P R O T O K Ó Ł Nr XLV/18
XLV sesji Rady Gminy Suwałki
odbytej w dniu 24 lipca 2018 roku w godz. 800-900
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, Danuta Bućko – Skarbnik Gminy,
Beata Skrocka – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach, Sławomir
Renda – Inspektor Ref. ds. Inwestycyjnych i Gospodarczych, Bartłomiej Żuchowski Inspektor Ref. ds. Planowania Przestrzennego, Ewa Warakomska – Inspektor Ref. ds. Polityki
Społeczno-Gospodarczej, Irena Walendzewicz – Kierownik Gminnego Zespołu
Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół, Cezary Folejewski – radca prawny, Aneta
Perkowska – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Krzywem, sołtysi w liczbie 9 osób
(w tym 5 radnych gminy) – listy obecności stanowią załączniki nr 2 - 3 w załączeniu do
protokołu.
Ad. 1
Otwarcie obrad.
Marek Jeromin – Przewodniczący Rady otworzył obrady XLV Sesji Rady Gminy. Powitał
Wójta 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.
Marek Jeromin – Przewodniczący Rady zapytał, czy Radni chcieliby wnieść uwagi bądź
propozycje do przedstawionego porządku obrad.
Tadeusz Chołko - Wójt Gminy wystąpił z wnioskiem o wprowadzenie do porządku obrad „Rozpatrzenie projektu w sprawie współdziałania Gminy Suwałki z Miastem Suwaki ” - jako
punkt 13. Pozostałe punkty zostaną przesunięte według dalszej kolejności.
Marek Jeromin - Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wprowadzenie proponowanej
zmiany do porządku obrad. Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za przyjęciem wniosku
głosowało 15 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się - 0. Proponowana zmiana do porządku
obrad została przyjęta jednogłośnie.
Radni nie zgłosili innych uwag i wniosków wobec czego Przewodniczący Rady poddał pod
głosowanie porządek obrad wraz z wprowadzoną zmianą. Udział w głosowaniu wzięło 15
radnych. Za przyjęciem porządku obrad głosowało 15 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się –
0. Porządek obrad XLV sesji został przyjęty jednogłośnie.
W związku z powyższym porządek obrad sesji po zmianach będzie obejmował:
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XLIV 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 projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Suwałki na lata 2018-2024.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej
Gminy Suwałki na lata 2016-2020.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia
o przejęciu od Gminy Bakałarzewo do realizacji w ramach projektu: „Budowa sieci
wodociągowej, kanalizacyjnej i przebudowa stacji uzdatniania wody na terenie gminy
Suwałki oraz budowa sieci wodociągowej rozdzielczej na terenie gminy Bakałarzewo”
budowy sieci wodociągowej w Sokołowie.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
położonej w obrębie ewidencyjnym Mała Huta.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na
nieruchomości o nr geod. 99/7 położonej w obrębie ewidencyjnym Mała Huta.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości w obrębie
ewidencyjnym Okuniowiec.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie współdziałania Gminy Suwałki z Miastem
Suwałki.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady
Gminy Suwałki.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy
Suwałki.
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16. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
17. Wnioski i oświadczenia.
18. Zamknięcie obrad.
Ad. 3
Przyjęcie protokołu z obrad XLIV Sesji Rady Gminy Suwałki.
Przewodniczący Rady przypomniał, że protokół z obrad XLIV Sesji Rady Gminy dostępny
był do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Suwałki. Radni nie wnieśli uwag do protokołu.
Następnie Przewodniczący poddał protokół pod głosowanie. Udział w głosowaniu wzięło 15
radnych. Za przyjęciem protokołu głosowało 15 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.
Protokół z XLIV Sesji z dnia 26 czerwca 2018 r. został przyjęty jednogłośnie przez Radę
Gminy.
Ad. 4
Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy oraz z wykonania uchwał w okresie między
sesjami.
Tadeusz Chołko – Wójt Gminy przedstawił:
- sprawozdanie ze swojej działalności w okresie od dnia 27 czerwca 2018 r. do dnia 24 lipca
2018 r. – stanowi załącznik nr 4 do protokołu;
- informację z wykonania uchwał Rady Gminy podjętych na XLIV Sesji Rady Gminy
Suwałki w dniu 26 czerwca 2018 r. – stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Radni nie wnieśli uwag, w związku z czym sprawozdanie z działalności Wójta Gminy
Suwałki oraz z wykonania uchwał Rady Gminy w okresie między sesjami zostało przyjęte.
