P R O T O K Ó Ł Nr XLIV/18
sesji Rady Gminy Suwałki
odbytej w dniu 26 czerwca 2018 roku w godz. 800 – 850
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. Tomaszewski Piotr
Nieobecny Radny Taraszkiewicz Piotr
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
W obradach uczestniczyli: Tadeusz Chołko – Wójt Gminy, Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz
Gminy i Radny Powiatu Suwalskiego, 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, Dariusz Saweliew – Kierownik Ref. ds.
Polityki Społeczno-Gospodarczej, Irena Walendzewicz – Kierownik Gminnego Zespołu
Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół, Aneta Perkowska – Dyrektor Gminnego Ośrodka
Kultury w Krzywem, Stanisław Szwengier – Radny Powiatu Suwalskiego, sołtysi w liczbie 9
osób (w tym 4 radnych gminy) – listy obecności stanowią załączniki nr 2 - 4 w załączeniu
do protokołu.
Ad. 1
Otwarcie obrad.
Marek Jeromin – Przewodniczący Rady otworzył obrady XLIV Sesji Rady Gminy. Powitał
Wójta Gminy, Sekretarza Gminy, radnych, kierowników referatów, sołtysów wsi oraz
wszystkich obecnych na sesji.
Przewodniczący Rady stwierdził, że na 15 radnych ustawowego składu Rady Gminy zgodnie
z listą obecności w obradach uczestniczy 14 radnych, wobec czego istnieje wymagane
quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.
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Ad. 2
Przyjęcie porządku obrad.
Porządek obrad sesji radni otrzymali wraz z materiałami do poszczególnych punktów obrad.
Marek Jeromin – Przewodniczący Rady zapytał, czy Radni chcieliby wnieść uwagi bądź
propozycje do przedstawionego porządku obrad.
Do porządku obrad nie zgłoszono uwag, wobec czego Przewodniczący Rady poddał pod
głosowanie porządek obrad. Udział w głosowaniu wzięło 14 radnych. Za przyjęciem
porządku obrad głosowało 14 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się - 0.
Porządek obrad sesji będzie obejmował:
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XLIII Sesji Rady Gminy Suwałki.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy oraz z wykonania uchwał w okresie między
sesjami.
5. Interpelacje i zapytania radnych oraz kierowników jednostek pomocniczych.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2018 rok.
7. Rozpatrzenie uwagi złożonej do wyłożonego do publicznego wglądu projektu Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Suwałki.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Suwałki.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca
okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli zorganizowanego na terenie Gminy Suwałki.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca
okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli zorganizowanego na terenie Gminy Suwałki.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy
Suwałki do projektu pn."Nowe usługi dla biznesu - nowe możliwości dla regionów
transgranicznych".
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy
Suwałki do projektu pn. "Wzmacnianie współpracy służb ratowniczych w zakresie
ochrony pożarowej na obszarze Polski i Litwy".
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy
Suwałki do projektu pn."Współpraca Litwy i Polski w zakresie ochrony dziedzictwa
kulturowego i promowanie rozwoju turystyki”.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
położonej w obrębie ewidencyjnym Bród Nowy.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
położonej w obrębie ewidencyjnym Płociczno-Tartak.
17. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
18. Wnioski i oświadczenia.
19. Zamknięcie obrad.
Ad. 3
Przyjęcie protokołu z obrad XLIII Sesji Rady Gminy Suwałki.
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Do protokołu uwag nie zgłoszono zatem Przewodniczący zarządził głosowanie nad
przyjęciem protokołu.
W głosowaniu udział wzięło 14 radnych. Za przyjęciem protokołu nr XLIII/18 głosowało 14
radnych, przeciw – 0, wstrzymywało się - 0.
Protokół z obrad XLIII Sesji Rady Gminy Suwałki został przyjęty jednogłośnie.
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 30 maja 2018 r. do dnia 26 czerwca 2018 r. – stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy przedstawił sprawozdanie z wykonania uchwał
Rady Gminy podjętych na XLIII Sesji Rady Gminy w dniu 29 maja 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.
Sołtys wsi Mała Huta zwróciła się w imieniu mieszkańców o wydłużenie czasu oświetlenia
ulicznego w okresie letnim ponieważ rozpoczął się sezon wakacyjny i urlopowy dlatego
coraz więcej osób późnym wieczorem spaceruje i wypoczywa przy jeziorze.
