P R O T O K Ó Ł Nr XLII/18
sesji Rady Gminy Suwałki
odbytej w dniu 27 kwietnia 2017 roku w godzinach 1130 – 1230
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 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, Ewa Sienkiewicz –
Kierownik Ref. ds. Finansowych, Beata Skrocka – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Suwałkach, Alicja Przekop – Kierownik Ref. ds. Inwestycyjnych
i Gospodarczych, Katarzyna Jabłońska – Kierownik Ref. ds. Planowania Przestrzennego, Irena
Walendzewicz – Kierownik Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół,
Aneta Perkowska - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Krzywem, Cezary Folejewski
– radca prawny, Maciej Suchocki – mieszkaniec wsi Krzywe, sołtysi w liczbie 14 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 XLII Sesji Rady Gminy. Powitał
Wójta Gminy, Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy, radnych, kierowników referatów,
sołtysów oraz wszystkich obecnych na sesji.
Następnie Przewodniczący Rady stwierdził, że na 15 radnych zgodnie z listą obecności
w obradach uczestniczy 100% ustawowego składu Rady, wobec czego istnieje wymagane
quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.
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Ad. 2
Przyjęcie porządku obrad.
Porządek obrad sesji radni otrzymali wraz z materiałami do poszczególnych punktów obrad.
Marek Jeromin – Przewodniczący Rady zapytał, czy Radni chcieliby wnieść uwagi bądź
propozycje do przedłożonego 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. W wyniku głosowania został
jednogłośnie przyjęty następujący porządek obrad XLII sesji Rady Gminy Suwałki:
1.
2.
3.
4.

Otwarcie obrad.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z obrad XLI Sesji Rady Gminy Suwałki.
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 rozpatrzenia skargi Doroty Ż. na działalność
Dyrektora Szkoły Podstawowej w Przebrodzie.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Suwalskiemu.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Suwalskiemu.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Szpitala
Wojewódzkiego im. Ludwika Rydygiera w Suwałkach.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na
2018 rok.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Suwałki na lata 2018-2024.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Program Współpracy Gminy Suwałki
z Organizacjami Pozarządowymi na 2018 rok przyjęty uchwałą Nr XXXIX/335/18
Rady Gminy Suwałki z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu
Współpracy Gminy Suwałki z Organizacjami Pozarządowymi na 2018 r.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Suwałki do projektu
pod nazwą: „Wyposażenie świetlicy gminnej w miejscowości Turówka Nowa”
w ramach „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego”.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
zarządzenia poboru podatku od
nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia
inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
położonej w obrębie ewidencyjnym Taciewo.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
położonej w obrębie ewidencyjnym Zielone Kamedulskie.
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości w obrębie
ewidencyjnym Sobolewo.
18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntów.
19. Przedstawienie „Oceny zasobów pomocy społecznej za 2017 r.”.
20. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
21. Wnioski i oświadczenia.
22. Zamknięcie obrad.
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Ad. 3
Przyjęcie protokołu z obrad XLI Sesji Rady Gminy Suwałki.
Przewodniczący Rady zapytał, kto jest za przyjęciem protokołu z obrad XLI sesji Rady Gminy
Suwałki. Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za przyjęciem protokołu głosowało 15
radnych, przeciw - 0, wstrzymało się – 0. Protokół z obrad XLI Sesji został przyjęty
jednogłośnie przez Radę Gminy.
Ad. 4
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 marca 2018 r. do dnia 27 kwietnia 2018 r. – stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy przedstawił sprawozdanie z wykonania uchwał Rady
Gminy podjętych na XLI Sesji Rady Gminy w dniu 27 marca 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. 5
Interpelacje i zapytania radnych oraz kierowników jednostek pomocniczych.
Radny Stanisław Grygo – powiedział, że na poprzedniej sesji zadał dla Wójta dwa pytania i na
jedno pytanie nie uzyskał odpowiedzi. Ponownie zwrócił się z zapytaniem, dlaczego przez 16
lat w jego okręgu wyborczym nie został wykonany nawet 1 m drogi utwardzonej. W ubiegłym
roku jesienią zgłaszał problem mieszkańców wsi Korkliny, dotyczący przejazdu przez rzekę
Szczeberka, jak jest wyższy poziom wody nie można przejechać, gdyż nie ma przepustu. Wójt
obiecał, że zostanie sprawdzone w terenie, jak dotychczas nie ma żadnej odpowiedzi.
