P R O T O K Ó Ł Nr XLVI/18
sesji Rady Gminy Suwałki
odbytej w dniu 24 sierpnia 2018 roku w godz. 800-940
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. Czerniawska Iwona Teresa
2. Golubek Lucyna
3. Grygo Stanisław
4. Jeromin Marek
5. Józefowicz Mariusz Waldemar
6. Mackiewicz Stefan
7. Moroz Grzegorz
8. Ostrowski Jarosław
9. Rozumowski Grzegorz
10. Sawicki Marian
11. Sztermer Jolanta
12. Piotr Taraszkiewicz
13. Tomaszewski Piotr
Radni nieobecni na obradach: Bałtrukanis Janusz, Nieszczerzewicz Adam.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
W obradach uczestniczyli: Tadeusz Chołko – Wójt Gminy, Zbigniew Mackiewicz –
Sekretarz Gminy, Danuta Bućko – Skarbnik Gminy, Beata Skrocka – Kierownik Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach, Alicja Przekop – Kierownik Ref. ds.
Inwestycyjnych
i Gospodarczych, Katarzyna Jabłońska – Kierownik Ref.
ds. Planowania Przestrzennego, Dariusz Saweliew – Kierownik Ref. ds. Polityki SpołecznoGospodarczej, Ewa Sienkiewicz – Kierownik Ref. ds. Finansowych, Cezary Folejewski –
radca prawny, Aneta Perkowska – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Krzywem,
sołtysi wsi w liczbie 8 osób (w tym 4 radnych gminy) – listy obecności stanowią załączniki
nr 2 i 3 w załączeniu do protokołu.
Ad. 1
Otwarcie obrad.
Marek Jeromin – Przewodniczący Rady otworzył obrady XLVI Sesji Rady Gminy. Powitał
Wójta Gminy, Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy, radnych, kierowników referatów,
sołtysów oraz wszystkich obecnych na sesji.
Przewodniczący Rady stwierdził, że na 15 radnych ustawowego składu Rady Gminy
zgodnie
z listą obecności w obradach uczestniczy 13 radnych, wobec czego istnieje
wymagane quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Ad. 2
Przyjęcie porządku obrad.
Porządek obrad sesji radni otrzymali wraz z materiałami do poszczególnych punktów obrad.
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Marek Jeromin – Przewodniczący Rady zapytał, czy Radni chcieliby wnieść uwagi bądź
propozycje do przedstawionego porządku obrad.
Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy w imieniu Wójta Gminy wystąpił z wnioskiem
o wprowadzenie zmian do porządku obrad, polegających na:
- wprowadzeniu do porządku obrad: „Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości o nr geod. 99/7 położonej w obrębie
ewidencyjnym Mała Huta” - jako pkt 20. Na poprzedniej sesji rada gminy podjęła
uchwałę w powyższej sprawie. Notariusz zakwestionował brak formy ustanowienia
służebności w podjętej uchwale. W związku z tym został przygotowany nowy projekt
uchwały uwzględniający tą zmianę.
- wprowadzeniu do porządku obrad: „Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na realizację projektu „Rozwój elektronicznych usług publicznych województwa
podlaskiego”- jako pkt 21. Uzasadnił, że Gmina Suwałki postanowiła przystąpić do
realizacji projektu pn. „Rozwój elektronicznych usług publicznych województwa
podlaskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej VIII Infrastruktura dla usług użyteczności
publicznej, Działania 8.1 Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną.
Do zawarcia umowy o dofinansowanie projektu konieczne jest podjęcie przez Radę Gminy
Suwałki uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji przez Gminę
Suwałki ww. projektu.
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- wprowadzeniu do porządku obrad: „Stanowisko Rady Gminy Suwałki w sprawie
wyrażenia poparcia dla działań Rady Gminy Kobylnica dotyczących skierowania do
Trybunału Konstytucyjnego wniosku o zbadanie, czy przepis art. 17 pkt 2 ustawy z dnia
7 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych
innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1276) jest zgodny z przepisami Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej” - jako pkt 22. Uzasadnił, że dotyczy ustawy, która wprowadza
przepisy w życie od 1 stycznia 2018 r., czyli z mocą obowiązująca wstecz. Dla gminy jest
to bardzo niekorzystny przepis ponieważ nakłada zmianę definicji w prawie budowlanym,
co to są budowle. Jeżeli chodzi o budowlę - wiatraki to wracamy do opodatkowania, które
było dwa lata temu, że budowlą będzie tylko fundament i maszt pozostałe elementy będą
to urządzenia. Przepisy wchodzą od 1 stycznia 2018 r., co nakłada na naszą gminę
obowiązek zwrotu dosyć wysokiej kwoty środków finansowych za pół roku, gdzie już
podatki zostały zapłacone. Budżet gminy został zaplanowany w grudniu poprzedniego
roku. Budżet inwestycyjny był planowany
z dochodów podatku od
nieruchomości, w tej chwili ta ustawa zmienia i nakłada na gminę obowiązek zwrotu
części nadpłaconych należności finansowych. Jest to kwota około 2 mln zł za pół roku.