Ad. 5
Interpelacje i zapytania radnych oraz kierowników jednostek pomocniczych.
Interpelacji i zapytań – nie zgłoszono.
Ad. 6
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2018
rok.
Danuta Bućko - Skarbnik Gminy w imieniu Wójta Gminy zwróciła się z prośbą
o wprowadzenie dodatkowych zmian do przedłożonego projektu uchwały w sprawie zmian
w budżecie Gminy Suwałki na 2018 rok. W związku z otwarciem złożonych ofert na
wykonanie przebudowy odcinków dróg oraz boiska sportowego okazało się, że wzrosły ceny
wykonania zadań i w związku z tym należy dodatkowo jeszcze zwiększyć planowane środki
na zadanie wymienione w załączniku Nr 3 do projektu uchwał:
- w poz. nr 6. „Budowa i rozbudowa skrzyżowania drogi gminnej Nr 102031 B Gawrych
Ruda (rządówka) z drogą powiatową nr 1150B w msc. Gawrych Ruda”- zwiększenie
środków o 55 000 zł, po zmianie zwiększenie wyniesie 75 000 zł,
- w poz. nr 10. „Przebudowa drogi z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną
w msc. Płociczno-Tartak na dz. nr ewid. 364/53, 364/51, 364/157, 364/163, 364/4 o dł, ok.
600 m” -zwiększenie środków o 57 000 zł, po zmianie zwiększenie o 82 000 zł,
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- poz. nr 13. „Przebudowa drogi z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną w msc.
Krzywe na działce nr ewid. 119 na dł. ok. 350 m” - zwiększenie środków o 10 000 zł, po
zmianie zwiększenie o 60 000 zł,
- poz. nr 17. „Budowa i rozbudowa drogi gminnej KDg i budowa dróg wewnętrznych
ogólnodostępnych KDW w msc. Mała Huta Gmina Suwałki” - zwiększenie środków
o 400 000 zł, po zmianie zwiększenie o 1 400 000 zł,
- poz. nr 18. „Wykonanie odnowy nawierzchni bitumicznej drogi gminnej Nr 102010B
Leszczewek-Cimochowizna na długości ok. 450 m-Etap II odcinek A” zwiększenie środków
o 33 000 zł,
- poz. nr 35. „Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej wraz z zapleczem sportowym
i łącznikiem przy istniejącym budynku Szkoły Podstawowej w Starym Folwarku” zwiększenie środków o 200 000 zł.
Brakujące środki na inwestycje żeby mogły być zrealizowane Wójt proponuje przesunąć
z planowanego odszkodowania dla Agencji Nieruchomości Rolnych ponieważ sprawa jest
jeszcze w toku postępowania sądowego. Łączna kwota zwiększenia wydatków na inwestycje
wyniesie 755 000 zł.
Kolejna zmiana jest zwiększenie dochodów i wydatków z tytułu otrzymania dotacji od
Wojewody Podlaskiego na uzupełnienie środków na zakup podręczników do szkół w kwocie
16 682,57 zł, w tym część środków będzie przekazana w formie dotacji do szkoły
w Poddubówku w kwocie 993,90 zł. Pozostała kwota 15 668,67 zł jest na zakup
podręczników do szkół, których organem prowadzącym jest gmina.
