik nr 5 do
protokołu.
Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy przedstawił informację z wykonania uchwał Rady
Gminy Suwałki podjętych na XXXVIII sesji w dniu 28 grudnia 2017 r. - stanowi załącznik
nr 6 do protokołu.
Radni nie zgłosili uwag, w związku z powyższym sprawozdanie o międzysesyjnej
działalności i z wykonania uchwał Rady Gminy zostało przyjęte.
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Marek Jeromin – Przewodniczący Rady poprosił o zabranie głosu Pana Roberta Szczęsnego –
właściciela firmy AGRO Doradztwo o przedstawienie zasad składania wniosków o dopłaty
bezpośrednie.
Robert Szczęsny – właściciel firmy AGRO Doradztwo podziękował za zaproszenie na sesję.
Powiedział, że chciałby poinformować o nowych zasadach jakie będą obowiązywały
rolników, którzy składają wnioski o dopłaty bezpośrednie ponieważ w tym roku zmienia się
bardzo dużo jeżeli chodzi o techniczną sprawę składania wniosków. Do tej pory składane
były w wersji papierowej, czyli otrzymany wniosek pocztą po wypełnieniu był w składany do
ARiMR w tej samej postaci. Od tego roku bardzo duża zmiana, czyli otrzymany wniosek
pocztą należy wypełnić w komputerze i złożyć w formie elektronicznej. Jeżeli chodzi
o składnie wniosków będzie odbywało się etapami. W pierwszym etapie należy udać się do
ARiMR albo do naszego biura, czy zrobić to samemu i nadać sobie login i hasło. Dobrze to
by było zrobić do 15 marca br., czyli do momentu składania tych wniosków. Do nadania login
i hasła potrzebne są następujące dane: numer gospodarstwa, ostatnia kwota z przelewu z roku
2017 otrzymanego z Agencji oraz osiem ostatnich cyfr ze swojego konta. Można samemu
wejść na stronę Agencji w aplikację wniosek, zalogować się i to założyć, albo zapraszam do
naszego biura. Mówiąc o tej wersji elektronicznej znamy z opowiadań jak to świetnie
wygląda ale zobaczymy jak będzie. Na dzień dzisiejszy fizycznie tego nie ma, premiera ma
być 12 lutego tego co jest tworzone w Agencji i dopiero wtedy będzie można coś powiedzieć.
Co do zasady będzie wyglądać w ten sposób, że będzie to jakby wstępna weryfikacja, czyli
jeżeli wysyłam wniosek, system puścił to już widomo, że jest sprawdzony pod względem
kompletności i wszystko w porządku.
Radny Adam Nieszczerzewicz – zapytał, czy różni się od poprzednio jeżeli ktoś składał
elektronicznie.
Robert Szczęsny – właściciel firmy AGRO Doradztwo odpowiedział, że różni się w 100 %,
ponieważ jest zupełnie inny program. Tamto przez dwa lata to były próby robienia, słabo
działało, rzadkie przypadki, że komuś udało się złożyć. To co teraz tworzone, inna aplikacja,
będą zupełnie inne zasady działania. Termin składania wniosków jest taki sam jak
w poprzednich latach od 15 marca do 15 maja. Wniosek w wersji papierowej będzie można
złożyć tylko i wyłącznie za pozwoleniem Kierownika Biura Powiatowego, jeżeli kierownik
uzna, że rolnik nie miał możliwości złożenia wniosku w inny sposób. Przy czym nie ma
tłumaczenia, że nie miałem komputera ponieważ Agencja ma obowiązek świadczyć pomoc
techniczną.
Radny Piotr Taraszkiewicz – zapytał czy są jakieś dofinansowania do działań nowych.
Robert Szczęsny – właściciel firmy AGRO Doradztwo Szczęsny odpowiedział, że w tym roku
z każdego możliwego działania będzie nabór. Najbliższy od 19 lutego br. rusza nabór na
modernizacje gospodarstw rolnych, na zakup maszyn, czyli rolnicy mogą skorzystać z tych
pieniędzy na dofinansowanie rozwoju swojego gospodarstwa. W następnym kwartale ma być
też modernizacja gospodarstw rolnych, na budynki w gospodarstwach. Później w następnym
kwartale dla młodych rolników.