Radny Grzegorz Moroz zwrócił się o puszczenie równiarki na drogi gminne o nawierzchni
żwirowej. Zwrócił się o uzupełnieniu dziury w drodze na odcinku między miejscowością
Nowa Wieś a Mała Huta.
Radny Stanisław Grygo zapytał:
- Czy w tym roku będzie budowany wodociąg we wsi Trzciane?
- Kiedy komisja ds. szacowania szkód rozpocznie pracę w terenie?
- W ubiegłym roku rozmawiał z dyrektorem KOWR, który wystąpił na drogę sądową z gminą
o odszkodowanie, zapytał, czy proces zakończył się i z jakim skutkiem dla gminy.
Radny Stefan Mackiewicz zaapelował o ustawienie tablic ostrzegających korzystających
z pomostu na plaży w miejscowości Krzywe nad jeziorem Czarnym, ponieważ pomost jest
w złym stanie i grozi niebezpieczeństwem.
Ad. 6
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2018
rok.
Ewa Sienkiewicz - Kierownik Ref. ds. Finansowych w imieniu Wójta Gminy zwróciła się
o wprowadzenie dodatkowych zmian do przedłożonego projektu uchwały w sprawie zmian
w budżecie gminy na 2018 rok. Po stronie planu dochodów wprowadzono zmiany z tytułu:
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- na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego otrzymano dotację celową na realizację
rządowego programu „Dobry start” na wypłatę świadczenia dobry start oraz kosztów jego
obsługi w kwocie 382 850 zł,
- zmniejszono dochody majątkowe, a zwiększono dochody bieżące w związku z otrzymaną
pomocą finansową na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania dla jednostek
Ochotniczych Straży Pożarnych w kwocie 8 000 zł.
Do wysokości otrzymanych dotacji odpowiednio zwiększono plan wydatków.
W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Suwałkach zwiększono dochody z tytułu
odsetek i kosztów upomnienia w zapłacie należności za pobyt członka rodziny w DPS i
zwiększono wydatki na opłatę kosztów komorniczych w związku z jej egzekucją komorniczą
w kwocie
158 zł. Zwiększono plan wydatków związanych z realizacją zadań
określonych ustawą prawo ochrony środowiska w kwocie 21 000 zł z przeznaczeniem na
usuwanie azbestu z budynków na terenie Gminy Suwałki.
Marek Jeromin – Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś z Radnych ma jakieś pytania.
Głosów w dyskusji nie było. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zaproponowane
zmiany do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok. Udział w
głosowaniu wzięło 14 radnych. Za przyjęciem zmian głosowało 12 radnych, przeciw – 0,
wstrzymało się – 2.
Radny Grzegorz Rozumowski – zapytał, do jakiej dotacji nie zakwalifikowała się droga w m.
Korobiec, czy droga w Płocicznie też będzie dofinasowana z jakiegoś program.
Tadeusz Chołko - Wójt Gminy odpowiedział, że z Urzędu Marszałkowskiego Wydziału
Geodezji, dojazd do gruntów rolnych.
Zbigniew Mackiewicz - Sekretarz Gminy powiedział, że drogi żwirowe budujemy
korzystając z dofinasowania na dojazdy do gruntów rolnych. Gmina nie otrzymała
dofinansowania na tą drogę.
Radny Grzegorz Rozumowski – powiedział, że to „kolejne oszustwo wasze”.
Zbigniew Mackiewicz - Sekretarz Gminy powiedział: „dlaczego nasze, ja do żadnego
oszustwa nie przyznaje się”.
Radny Grzegorz Rozumowski powiedział: „specjalnie wszystko się robi, żeby się nie
zakwalifikowała”.
Sekretarz Gminy i Wójt Gminy - „to proszę nam udowodnić, że my specjalnie robimy, że się
nie zakwalifikowała”.
Przewodniczący Rady zakończył dyskusję i poddał pod głosowanie projekt uchwały w
sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok wraz z wprowadzonymi zmianami. Udział w
głosowaniu wzięło 14 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych, przeciw – 1,
wstrzymało się - 2. Podjęto większością głosów UCHWAŁĘ Nr XLIV/377/18 w sprawie
zmian w budżecie gminy na 2018 rok – uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Ad. 7
Rozpatrzenie uwagi złożonej do wyłożonego do publicznego wglądu projektu Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Suwałki.