Skarbnik Gminy stwierdziła, że w miesiącu sierpniu należy planować sesję Rady Gminy, na
której trzeba będzie dokonać korekty planowanych dochodów z tytułu podatku od
nieruchomości, dokonując jego zmniejszenia. Podyktowane to jest nowelizacją ustawy
o odnawialnych źródłach energii, w której to określono zasady regulujące opodatkowanie
elektrowni wiatrowych. Po nowelizacji podatek od elektrowni wiatrowych będzie naliczany
tylko od części budowlanej elektrowni czyli od jej podstawy i masztu, z wyłączeniem
urządzeń w niej znajdujących się. Prezydent RP podpisał zmianę ustawy z mocą
obowiązującą wstecz - od 1 stycznia 2018 roku. Wejście przepisów wstecz spowoduje
zwiększenie deficytu naszej gminy w 2018 roku o ok. 2 mln. złotych, w przyszłym roku
będzie to zmniejszenie planowanych dochodów o ok. 4 mln. zł. Na dzień dzisiejszy czekamy
na złożenie korekt deklaracji na podatek od nieruchomości na 2018 rok, przez podmioty
posiadające elektrownie wiatrowe. W m-cu sierpniu trzeba będzie się zastanowić i podjąć
decyzję z jakich środków zrównoważymy budżet roku 2018 roku, po zmniejszeniu
planowanych dochodów. Pan Wójt w imieniu naszej Gminy dołączył się do apelu Gminy
Świecie nad Osą wystosowanego do Premiera RP i Minister Finansów o przyznanie
samorządom rekompensaty za utracone dochody w podatku od nieruchomości od elektrowni
wiatrowych w związku z wejściem w życie zmiany ustawy o odnawialnych źródłach energii.
Do apelu przyłączyły się też gminny ościenne, na których terenie są usytuowane elektrownie
wiatrowe. Przewidywane też jest zaskarżenie podpisanej zmiany ustawy do Trybunału
Konstytucyjnego.
Tadeusz Chołko - Wójt Gminy powiedział, że otrzymał drogą mailową pismo z Gminy
Kobylnica, która jest organizatorem odwołania do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie
stwierdzenia zgodności wprowadzonej zmiany do ustawy z konstytucją.
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Skarbnik Gminy Suwałki powiedziała, że utrata planowanych dochodów o 4 mln. zł przy
naszym budżecie jest bardzo znaczącą kwotą, dzięki niej przez ostanie dwa lata nie
zaciągaliśmy kredytów. Zmiana tej ustawy jeszcze wstecz wprowadza nie tylko naszą gminę
w bardzo trudną sytuację finansową, ale i inne gminy posiadające elektrownie wiatrowe na
swoim terenie. Aby zrównoważyć budżet trzeba będzie albo zrezygnować z takich zadań
własnych z których można, albo należało będzie zaciągać nowe kredyty. W naszym
przypadku mamy dobre wskaźniki spłaty zobowiązań, które pozwalają nam zwiększenie
zadłużenia i za takim źródłem zrównoważenia budżetu jest Pan Wójt.
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 15 radnych. Za przyjęciem zmian głosowało 11 radnych, przeciw – 0,
wstrzymało się – 4.
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 11 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 4.
Podjęto większością głosów UCHWAŁĘ Nr XLV/387/18 w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2018 rok – uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Ad. 7
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Suwałki na lata 2018-2024.
Danuta Bućko – Skarbnik Gminy w imieniu Wójta Gminy zwróciła się do Rady Gminy
o wprowadzenie dodatkowych zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suwałki
do roku 2018. Zmiany zostały omówione przy projekcie uchwały w sprawie zmian
w budżecie gminy na 2018 rok.
Marek Jeromin – Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś z Radnych ma jakieś pytania.
Głosów w dyskusji nie było i Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie 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 11 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 4.
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 11 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się - 4. Podjęto większością głosów
UCHWAŁĘ Nr XLV/388/18 w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Suwałki na lata 2018-2024 – stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Marek Jeromin - Przewodniczący powitał przybyłego na obrady sesji Pana Bogdana Dyjuk członka Zarządu Województwa Podlaskiego.
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Ad. 8
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej
Gminy Suwałki na lata 2016-2020.
Sławomir Renda – Inspektor Ref. ds. IG poinformował, że projekt uchwały w sprawie
przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Suwałki na lata 2016-2020 był omawiany
na posiedzeniach Komisji Rady Gminy Suwałki. Plan gospodarki niskoemisyjnej jest
dokumentem strategicznym, który koncentruje się na podniesieniu efektywności
energetycznej, zwiększeniu wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz redukcji gazów
cieplarnianych. Istotą Planu jest osiągnięcie korzyści ekonomicznych, społecznych
i środowiskowych z działań zmniejszających emisję gazów cieplarnianych. Plan gospodarki
niskoemisyjnej jest również dokumentem, stanowiącym podstawę do ubiegania się o środki
wsparcia na działania efektywnościowe i proekologiczne związane z realizacją celów
gospodarki niskoemisyjnej.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu brało udział 15
radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.
