P R O T O K Ó Ł Nr XLI/18
sesji Rady Gminy Suwałki
odbytej w dniu 27 marca 2018 roku w godz. 900 – 1040
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. Stefan Mackiewicz
7. Moroz Grzegorz
8. Nieszczerzewicz Adam
9. Rozumowski Grzegorz
10. Sawicki Marian
11. Sztermer Jolanta
12. Taraszkiewicz Piotr
13. Tomaszewski Piotr
Nieobecni: Radny Józefowicz Mariusz, 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, Irena Walendzewicz – Kierownik Gminnego Zespołu EkonomicznoAdministracyjnego Szkół, Aneta Perkowska - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
w Krzywem, Cezary Folejewski – radca prawny, Marek Klimaszewski – trener UKS
„SPRINT” w Płocicznie-Tartak, Katarzyna Gałaszewska – Dyrektor Zespołu Szkół
w Płocicznie-Tartak, sołtysi w liczbie 11 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 XLI Sesji Rady Gminy. Powitał
Wójta Gminy, Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy, radnych, kierowników referatów,
sołtysów, dzieci, sportowców, rodziców, opiekunów oraz wszystkich obecnych na sesji.
Przewodniczący Rady stwierdził, że na 15 radnych ustawowego składu Rady Gminy zgodnie
z listą obecności w obradach uczestniczy 13 radnych, wobec czego istnieje wymagane
quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Ad. 2
Przyjęcie porządku obrad.
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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 przedłożonego porządku obrad.
Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy w imieniu Wójta Gminy zgłosił wniosek o
wycofanie z porządku obrad pkt. 9 – Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr
XXXIX/332/18 Rady Gminy Suwałki z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie udzielenia
pomocy finansowej Powiatowi Suwalskiemu. Uzasadnił, iż przetarg na budowę drogi
powiatowej Białe-Niemcowizna został unieważniony i zostanie ogłoszony nowy przetarg.
W związku z tym, nie jest znana kwota budowy drogi i nie zachodzi konieczność podjęcia
uchwały.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek Wójta Gminy. Udział w głosowaniu
wzięło 13 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 13 radnych, przeciw – 0, wstrzymało
się - 0. Wniosek został przyjęty jednogłośnie.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie porządek obrad. Udział w głosowaniu wzięło
13 radnych. Za przyjęciem porządku obrad głosowało 13 radnych, przeciw – 0, wstrzymało
się - 0. W wyniku głosowania został jednogłośnie przyjęty następujący porządek obrad XLI
sesji Rady Gminy Suwałki:
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XL Sesji Rady Gminy Suwałki.
4. Wręczenie nagród sportowcom, działaczom i trenerom za osiągnięcia i działalność
sportową oraz za działalność artystyczną w roku 2017.
5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy oraz z wykonania uchwał w okresie
między sesjami.
6. Sprawozdania z działalności Komisji Rady Gminy Suwałki za 2017 rok.
7. Interpelacje i zapytania radnych oraz kierowników jednostek pomocniczych.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla
Województwa Podlaskiego.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na
2018 rok.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podziału Gminy Suwałki na okręgi
wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym
okręgu wyborczym.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podziału Gminy Suwałki na stałe obwody
głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji
wyborczych.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie
w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
położonej w obrębie ewidencyjnym Krzywe.
14. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
Gminy Suwałki za 2017 rok.
15. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach za
rok 2017.
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16. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy
zastępczej za 2017 rok.
17. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w
Rodzinie za 2017 rok.
18. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
19. Wnioski i oświadczenia.
20. Zamknięcie obrad.
Ad. 3
Przyjęcie protokołu z obrad XL Sesji Rady Gminy Suwałki.
Do protokołu uwag nie zgłoszono zatem Przewodniczący zarządził głosowanie nad
przyjęciem protokołu.
W głosowaniu udział wzięło 13 radnych. Za przyjęciem protokołu nr XL głosowało 13
radnych, przeciw – 0, wstrzymało się - 0.
Protokół z obrad XL Sesji Rady Gminy Suwałki został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 4
Wręczenie nagród sportowcom, działaczom i trenerom za osiągnięcia i działalność
sportową oraz za działalność artystyczną w roku 2017.
Tadeusz Chołko – Wójt Gminy poinformował, że na podstawie uchwały Nr XLI/358/14 Rady
Gminy Suwałki z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania
oraz wysokości nagród i wyróżnień za osiągnięcia sportowe w Gminie Suwałki oraz po
zasięgnięciu opinii Komisji Społecznej Rady Gminy wydał Zarządzenie Nr 316/18 z dnia 22
marca 2018 r. w sprawie przyznania nagród za osiągnięcia sportowe w kategorii „zawodnik”,
Zarządzenie Nr 317/18 z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie przyznania nagród sportowych w
kategorii „trener” oraz w kategorii „działacz” i Zarządzenie Nr 318/18 z dnia 22 marca 2018
r. w sprawie przyznania nagród w dziedzinie twórczości artystycznej. Podziękował laureatom
za pracę, zaangażowanie, godne reprezentowanie i promowanie gminy nie tylko w kraju ale
też poza granicami. Życzył samych sukcesów i wszystkiego najlepszego w dalszej
działalności sportowej i artystycznej. Następnie odczytał treść przykładowego listu
gratulacyjnego.