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Tadeusz Chołko – Wójt Gminy przedstawił uwagi zgłoszone do wyłożonego do publicznego
wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Suwałki i wniósł o ich nieuwzględnienie:
1) Uwaga wpłynęła 15 czerwca 2018 r., wnioskodawca – Przedsiębiorstwo Produkcji
Materiałów Drogowych Kruszbet S.A. Treść uwagi: Usunięcie istniejącego pasa
buforowego oraz pasa zieleni izolacyjnej z lokalizacji na działce nr 113/2 obręb
Krzywe, gmina Suwałki. Uwzględnienie zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu złoża kruszywa naturalnego „Krzywe I” – w
zakresie usunięcia zapisów w § 7 ust. 1 pkt 2 ppkt d) oraz § 7 ust.1 pkt 2 ppkt. e.
Wójt Gminy wniósł o nieuwzględnienie tej uwagi dlatego, że dla usunięcia tego pasa trzeba
zmienić plan zagospodarowania przestrzennego, który w każdej chwili można zmienić i nie
trzeba ujmować tego w studium.
Katarzyna Jabłońska - Kierownik Ref. ds. PP uzupełniła wypowiedź informując, że teren
wyznaczony w studium obejmuje zarówno teren pod wydobycie jak i w studium wszystkie
obszary, na które on oddziałuje. Jest to jedno wydzielenie planistyczne i zmiana planu
miejscowego jest możliwa w przypadku gdyby była uzasadniona taka zmiana.
Marek Jeromin - Przewodniczący Rady powiedział, że ten wał ochronny był ustalony na
życzenie mieszkańców.
Radny Stefan Mackiewicz – powiedział, że wał ochronny w momencie kiedy tam jest
kopalnia i jest prowadzone wydobycie, to on oddziela tą kopalnię od domów, taki był jego cel
żeby zatrzymać hałas, kurz. Rozbiórka wału w tym momencie jest nieuzasadniona ponieważ
odsłoni przestrzeń kopalnianą.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek Wójta Gminy o nieuwzględnienie
uwagi Przedsiębiorstwa Produkcji Materiałów Drogowych Kruszbet S.A. ul. Bakałarzewska
86, 16-400 Suwałki. Udział w głosowaniu wzięło 14 radnych. Za nieuwzględnieniem uwagi
głosowało 11 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się – 3.
Rada Gminy większością głosów uwagi nie uwzględniła.
2) Uwaga wpłynęła 20 czerwca 2018 r. wnioskodawca – właściciel gruntów. Treść uwagi:
Wniosek o nieograniczenie dysponowania gruntem wnoszącego tj. nr działki 39/6 obręb
o powierzchni 6900 m² w miejscowości Trzciane gm. Suwałki, której wnoszący jest
właścicielem. W przyszłości wnoszący chciałby podzielić działkę na 6 mniejszych działek lub
w ostateczności na cztery działki ok. 17000 m² każda, by wybudować domy mieszkalne
swoim dzieciom, wnukom, prawnukom.
Wójt Gminy wniósł o nieuwzględnianie w/w uwagi a to dlatego, że w tej chwili jest tam
robiony plan i w projekcie planu jest to uwzględnione.
Katarzyna Jabłońska - Kierownik Ref. ds. PP uzupełninia, że jeżeli chodzi o studium to teren
nieruchomości i kilka sąsiednich w tym rejonie w całości zostały objęte przeznaczeniem pod
zabudowę mieszkaniową z dopuszczeniem zabudowy zagrodowej, zabudowy usługowej.
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Ustalenie takie dotyczy całej działki składającego uwagę. Uwaga jest nieadekwatna
ponieważ studium umożliwia przeznaczenie na cele wynikające z uwagi i nie powinno
zawierać szczegółowych ustaleń na ile działek budowlanych będzie mogła być podzielona
nieruchomość nr 39/6. To studium umożliwia podział tej nieruchomości na działki w
wielkościach określonych we wniosku.
Radny Grzegorz Moroz – powiedział, to dlaczego napisał uwagę.
Katarzyna Jabłońska - Kierownik Ref. ds. PP odpowiedziała, że udzielono składającemu
uwagę informację, że uwaga nie dotyczy ustaleń zawartych w studium ale w planie
miejscowym jednak nie spotkało się to ze zrozumieniem. Uwaga wpłynęła formalnie w
terminie i trzeba ją rozpatrzyć, choćby merytorycznie nic nie wnosiła.