Podjęto jednogłośnie UCHWAŁĘ NR XLV/389/18 w sprawie przyjęcia Planu gospodarki
niskoemisyjnej Gminy Suwałki na lata 2016-2020 – uchwała stanowi załącznik nr 8 do
protokołu.
Ad. 9
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia
o przejęciu od Gminy Bakałarzewo do realizacji w ramach projektu: „Budowa sieci
wodociągowej, kanalizacyjnej i przebudowa stacji uzdatniania wody na terenie gminy
Suwałki oraz budowa sieci wodociągowej rozdzielczej na terenie gminy Bakałarzewo”
budowy sieci wodociągowej w Sokołowie.
Tadeusz Chołko – Wójt Gminy omówił projekt uchwały. Gmina Suwałki zamierza
przystąpić do realizacji projektu pn. „Budowa sieci
wodociągowej, kanalizacyjnej
i przebudowa stacji uzdatniania wody na terenie gminy Suwałki oraz budowa sieci
wodociągowej rozdzielczej na terenie gminy Bakałarzewo”. W projekcie ujęta jest budowa
sieci wodociągowej na terenie gminy Bakałarzewo we wsi Sokołowo. Podjęcie uchwały jest
niezbędne do przystąpienia do realizacji projektu oraz upoważnienia Wójta Gminy do
zawarcia porozumienia z Gminą Bakałarzewo o ustaleniu warunków realizacji inwestycji.
Przewidywany koszt budowy sieci planowany jest na kwotę 238 817,18 zł.
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 XLV/390/18 w sprawie wyrażenia zgody na
zawarcie porozumienia o przejęciu od Gminy Bakałarzewo do realizacji w ramach
projektu: „Budowa sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i przebudowa stacji uzdatniania
wody na terenie gminy Suwałki oraz budowa sieci wodociągowej rozdzielczej na terenie
gminy Bakałarzewo” budowy sieci wodociągowej w Sokołowie - stanowi załącznik nr 9
do protokołu.
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Ad. 10
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
położonej w obrębie ewidencyjnym Mała Huta.
Tadeusz Chołko – Wójt Gminy omówił projekt uchwały. Do tut. Urzędu wpłynął wniosek
o nabycie działki o nr geod. 143/2 w obrębie ewidencyjnym Mała Huta. Nieruchomość
położona jest między działkami nr 31/18 i nr 32/2, które są własnością jednej osoby. Nabycie
działki nr 143/2 pozwoli na właściwe zagospodarowanie powyższych działek.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały. Przewodniczący Rady poddał
pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu brało udział 15 radnych. Za przyjęciem
uchwały głosowało 14 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 1. Podjęto większością głosów
UCHWAŁĘ Nr XLV/391/18 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
położonej w obrębie ewidencyjnym Mała Huta – stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
Ad. 11
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na
nieruchomości o nr geod. 99/7 położonej w obrębie ewidencyjnym Mała Huta.
Tadeusz Chołko – Wójt Gminy omówił projekt uchwały. Podjęcie uchwały przez Radę
Gminy w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego na rzecz PGE Dystrybucja
S.A. Oddział Białystok Rejon Energetyczny Suwałki, tj. służebności przesyłu jest
podyktowane przebudową linii elektroenergetycznej w Małej Hucie na działce o nr geod. 99/7
niezbędnej do uzbrojenia terenu pod plażę gminną. Z uwagi na społecznie uzasadnioną
potrzebę realizacji przedmiotowej inwestycji, zasadne jest podjęcie powyższej uchwały.
Marek Jeromin – Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś z Radnych ma jakieś pytania.
Głosów w dyskusji nie było.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. Udział w głosowaniu wzięło
15 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się - 0.
Podjęto jednogłośnie UCHWAŁĘ Nr XLV/392/18 w sprawie ustanowienia służebności
przesyłu na nieruchomości o nr geod. 99/7 położonej w obrębie ewidencyjnym Mała
Huta - stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
Ad. 12
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości w obrębie
ewidencyjnym Okuniowiec.
Tadeusz Chołko – Wójt Gminy omówił projekt uchwały. Nabycie działek o nr geod. 47/9
o pow. 0,0273 ha i nr geod. 47/11 o pow. 0,0132 ha położonej w obrębie ewidencyjnym
Okuniowiec dokonuje się w celu uregulowania granic drogi gminnej oznacz. nr. 172/1.