Tadeusz Chołko – Wójt Gminy i Marek Jeromin – Przewodniczący Rady wręczyli nagrody
pieniężne i listy gratulacyjne wszystkim nagrodzonym.
W kategorii „zawodnik” nagrody otrzymali następujący zawodnicy:
- UKS „REMIK” w Starym Folwarku, kategoria tenis stołowy: Aleksandra Adamczewska,
Natalia Suchocka;
- UKS „SPRINT” w Płocicznie-Tartak, kategoria piłka siatkowa: Weronika Niedźwiecka;
- Zespół Szkół w Płocicznie Tartak im. Lotników Polskich, kategoria zapasy: Konrad
Wasilewski;
- UKŻ „GROT” w Suwałkach, kategoria żeglarstwo: Eryk Martynko, Kinga Martynko, Julia
Hościłowicz, Michalina Hościłowicz, Julia Kundzicz.
W kategorii „trener”:
- Marek Klimaszewski – trener UKS „SPRINT” w Płocicznie-Tartak;
- Danuta Remiszko – trener UKS „REMIK” w Starym Folwarku;
- Andrzej Koncewicz – trener LMUKS „OLIMPIK” w Suwałkach;
- Paulina Remiszko – trener IKS „REMIK” w Starym Folwarku.
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W kategorii „działacz”:
- Katarzyna Gałaszewska – działacz UKS „SPRINT”.
Za osiągnięcia w zakresie twórczości muzycznej:
- Karol Gałaszewski,
- Maksymilian Sztabiński.
Przerwa w obradach - 10 minut.
Po przerwie obrady zostały wznowione.
Ad. 5
Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Suwałki oraz wykonania uchwał w okresie
między sesjami.
Tadeusz Chołko – Wójt Gminy przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności w okresie od
dnia 28 lutego 2018 r. do dnia 27 marca 2018 r. – stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy przedstawił sprawozdanie z wykonania uchwał
Rady Gminy podjętych na XL Sesji Rady Gminy w dniu 27 lutego 2018 r. – stanowi
załącznik nr 6 do protokołu.
Radni nie zgłosili uwag, w związku z powyższym sprawozdanie z międzysesyjnej
działalności Wójta Gminy Suwałki oraz z wykonania uchwał Rady Gminy w okresie między
sesjami zostało przyjęte.
Ad. 6
Sprawozdania z działalności Komisji Rady Gminy Suwałki za 2017 rok.
Marek Jeromin – Przewodniczący Rady poinformował, że sprawozdania z działalności
Komisji Rady za 2017 rok zostały omówione na wszystkich Komisjach Rady Gminy Suwałki.
Nie zgłoszono uwag, ani pytań do przedłożonych sprawozdań, w związku z czym
sprawozdania z działalności Komisji Rady Gminy Suwałki za 2017 rok, zostały przyjęte.
Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Suwałki za 2017 rok
- stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Sprawozdanie z działalności Komisji Gospodarczej Rady Gminy Suwałki za 2017 rok stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
- Sprawozdanie z działalności Komisji Społecznej Rady Gminy Suwałki za 2017 rok stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Ad. 7
Interpelacje i zapytania radnych oraz kierowników jednostek pomocniczych.
Radny Janusz Bałtrukanis w imieniu mieszkańców części wsi Biała Woda zwrócił się do
Wójta Gminy, żeby na odcinku drogi od ośrodka SDŚ w Białej Wodzie w kierunku do szosy
Jeleniewo, do ul. Reja zakazać przejazdu pojazdów ciężarowych ponieważ jest to bardzo
uciążliwe dla mieszkańców i jest niszczony asfalt. Radny poprosił o odpowiedź pisemną na
interpelacje.
Radny Stanisław Grygo – zwrócił się z zapytaniem do Wójta Gminy:
- Czy wszyscy mieszkańcy gminy są jednakowo traktowani przez Pana Wójta?
- Dlaczego w jego okręgu wyborczym, w którym jest cztery wsie ponad 450 mieszkańców
przez 16 lat nie został wykonany nawet 1 metr drogi utwardzonej.
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Radny Grzegorz Rozumowski – zwrócił się z zapytaniem do Wójta Gminy, czy przy nowo
budowanej świetlicy we wsi Turówka Nowa jest przewidziana remiza ponieważ garaż w tym
budynku jest chyba na samochody osobowe a nie na samochód strażacki.
Sołtys wsi Nowa Wieś – zwróciła się z wnioskiem od mieszkańców wsi Nowa Wieś
o udostepnienie przez firmę Wodnik numeru interwencyjnego do zgłaszania wszelkiego
rodzaju usterek awarii wodociągowej. Nie ma możliwości a już na pewno w sobotę, czy w
niedzielę dodzwonić się do Pana Wnuka. Uważa, że taki numer interwencyjny powinien być i
ktoś powinien pełnić dyżur przez 24 godziny na dobę, bo są różne sytuacje.
Ad. 8
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla
Województwa Podlaskiego.
Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy omówił projekt uchwały. W związku z potrzebą
budowy ścieżki rowerowej i wykonania dokumentacji projektowej budowy ścieżki pieszorowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 653, od miejscowości Malinówka Gmina
Bakałarzewo do miejscowości Przebród Gmina Suwałki zachodzi konieczność dotacji
celowej dla Województwa Polskiego.
Radny Grzegorz Rozumowski zapytał, czy dotacja dotyczy tylko dokumentacji, czy gmina
będzie jeszcze dofinansowywać do budowy inwestycji.
Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy odpowiedział, że udzielona pomoc finansowa dla
Województwa Podlaskiego jest z przeznaczeniem na dofinansowanie wykonania
dokumentacji. Radny Piotr Taraszkiewicz – powiedział, że są wydawane takie pieniądze na
ścieżki, a jak tu kolega radny mówił, nic nie zrobiono przez 16 lat na terenie naszej gminy,
dla naszych mieszkańców nie robimy a dla Gminy Bakałarzewo. Tak samo w moich
miejscowościach, też nic nie zrobiono przez okres kadencji Wójta Gminy. Jedynie dwa
kilometry drogi, bo nie ma pieniędzy a tu dajemy pieniądze dla województwa, dla powiatu.
Tadeusz Chołko - Wójt Gminy odpowiedział, że nie dwa kilometry drogi zostało zrobione
tylko cztery kilometry do wsi Zielone Drugie i przez wieś Zielone Drugie do Bocianowa.
Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy w imieniu Wójta Gminy wystąpił o wprowadzenie
autopoprawki do § 1 projektu uchwały, który otrzymuje brzmienie: „ Udziela się z budżetu
Gminy Suwałki pomocy finansowej dla Województwa Podlaskiego z przeznaczeniem na
dofinasowanie wykonania dokumentacji projektowej budowy ścieżki pieszo – rowerowej
wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 653, od miejscowości Malinówka Gmina Bakałarzewo do
miejscowości Przebród Gmina Suwałki”
Marek Jeromin – Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie autopoprawkę. Udział
w głosowaniu wzięło 13 radnych. Za głosowało 10 radnych, przeciw – 1, wstrzymało się - 2.
Autopoprawka została przyjęta większością głosów.
Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie
udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podlaskiego. Udział w głosowaniu wzięło
13 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 10 radnych, przeciw – 1, wstrzymało się - 2.
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Podjęto większością głosów UCHWAŁĘ Nr XLI/352/18 w sprawie udzielenia pomocy
finansowej dla Województwa Podlaskiego – stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
Ad. 9
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na
2018 rok.
Danuta Bućko – Skarbnik Gminy zwróciła się w imieniu Wójta Gminy o wprowadzenie
dodatkowych zmian do przedłożonego projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2018 rok. Po stronie planu dochodów i planu wydatków wprowadzono zmiany m. in.
z tytułu:
- otrzymanej dotacji celowej w związku z programem dla rodzin „Za życiem” na
dofinansowanie ŚDS w Białej Wodzie, na 10 uczestników na okres od 1 stycznia do 30
czerwca 2018 roku o kwotę 22 800 zł;
- otrzymanej dotacji na zadania zlecone na sfinansowanie zrealizowanych w 2017 r. zadań
wynikających z ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych o kwotę
475 zł.
Do wysokości otrzymanych dotacji zwiększono plan wydatków na dotację, na działalność
ŚDS w Białej Wodzie oraz na wydatki bieżące związane z prowadzeniem ewidencji ludności.
W związku z wycofaniem z porządku obrad sesji Rady Gminy uchwały w sprawie
zwiększenia dotacji dla Starostwa Powiatowego w Suwałkach o kwotę 50 000,00 zł, środki
przesunięto na remonty bieżące dróg. Dodatkowo na remonty dróg przesunięto kwotę
300 000,00 zł z zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i rozbudowa drogi gminnej KDg i
budowa dróg wewnętrznych ogólnodostępnych KDW gminy Suwałki w miejscowości Mała
Huta gmina Suwałki” oraz kwotę 10 000,00 zł z usług pozostałych na drogach.
W sumie plan dochodów i plan wydatków dodatkowo zwiększył się o kwotę 23 275,00 zł.
Są to środki z otrzymanych dotacji. Pozostałe dodatkowe zmiany są to przesunięcia w
ramach budżetu.
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 zmian w budżecie gminy na 2018 rok. Udział w
głosowaniu wzięło 13 radnych. Za przyjęciem zmian głosowało 9 radnych, przeciw – 0,
wstrzymało się - 4.
Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w w/w sprawie
wraz z zaproponowaną zmianą. W głosowaniu brało udział 13 radnych. Za przyjęciem
uchwały głosowało 9 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 4. Podjęto większością głosów
UCHWAŁĘ NR XLI/353/18 w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2018 rok –
stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
Ad. 10
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podziału Gminy Suwałki na okręgi wyborcze,
ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
wyborczym.
Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy omówił projekt uchwały. W związku z wejściem
w życie z dniem 31 stycznia 2018 r. ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych
ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania
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i kontrolowania niektórych organów publicznych, zgodnie z art. 12 ust.1 na wniosek Wójta,
Rada Gminy w terminie 60 dni od dnia wejścia w życie przepisów dokonuje podziału Gminy
na okręgi wyborcze. Nie podjęcie uchwały w określonym terminie spowoduje, iż podziału
dokona Komisarz Wyborczy. W naszym przypadku taki projekt uchwały został
przygotowany. Jest taki sam podział na okregi wyborcze jak był dotychczas. Nie było
podstaw prawnych do zmiany tych okregów, gdyż nie było zmiany administracyjnej granic,
czy znaczącej zmiany liczby mieszkańców. Dla mieszkańców nic się nie zmienia, zostają te
same okręgi wyborcze. Ogólnie liczba mieszkańców we wszystkich okręgach tj. 7 687, wg.
stanu na 31 grudnia 2017 roku. Liczba wybieranych radnych 15. Projekt uchwały został
uzgodniony z Krajowym Biurem Wyborczym w Suwałkach.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały. Przewodniczący Rady poddał
pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu brało udział 13 radnych. Za przyjęciem
uchwały głosowało 12 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 1. Podjęto większością głosów
UCHWAŁĘ Nr XLI/354/18 w sprawie podziału Gminy Suwałki na okręgi wyborcze,
ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
wyborczym – stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
Ad. 11
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podziału Gminy Suwałki na stałe obwody
głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji
wyborczych.
Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy omówił projekt uchwały. W związku z wejściem
w życie z dniem 31 stycznia 2018 roku ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie
niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania,
funkcjonowania
i kontrolowania niektórych organów publicznych,
zgodnie z art. 13 ust. 1 na wniosek Wójta, Rada Gminy dokonuje podziału Gminy na stałe
obwody głosowania. Nie podjęcie uchwały
w określonym terminie spowoduje, iż
podziału dokona Komisarz Wyborczy. Z uwagi na to, że dotychczas Obwodowa Komisja
Wyborcza nr 4 w Suwałkach, która mieściła w lokalu wyborczym w Urzędzie Gminy w
Suwałkach liczyła ponad 2 tys. wyborców, niektóre obwodowe komisje wyborcze miały w
granicach niespełna 400 tj. Poddubówku, czy 500 Nowa Wieś, zaproponowane zostało
utworzenie dodatkowo dwóch nowych obwodów głosowania: w Gminnym Ośrodku Kultury
w Krzywem dla okręgu wyborczego nr 8 dla wsi Krzywe i drugi obwód w Centrum
Kształcenia na Odległość w Potaszni dla okręgu wyborczego nr 10 dla wsi: Bród Mały, Bród
Nowy, Bród Stary, Osowa, Potasznia. W związku z tym powstaje 8 siedzib obwodowych
komisji wyborczych na terenie Gminy Suwałki. Projekt uchwały został uzgodniony z
Krajowych Biurem Wyborczym w Suwałkach.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały. Przewodniczący Rady poddał
pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu brało udział 13 radnych. Za przyjęciem
uchwały głosowało 11 radnych, przeciw – 1, wstrzymało się – 1. Podjęto większością głosów
UCHWAŁĘ Nr XLI/355/18 w sprawie podziału Gminy Suwałki na stałe obwody
głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji
wyborczych – stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
Ad. 12
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Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie
w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy poinformował, że rada gminy decyduje
o wyodrębnieniu w budżecie gminy funduszu sołeckiego, do dnia 31 marca roku
poprzedzającego rok budżetowy, podejmując uchwałę, w której wyraża zgodę albo nie
wyraża zgody na wyodrębnienie funduszu w roku budżetowym. W latach ubiegłych rada
gminy nie wyodrębniała funduszu sołeckiego i w chwili obecnej również został taki projekt
uchwały przygotowany o nie wyodrębnianie tego funduszu. Przypomniał procedurę jaką
należałoby zachować w przypadku wyodrębnia funduszu sołeckiego. Jeśli rada gminy
zdecydowała by na utworzenie funduszu sołeckiego, wówczas do końca września sołtys
zwołuje zebranie wiejskie i zebranie wiejskie wskazuje jakie inwestycje, na jakie
przedsięwzięcie te środki finansowe chce przekazać. Wówczas ten wniosek trafia do projektu
budżetu i nad tym projektem budżetu oczywiście pochyla się Wójt Gminy, który sporządza
projekt budżetu a budżet zatwierdza rada gminy. Aczkolwiek z naszego punktu widzenia jest
to duże rozdrobnienie budżetu gminy bo musimy wyszczególnić na każdą miejscowość środki
finansowe i wtedy tych niewielkich przedsięwzięć by było dużo. Dla pracowników urzędu
jest to też utrudnienie, gdyż trzeba oddzielnie wyodrębnić księgowość na każdą miejscowość i
rozliczyć. Środki finansowe, które mogą być wydatkowane na fundusz sołecki, czy z
funduszu sołeckiego mogą pójść na te przedsięwzięcia, które są zgodnie z ustawą o
samorządzie gminnym. Przy utworzeniu funduszu sołeckiego gmina mogła by otrzymać
dodatkowe środki z budżetu państwa
w wysokości 30 % wykonanych
wydatków. Oczywiście to jakby po zrealizowaniu i rozliczeniu tych poszczególnych zadań.