Radny Grzegorz Moroz – powiedział, to przyjęcie tej uwagi też nic nie wnosi.
Rady Stanisław Grygo – stwierdził, że jest opracowywany plan dla tego terenu i zapytał kiedy
zostanie zakończony plan.
Katarzyna Jabłońska - Kierownik Ref. ds. PP odpowiedziała, że procedura została rozpoczęta
kilka lat temu, w tym roku uzyskaliśmy zgodę na wyłączenie lasów z produkcji leśnej.
Procedura jest szczególnie skomplikowana ponieważ wychodzą nowe uwarunkowania.
W między czasie też się zmieniały cele właścicieli nieruchomości, którzy cały czas na bieżąco
składają wnioski do tego planu miejscowego a my wszystkie próbujemy uwzględnić w jak
największym stopniu. W tym roku doprowadzimy do wyłożenia, do publicznego wglądu
projekt planu.
Marek Jeromin - Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek Wójta Gminy
o nieuwzględnienie uwagi złożonej 20.06.2018 r. do Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Suwałki. Udział w głosowaniu wzięło 14 radnych.
Za nieuwzględnieniem uwagi głosowało 10 radnych, przeciw - 1, wstrzymało się – 3.
Rada Gminy większością głosów uwagi nie uwzględniła.
Ad. 8
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Suwałki.
Katarzyna Jabłońska – Kierownik Ref. ds. PP poinformowała, że Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego stanowi obligatoryjny dokument planistyczny
określający politykę gminy oraz zasady zagospodarowania przestrzennego. Przedłożony
projekt uchwały w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Suwałki jest zgodny z przepisami ustawy o
planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym oraz przepisami
odrębnymi. Ustalenia studium stanowią, kontynuację dotychczasowej polityki przestrzennej
gminy.
Marek Jeromin – Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś z Radnych ma jeszcze jakieś pytania do
projektu uchwały. Więcej głosów w dyskusji nie było. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie
uchwałę w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
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Gminy Suwałki. Udział w głosowaniu wzięło 14 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 11
radnych, przeciw - 0, wstrzymało się – 3.

Podjęto większością głosów UCHWAŁĘ Nr XLIV/378/18 w sprawie uchwalenia
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Suwałki
– stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Ad. 9
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca
okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli zorganizowanego na terenie Gminy Suwałki.
Dariusz Saweliew - Kierownik Ref. ds. PSG omówił projekt uchwały. Zgodnie z ustawą z
dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, Rada Gminy może wyrazić, w drodze uchwały będącej
aktem prawa miejscowego, zgodę na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do
kąpieli, funkcjonującym przez okres nie dłuższy niż 30 dni w roku kalendarzowym,
określając sezon kąpielowy dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli. Wniosek
o utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli został złożony przez
Gminę Suwałki, która będzie organizatorem miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do
kąpieli na jeziorze Czarnym w miejscowości Krzywe w Gminie Suwałki w dniach od 15 lipca
2018
r.
do
13 sierpnia 2018 r.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały. 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 XLIV/379/18 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca
okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli zorganizowanego na terenie Gminy Suwałki
– stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Ad. 10
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca
okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli zorganizowanego na terenie Gminy Suwałki.
Dariusz Saweliew Kierownik Ref. ds. PSG omówił projekt uchwały. Wniosek o utworzenie
miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli
został złożony przez Polskie
Towarzystwo Turystyczno–Krajoznawcze Oddział w Suwałkach im. J. Klimko, który będzie
organizatorem tego miejsca od dnia 17 lipca 2018 r. do 15 sierpnia 2018 r. Radni nie
wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały. Przewodniczący Rady poddał pod
głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu brało udział 14 radnych. Za przyjęciem uchwały
głosowało 13 radnych, przeciw – 1, wstrzymało się – 0. Podjęto większością głosów
UCHWAŁĘ Nr XLIV/380/18 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca
okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli zorganizowanego na terenie Gminy Suwałki
– stanowi załącznik nr 10do protokołu.
Ad. 11
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy
Suwałki do projektu pn."Nowe usługi dla biznesu - nowe możliwości dla regionów
transgranicznych".