Marek Jeromin – Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś z Radnych ma jakieś pytania.
Głosów w dyskusji nie było.
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 XLV/393/18
w sprawie nabycia
nieruchomości w obrębie ewidencyjnym Okuniowiec – stanowi załącznik nr 12 do
protokołu.
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Ad. 13
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie współdziałania Gminy Suwałki z Miastem
Suwałki.
Tadeusz Chołko – Wójt Gminy omówił projekt uchwały. Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym wykonywanie zadań publicznych może być
realizowane w drodze współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego.
Zachodzi potrzeba, aby w ramach współdziałania Gminy Suwałki z Miastem Suwałki,
wyrazić zgodę na zawarcie przez Wójta Gminy Suwałki odpowiedniego porozumienia
o przekazaniu Miastu Suwałki zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego oraz
w zakresie dowozu dzieci i uczniów z terenu Gminy Suwałki do placówek oświatowych,
które określi szczegółowo przekazywane zadania oraz zasady finansowania.
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie
projekt uchwały. Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało
15 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się - 0. Podjęto jednogłośnie UCHWAŁĘ Nr
XLV/394/18 w sprawie współdziałania Gminy Suwałki z Miastem Suwałki - stanowi
załącznik nr 13 do protokołu.
Ad. 14
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady
Gminy Suwałki.
Tadeusz Chołko – Wójt Gminy poinformował, że powołanie doraźnej Komisji Statutowej jest
konieczne ze względu na potrzebę dostosowania Statutu Gminy Suwałki do obecnie
obowiązujących przepisów prawa. Zaproponował, żeby w skład doraźnej Komisji Statutowej
Rady Gminy Suwałki weszli Przewodniczący Komisji Rady Gminy i Przewodniczący Rady.
Do składu doraźnej Komisji Statutowej Rady Gminy Suwałki zostali zgłoszeni:
1) Marek Jeromin
2) Jolanta Sztermer
3) Stefan Mackiewicz
4) Jarosław Ostrowski
Kandydaci wyrazili zgodę na udział w pracach komisji.
W związku z tym Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu brało udział 15 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 10 radnych,
przeciw – 2, wstrzymujących się - 3. Podjęto większością głosów UCHWAŁĘ Nr
XLV/395/18 w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Gminy Suwałki –
stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
Ad. 15
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy
Suwałki.
Cezary Folejewski – radca prawny wyjaśnił, że potrzeba podjęcia uchwały w sprawie
ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Suwałki wynika z wejścia w życie rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników
samorządowych. To rozporządzenie powoduje, że stawki wynagrodzenia zasadniczego, które
obowiązują w tej chwili na podstawie uchwały Rady Gminy Suwałki z 2014 r. obowiązywały
do 30 czerwca 2018 r. Na mocy rozporządzenia z dnia 15 maja 2018 r. wprowadzono od
1 lipca 2018 r. obowiązujące wobec wójtów stawki wynagrodzenia zasadniczego, które są
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obniżone i zgodnie z zapisami rozporządzenia został przygotowany projekt uchwały
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Suwałki. Oczywiście są kontrowersje,
co do tego, czy rozporządzenie z dnia 15 maja 2018 r. właściwie respektuje zasady legislacji.
Nie mniej jednak taki projekt uchwały został Radzie Gminy Suwałki przedłożony
i odpowiada on tym zapisom obecnie obowiązującego rozporządzenia. Poprzednie
rozporządzenie zostało uchylone na mocy obecnego obowiązującego rozporządzenia.
Uchwała, która została podjęta w 2014 r. w sprawie wynagrodzenia dla Wójta Gminy Suwałki
nadal obowiązuje. W związku z tym, od dnia 1 lipca powstaje obowiązek ustalenia
wynagrodzenia dla Wójta Gminy Suwałki, co wynika z tego rozporządzenia, które jest w tym
momencie obowiązujące.
Radny Adam Nieszczerzewicz zapytał, co będzie jak rada gminy nie ustali.
Radca prawny – odpowiedział, że obowiązuje uchwała Rady Gminy Suwałki z 2014 r.