Sołtys wsi Krzywe – zaapelowała o umieszczenie tabliczki z informacją: „nie dotyczy
mieszkańców” do znaku zakazu wjazdu pojazdów o masie powyżej 7,5 ton, który jest ustawiony
przy drodze z jednej i drugiej strony na Zdrojach w m. Krzywe od Małej Huty i od szosy
ponieważ dostawcy nie chcą wieść ładunków powyżej 7,5 ton, gdyż obawiają się kary.
Radny Grzegorz Moroz – zwrócił się z zapytaniem do Wójta Gminy ponieważ we wsi Nowa
Wieś dużo ludzi buduje domy i nie wyrażono im zgody na podłączenie się do wodociągu. Jest
duża hydrofornia, która zasila nawet wieś Okuniowiec, Osinki a ci ludzie nie dostali zgody do
podłączenia dlatego, że mają wykonać projekt i wymienić rurę. Pytałem w sąsiednich gminach,
jeśli chodzi o wodociąg główny zawsze buduje gmina, a u nas zleca się dla ludzi wykonywanie
projektu na podłączenie się do sieci wodociągowej, do hydroforni Nowa Wieś, która jest dosyć
duża i jest bardzo wydajna. Myślę, że dla gminy powinno zależeć, żeby nowych odbiorców
podłączać do wody. Jeden z tych odbiorców wykopał własną studnię i będzie podłączał się do
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własnej studni. Moim zdaniem to trochę wstyd, że przy tak wielkiej hydroforni nie podłączamy.
W związku z tym dochody gminy są pomniejszane, a ludzie by za tą wodę płacili a tak będą
korzystać z własnych studni. Ponadto miało być połączenie dwóch wodociągów, czyli
wodociągu Nowa Wieś i kierunek Mała Huta, bo kiedyś było takie zdarzenie, że administrator
tak zabrudził wodę, że były bakterie coli i był problem z wodą. W związku z tym, to dla celów
bezpieczeństwa również potrzebna by była ta inwestycja, ale nie została wykonana.
O odpowiedź zwrócił się do Wójta Gminy.
Sołtys wsi Sobolewo – w imieniu mieszkańców podziękowała Radzie Gminy Suwałki za
pozytywnie zaopiniowanie wniosku o zmianę nawierzchni drogi we wsi Sobolewo a na ręce
Wójta Gminy złożyła podziękowanie za wykonanie drogi od mieszkańców, którzy są wdzięczni.
Ad. 6
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Doroty Ż. na działalność
Dyrektora Szkoły Podstawowej w Przebrodzie.
Marek Jeromin Przewodniczący Rady poprosił Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej o krótkie
streszczenie postępowania w sprawie rozpatrzenia skargi Doroty Ż. na działalność Dyrektora
Szkoły Podstawowej w Przebrodzie.
Jolanta Sztermer – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Suwałki wyjaśniła, że
Komisja Rewizyjna Rady Gminy spotkała się na posiedzeniach Komisji zarówno z Panią
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Przebrodzie jak również z osobą skarżącą Dorotą Ż. Skarga
dotyczy działalności dyrektora Szkoły Podstawowej w Przebrodzie, nieodpowiedniego
zarządzania funduszem socjalnym. Pani Dorocie Ż. odmówiono uczestnictwa w wycieczce
szkolnej, zagranicznej ze względu na brak miejsc. Komisja Rewizyjna Rady Gminy wysłuchała
obie strony, jak ta Pani zapisywała się, to tych miejsc już prawdopodobnie nie było. Głównym
jej celem było zwrócenie uwagi na potrzeby dostrzeżenia emerytów. Członkowie Komisji
Rewizyjnej konfrontując wyjaśnienia skarżącej i dyrektora szkoły z uprzednimi wyjaśnieniami
dyrektora szkoły jednogłośnie uznali zarzuty zawarte w skardze za pozbawione uzasadnionych
podstaw.