7

Dariusz Saweliew - Kierownik Ref. ds. PSG omówił projekt uchwały. Gmina Suwałki
w partnerstwie z Samorządem Varene z Litwy, jako Partnerem Wiodącym oraz Gminą Ełk,
zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie projektu pn.: "Nowe usługi dla biznesu - nowe
możliwości dla regionów transgranicznych". Projekt zostanie złożony w ramach Programu
Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska. W ramach Programu można uzyskać wsparcie
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na poziomie 85%, natomiast wkład własny
partnerów wyniesie 15 %. Całkowita wartość projektu wyniesie 586 120,33 zł, środki własne
Gminy Suwałki wyniosą 87 918,05 zł.
Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś z Radnych ma jakieś pytania do projektu uchwał.
Głosów w dyskusji nie było. Przewodniczący Rady poddał uchwałę pod głosowanie.
W głosowaniu brało udział 14 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych,
przeciw – 0, wstrzymało się – 1.
Podjęto większością głosów UCHWAŁĘ Nr XLIV/381/18 w sprawie wyrażenia zgody na
przystąpienie Gminy Suwałki do projektu pn."Nowe usługi dla biznesu - nowe
możliwości dla regionów transgranicznych" – stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
Ad. 12
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy
Suwałki do projektu pn. "Wzmacnianie współpracy służb ratowniczych w zakresie
ochrony pożarowej na obszarze Polski i Litwy".
Dariusz Saweliew - Kierownik Ref. ds. PSG omówił projekt uchwały. Gmina Suwałki jako
Partner Wiodący z Partnerami: Gminą Bakałarzewo, Miejską Strażą Pożarną w Marijampolu
oraz Powiatową Strażą Pożarną w Marijampolu, zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie
projektu pn.: "Wzmacnianie współpracy służb ratowniczych w zakresie ochrony pożarowej na
obszarze Polski i Litwy". Projekt zostanie złożony w ramach Programu Współpracy Interreg
V-A Litwa-Polska. W ramach Programu można uzyskać wsparcie z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego na poziomie 85%, natomiast wkład własny partnerów wyniesie 15 %.
Całkowita wartość projektu wyniesie 933 376,79 zł, środki własne Gminy Suwałki wyniosą
140 006,54 zł.
Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś z Radnych ma jakieś pytania do projektu uchwał.
Głosów w dyskusji nie było. Przewodniczący Rady poddał uchwałę pod głosowanie.
W głosowaniu brało udział 14 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych,
przeciw – 0, wstrzymało się – 1.
Podjęto większością głosów UCHWAŁĘ Nr XLIV/382/18 w sprawie wyrażenia zgody na
przystąpienie Gminy Suwałki do projektu pn. "Wzmacnianie współpracy służb
ratowniczych w zakresie ochrony pożarowej na obszarze Polski i Litwy" – stanowi
załącznik nr 12 do protokołu.
Ad. 13
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy
Suwałki do projektu pn."Współpraca Litwy i Polski w zakresie ochrony dziedzictwa
kulturowego i promowanie rozwoju turystyki”.
Dariusz Saweliew - Kierownik Ref. ds. PSG omówił projekt uchwały. Gmina Suwałki
w partnerstwie z Samorządem Solečnikai z Litwy, jako Partnerem Wiodącym, zamierza
złożyć wniosek o dofinansowanie projektu pn.: „Współpraca Litwy i Polski w zakresie
ochrony dziedzictwa kulturowego i promowania turystyki”. Projekt zostanie złożony w
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ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska. W ramach Programu można
uzyskać wsparcie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na poziomie 85%,
natomiast wkład własny partnerów wyniesie 15 %. Całkowita wartość projektu wyniesie
372 626,31 zł, udział Gminy Suwałki wyniesie 55 893,98 zł.
Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś z Radnych ma jakieś pytania do projektu uchwał.
Głosów w dyskusji nie było. Przewodniczący Rady poddał uchwałę pod głosowanie.
W głosowaniu brało udział 13 radnych (radny Grzegorz Rozumowski nie brał udziału
w głosowaniu był nieobecny na sali obrad). Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych,
przeciw – 0, wstrzymało się – 1.
Podjęto większością głosów UCHWAŁĘ Nr XLIV/383/18 w sprawie wyrażenia zgody na
przystąpienie Gminy Suwałki do projektu pn."Współpraca Litwy i Polski w zakresie
ochrony dziedzictwa kulturowego i promowanie rozwoju turystyki” – stanowi załącznik
nr 13 do protokołu
Ad. 14
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
położonej w obrębie ewidencyjnym Bród Nowy.