Chcemy przyłączyć się z większością gmin naszego kraju gdzie są wiatraki i wspólnie z
tymi gminami w ramach stowarzyszenia tych gmin dochodzić w Trybunale
Konstytucyjnym, że ta ustawa jest niezgodna z prawem ponieważ obowiązuje z mocą
wsteczną.
Pozostałe punkty porządku obrad zostaną przesunięte według dalszej kolejności.
Przewodniczący Rady – Marek Jeromin poddał pod głosowanie wprowadzenie
proponowanych zmian do porządku obrad zgłoszonych przez Sekretarza Gminy w imieniu
Wójta Gminy:
- projekt uchwały w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości o nr geod.
99/7 położonej w obrębie ewidencyjnym Mała Huta jako pkt 20. Udział w głosowaniu
wzięło 13 radnych. Za głosowało 13 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się - 0. Wniosek
został przyjęty jednogłośnie.
- projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu „Rozwój
elektronicznych usług publicznych województwa podlaskiego” jako punkt 21. Udział w
głosowaniu wzięło 13 radnych. Za głosowało 13 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się - 0.
Wniosek został przyjęty jednogłośnie..
- stanowisko Rady Gminy Suwałki w sprawie wyrażenia poparcia dla działań Rady Gminy
Kobylnica dotyczących skierowania do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o zbadanie,
czy przepis art. 17
pkt 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy
o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1276) jest zgodny z przepisami Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej jako punkt 22.
Udział w głosowaniu wzięło 13 radnych. Za głosowało 13 radnych, przeciw - 0,
wstrzymało się - 0. Wniosek został przyjęty jednogłośnie.
Więcej propozycji nie zgłoszono wobec czego Przewodniczący Rady poddał pod
głosowanie porządek obrad wraz z wprowadzonymi zmianami. Udział w głosowaniu
wzięło 13 radnych. Za przyjęciem porządku obrad głosowało 13 radnych, przeciw - 0,
wstrzymało się – 0. Porządek obrad XLVI sesji został przyjęty jednogłośnie.
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W związku z powyższym porządek obrad sesji po zmianach będzie obejmował:
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XLV 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 określenia zasad dowozu dzieci do placówek
wychowania przedszkolnego i szkół, wobec których Gmina Suwałki nie ma obowiązku
zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części obrębów geodezyjnych Dubowo Drugie, Zielone Kamedulskie,
Wychodne, Przebród, Kuków i Trzciane w Gminie Suwałki.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania
napojów alkoholowych na terenie Gminy Suwałki.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości w obrębie
ewidencyjnym Okuniowiec.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
15. Rozpatrzenie projektu uchwał w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Gminę
Suwałki projektu pod nazwą: „Zielona Gmina – zakup i montaż kolektorów słonecznych
i paneli fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Suwałki” w okresie
2018 – 2019.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Suwałki do
Stowarzyszeń Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej.
17. Przedstawienie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Suwałki, informacji
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu
wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2018 roku.
18. Zapoznanie się z Zarządzeniem Nr 356/18 Wójta Gminy Suwałki z dnia 08.08.2018 r.
w sprawie założeń do projektu budżetu i kierunków polityki społeczno – gospodarczej
na 2019 r.
19. Zapoznanie z Uchwałą nr V-00320-6/18 Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Białymstoku z dnia 13 sierpnia 2018 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej
przez Wójta Gminy Suwałki informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze
2018 roku.
20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na
nieruchomości o nr geod. 99/7 położonej w obrębie ewidencyjnym Mała Huta.
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21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu
„Rozwój elektronicznych usług publicznych województwa podlaskiego”.
22. Stanowisko Rady Gminy Suwałki w sprawie wyrażenia poparcia dla działań Rady
Gminy Kobylnica dotyczących skierowania do Trybunału Konstytucyjnego wniosku
o zbadanie, czy przepis art. 17 pkt 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy
o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1276) jest zgodny z przepisami Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
23. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
24. Wnioski i oświadczenia.
25. Zamknięcie obrad.
Ad. 3
Przyjęcie protokołu z obrad XLV Sesji Rady Gminy Suwałki.