Marek Jeromin - Przewodniczący Rady poinformował, że zgodnie z opinią Komisji Rewizyjnej
skarga została uznana za bezzasadną, tak jest również w treści uchwały, poddał pod głosowanie
projekt uchwały. Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało
14 radnych, przeciw – 0 wstrzymało się - 1. Podjęto większością głosów UCHWAŁĘ Nr
XLII/358/18 w sprawie rozpatrzenia skargi Doroty Ż. na działalność Dyrektora Szkoły
Podstawowej w Przebrodzie – stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Ad. 7
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Suwalskiemu.
Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy omówił projekt uchwały. W związku z realizacją
inwestycji polegającej na przebudowie drogi powiatowej nr 1146B Przebród-WychodneZielone Pierwsze-Poddubówek – do drogi 1184B w kilometrażu 0+000-0+576,7:7+6059+392” Gmina Suwałki przekazuje środki finansowe niezbędne do realizacji inwestycji. Pomoc
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finansowa zostanie udzielona w formie dotacji celowej w wysokości 450 000 zł. Wobec
powyższego zasadne jest podjęcie uchwały.
Marek Jeromin – Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś z Radnych ma jakieś pytania.
Radny Grzegorz Rozumowski – powiedział, że ile razy będzie wypowiadał się na ten temat, ile
pieniędzy już zostało przekazane dla Powiatu Suwalskiego. Nie wszystkie drogi gminne są
zrobione, czyżby dzielimy mieszkańców, tych co dróg nie mają, to niech nie mają a drogi
powiatowe będziemy robić. Zwrócił się, żeby radni nie głosowali.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi Suwalskiemu. Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za przyjęciem
uchwały głosowało 13 radnych, przeciw - 2, wstrzymało się - 0. Podjęto większością głosów
UCHWAŁĘ Nr LXII/359/17 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Suwalskiemu – uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Ad. 8
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Suwalskiemu.
Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy omówił projekt uchwały. W związku z planowanym
wykonaniem dokumentacji projektowej dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi
powiatowej nr 1150B Krzywe-Sobolewo-Płociczno-Gawrych Ruda-Słupie w km 7+260-8+400
oraz drogi powiatowej nr 1201B od drogi 1150B – Bryzgiel-Macharce w km 0+000-0+290”
Gmina Suwałki przekazuje środki finansowe. Pomoc finansowa zostanie udzielona
w formie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Suwałki na 2018 rok w wysokości
20 000 zł.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały. Przewodniczący Rady poddał
pod głosowanie projekt uchwały. Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za przyjęciem
uchwały głosowało 13 radnych, przeciw – 2, wstrzymało się - 0. Podjęto większością głosów
UCHWAŁĘ Nr XLII/360/18 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Suwalskiemu – stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Ad. 9
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Szpitala Wojewódzkiego
im. Ludwika Rydygiera w Suwałkach.
Dariusz Saweliew – Kierownik Ref. ds. PSG omówił projekt uchwały. Szpital Wojewódzki im.
Ludwika Rydygiera w Suwałkach zwrócił się z prośbą o wsparcie finansowe zakupu aparatu
EKG Oddziału Neurologii ze Stacją Dializ, na potrzeby doposażenia szpitala. Dotacja zostanie
udzielona ze środków budżetu Gminy Suwałki w wysokości 10 000 zł.
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały. W związku z tym Przewodniczący Rady poddał
pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu brało udział 15 radnych. Za przyjęciem
uchwały głosowało 15 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się - 0. Podjęto jednogłośnie
UCHWAŁĘ NR XLII/361/18 w sprawie udzielenia dotacji dla Szpitala Wojewódzkiego
im. Ludwika Rydygiera w Suwałkach- stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
Ad.10
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki
2018 rok.
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Danuta Bućko - Skarbnik Gminy w imieniu Wójta Gminy zwróciła się do Rady Gminy
o przyjęcie dwóch dodatkowych zmian do przedłożonego projektu uchwały w sprawie zmian
w budżecie Gminy Suwałki na 2018 rok. Po stronie planu dochodów wprowadzono zmiany:
- zwiększono dochody w wysokości 50 000 zł, z tytułu otrzymania dotacji, na podstawie decyzji
Wojewody Podlaskiego na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze
socjalnym dla uczniów;
- zwiększono dochody w wysokości 293 727,24 zł z tytułu otrzymania dotacji, na podstawie
decyzji Wojewody Podlaskiego, na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie
oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów
postępowania w sprawie jego zwrotu.