Często może to się spotkać z tym że sołtysi, będą mieli problem
z
uzgodnieniem, w której części wsi coś zrobić, to może prowadzić do skłócenia niektórych
mieszkańców. Gmina w większości wykonuje te zadania, które są zgłaszane przez radnych,
sołtysów i mieszkańców. Został przygotowany projekt uchwały o nie wyrażeniu zgody na
wyodrębnia w budżecie gminy Suwałki na 2019 rok środków na fundusz sołecki.
Marek Jeromin - Przewodniczący Rady zapytał, czy są pytania do tego projektu uchwały.
Radny Piotr Taraszkiewicz – zapytał, dlaczego, nie możemy dać ludziom trochę swobody,
a może uda się i coś zrobią. Dlaczego wszystko musi gmina mówić, że tak trzeba. Niech
ludzie mają te parę groszy, jednak ustawodawca wydzielił te pieniądze dla sołectw. Gmina na
tym nie traci i jeszcze gmina by dostała 30 % zwrotu. Może należy dać spróbować ludziom.
Tadeusz Chołko - Wójt Gminy w uzupełnieniu do wypowiedzi Sekretarza Gminy dla
przykładu podał inwestycje, które będą realizowane w tym roku przez gminę, w niektórych
sołectwach w stosunku do odpisu na fundusz sołecki. Przy inwestycji za kwotę 2 680 000 zł
„Budowa sieci wodociągowej w m. Trzciane, budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w m.
Gawrych Ruda, przebudowa stacji wodociągowej w m. Turówka Stara” odpis z funduszu
sołeckiego wynosi 46 000 zł. Przy inwestycji za kwotę 1 950 000 zł „Budowa i rozbudowa
drogi gminnej KDg i budowa dróg wewnętrznych ogólnodostępnych KDW w m. Mała Huta
Gmina Suwałki” odpis z funduszu sołeckiego wynosi 23 000 zł. W związku z tym, czy nie
lepiej nie dzielić środków na fundusz sołecki a środki te przeznaczyć na inwestycje.
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Radny Grzegorz Moroz – zwrócił się z zapytaniem do Skarbnik Gminy odnośnie rozliczenia
funduszu sołeckiego, czy to jest takie trudne do rozliczenia budżetu każde sołectwo, bo jeżeli
tak mocne trudne to przecież za 20 zł każda księgowa rozliczy.
Danuta Bućko - Skarbnik Gminy odpowiedziała, że ona jest od wykonywania zadań
uchwalonych przez Radę Gminy i jakie zadania w budżecie na dany rok zostaną przyjęte takie
jako Skarbnik, ze swego zakresu ma obowiązek realizować.
Radna Jolanta Sztermer – powiedziała, że wszyscy sołtysi otrzymują biuletyn informacyjny,
którym pisze o wykorzystaniu funduszu sołeckiego, wystarczy tam poczytać, że wszędzie jest
potrzebne zaangażowanie społeczne mieszkańców. Jak ze społecznym zaangażowaniem jest
to trochę wie ponieważ sześć lat temu miejscowość Stary Folwark brała udział w konkursie
pn. „Wieś podlaska piękna i estetyczna” gdzie zadaniem głównym też była integracja
miejscowości. Na 300 mieszkańców przychodzi na zebranie 10, 12 osób, a gdyby było takie
spotkanie odnośnie funduszu sołeckiego to może by przyszło dwa razy tyle. Po za tym
w większości w tych wiejskich miejscowościach wokół Suwałk są mieszkańcy napływowi,
którzy nie chcą się angażować. Oni żądają, żeby latarnia paliła się, czy plaża była zrobiona
ale fizycznie nie wielu angażuje się. Wiem coś o tym, bo sześć lat temu pracowałam i było
tylko chętnych do pracy kilka osób a fundusz sołecki trzeba zrealizować wspólnie. Tam są
piękne inwestycje poopisywane ale wszędzie trzeba społecznego zaangażowania, a na to
liczyć nie możemy. Proszę to podjąć pod rozwagę, może macie inne doświadczenie ale ja to
przerabiałam więc wiem, że te pieniądze może dwie, cztery miejscowości z gminy na
czterdzieści kilka potrafiło by je spożytkować.
Radny Stanisław Grygo – zwrócił się do radnej, żeby nie porównywać wszystkich sołectw na
jednakowym poziomie.
Radny Stefan Mackiewicz powiedział, że radna Jolanta Sztermer wypowiedziała się w
imieniu sołtysów ale są przedstawiciele w osobach sołtysów, którzy mogą zabrać i wyrazić
swoją opinie.
Sołtys wsi Sobolewo – powiedziała, że w pełni popiera słowa radnej Jolanty Sztermer, że nie
ma zaangażowania wśród mieszkańców wsi. Sołtys organizuje zebranie, przychodzi pięć
osób, podejmowana jest decyzja ale potem kiedy przychodzi do wykonania to tylko sołtys i
może dwie osoby. Przepraszam, czy sołtys ma to robić za darmo, może Pan radny podzieli się
swoją dietą z sołtysem, dlaczego sołtysi mają to robić za darmo.