Radny Grzegorz Moroz – zapytał, czy będzie brane pod uwagę jak ktoś już z tego programu
korzystał.
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Robert Szczęsny – właściciel firmy AGRO Doradztwo odpowiedział, że nie ma przeciw
wskazań, czy korzystał z tego samego z poprzednich naborów, nie ma znaczenia można
jeszcze raz, jeżeli nie wykorzystał całej kwoty. Dofinansowanie maksymalnie 200 tys. zł.
Ad. 5
Interpelacje i zapytania radnych oraz kierowników jednostek pomocniczych.
Radny Stanisław Grygo – zwrócił się z zapytaniem, czy można podjąć jakieś działania
o wyeliminowanie smrodu przy szkole we wsi Przebród. Był w szkole na uroczystości z okazji
Dnia Babci i Dziadka i jak wyszło się z sali na podwórko nie można było wytrzymać taki był
fetor, smród od chlewni. Nauczyciele mówią, że naprawdę jest problem na każdej przerwie
powinny być sale wietrzone a nie sposób okna otworzyć bo później w całej sali smród.
Zwrócił się o podjęcie działań w tej sprawie.
Radny Grzegorz Moroz – zwrócił się do Wójta Gminy o naprawę mostu na rzece Wiatrołuża.
W tej chwili przejechać przez ten most jakimś pojazdem wręcz jest to niemożliwe. A jeżeli ktoś
tam próbuje to naprawdę duże ryzyko ponosi. Most dla mieszkańców jest bardzo potrzebny,
gdyż mieszkańcy jeżdżą do swoich posesji.
Sołtys wsi Krzywe – zapytała, czy to prawda ponieważ niektórzy mieszkańcy wsi Krzywe
pytają, czy gmina będzie wchodziła w program gazyfikacji, że jakieś w mediach były
informacje na ten temat.
Ad. 6
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Suwalskiemu.
Zbigniew Mackiewicz - Sekretarz Gminy omówił projekt uchwały. W związku z realizacją
inwestycji polegającej na: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1147B od drogi 653-BiałeNiemcowizna-Bakaniuk-Jóefowo w km 1+987-3+113” Gmina Suwałki przekazuje środki
finansowe niezbędne do realizacji inwestycji. Temat był poruszany na Komisjach Rady i jest
bardzo dobrze znany radnym w związku z tym zwrócił się o podjęcie tej uchwały.
Marek Jeromin - Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś z Radnych ma jakieś pytania.
Radny Grzegorz Rozumowski – powiedział, że jest przeciwny dalszemu dofinasowaniu
innego samorządu ponieważ jeszcze drogi gminne nie są porobione a ciągle daje się
pieniądze do innej jednostki samorządowej.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu brało udział 14
radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 9 radnych, przeciw – 3, - wstrzymało się - 2.
Rada Gminy większością głosów podjęła UCHWAŁĘ NR XXXIX/332/18 w sprawie
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Suwalskiemu – stanowi załącznik nr 7 do
protokołu.
Ad. 7
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na
2018 rok.
Marek Jeromin - Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś z Radnych ma jakieś pytania.
Głosów w dyskusji nie było i Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
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Udział w głosowaniu wzięło 14 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych,
przeciw – 2, wstrzymało się – 1. Podjęto większością głosów UCHWAŁĘ Nr
XXXIX/333/17 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok – stanowi załącznik nr 8
do protokołu.
Ad. 8
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Suwałki na lata 2018-2024.
Marek Jeromin - Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś z Radnych ma jakieś pytania.
Głosów w dyskusji nie było i Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Udział w głosowaniu wzięło 14 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych,
przeciw – 1, wstrzymało się - 2. Podjęto większością głosów UCHWAŁĘ Nr
XXXIX/334/18 w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suwałki
na lata 2018-2024 – stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Ad. 9
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy
Suwałki z Organizacjami Pozarządowymi na 2018 rok.