W związku z tymi zmianami budżet po stronie planu dochodów i planu wydatków zwiększy
się o kwotę 343 727,24 zł.
Marek Jeromin – Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś z Radnych ma jakieś pytania. Głosów
w dyskusji nie było.
Przewodniczący Rady poddał pod glosowanie zaproponowane zmiany do projektu uchwały
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok. Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za
przyjęciem zmian głosowało 13 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się –2.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2018 rok wraz z wprowadzonymi zmianami. Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych.
Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 2. Podjęto
większością głosów UCHWAŁĘ Nr XLII/362/17 w sprawie zmian w budżecie gminy na
2018 rok – uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
Ad. 11
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Suwałki na lata 2018– 2024.
Danuta Bućko – Skarbnik Gminy poinformowała, że w związku z dokonanymi zmianami
w uchwale w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2018 rok należy wprowadzić taką
samą zmianę po stronie planu dochodów i planu wydatków 2018 roku w projekcie uchwały
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suwałki na lata 2018-2024 tj.
zwiększenie planu dochodów i planów wydatków o kwotę 343 727,24 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 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suwałki na lata
2018-2024. Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za przyjęciem zmian głosowało 13
radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 2.
Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suwałki na lata 2018-2024 wraz
z zaproponowanymi zmianami. Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za przyjęciem
uchwały głosowało 13 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się - 2. Podjęto większością głosów
UCHWAŁĘ Nr XLII/264/18 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Suwałki na lata 2018– 2024 – uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
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Ad. 12
Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Program Współpracy Gminy Suwałki
z Organizacjami Pozarządowymi na 2018 rok przyjęty uchwałą Nr XXXIX/335/18 Rady
Gminy Suwałki z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy
Gminy Suwałki z Organizacjami Pozarządowymi na 2018 r.
Dariusz Saweliew – Kierownik Ref. ds. PSG omówił projekt uchwały. W Programie
Współpracy Gminy Suwałki z Organizacjami Pozarządowymi na 2018 r. przyjętym uchwałą
Nr XXXIX/335/18 Rady Gminy Suwałki z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia
Programu Współpracy Gminy Suwałki z Organizacjami Pozarządowymi na 2018 r. zasadne
jest wprowadzanie zadania priorytetowego, polegającego na organizacji innych imprez
sportowych z udziałem mieszkańców Gminy Suwałki, w tym współzawodnictwa sportowego
ochotniczych straży pożarnych, które stanowią część organizacji pozarządowych prężnie
działających na terenie Gminy Suwałki i Powiatu Suwalskiego. W związku z powyższym,
w celu integracji środowiska wiejskiego poprzez współzawodnictwo sportowe, wprowadza się
zmiany w/w Programie w postaci dodatkowego zadania.
Marek Jeromin – Przewodniczący Rady zapytał, czy są pytania do projektu tej uchwały.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały. W związku z tym
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu brało udział 15
radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się - 0.
Podjęto jednogłośnie UCHWAŁĘ NR XLII/365/18 zmieniającą Program Współpracy
Gminy Suwałki z Organizacjami Pozarządowymi na 2018 rok przyjęty uchwałą Nr
XXXIX/335/18 Rady Gminy Suwałki z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia
Programu Współpracy Gminy Suwałki z Organizacjami Pozarządowymi na 2018 r. stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
Ad. 13
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Suwałki do projektu pod
nazwą: „Wyposażenie świetlicy gminnej w miejscowości Turówka Nowa” w ramach
„Programu odnowy wsi województwa podlaskiego”.
Dariusz Saweliew – Kierownik Ref. ds. PSG omówił projekt uchwały. Gmina Suwałki
zamierza wyposażyć świetlicę gminną w miejscowości Turówka Nowa. W ramach projektu
w/w obiekt zaplanowano wyposażyć w meble kuchenne oraz sprzęt gospodarstwa domowego.
Ponadto na potrzeby funkcjonowania świetlicy planuje się zakupić telewizor wraz zestawem
antenowym i uchwytem do montażu oraz niezbędne meble, takie jak: stoliki i krzesła
konferencyjne, biurka i krzesła komputerowe, regały. Świetlica zostanie wyposażona również
w szafę ubraniową i wieszak. Celem realizacji projektu jest podniesienie jakości życia
mieszkańców Turówki Nowej, ich rozwoju kulturalnego, społecznego, mentalnego, jak
i intelektualnego.