Do protokołu uwag nie zgłoszono, zatem Przewodniczący zarządził głosowanie nad
przyjęciem protokołu. W głosowaniu udział wzięło 13 radnych. Za przyjęciem protokołu
głosowało 13 radnych, przeciw 0, - wstrzymało się – 0.
Protokół z XLV Sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie przez Radę Gminy.
Ad. 4
Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy oraz z wykonania uchwał w okresie między
sesjami.
Tadeusz Chołko – Wójt Gminy przedstawił sprawozdanie z działalności Wójta Gminy
w okresie międzysesyjnym w okresie od dnia 24 lipca 2018 r. do dnia 24 sierpnia 2018 r.stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy przedstawił informację z wykonania uchwał Rady
Gminy, podjętych na XLV Sesji Rady Gminy w dniu 24 lipca 2018 r. – stanowi załącznik
nr 5 do protokołu.
Radni nie zgłosili uwag, w związku z powyższym sprawozdanie o międzysesyjnej
działalności i informacja z wykonania uchwał Rady Gminy zostały przyjęte.
Ad. 5
Interpelacje i zapytania radnych oraz kierowników jednostek pomocniczych.
Radny Stanisław Grygo – zwrócił się z zapytaniem do Wójta Gminy na jakim etapie jest
sprawa w postępowaniu z KOWR.
Sołtys wsi Nowa Wieś – zwróciła się w imieniu mieszkańców wsi Nowa Wieś o poprawienie
nawierzchni odcinków dróg we wsi Nowa Wieś, które zostały pominięte przy ostatnim
równaniu dróg oraz poprawienie nawierzchni drogi tzw. łącznika ponieważ bardzo kruszy
się asfalt i jest dosyć dużo gruzu pokruszonego, co jest niebezpieczne dla poruszających się.
W imieniu mieszkańca wsi Pana Milewskiego zwróciła się o wycięcie suchego drzewa w
pasie drogowym przy jego posesji.
Radny Piotr Taraszkiewicz – powiedział, że był u Sekretarza Gminy i jeszcze chcę ponowić
sprawę naprawy dróg, przez firmę Budimex. Pozostał do naprawienia odcinek 300 m drogi
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przy kompostowni w m. Zielone Kamedulskie. Zwrócił się z prośbą o interwencję Gminy
w firmie Budimex, o naprawę tego odcinka drogi.
Radny Stefan Mackiewicz – zwrócił się o odłowienie bezpańskiego psa, który wałęsa się w
m. Krzywe. Skarżą się mieszkańcy i turyści, którzy jeżdżą rowerami na ścieżce rowerowej.
Pies nie jest groźny ale w momencie kiedy podjeżdża się, to zaczyna rzucać się na
rowerzystów. Przez dwa dni rano widział go na trasie Suwałki – Sejny na odcinku od
Gościńca do Wigierskiego Parku.
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 do Rady Gminy
o przyjęcie dodatkowych zmian do przedłożonego projektu uchwały w sprawie zmian
w budżecie Gminy Suwałki na 2018 rok.
Na dodatkowe zmiany składają się:
- zwiększenie planu dochodów i wydatków z tytułu otrzymania dotacji celowej na
finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi - dla ŚDS Biała
Woda, na realizacje programu „Za życiem” (25 080,00 zł),
- w związku ze zmianą udziału dofinansowania środkami z UE z 53,63% na 52,63%
w projekcie pn. „Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Gminie
Suwałki poprzez budowę wielofunkcyjnego boiska przy Szkole Podstawowej w Starym
Folwarku” dokonano przesunięcia środków pomiędzy paragrafami, w ramach planu
wydatków zadania,
- środki na realizację zadania pn. „Budowa i rozbudowa drogi gminnej KD oznaczonej
numerem ewidencyjnym 115/15, 120 położonej w obrębie ewidencyjnym Krzywe gmina
Suwałki o długości około 450 m” zostały w 2018 roku zmniejszone, ponieważ zadanie
zostało zaplanowane do realizacji na lata 2018-2019, jego łączny koszt wyniesie ok.