Kwestia ustalenia wynagrodzenia wójta jest w kompetencji rady gminy i w tym momencie nie
ma innej możliwości ustalenia wynagrodzenia jak w formie uchwały. Uchwała z 2014 r. dalej
obowiązuje, tylko w jakim zakresie będzie wypłacane wynagrodzenie, to już wymaga być
może odrębnych ustaleń, czy do tej wysokości, która wynika z nowego rozporządzenia. Do
kompetencji rady gminy należy ustalenie wysokości wynagrodzenia dla wójta
i w związku z tym został przygotowany ten projekt uchwały.
Radny Grzegorz Rozumowski – zapytał, czy można obniżyć o 30%.
Przewodniczący Rady – odpowiedział, że wszystko można, tylko pytanie polega na tym, że
przepisy prawne tak jak radca prawny mówił, są nie do końca spójne dlatego, że jest ustawa
która obowiązuje, która nie została zmieniona, wprowadzono rozporządzenie które nie jest
spójne. Jest aktem prawnym niższego rzędu.
Radny Piotr Taraszkiewicz – zapytał, na jakiej podstawie Przewodniczący Rady mówi, że to
nie jest spójne.
Marek Jeromin - Przewodniczący Rady odpowiedział, że jest taka wykładnia.
Radca prawny poinformował, że Związek Miast Polskich zamówił opinię w Kancelarii
Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partner na temat zgodności z prawem rozporządzenia
dotyczącego wynagradzania. Z tej opinii wynikają różnego rodzaju wnioski, że to
rozporządzenie wykracza poza zakres, który jest ustawowo przypisany dla rady ministrów
dotyczący możliwości uregulowania w ten sposób wynagrodzenia dla wójta. Tutaj nie można
nic więcej na tym etapie powiedzieć, bo rada gminy dalej ma możliwość w ten sposób
ustalenia wynagrodzenia jak został zaproponowany w projekcie uchwały.
Marek Jeromin - Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie
ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Suwałki. W głosowaniu brało udział 15 radnych. Za
przyjęciem uchwały głosowało 4 radnych, przeciw – 11, wstrzymało się - 0.
Uchwała nie została podjęta przez Radę Gminy Suwałki.
Ad. 16
Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
Interpelacji i zapytań – nie było.
Ad. 17
Wnioski i oświadczenia.
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Marek Jeromin - Przewodniccy Rady poprosił o zabranie głosu Pana Bogdana Dyjuka –
członka Zarządu Województwa Podlaskiego.
Bogdan Dyjuk – członek Zarządu Województwa Podlaskiego podziękował
Przewodniczącemu Rady i Wójtowi Gminy za zaproszenie. Powiedział, że jego obecność jest
spowodowana wyróżnieniem promocyjnym jakie występuje w Polsce, czyli konkursu Godła
Promocyjnego Teraz Polska. W ostatnim XII konkursie kierowanym do gmin, Gmina Suwałki
zdobyła taki laur, zaszczytne hasło możliwości wykorzystywania Godła „Teraz Polska”. Jest
to dla gminy, całej społeczności, wszystkich mieszkańców gminy niezwykle istotne i ważne
wyróżnienie. Cieszy to, że na tym terenie jest taka gmina, która przoduje, która może być
przykładem dla innych gmin w województwie.
Przedstawiciel Zarządu Województwa Podlaskiego w imieniu Marszałka Województwa
Podlaskiego Jerzego Leszczyńskiego, wręczył Panu Wójtowi list gratulacyjny wraz
z okazjonalnym upominkiem Województwa Podlaskiego z tytułu zdobycia przez Gminę
Suwałki Promocyjnego Godła "Teraz Polska".
Tadeusz Chołko - Wójt Gminy podziękował i w imieniu samorządu gminy zwrócił się
o przekazanie podziękowań Panu Jerzemu Leszczyńskiemu Marszałkowi Województwa
Podlaskiego i całemu zarządowi Urzędu Marszałkowskiego. Powiedział, że współpraca
z Urzędem Marszałkowskim jest bardzo dobra i zawsze Gmina mogła liczyć na wsparcie,
chociażby wczorajszy dzień kiedy Gmina otrzymała z Urzędu Marszałkowskiego środki
finansowe w wysokości ponad 2 mln. zł.