Marek Jeromin – Przewodniczący Rady zapytał, czy są pytania do projektu tej uchwały.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały. W związku z tym
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu brało udział 15
radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się - 1.
Podjęto większością głosów UCHWAŁĘ NR XLII/366/18 w sprawie przystąpienia Gminy
Suwałki do projektu pod nazwą: „Wyposażenie świetlicy gminnej w miejscowości
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Turówka Nowa” w ramach „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego - stanowi
załącznik nr 14 do protokołu.
Ad. 14
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku podatku od
nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia
inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy omówił projekt uchwały W związku z tym, iż
uchwała Nr XXIII/158/01 Rady Gminy Suwałki z dnia 23 listopada 2001 r. w sprawie inkasa
łącznego zobowiązania pieniężnego, poboru podatku od nieruchomości i podatku leśnego oraz
określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso obowiązuje w stanie
niezmienionym od 16 lat, w tym również wynagrodzenie za inkaso dla inkasentów nie uległo
zmianie w tym okresie i wynosi 4,8% od pobranych kwot podatku. Z uwagi na powyższe,
proponuje się dokonanie zmiany dotychczas obowiązującej uchwały, w tym podwyższenie
wynagrodzenia inkasentom o około 45% t.j. do wysokości 7%.
Marek Jeromin – Przewodniczący Rady zapytał, czy są pytania do projektu tej uchwały.
Radny Piotr Taraszkiewicz – powiedział, że sołtysem jest już od kilku lat i kiedyś były spore
pieniądze a teraz są groszowe sprawy, bo większość osób dokonuje wpłat przez internet. Jego
zdaniem lepiej, żeby podwyższyć diety sołtysom.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu brało udział 15
radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, przeciw – 1, wstrzymało się - 1.
Podjęto większością głosów UCHWAŁĘ NR XLII/367/18 w sprawie zarządzenia poboru
podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa,
wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso - stanowi
załącznik nr 15 do protokołu.
Ad. 15
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
położonej w obrębie ewidencyjnym Taciewo.
Alicja Przekop – Kierownik Ref. ds. IG omówiła projekt uchwały. Nieruchomość o nr 205/1
oraz 205/2 położona w obrębie Taciewo jest wydzierżawiona od gminy ponad 20 lat
i dzierżawca wystąpił o nabycie tej nieruchomości. Komisja Gospodarcza Rady Gminy
pozytywnie zaopiniowała wniosek o sprzedaż działek w przetargu ograniczonym.
Marek Jeromin – Przewodniczący Rady zapytał, czy są pytania do projektu tej uchwały.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały. W związku z tym
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu brało udział 15
radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się - 2.
Podjęto większością głosów UCHWAŁĘ NR XLII/368/18 w sprawie wyrażenia zgody na
zbycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Taciewo - stanowi załącznik nr
16 do protokołu.
Ad. 16
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
położonej w obrębie ewidencyjnym Zielone Kamedulskie.
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Alicja Przekop – Kierownik Ref. ds. IG omówiła projekt uchwały. Do urzędu wpłynął wniosek
osoby, która dzierżawi działkę o nr geod. 101 w miejscowości Zielone Kamedulskie z prośbą
o jej sprzedaż. Wniosek został przedstawiony na Komisji Gospodarczej Rady Gminy Suwałki,
która wyraziła zgodę na sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu nieograniczonego.
Marek Jeromin – Przewodniczący Rady zapytał, czy są pytania do projektu tej uchwały.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały. W związku z tym
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu brało udział 15
radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się - 1.
Podjęto większością głosów UCHWAŁĘ NR XLII/369/18 w sprawie wyrażenia zgody na
zbycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Zielone Kamedulskie - stanowi
załącznik nr 17 do protokołu.
Ad. 17
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości w obrębie
ewidencyjnym Sobolewo.