Zbigniew Mackiewicz - Sekretarz Gminy omówił projekt uchwały. W związku ze zmianą
interpretacji przepisów, Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi stał się aktem
prawa miejscowego, w związku z tym jego wejście w życie następuje po upływie 14 od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, a nie jak wcześniej przyjęto
z dniem podjęcia uchwały.
Przewodniczący Rady zapytał, czy są uwagi lub zapytania do projektu uchwały. Pytań
i uwag nie zgłoszono. W związku z tym Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt
uchwały. W głosowaniu brało udział 14 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 14
radnych, przeciw – 0, wstrzymało się 0. Podjęto jednogłośnie UCHWAŁĘ Nr XXX/335/18
w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Suwałki z Organizacjami
Pozarządowymi na 2018 rok - stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Ad. 10
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Suwałki do projektu
pod nazwą: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Gminy Suwałki poprzez
utworzenie Otwartych Stref Aktywności w miejscowościach Nowa Wieś i Zielone
Kamedulskie”.
Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy omówił projekt uchwały. Urząd Gminy ma
możliwość skorzystania z dofinansowania w wysokości 50 % z funduszu Rozwoju Kultury
Fizycznej Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dofinansowującego budowę
napowietrznych siłowni dla naszych mieszkańców. Początkowo chcieliśmy takich siłowni
wybudować cztery. W związku z zakresem rzeczowym co ma znaleźć się w ramach takiej
jednej siłowni, tych środków finansowych wystarczy na dwie. Ograniczyliśmy się tylko do
dwóch siłowni napowietrznych w miejscowości Nowa Wieś przy szkole i Zielone
Kamedulskie przy byłym budynku szkoły. Były brane pod uwagę inne lokalizacje
w miejscowości Poddubówek i Turówka Nowa. W przypadku Turówki Nowej odstąpiliśmy
ze względu na to, że obecnie jest budowana świetlica. Zakończmy budowę a później z innych
programów będziemy mogli starać się o różnego rodzaju przedsięwzięcia podobnego typu.
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W przypadku Podbudówka po konsultacji z Fundacją, która prowadzi szkołę okazuje się, że
na siłowni napowietrznej nie jest wskazane ćwiczenie dzieci do 16 roku życia. Mieszkańcy
zwrócili się z wnioskiem o budowę placu zabaw przy szkole w Poddubówku. Te
przedsięwzięcie jest bardziej wskazane jak siłownia napowietrzna. Będziemy starali się żeby
w tym roku ten plac zabaw został wybudowany.
Radny Piotr Taraszkiewicz – zapytał dlaczego przy szkole w Nowej Wsi można budować
siłownie a nie można przy szkole w Poddubówku.
Tadeusz Chołko - Wójt Gminy odpowiedział, że nie zrobimy dlatego ponieważ dostaliśmy od
mieszkańców 70 podpisów, że nie chcą siłowni, tylko chcą plac zabaw.
Zbigniew Mackiewicz - Sekretarz Gminy powiedział, że przy każdej szkole można
wybudować siłownię tylko, żeby z tej siłowni napowietrznej korzystało jak najwięcej ludzi.
W przypadku szkoły w Poddubówku mieszkańcy podpisali się, że nie są zainteresowani, więc
istnieje prawdopodobieństwo, że nie będą korzystać z tej siłowni napowietrznej a dzieci nie
powinny. W przypadku Nowej Wsi przy szkole jest plac zabaw dla dzieci a mieszkańcy wsi
zabiegają, żeby siłownia napowietrzna powstała i będą z tego korzystać.
Radny Rozumowski Grzegorz – powiedział, czy nie warto poczekać i zobaczyć jak te
siłownie działają, czy jest takie zapotrzebowanie może okaże się, że będą stały puste.
Radny Grzegorz Moroz – powiedział, że jeżeli chodzi o Nową Wieś to jest pewien, że
mieszkańcy będą korzystać z siłowni.