Sołtys wsi Krzywe – powiedziała, że jest też takiego samego zdania, że takie rozdrabianie
pieniędzy do niczego nie prowadzi lepiej robić coś wspólnie. Uważa, że takie rozdrabnianie
pieniędzy do niczego nie prowadzi ponieważ to są nieduże kwoty. Jestem przeciwna
rozdrabianiu i też z własnego doświadczenia wiem jak jest z zaangażowaniem społecznym
chociażby na przykładzie GOK w Krzywem. Mamy grupę ludzi, która współpracuje ale na
wieś, która ma ponad 500 mieszkańców jest to grupa ponad 20 osób.
Radny Grzegorz Rozumowski – powiedział, że sołtys organizuje zebranie wiejskie i na
zebranie kto przyjdzie ten przyjdzie, ktoś nie przyjdzie to mówi się trudno.
Sołtys wsi Nowa Wieś – powiedziała, że cztery lata temu zaczynając sołtysostwo chciała
dużo zrobić jednak okazało się, że to nie takie proste. Nadal chce coś robić, tylko, że
społeczeństwo, mieszkańcy, nie mówiąc w 100 %, nastawieni są na konsumpcje i tylko
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jednostki potrafią zaangażować się. Żeby cokolwiek zrobić, trzeba naprawdę zaangażowania.
Organizowała
z Panią Anią imprezę całkowicie charytatywną bez żadnych
środków finansowych. Można zorganizować nawet bez wpływu środków finansowych tylko
potrzebny jest właśnie ten kolektyw ludzi.
Sołtys wsi Bród Nowy – powiedział, że on też jako sołtys jest za resztą sołtysów, gdyż nie
ma sensu rozdrabniania środków ponieważ nie ma zaangażowania ze strony mieszkańców.
Radny Grzegorz Moroz – powiedział, że nie zgadza się z tymi wypowiedziami, podał dla
przykładu imprezę z okazji Dnia Dziecka, która została zorganizowana w Szkole
Podstawowej w Nowej Wsi. Była zorganizowana przy wielkim zaangażowaniu mieszkańców
Nowej Wsi pomimo, że niektórzy nawet przeszkadzali, potrafili zorganizować. Uważa, że
zaangażowanie w społeczeństwie jest i nie należy tego gasić takimi wypowiedziami.
Radny Grzegorz Rozumowski – powiedział, że ja kto nie chce, niech nie robi. Nie ma
obowiązeku, żeby wszyscy sołtysi robili.
Radny Stefan Mackiewicz
- powiedział, że sołtysi swoje zdanie wyrazili, które jest
negatywne więc uważa, że ten spór dalszy do niczego nie prowadzi.
Radny Piotr Taraszkiewicz – powiedział, że on też jest sołtysem i tak nie uważa.
Radny Grzegorz Rozumowski – powiedział, że też jest sołtysem i uważa, że to są kpiny.
Radny Piotr Tomaszewski – powiedział, że jest rok wyborczy, dlaczego my mamy
zadecydować. Będą wybory, będą nowi radni, sołtysi i niech sobie zadecydują.
Przewodniczący Rady zamknął dyskusję, poddał pod głosowanie projekt uchwały. Udział
w głosowaniu wzięło 13 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 9 radnych, przeciw – 4,
wstrzymało się – 0. Podjęto większością głosów UCHWAŁĘ Nr XLI/356/18 w sprawie nie
wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz
sołecki – stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
Przewodniczący Rady ogłosił przerwę 10 minutową od godz. 1010 do1020
Po przerwie wznowiono obrady, w których brało udział 12 radnych, gdyż Radna Lucyna
Golubek nie wróciła po przerwie na salę obrad.
Ad. 13
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
położonej w obrębie ewidencyjnym Krzywe.
Zbigniew Mackiewicz - Sekretarz Gminy omówił projekt uchwały. W wyniku podziału
nieruchomości 449/4 położonej w obrębie Krzywe, na zlecenie Gminy Suwałki uległa
zmianie numeracja działek. W związku z tym, przedmiotem zbycia jest nieruchomość
gruntowa niezbudowana o nr 449/6 po pow. 0,2116 ha w obrębie Krzywe.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały. W związku z tym
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu brało udział 12
radnych, Za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 1.
Podjęto większością głosów UCHWAŁĘ NR XLI/357/18 w sprawie wyrażenia zgody na
zbycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Krzywe – stanowi załącznik nr
15 do protokołu.
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Ad. 14
Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
Gminy Suwałki za 2017 rok.
Marek Jeromin - Przewodniczący Rady poinformował, że sprawozdanie z realizacji
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Suwałki za 2017 rok było
omawiane na posiedzeniach Komisji Rady Gminy Suwałki, zapytał czy są pytania do
sprawozdania. Głosów w dyskusji nie było. Przewodniczący Rady poddał sprawozdanie pod
głosowanie. W głosowaniu brało udział 12 radnych. Za przyjęciem sprawozdania głosowało
12 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.
Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Suwałki za
2017 rok zostało przyjęte - stanowi załącznik nr 16 protokołu.
Ad. 15
Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach za
rok 2017.
Beata Skrocka – Kierownik GOPS poinformowała, że sprawozdanie z działalności
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach za 2017 rok było omawiane na
posiedzeniach Komisji Rady Gminy: Komisji Rewizyjnej, Komisji Gospodarczej i Komisji
Społecznej.
Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś z Radnych ma jakieś pytania do sprawozdania.
Głosów w dyskusji nie było. Przewodniczący Rady poddał sprawozdanie pod głosowanie.
W głosowaniu brało udział 12 radnych. Za przyjęciem sprawozdania głosowało 12 radnych,
przeciw – 0, wstrzymało się – 0. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Suwałkach za 2017 rok zostało przyjęte jednogłośnie - stanowi załącznik nr
17 protokołu.
Ad. 16
Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy
zastępczej za 2017 rok.
Sprawozdanie było omawiane na Komisjach Rady Gminy Suwałki. Pytań nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady poddał sprawozdanie pod głosowanie. W głosowaniu brało udział 12
radnych. Za przyjęciem sprawozdania głosowało 12 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się –0.
Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za
2017 rok zostało przyjęte jednogłośnie - stanowi załącznik nr 18 protokołu.
Na obrady wróciła Radna Lucyna Golubek i ponownie w obradach brało udział 13 radnych.
Ad. 17
Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
za 2017 rok.
Sprawozdanie było omawiane na Komisjach Rady Gminy Suwałki. Pytań nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady poddał sprawozdanie pod głosowanie. W głosowaniu brało udział 13
radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się –0.
Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie za
2017 rok zostało przyjęte jednogłośnie - stanowi załącznik nr 19 protokołu.
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Ad. 18
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
Tadeusz Chołko – Wójt Gminy udzielił odpowiedzi:
- Radnemu Januszowi Bałtrukanis, że odpowiedź na interpelacje zostanie udzielona na
piśmie.
- Radnemu Stanisławi Grygo odpowiedział, żeby każdy radny w swoim okręgu dostał tyle
pieniędzy, co w okręgu
radnego. Została przeprowadzona modernizacja szkoły
w Przebrodzie, wybudowana została sala sportowa, przebudowano boisko i wybudowano
boisko poliuretanowe, wykonano ogrodzenie. Wszystko na kwotę ponad 4 mln zł. Jeżeli
chodzi o drogi, została przebudowania droga Żwirowa z m. Trzciane do m. Kropiwnego
Stare. Na życzenie radnego została wybudowana droga do łąk, został przebudowany most.
Proszę nie mówić, że nic nie zostało zrobione, to jest kłamstwo wobec radnych i sołtysów.
Na terenie gminy jest 220 km dróg z tego ponad 60 km jest dróg utwardzonych.
- Radnemu Grzegorzowi Rzymowskiemu odnośnie garażu na samochód OSP wyjaśnił, że
w nowo budowanej świetlicy w m. Turówka Nowa będzie garaż na samochód strażacki.
Wysokość samochodu wraz z belką wynosi 198 cm a wjazd do garażu ma wysokość 2 m
17 cm.
Radny Rozumowski Grzegorz – powiedział, że było mierzone i powiedziano, że jest tylko 7
cm nad dachem.
Tadeusz Chołko - Wójt Gminy odpowiedział, że zostało sprawdzone i jest 20 cm a nawet
gdyby było 7 cm, to samochód zmieści się. Jest sołtys ze wsi Turówka Nowa, który może
powiedzieć i zrelacjonować zebranie wiejskie, które odbyło się u sołtysa dwa, trzy lata temu
odnośnie budowy świetlicy, gdzie byli mieszkańcy. Oczywiście Chmielewscy chcieli, żeby
było u nich. Mamy działkę gminą i została pobudowana na działce gminnej.
Marek Jeromin - Przewodniczący Rady poprosił o zabranie głosu sołtysa wsi Turówka Nowa.
Sołtys wsi Turówka Nowa – powiedział, że nie rozumie dlaczego jest ta kłótnia, skoro jest
działka gminna, straż gmina utrzymuje, nie widzi żadnego problemu z garażem
i przeniesieniem samochodu od Chmielewskiego.
Radny Grzegorz Rozumowski – odpowiedział, ale tu nie ma problemu.
Sołtys wsi Turówka Nowa – powiedział, ale jest problem skoro wpłynęło do gminy pismo
i ty między innymi podpisałeś się. Nie mając żadnych uprawnień inspektora budowlanego, co
ty możesz wiedzieć, czy będzie dobry, czy nie dobry.
Radny Rozumowski Grzegorz – odpowiedział, że samochód się nie mieści, to wie.
Sołtys wsi Turówka Nowa – powiedział, ale ty nie masz uprawnień. W tym rejonie to jest
fenomen, żeby mając taką dobroć od gminy, że jest świetlica stwarzać jakieś problemy.
W każdej miejscowości gdzie jest świetlica jest razem remiza nie ma potrzeby wykładać
pieniądze na dom prywatny jak jest budynek gminny.
Radny Grzegorz Rozumowski – powiedział, że był projekt robiony, kilka krotnie
przeprawiany i nie tak powinno być. Jak robi się od nowa to trzeba porządnie.
Sołtys wsi Turówka Nowa zwrócił się do radnego, że powinien być za mieszkańcami a nie
przeciw.
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Marek Jeromin - Przewodniczący Rady zakończył dyskusję ponieważ stwierdził, że ona do
niczego nie prowadzi.