Zbigniew Mackiewicz - Sekretarz Gminy omówił projekt uchwały. Do tut. urzędu wpłynął
wniosek syndyka masy upadłości dłużnika z ofertą sprzedaży nieruchomości gruntowych
niezabudowanych o nr geod. 240 o pow. 3, 8568 ha, o nr geod. 246 o pow. 6,9337 ha i o nr.
geod. 243/2 o pow. 0,0673 ha, położonych w obrębie ewidencyjnym Sobolewo
z udokumentowanymi złożami kruszywa naturalnego. Zakup nieruchomości przez Urząd
Gminy Suwałki powiększy zasoby gruntowe Gminy Suwałki, które będą mogły być
w przyszłości sprzedane na zasadach rynkowych potencjalnym oferentom, a także pozwoli
odzyskać należny po ogłoszeniu upadłości podatek od nieruchomości w pełnej wysokości.
Marek Jeromin – Przewodniczący Rady zapytał, czy są pytania do projektu tej uchwały.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały. W związku z tym
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu brało udział 15
radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się - 1.
Podjęto większością głosów UCHWAŁĘ NR XLII/370/18 w sprawie nabycia
nieruchomości w obrębie ewidencyjnym Sobolewo - stanowi załącznik nr 18 do protokołu.
Ad. 18
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntów.
Alicja Przekop – Kierownik Ref. ds. IG omówiła projekt uchwały. Zamiany działki o nr geod.
106/2 o pow. 0,2810 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Leszczewo na nieruchomości
oznaczone nr geod. 119/5 o pow. 0,0200 ha i o nr geod. 221 o pow. 0,0269 ha położone
w obrębie ewidencyjnym Mała Huta dokonuje się w celu uregulowania granic drogi
w miejscowości Mała Huta.
Marek Jeromin – Przewodniczący Rady zapytał, czy są pytania do projektu tej uchwały.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały. W związku z tym
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu brało udział 15
radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się - 0.
Podjęto jednogłośnie UCHWAŁĘ NR XLII/371/18 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę
gruntów - stanowi załącznik nr 19 do protokołu.
Ad. 19
Przedstawienie „Oceny zasobów pomocy społecznej za 2017 r.”.
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Beata Skrocka – Kierownik GOPS poinformowała, że obowiązek opracowania oceny zasobów
pomocy społecznej wynika z art. 16a ustawy o pomocy społecznej. W oparciu o uzyskane dane
przygotowany został dokument, wskazujący obszary, które w najbliższym czasie powinny stać
się przedmiotem szczególnej troski władz lokalnych. Niniejsza ocena jest materiałem
poglądowym.
Marek Jeromin – Przewodniczący Rady zapytał, czy są pytania. Radni nie wnieśli uwag.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie Ocenę zasobów pomocy społecznej.
W głosowaniu brało udział 15 radnych. Za przyjęciem głosowało 15 radnych, przeciw – 0,
wstrzymało się - 0. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2017 r. została przyjęta jednogłośnie
- stanowi załącznik nr 20 do protokołu.
Ad. 20
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
Tadeusz Chołko – Wójt Gminy, udzielił odpowiedzi:
- Radnemu Stanisławowi Grygo - poinformował, że na pytanie radnego udzielił odpowiedzi na
poprzedniej sesji, jeżeli chodzi o drogi utwardzone nie zostały zrobione ale za to zostały
wykonane inne inwestycje gdzie zainwestowano około 5 mln zł, a nie w każdym okręgu
zostało zainwestowanych 5 mln zł. Inwestycje zatwierdza rada gminy a Wójt wykonuje, co
rada zatwierdzi. Odnośnie przejazdu przez rzekę Szczeberka wyjaśnił, że droga została
zrobiona ale o przepuście przez rzekę Szczeberka przyznaje się, że nie pamiętam ale jeżeli
jest taka potrzeba to zostanie zrobiony.
- Sołtys wsi Krzywe - odpowiedział, że nie widzi problemu, żeby ustawić tablicę z informacją
„nie dotyczy mieszkańców” .
- Radnemu Grzegorzowi Moroz - odnośnie podłączenia do wodociągu we wsi Nowa Wieś
poinformował, że trzeba przebudować całą sieć główną, gmina buduje sieć główną, tam jest
czterdziestka rura, gdzie wydajność rury jest niewystarczająca.