Tadeusz Chołko – Wójt Gminy odczytał list gratulacyjny od Wojewody Podlaskiego Bogdana
Paszkowskiego, w którym dziękuje za wiadomość o nagrodzeniu Gminy Suwałki tytułem
oraz statuetką „Teraz Polska”. Złożył gratulacje, wyrazy uznania zarówno władzom jak
i wszystkim osobom, które przyczyniły się do tego sukcesu.
Wójt Gminy zapoznał z pismem Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie. Centrum
Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie dziękuje za udział w XVIII edycji
ogólnopolskiego konkursu „Sposób na Sukces” na najlepsze działanie przedsiębiorcze
i społeczne na obszarach wiejskich. Zgłoszone przedsięwzięcie pod nawą: Gminny Ośrodek
w Krzywem otrzymało dyplom uczestnictwa w konkursie.
Wójt Gminy poinformował, że w dniu 26 sierpnia 2018 r. odbędą się dożynki wojewódzkie
w Pokamedulskim Klasztorze w Wigrach. Zaapelował do zgromadzonych aby nasza gmina
zrobiła wieniec dożynkowy. Poprosił Panią dyrektor GOK o koordynację podjętych działań
w tym zakresie.
Bogdan Dyjuk – członek Zarządu Województwa Podlaskiego powiedział, że wspólnie
z Panem Wójtem zaprasza na dożynki wojewódzkie. W ubiegłym roku rozmawialiśmy
w Białymstoku na temat tegorocznych dożynek i tą dyskusję podsumowałem jednym
zdaniem. W ubiegłym roku, czyli 2017 była diecezja drohiczyńska, poprzednio była diecezja
łomżyńska, białostocka to czas najwyższy na diecezję ełcką, na północ województwa
podlaskiego. Jak już mówimy o północy nie ma lepszego miejsca jak Gmina Suwałki
a w Gminie Suwałki jedną z tych perełek w skali regionu to Wigry, klasztor wigierski. Stąd
zaproponowaliśmy, że organizujemy samorządowe dożynki 2018 na Wigrach przy klasztorze.
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Z jednej strony to promocja gminy a z drugiej strony promocja także klasztoru, promocja
regionu północnej części województwa podlaskiego. Na dożynkach diecezjalnych, czy
wojewódzkich praktycznie jednym z takich dominujących elementów był zawsze wieniec
dożynkowy gminy, gospodarza miejsca dożynek. Myślę, że warto tutaj nie tylko na rzecz
pokazania się, ale marszałek pewne jakieś nagrody też ufunduje tym, którzy zdobędą
pierwsze miejsca. Również przełączam się do tego zaproszenia i przygotowania wieńca
dożynkowego, myślę że znając państwa przywiązanie do tradycji, kultury to tych wieńców
będzie więcej, nie tylko jeden.
Aneta Perkowska – Dyrektor GOK w Krzywem poinformowała, że Gminny Ośrodek Kultury
w Krzywem realizuje różnego rodzaju zadania i wydarzenia kulturalne na terenie Gminy
Suwałki. Został zakończony projekt Seniorzy w Akcji, na który otrzymano dofinasowanie ze
środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę”.
Do realizacji tego projektu przyczyniło się wiele osób. Podziękowała za wsparcie,
zaangażowanie dla Pana Jarosława Ostrowskiego, Pana Marka Jeromin, Pani Annie
Wojciechowskiej i wszystkim osobom, które wzięły udział podczas spotkań. Również
podziękowała za inicjatywę, zaangażowanie i wsparcie osób z terenu gminy, że dzieci
z terenu Gminy Suwałki wzięły udział w dwutygodniowych półkoloniach. Środki na to
zadanie zostały pozyskane z instytutu teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie.
W GOK w dniu 13 lipca 2018 r. odbył się wieczór autorski Pani Danuty Matysewicz – autorki
dwóch tomików poezji: „Schody do nieba” i „Dotyk nieba”. W dniu 18 sierpnia 2018 r.
odbędą się XIII regaty o puchar Wójta Gminy Suwałki, na które zaprosiła do wzięcia udziału.
Zaprosiła na jubileusz Zespołu Bagatela, będzie to dziesięciolecie zespołu.
Ad. 18
Zamknięcie obrad.
Marek Jeromin – Przewodniczący Rady Gminy po wyczerpaniu porządku obrad zamknął
obrady XLV Sesji Rady Gminy Suwałki.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała
Halina Marcinkiewicz

Przewodniczący Rady
Marek Jeromin
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