Zbigniew Mackiewicz - Sekretarz Gminy omówił projekt uchwały. Do tut. Urzędu wpłynął
wniosek osoby fizycznej o nabycie działki o nr geod. 17 o pow. 0,0700 ha położonej
w miejscowości Bród Nowy. Wniosek został przedstawiony na Komisji Gospodarczej Rady
Gminy Suwałki, która wyraziła zgodę na sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu
nieograniczonego.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały. 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 XXIX/384/18 w sprawie wyrażenia zgody na
zbycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Bród Nowy – stanowi
załącznik nr 14 do protokołu.
Ad. 15
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy omówił projekt uchwały. Zamiany działki
oznaczonej nr geod. 82/1 o pow. 0,0042 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Czerwony
Folwark, stanowiącej własność Gminy Suwałki na nieruchomość oznaczoną nr geod. 9/38
o pow. 0,0325 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Czerwony Folwark dokonuje się w celu
uregulowania granic drogi.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały. 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 XLIV/385/18 w sprawie wyrażenia zgody na
zamianę nieruchomości – stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
Ad. 16
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
położonej w obrębie ewidencyjnym Płociczno-Tartak.
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Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy omówił projekt uchwały. Do tut. Urzędu wpłynął
wniosek z chęcią nabycia części działki o nr geod. 479/28 o w obrębie ewidencyjnym
Płociczno-Tartak z prośbą o jej sprzedaż.
Sekretarz Gminy w imieniu Wójta Gminy zwrócił się o wprowadzenie autopoprawki do § 1
w/w projektu uchwały. § 1 otrzymuje brzmienie: „§ 1. Wyraża zgodę na zbycie
nieruchomości gruntowej oznaczonej nr geod. 479/65 o powierzchni 0,1355 ha położonej w
obrębie ewidencyjnym Płociczno-Tartak”.
Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś z Radnych ma jakieś pytania do projektu uchwał.
Radny Grzegorz Rozumowski – zapytał, czy działki zostały już wydzielone.
Zbigniew Mackiewicz - Sekretarz Gminy odpowiedział, że działka została podzielona na trzy
działki i działka, która jest przedmiotem dzisiejszej uchwały jest o pow. 0, 1355 ha, a
pozostałe dwie działki są o podobnej powierzchni.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zgłoszoną autopoprawkę. W głosowaniu brało
udział 14 radnych. Za przyjęciem autopoprawki głosowało 14 radnych, przeciw - 0,
wstrzymało się. Autopoprawka została przyjęta jednogłośnie.
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 XLIV/386/18 w
sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym
Płociczno-Tartak – stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
Ad. 17
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
Tadeusz Chołko – Wójt Gminy udzielił odpowiedzi:
- Sołtys wsi Mała Huta odnośnie oświetlenia ulicznego poinformował, że zrobimy wszystko
żeby lampy świeciły całą noc.
- Radnemu Grzegorzowi Morozowi – odnośnie równania dróg poinformował, że od wczoraj
równarka równa drogi na terenie gminy. Odnośnie dziury w drodze, zostanie naprawiona.
- Radnemu Stanisławowi Grygo odnośnie budowy wodociągu we wsi Trzciane odpowiedział,
że w tym roku będzie robiony. Jeżeli chodzi o sprawę z KOWR wyjaśnił, sprawa jest w
sądzie odbyły się dwie rozprawy i mam nadzieję, że w tym roku zakończy się. Odnośnie
szacowania strat – w dniu dzisiejszym o godz. 11ºº Ośrodek Doradztwa Rolniczego w
Suwałkach organizuje szkolenie odnośnie szacowania strat.
- Radnemu Stefanowi Mackiewicz w sprawie ustawienia tablic na plaży poinformował, że
zostaną postawione.
Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy uzupełnił wypowiedź Wójta Gminy odnośnie
szacowania strat przez komisję poinformował, że w ubiegłym tygodniu Wojewoda Podlaski
powołał komisję do szacowania szkód. W dniu dzisiejszym Ośrodek Doradztwa Rolniczego
w Suwałkach organizuje spotkanie informacyjno-szkoleniowe na temat szacowania strat.