Radny Grzegorz Moroz – powiedział, że pięćdziesiątka.
Tadeusz Chołko - Wójt Gminy – odpowiedział, że z mojej informacji jest czterdziestka.
I jeżeli mieszkańcy chcą niech zrobią projekt a gmina wybuduje. Tu nie ma złośliwości ze
strony gminy.
Radny Grzegorz Moroz – powiedział, nie mówię, że to złośliwość, tylko że ten projekt miał
być wykonany, o tym była mowa w poprzedniej kadencji na temat połączenia tych dwóch
wodociągów.
Tadeusz Chołko - Wójt Gminy odpowiedział, że to połączenie zostało wykonane w roku 2014.
Radny Grzegorz Moroz – powiedział, że ludzie chcą podłączyć się do wodociągu w Nowej
Wsi, dlaczego gmina nie zrobi projektu i nie położy nowej rury, tylko ludzie kopią studnie.
Tadeusz Chołko - Wójt Gminy odpowiedział, jeżeli chcą przyspieszyć niech zrobią projekt
a gmina wykona, tak jest w wielu miejscowościach. Chcą szybciej niech zrobią projekt
a gmina buduje, gmina może również zrobić ale to będzie odwlekało się w czasie. Jeżeli
będzie taki wniosek to zrobimy ale żeby było szybciej niech mieszkańcy zbiorą projekt a my
wpiszemy to do zadań inwestycyjnych, może jeszcze w tym roku.
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Ad. 21
Wnioski i oświadczenia.
Aneta Perkowska - Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury w Krzywem przedstawiła
informację z działalności GOK w Krzywem. W dniu 4 kwietnia 2018 r. przedstawiciele Urzędu
Gminy, GOK-u, Szkoły Podstawowej Nr 6 w Suwałkach, oraz mieszkańcy wsi Krzywe złożyli
kwiaty przy mogile w Krzywem w rocznicę zamordowania przez hitlerowców 16 członków
ruchu oporu, w 1944 r. W dniu 9 kwietnia 2018 r. przedstawiciele GOK-u w imieniu Urzędu
Gminy i oraz przedstawiciele Szkoły Podstawowej w Starym Folwarku złożyli kwiaty przy
mogile Kamienny Pomnik we wsi Tartak w rocznicę rozstrzelania przez hitlerowców Mariana
Daniłowicza i członków ruchu oporu w1944 r. W dniu 25 kwietnia 2018 r. w Gminnym
Ośrodku Kultury w Krzywem odbyły się eliminacje wstępne Konkursu Piosenki „Wygraj
sukces”, Gminny Ośrodek Kultury w Krzywem reprezentowały dzieci, które uczęszczają na
zajęcia muzyczne do świetlicy Centrum Kulturalne mieszkańców wsi Wychodne. W dniu
27 kwietnia w Gminnym Ośrodku Kultury w Krzywem odbędzie się koncert zespołu „Ocean
Życia” oraz potańcówka wiosenna. W dniu 2 i 3 maja 2018 r. w związku z obchodami Dnia
Flagi Rzeczypospolitej Polskiej i Rocznicy uchwalenia Konstytucji w Gminnym Ośrodku
Kultury w Krzywem na schodach będzie prezentowana wystawa plastyczna prac dzieci ze
świetlic terenowych pt.: „Polskie symbole narodowe" i „Konstytucja" w oczach dziecka.
W dniu 18 maja 2018 r. odbędzie się koncert zespołu litewskiego z Puńska połączony
z warsztatami tanecznymi w ramach Dni Kultury Dialogu Międzykulturowego. W dniu
19 maja 2018 r. planowany jest Piknik rodzinny w Sobolewie.
Osiągnięcia uczestników zajęć w gminnym Ośrodku Kultury w Krzywem.
- W dniu 16 kwietnia 2018 r. w XVI konkursie międzynarodowym solistów akordeonowych
na Łotwie “Naujene – 2018” Sztabiński Maksymilian zajął III miejsce.
- W dniu 21 kwietnia 2018 r. w III Międzynarodowym Konkursie Akordeonowym
w Suwałkach, którym organizatorem była Gmina Suwałki, Mateusz Jutkiewicz w kategorii
Pierwszej A1 zajął III miejsce.