Marek Jeromin
- Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu brało udział 14 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych,
przeciw - 1, wstrzymało się – 2. Podjęto większością głosów UCHWAŁĘ NR
XXXIX/336/18 w sprawie przystąpienia Gminy Suwałki do projektu pod nazwą:
„Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Gminy Suwałki poprzez utworzenie
Otwartych Stref Aktywności w miejscowościach Nowa Wieś i Zielone Kamedulskie”–
stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
Ad. 11
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej
z budżetu gminy na zmianę systemu ogrzewania w budynkach mieszkalnych na terenie
Gminy Suwałki.
Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy omówił projekt uchwały. Uchwała określa zasady
udzielania dotacji na dofinasowanie kosztów inwestycji związanych ze zmianą systemu
ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne w budynkach mieszkalnych położonych na terenie
Gminy Suwałki. Dofinansowanie będzie udzielane w wysokości 50 % poniesionych kosztów,
jednak nie więcej niż 5 000 zł brutto. W budżecie gminy przeznaczono kwotę 150 000 zł.
Wnioski o udzielenie dotacji celowej będą rozpatrywane według kolejności ich wpływu do
Urzędu Gminy Suwałki, do momentu wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel
w uchwale budżetowej.
Marek Jeromin - Przewodniczący Rady zapytał, czy są uwagi lub zapytania do projektu
uchwały.
Radny Piotr Tomaszewski zapytał dlaczego w projekcie uchwały ustalono 85 % wydajność
cieplną, gdzie piece klasy 5 będące w sprzedaży posiadają wydajność 82 %, 83 % .
Zbigniew Mackiewicz - Sekretarz Gminy odpowiedział, że w roku ubiegłym był nabór
wniosków na wymianę źródeł ciepła skierowany do miast i w tym programie dofinansowania
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ze środków unijnych były tego typu wysokości procentów. Jeżeli jest nacisk z rozporządzeń
unijnych w przypadku dofinansowania, które mówią o takich wielkościach, w związku z tym
te wielkości przenieśliśmy do naszego projektu uchwały. To była propozycja 85 % jakie były
założenia przy funduszach unijnych. Jeżeli dojdziemy do wniosku, że zmniejszymy do 80 %
też będzie dobrze. Od 1 lipca będzie zakaz sprzedaży innych pieców jak 5 klasy. Zwrócił się
do Przewodniczącego Rady o przegłosowanie wniosku radnego Piotra Tomaszewskiego
o wykreślenie w projekcie uchwały wysokości procentowej wydajności cieplnej pieca.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zaproponowaną zmianę. W głosowaniu brało
udział 14 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 14 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się
– 0. Wniosek został przyjęty jednogłośnie.
Po zmianie § 2 pkt 2 litera a otrzymuje brzmienie: „a) kocioł opalany paliwami stałymi –
kocioł posiadający certyfikat zgodności z normą PN-EN 303-5 spełniający wymagania klasy
5 – dla źródeł opalanych paliwami stałymi; kocioł powinien być wyposażony w automatyczny
podajnik paliwa (nie dotyczy kotłów zgazowujących) i nie może posiadać rusztu awaryjnego
ani elementów umożliwiających jego zamontowanie;”.
Po zmianie § 8 ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) certyfikat zgodności z normą PN-EN
303-5 kotła na paliwo stałe spełniający wymagania klasy 5; dodatkowo dokument
potwierdzający wyposażenie kotła w automatyczny podajnik paliwa (nie dotyczy kotłów
zgazowujących) i nieposiadanie przez kocioł rusztu awaryjnego ani elementów
umożliwiających jego zamontowanie;”.
Marek Jeromin - Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu brało udział 14 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych,
przeciw - 0, wstrzymało się – 0. Podjęto jednogłośnie UCHWAŁĘ NR XXXIX/337/18
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na zmianę
systemu ogrzewania w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Suwałki – stanowi
załącznik nr 12 do protokołu.
Ad. 12
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie
nieruchomości w obrębie ewidencyjnym Biała Woda.
Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy omówił projekt uchwały. Wydzierżawiająca
wystąpiła do tut. Urzędu z podaniem o przedłużenie umowy dzierżawy na okres 10 lat działki
o nr geod. 138/2 położonej w obrębie Biała Woda, którą dzierżawi od 2005 roku.
Nieruchomość gruntowa zabudowana stanowiąca własność Gminy Suwałki położona jest
wokół gruntów należących do wnioskodawczyni. Przedłużenie umowy na okres 10 lat
pozwoli wydzierżawiającej poprawić stan techniczny oraz wizualny stojącego tam budynku.
Przewodniczący Rady zapytał, czy są uwagi lub zapytania do projektu uchwały. Pytań
i uwag nie zgłoszono. W związku z tym Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt
uchwały. W głosowaniu brało udział 14 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 14
radnych, przeciw – 0, wstrzymało się 0. Podjęto jednogłośnie UCHWAŁĘ Nr
XXXIX/338/18
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości
w obrębie ewidencyjnym Biała Woda - stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
Ad. 13
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości w obrębie
ewidencyjnym Taciewo (działka 218/5, 218/6 i 219/2).
Zbigniew Mackiewicz - Sekretarz Gminy – omówił projekt uchwały. Nabycie działek o nr
geod. 218/5 o pow. 0,1126 ha , o nr geod. 218/6 o pow. 0,0098 ha i o nr geod. 219/2 o pow.
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0,0535 położonych w obrębie ewidencyjnym Taciewo dokonuje się w celu uregulowania
granic drogi gminnej.
Pytań i uwag nie zgłoszono. W związku z tym Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie
projekt uchwały. W głosowaniu brało udział 14 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało
14 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się 0. Podjęto jednogłośnie UCHWAŁĘ Nr
XXXIX/339/18 w sprawie nabycia nieruchomości w obrębie ewidencyjnym Taciewo
(działka 218/5, 218/6 i 219 - stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
Ad. 14
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości w obrębie
ewidencyjnym Taciewo (działka 225/3).
Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy omówił projekt uchwały. Nabycie działki o nr
geod. 225/3 o pow. 0,0092 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Taciewo dokonuje się
w celu uregulowania granic drogi gminnej.
Pytań i uwag nie zgłoszono. W związku z tym Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie
projekt uchwały. W głosowaniu brało udział 14 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało
14 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się 0. Podjęto jednogłośnie UCHWAŁĘ Nr
XXXIX/340/18 w sprawie nabycia nieruchomości w obrębie ewidencyjnym Taciewo
(działka 218/5, 218/6 i 219 - stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
Ad. 15
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
położonej w obrębie ewidencyjnym Zielone Kamedulskie (działka 16/95).
Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy omówił projekt uchwały. Nieruchomość gruntowa
oznaczona nr geod. 16/95 o powierzchni 0,0336 ha położona w obrębie ewidencyjnym Zielone
Kamedulskie zostanie sprzedana w drodze przetargu ograniczonego w celu powiększenia
jednej z sąsiednich nieruchomości oznaczonych nr 16/9, 16/44, 16/45, 16/46, 16/47
położonych w obrębie ewidencyjnym Zielone Kamedulskie.
Marek Jeromin - Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu brało udział 14 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych,
przeciw - 0, wstrzymało się – 1. Podjęto większością głosów
UCHWAŁĘ NR
XXXIX/341/18 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie
ewidencyjnym Zielone Kamedulskie (działka 16/95) – stanowi załącznik nr 15 do
protokołu.
Ad. 16
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
położonej w obrębie ewidencyjnym Zielone Kamedulskie (działka 16/96).
Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy omówił projekt uchwały. Przedmiotem zbycia jest
nieruchomość gruntowa o nr geod. 16/96 o pow. 0,0363 ha, która stanowi własność Gminy
Suwałki. Właściciel przyległych nieruchomości wystąpił do tut. Urzędu z wnioskiem
o nabycie przedmiotowej nieruchomości w celu polepszenia warunków zagospodarowania
sąsiednich nieruchomości o nr geod. 16/48 oraz 16/76 w obrębie Zielone Kamedulskie, które
stanowią własność wnioskodawcy.