Ośrodek Doradztwa Rolniczego delegował jednego pracownika na dwie gminy. Jeden
pracownik na Gminę Suwałki i na Gminę Szypliszki. W tej chwili jest już ponad 300
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wniosków i ciągle spływają. Mam nadzieję, że dzisiaj będziemy wiedzieli więcej na ten temat
i już byśmy chcieli, żeby jutro komisja ruszyła w teren.
Radny Powiatu - Stanisław Szwengier zapytał, czy pastwiska i kukurydza też są włączone.
Zbigniew Mackiewicz - Sekretarz Gminy odpowiedział, że w tej chwili wszystko będzie
szacowane, od piątku można już szacować kukurydzę. Aktualnie susza rolnicza
występuje wśród wszystkich monitorowanych upraw i są to: zboża jare, zboża ozime, rośliny
strączkowe, krzewy owocowe, warzywa gruntowe, truskawki, tytoń, drzewa owocowe,
rzepak, kukurydza na ziarno, kukurydza na kiszonkę, chmiel, ziemniak i burak cukrowy.
Pastwiska były ujęte w poprzednim komunikacie.
Ad. 18
Wnioski i oświadczenia.
Tadeusz Chołko -Wójt Gminy zapoznał z informacją Wojewody Podlaskiego o pomocy ze
środków krajowych dla producentów rolnych poszkodowanych w wyniku niekorzystnych
zjawisk atmosferycznych w tym suszy. Producenci rolni mogą ubiegać się w ramach
obowiązujących przepisów o kredyt preferencyjny zarówno obrotowy na wznowienie
produkcji w gospodarstwa rolnych i na odtworzenie środków trwałych. Powyższe kredyty
mogą zostać udzielone na nakłady poniesione po dniu wystąpienia szkody. Ponadto kredyty
mogą zostać udzielenie w terminie do 12 miesięcy od daty oszacowania szkód przez komisję
powołaną przez wojewodę. Udzielenie przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego, na indywidualny wniosek rolnika, który poniósł szkody spowodowane przez
niekorzystne zjawiska atmosferyczne, w tym suszę na podstawie ustawy o ubezpieczeniu
rolników pomocy w opłacaniu bieżących składek na ubezpieczenie społeczne oraz
regulowaniu zaległości z tego tytułu w formie odroczenia terminu płatności składek i
rozłożenia ich na dogodne raty, a także umorzenie w całości lub w części bieżących składek.
Zastosowanie przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa na podstawie art. 23a ustawy o
gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa odroczenia i rozłożenia na raty
płatności z tytułu umów sprzedaży i dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej
Skarbu Państwa oraz ulg w opłatach czynszu, a także umorzenia raty płatności czynszu z
tytułu umów dzierżawy, na indywidualny wniosek producenta rolnego. Udzielenie na
podstawie ustawy Ordynacja podatkowa przez Wójta ulg w podatku rolnym.
Aneta Perkowska - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Krzywem poinformowała, że
GOK w Krzywem przeprowadził szereg imprez w miesiącu czerwcu, między innymi Dzień
Dziecka w GOK w Krzywem. W nawiązaniu do projektu Seniorzy w Akcji odbyły się dwa
duże wydarzenia. Spotkanie z Janem Bacewiczem w siedzibie Wigierskiego Parku
Narodowego w Krzywem w Dziupli i podsumowanie projektu Krzywe, czyli wioskowy serial
teatralny. W Centrum Kulturalnym mieszkańców wsi Wychodne odbyły się „Muzyczne
Prezentacje”, czyli przegląd rocznego dorobku twórczego pracowni muzycznych Gminnego
Ośrodka Kultury w Krzywem. Od dnia 25 czerwca br. rozpoczęły się półkolonie dla dzieci,
terenu Gminy Suwałki, które zakończą się 7 lipca 2018 r. spektaklem plenerowym. Zaprosiła
do Starego Folwarku na festyn rodzinny w dniu 21 lipca 2018 r. W związku z nowo
powstałym Uniwersytetem III Wieku na terenie Gminy Suwałki zaprosiła na warsztaty, które
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odbywają się w każdy czwartek o godz. 10ºº w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w
Krzywem.
Ad. 19
Zamknięcie obrad.
Marek Jeromin – Przewodniczący Rady Gminy po wyczerpaniu porządku obrad zamknął
obrady XLIV Sesji Rady Gminy Suwałki.
Na tym protokół zakończono.

Protokołowała
Halina Marcinkiewicz

Przewodniczący Rady
Marek Jeromin
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