- W dniu 25 kwietnia 2018 r. w eliminacjach wstępnych Konkursu Piosenki „Wygraj sukces”,
Arletta Żukowska otrzymała wyróżnienie od Jury.
Gminny Ośrodek Kultury w Krzywem w programie dotacyjnym Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego „Kultura ludowa i tradycyjna” Helena Napierała uczy wtórować
w śpiewie” otrzymał 18 500,00 zł z wkładem własnym 1 500,00 zł. Gminny Ośrodek Kultury
w Krzywem w programie dotacyjnym MKiDN w projekcie ze środków Instytutu Teatralnego
im. Zbigniewa Raszewskiego: „Lato w teatrze Krzywe-zwierciadło” otrzymał 39 920,00 zł
z wkładem własnym 9 400,00 zł, 750,00 zł (wpłaty uczestników). Półkolonie dla 18 dzieci
odbędą się w terminie 25 czerwca - 7 lipca 2018 r. Gminny Ośrodek Kultury w Krzywem
w pozyskaniu dotacji złożył projekt w III edycji Konkursu „Zapraszamy do Gry – Lokalne
projekty Edukacji Kulturowej” realizowane w ramach projektu Podlaski Pomost Kultury przez
Wojewódzki Ośrodek Animacji i Kultury w Białymstoku.
Dariusz Saweliew - Kierownik Ref. ds. PSG:
- Poinformował, że w miejscowościach, w których są siłownie zewnętrzne, w miesiącu
czerwiec, lipiec 2018 r. będą prowadzone zajęcia przez instruktora przez jeden miesiąc,
w każdej miejscowości godzinę w tygodniu.
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- Zaprosił na imprezę dotowaną z Urzędu Marszałkowskiego a organizowaną przez Suwalską
Organizacją Turystyczną na terenie Klasztoru Pokamedulskiego w Wigrach, w dniach 12 13 maja 2018 r. Od 1 maja br. rozpoczynają się obchody jubileuszu 350-lecia przybycia
Kamedułów nad Wigry, które potrwają do września br.
- Poinformował, że realizowane są projekty z zakresu zagospodarowania przestrzeni publicznej
poprzez zagospodarowanie plaż w m. Okuniowiec i Mała Huta. W miesiącu maju zostanie
rozstrzygnięty przetarg na realizację tych inwestycji. Drugi projekt dotyczący rewitalizacji
miejscowości Sobolewo poprzez budowę boiska sportowego wielofunkcyjnego, będzie
realizowany po wyłonieniu wykonawcy w miesiącu czerwcu br.
- W imieniu Wójta Gminy, własnym i pracowników urzędu zaprosił na godz. 13°° w dniu
dzisiejszym na konferencję związaną z obchodami 100- rocznicy odzyskania przez Polskę
Niepodległości. Konferencja pt. „Odzyskanie niepodległości na terenie dawnej Gminy Huta
i Kuków” poprowadzi Pan dr Tomasz Naruszewicz. Po konferencji o godz. 14°° odbędzie się
uroczyste odsłonięcie obeliska upamiętniającego 100 rocznicę odzyskania Niepodległości
przez Polskę.
Tadeusz Chołko - Wójt Gminy powiedział, że Sejm ustanowił 2018- Rokiem Jubileuszu 100lecia odzyskania Niepodległości przez Polskę. My jako mieszkańcy tej gminy jako Polacy też
chcemy uczcić tą rocznicę, upamiętnić przede wszystkim ludzi, którzy oddali swoje życie za
to, że mamy wolną Ojczyznę i żyjemy w wolnej Polsce. W związku z 100 rocznicą odzyskania
Niepodległości przez Polskę oraz 40-leciem wyboru Kardynała Karola Wojtyły na Papieża
zaprosił na uroczystości upamiętniające niniejsze wydarzenia.
Poinformował, że Gmina Suwałki została nominowana do konkursu „Teraz Polska”
organizowanego przez Fundację Polskiego Godła Promocyjnego.
Ad. 22
Zamknięcie obrad.
Marek Jeromin – Przewodniczący Rady Gminy po wyczerpaniu porządku obrad zamknął
obrady XLII Sesji Rady Gminy Suwałki.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała
Halina Marcinkiewicz

Przewodniczący Rady
Marek Jeromin
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