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Marek Jeromin - Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu brało udział 14 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych,
przeciw - 1, wstrzymało się – 1. Podjęto większością głosów
UCHWAŁĘ NR
XXXIX/342/18 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie
ewidencyjnym Zielone Kamedulskie (działka 16/96) – stanowi załącznik nr 16 do
protokołu.
Ad. 17
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej
w obrębie ewidencyjnym Zielone Kamedulskie (działka 16/6 i 16/94).

Zbigniew Mackiewicz – omówił projekt uchwały. Przedmiotem zbycia są nieruchomości
gruntowe o nr geod. 16/6 o pow. 0,0100 ha i o nr 16/94 o pow. 0,0423ha, które stanowią
własność Gminy Suwałki. Właściciel przyległych nieruchomości wystąpił do tut. Urzędu
z wnioskiem o nabycie przedmiotowych nieruchomości w celu polepszenia warunków
zagospodarowania sąsiednich nieruchomości o nr geod. 16/7 oraz 16/9 w obrębie Zielone
Kamedulskie, które stanowią własność wnioskodawcy.
Marek Jeromin - Przewodniczący Rady zapytał, czy są uwagi lub zapytania do projektu
uchwały.
Radny Marian Sawicki – wystąpił z wnioskiem o wycofanie z projektu uchwały zbycie
działki nr 16/94 o pow. 0,0423 ha we wsi Zielone Kamedulskie .
Przewodniczący Rady – poddał pod głosowanie wniosek Radnego Mariana Sawickiego
o wykreślenie z projektu uchwały działki nr 16/94 o pow. 0,0423 ha. W głosowaniu brało
udział 14 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 14 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się
– 0. Wniosek został przyjęty jednogłośnie.
W związku z tym § 1 projektu uchwały otrzymuje brzmienie: „§ 1. Wyraża się zgodę na
zbycie nieruchomości gruntowej o nr geod. 16/6 o pow. 0,0100 ha położonej w obrębie
ewidencyjnym Zielone Kamedulskie w celu poprawienia warunków zagospodarowania
przyległych nieruchomości o nr geod. 16/7 oraz 16/9 w obrębie Zielone Kamedulskie.”.
Marek Jeromin - Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu brało udział 14 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych,
przeciw - 0, wstrzymało się – 0. Podjęto jednogłośnie UCHWAŁĘ NR XXXIX/343/18
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym
Zielone Kamedulskie – stanowi załącznik nr 17 do protokołu.
Ad. 18
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy
Suwałki na 2018 rok.
Marek Jeromin - Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały był analizowany
na posiedzeniach poszczególnych Komisji Rady Gminy. Zapytał, czy są uwagi lub zapytania.
Pytań i uwag nie zgłoszono. W związku z tym Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie
projekt uchwały. W głosowaniu brało udział 14 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało
14 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. Podjęto jednogłośnie UCHWAŁĘ NR
XXXIX/344/18 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Suwałki na 2018 rok stanowi załącznik nr 18 do protokołu.
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Ad. 19
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady
Gminy na 2018 rok.
Marek Jeromin - Przewodniczący Rady zapytał, czy są uwagi lub zapytania do projektu
uchwały. Pytań i uwag nie zgłoszono. W związku z tym Przewodniczący Rady poddał pod
głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu brało udział 14 radnych. Za przyjęciem uchwały
głosowało 14 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się 0. Podjęto jednogłośnie UCHWAŁĘ NR
XXVII/345/18 w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy na 2018
rok - stanowi załącznik nr 19 do protokołu.
Ad. 20
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
Tadeusz Chołko – Wójt Gminy udzielił odpowiedzi:
- Radnemu Grygo Stanisławowi odnośnie nieprzyjemnego zapachu - poinformował, że sześć
lat temu był na zebraniu w Przebrodzie i hodowca chciał pobudować biogazownie ale
mieszkańcy nie wyrazili zgody. Pobudował biogazownie w miejscowości Czerwonka i tam
nie ma problemu. Mało tego, że nie było by fetoru, to było by ciepło, które proponował dla
mieszkańców bloku i dla szkoły, nikt nie zgodził się. Porozmawiamy w tej sprawie
z hodowcą jak również poinformujemy służby sanitarne.