Alicja Przekop – Kierownik Ref. ds. IG udzieliła odpowiedzi za zapytanie sołtys wsi Nowa
Wieś, dotyczące telefonu do Przedsiębiorstwa Wodnik poinformowała, że w czasie dni
wolnych i po godzinach pracy są czynne telefony, które funkcjonują w godzinach pracy. Cały
czas jest ten telefon przy właścicielu i on go odbiera. W przypadku nie odebrania jest
możliwość nagrania się na sekretarkę automatyczną.
Ad. 19
Wnioski i oświadczenia.
Radna Jolanta Sztermer na prośbę Wójta Gminy odczytała pismo ks. biskupa Biskupa
Jerzego Mazura
z okazji
Świąt Wielkanocnych skierowane do Wójta Gminy i
samorządowców.
Tadeusz Chołko – Wójt Gminy poinformował, że dniu 27 kwietnia 2018 r. w Urzędzie Gminy
odbędzie się uroczystość patriotyczna związana z rocznicą 100-lecia odzyskania przez Polskę
Niepodległości, na którą wszystkich serdecznie zaprasza.
Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych złożył najserdeczniejsze życzenia: dużo
zdrowia i radości.
Aneta Perkowska - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Krzywem poinformowała,
o wydarzeniach kulturalnych, które odbyły się w GOK w Krzywem. W dniu 8 marca 2018 r.
uczczono „Dzień Kobiet” koncertem gitarowym wykonanym przez Pana Szczepana Sześciło.
W dniu 14 marca 2018 r. odbyły się warsztaty plastyczne, w którym wzięły dzieci z grupy
przedszkolnej ze szkoły Podstawowej im. 2 Pułku Ułanów Grochowskich w Przebrodzie.
W dniu 14 marca 2018 r. odbyło się spotkanie autorskie: Wojciecha Misiukiewicza Fotografia
Przyrodnicza dzikich zwierząt. Odbyła się akcja: Cała gmina czyta dzieciom. W dniu 3 marca
2018 r. odbył się konkurs na najpiękniejszą pisankę połączony z koncertem pieśni
wielkopostnych w wykonaniu Jezioranki z Wiżajn i Wigrań ze Starego Folwarku. W dniu
24 marca 2018 r. odbyły się warsztaty florystyczne – palmy wielkanocne. W miesiącu marcu
wyróżnienia i nagrody zdobyły dzieci z terenu gminy. Matylda Jędrzejewska została laureatką
konkursu piosenki przedszkolnej. W dniu 21 marca 2018 r. w sali koncertowej Państwowej
Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Suwałkach odbył się XVII Festiwal Piosenki Przedszkolnej, w
którym występowały dzieci z terenu Suwałk i powiatu suwalskiego. W dniu 15 i 16 marca 2018 r.
Karol Gałaszewski zajął III miejsce w Międzynarodowym Konkursie w Kupliszkach na Litwie.
W dniu 23 marca 2018 r. Maksymilian Sztabiński zajął III miejsce w międzynarodowym
konkursie instrumentalnym „Muzyczna Mozaika” w Alytusie. Gminny Ośrodek Kultury złożył
wniosek o pozyskanie środków w programie dotacyjnym Ministerstwa Kultury i dziedzictwa
Narodowego w konkursie „Niepodległa 2018”.
Poinformowała o wydarzeniach kulturalnych, które są planowane w miesiącu kwietniu
2018 r. W dniu 4 kwietnia 2018 r. przedstawiciele Urzędu Gminy, GOK-u oraz Szkoły
Podstawowej Nr 6 w Suwałkach, złożą kwiaty i zapalą znicze przy mogile w rocznicę
zamordowania przez hitlerowców 16 członków ruchu oporu, w Krzywem (04.04.1944). W
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dniu 8 kwietnia 2018 r. przedstawiciele Urzędu Gminy, GOK-u i oraz Szkoły Podstawowej
w Starym Folwarku złożą kwiaty i zapalą znicze przy mogile Kamienny Pomnik we wsi
Tartak w rocznicę rozstrzelania przez hitlerowców Mariana Daniłowicza i członków ruchu
oporu
z Gminy Suwałki (08.04.1944 r). W dniu 13 kwietnia 2018 r.
wspomniany zostanie Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. W dniu 25 kwietnia 2018 r.
odbędzie się Konkurs Piosenki „Wygraj sukces” Tarnobrzeskiego Domu Kultury – eliminacje
wstępne. W dniu 27 kwietnia 2018 r. odbędzie się powielkanocna potańcówka w Gminnym
Ośrodku Kultury w Krzywem. W miesiącu kwietniu będzie kontynuowana akcja w
świetlicach terenowych „Cała gmina czyta dzieciom”
Marek Jeromin - Przewodniczący Rady złożył życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych. Życzył
zdrowych i wesołych Świąt Wielkiej Nocy.
Ad. 20
Zamknięcie obrad.
Marek Jeromin – Przewodniczący Rady Gminy po wyczerpaniu porządku obrad zamknął
obrady XLI Sesji Rady Gminy Suwałki.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała
Halina Marcinkiewicz

Przewodniczący Rady
Marek Jeromin
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