- Radnemu Moroz Grzegorzowi odnośnie remontu mostu poinformował, że osobiście
z Panem dyrektorem WPN przejeżdżał przez ten most, rzeczywiście przyczółki siadają.
Zostaną postawione znaki zakazu i zostanie zrobiony w tym roku projekt przebudowy
mostu.
- Sołtys wsi Krzywe poinformował, że urząd kontroluje tą sprawę, jeżeli chodzi
o gazyfikacje ale najpierw muszą położyć gazociąg główny gaz-system. Urząd Gminy
wystąpił w październiku 2017 r. do Polskiej Spółki Gazownictwa do Warszawy
z wnioskiem o podjęcie działań mających na celu zaplanowanie i realizacje zadania
inwestycyjnego polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia w celu zasilenia
Gminy Suwałki i Miasta Suwałki. Nie otrzymaliśmy jeszcze odpowiedzi ale kontrolujemy
i w przyszłości na pewno będziemy chcieli, żeby to poszło na teren naszej gminy.
Ad. 21
Wnioski i oświadczenia.
Tadeusz Chołko - Wójt Gminy zwrócił się z prośbą do sołtysów, żeby zgłosili się do pokoju
nr 131 w Urzędzie Gminy celem odebrania decyzji wymiarowych. Poinformował, że w dniu
3 lutego 2018 r. (sobota) 2018 r. odbędzie się Bal Charytatywny, na który zaprosił do wzięcia
udziału.
Aneta Perkowska – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Krzywem przedstawiła
informację z funkcjonowania GOK w Krzywem. W dniu 12 stycznia 2018 r. Teatr Zamaniony
wystąpił w Muzeum Wigier w Starym Folwarku. W dniu 12 stycznia 2018 r. wystąpiła kapela
ludowa „Onegdaj” z Filipowa w koncercie kolęd i pastorałek. W dniu 14 stycznia 2018 r.
Teatr Zamaniony wystąpił na spotkaniu Noworocznym w Filipowie. W dniu 14 stycznia
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Zespół Teatr Zamaniony wystąpił na spotkaniu Noworocznym w Filipowie. W dniu 19
stycznia 2018 r. odbył się koncert Małgorzaty Makowskiej podsumowujący otrzymanie
stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach upowszechniania
niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Trwają ferie zimowe - zajęcia odbywają się
w świetlicach terenowych Gminnego Ośrodka Kultury w Krzywem według harmonogramu
znajdującego się na stronie http://krzywe.com.pl w zakładkach poszczególnych świetlic.
Zaprosiła na obejrzenie wystawy tkanin dwuosnowowych, 15 tkanin wypożyczonych
z wystawy poprojektowej „Sabiba Knoch uczy tkać” wykonanych w ramach projektu „Mistrz
tradycji”. W dniu 10 lutego 2018 r. zabawa choinkowa w Gminnym Ośrodku Kultury
w Krzywem dla dzieci z Gminy Suwałki. W dniach 9-10 luty 2018 r. odbędzie się konkurs
„Najsmaczniejszy Pączek w Gminie Suwałki” oraz wypieki karnawałowe oraz biesiada
karnawałowa z kapelą „Szyjemy”. Pod koniec lutego w Gminnym Ośrodku Kultury
w Krzywem odbędą się warsztaty kulinarne przygotowane przez Koło Gospodyń Wiejskich
Gminy Suwałki
Ad. 22
Zamknięcie obrad.
Marek Jeromin – Przewodniczący Rady Gminy po wyczerpaniu porządku obrad zamknął
obrady XXXIX Sesji Rady Gminy Suwałki.
Na tym protokół zakończono.

Protokołowała
Halina Marcinkiewicz

Przewodniczący Rady
Marek Jeromin
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