1 100 000,00 zł,
- zwiększono środki na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi z nawierzchni żwirowej na
nawierzchnię utwardzoną w msc. Biała Woda na dz. nr ewid. 230 na dł. ok. 500 m oraz na
dz. nr ewid. 105 na dł. ok 300m”, ponieważ w wyniku przeprowadzanej procedury
przetargowej zaplanowane środki okazały się niewystarczające (150 000,00 zł),
- zmniejszono planowane środki na zakup oprogramowania, dotyczącego gospodarki
nieruchomościami, a zwiększono środki na świadczenie usługi w tym zakresie, ponieważ
będziemy bazować na bazie danych ze Starostwa Powiatowego, a dotyczących gruntów,
których właścicielem jest gmina,
- zwiększono środki na wypłaty odszkodowań za grunty wydzielone w trakcie podziału
działek (111 500,00 zł) oraz zmniejszono wstępnie planowaną w projekcie, planowaną
kwotę na opłatę podatku od nieruchomości za grunty których właścicielem jest gmina
Suwałki i część środków przesunięto na odsetki,
- w związku z realizacją przez gminę obowiązku dowozu dzieci z terenu Gminy Suwałki do
szkół, zaplanowano środki na udzielenie dotacji dla Miasta Suwałki na zapewnienie
transportu komunikacją miejską, kwota dotacji będzie dotyczyła czterech m-cy w tym roku
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tj. od września do grudnia, kwota dotacji będzie przekazywana z góry, a następnie
w miesiącu styczniu następnego roku nastąpi jej rozliczenie (30 000,00 zł),
- przesunięto środki na wykonanie badań geotechnicznych, które są niezbędne do
zakończenia wykonania dokumentacji projektowej na budowę sali sportowej w Nowej Wsi
(3 500,00 zł),
- przesunięto środki na dokonanie przeglądu lamp oświetleniowych na terenie gminy
Suwałki, ponieważ taki obowiązek wynika z przepisów prawa (10 000,00 zł),
- zwiększono środki na opłaty dla Skarbu Państwa z tytuły pozyskania dokumentacji
hydrologicznej na ujęcie wody na terenie miasta Suwałki (1 000,00 zł).
Reasumując dodatkowe zmiany zwiększą plan dochodów i plan wydatków o kwotę
25 080,00 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. Udział w głosowaniu wzięło 13 radnych. Za
przyjęciem zmian głosowało 9 radnych, przeciw - 1, wstrzymało się – 3.
Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian
w budżecie gminy na 2018 rok wraz z wprowadzonymi zmianami. Udział w głosowaniu
wzięło 13 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 9 radnych, przeciw - 1, wstrzymało
się – 3.
Podjęto większością głosów UCHWAŁĘ Nr XLVI/396/18 w sprawie zmian w budżecie
Gminy Suwałki na 2018 rok - 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 poinformowała, że w związku z dokonanymi zmianami
w uchwale w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2018 rok należy wprowadzić
stosowne korekty po stronie planu dochodów i planu wydatków w 2018 roku w projekcie
uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suwałki na lata 20182024, tj. zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 25 080 zł i jednocześnie przyjęcie
przedsięwzięć dwóch zadań:
- „Budowa i rozbudowa drogi gminnej KD oznaczonej numerem ewidencyjnym 115/15, 120
położonej w obrębie ewidencyjnym Krzywe, gmina Suwałki o długości około 450 m”
w roku 2018 w kwocie 450 000,00 zł, w roku 2019 w kwocie 650 000,00 zł,
- „Rozwój elektronicznych usług publicznych województwa podlaskiego” w roku 2019
kwota 11 238,00 zł, w roku 2020 roku kwota 3 798,00 zł, w roku 2021 kwota 1 434,00 zł,
w roku 2022 kwota 62,00 zł. Zadanie to będzie na łączną kwotę 16 532,000 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 13 radnych. Za przyjęciem zmian
głosowało 9 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 2017-2024 wraz
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z zaproponowanymi zmianami. Udział w głosowaniu wzięło 13 radnych. Za przyjęciem
uchwały głosowało 9 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się - 4. Podjęto większością głosów
UCHWAŁĘ Nr XLVI/397/18 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Suwałki na lata 2018-2024 – uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Ad. 8
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad dowozu dzieci do placówek
wychowania przedszkolnego i szkół, wobec których Gmina Suwałki nie ma obowiązku
zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu.
Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy omówił projekt uchwały. Ustawa z dnia 14
grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe nakłada na gminę obowiązek zapewnienia bezpłatnego
transportu i opieki w czasie przewozu dzieci/uczniów lub zwrot kosztów przejazdu
środkami komunikacji publicznej, jeżeli droga dziecka/ucznia z domu do szkoły w
obwodzie której dziecko mieszka przekracza: 1) 3 km – w przypadku: - dzieci pięcioletnich
oraz dzieci sześcioletnich realizujących roczne wychowanie przedszkolne w placówkach
wychowania przedszkolnego, - dzieci klas I-IV szkół podstawowych, 2) 4 km – w
przypadku dzieci klas V-VIII szkół podstawowych oraz w roku szkolnym 2018/2019 klas III
gimnazjum. Zgodnie z art. 32 ust. 7 i art. 39 ust.3 pkt 2 ww ustawy gmina może
zorganizować dowóz do placówek wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych
również w przypadkach, w których nie ma takiego obowiązku. Podjęcie niniejszej uchwały
pozwoli na zorganizowanie dowozu środkami komunikacji publicznej ( poprzez zakup
biletów miesięcznych) dla dzieci i uczniów wymienionych w § 3 uchwały tj. z
miejscowości położonych w odległości nie większej niż 3 lub 4 km od placówki
wychowania przedszkolnego lub szkoły.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały. Przewodniczący Rady
poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu brało udział 13 radnych. Za
przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się – 0.
Podjęto jednogłośnie UCHWAŁĘ XLVI/398/18 w sprawie określenia zasad dowozu
dzieci do placówek wychowania przedszkolnego
i szkół, wobec których Gmina
Suwałki nie ma obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie
przewozu - stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Ad. 9
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części obrębów geodezyjnych Dubowo Drugie, Zielone Kamedulskie,
Wychodne, Przebród, Kuków i Trzciane w Gminie Suwałki.
Katarzyna Jabłońska – Kierownik Ref. ds. PP omówiła projekt uchwały. Do opracowania
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębach
geodezyjnych Dubowo Drugie, Zielone Kamedulskie, Wychodne, Przebród, Kuków
i Trzciane w gminie Suwałki przystąpiono na podstawie Uchwały intencyjnej Nr
XXI/170/16 Rady Gminy Suwałki z dnia 31 sierpnia 2016 r. Projekt planu miejscowego
został opracowany zgodnie z procedurą określoną w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym. Równolegle do
procedury planistycznej przeprowadzona została również strategiczna ocena oddziaływania
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na środowisko zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko. Na terenach objętych planem, t.j. części obrębów
geodezyjnych Dubowo Drugie, Zielone Kamedulskie, Wychodne, Przebród, Kuków i
Trzciane w gminie Suwałki, w większości nie obowiązują ustalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.
W obowiązującym Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Suwałki uchwalonym
uchwałą Rady Gminy Suwałki z dnia 26 czerwca 2018 r. teren objęty planem miejscowym
położony III strefie polityki przestrzennej. Projekt planu miejscowego w obowiązującym
Studium położony jest na terenie oznaczonym, jako „Bocznice kolejowe do stref
przemysłowych i górniczych Miasta i Gminy Suwałki”. Ustalenia planu miejscowego nie
naruszają obowiązującego Studium uwarunkowań
i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Suwałki. Procedura planistyczna prowadzona
była zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym. Wójt Gminy Suwałki kolejno: - zawiadomił
o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego, określając formę, miejsce i termin
składania wniosków poprzez: ogłoszenie w Gazecie Współczesnej w dniu 07 września 2016
r.; obwieszczenie wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Suwałki w dniach od 07
września 2016 r. do 14 października 2016 r. oraz umieszczone na stronie internetowej;
obwieszczenie przekazane Sołtysom wsi Dubowo Drugie, Zielone Kamedulskie, Wychodne,
Przebród, Kuków, Trzciane, Zielone Królewskie i Poddubówek celem przedstawienia
mieszkańcom wsi; zawiadomienie z dnia 06 września 2016 r. wysłane do właściwych
organów opiniujących i uzgadniających projekt planu miejscowego; - w wyznaczonym
terminie wpłynęło łącznie: 14 wniosków złożonych przez instytucje oraz 1 wniosek
podpisany przez trzy osoby fizyczne. Wójt Gminy Suwałki uwzględnił wnioski w zakresie
projektu planu miejscowego; - w dniu 05 listopada 2016 r. wystąpił do Regionalnej Dyrekcji
Ochrony Środowiska oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o
uzgadnianie zakresu
i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w
prognozie oddziaływania na środowisko miejscowego planu. Oba organy pozytywnie
ustosunkowały się do wystąpienia wójta. Następnie wójt sporządził projekt planu
miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz prognozą skutków
finansowych uchwalenia planu; projekt planu uzyskał wymagane opinie i został uzgodniony
przez właściwe instytucje. Wniesione uwagi zostały uwzględnione w projekcie planu.Wójt
ogłosił o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu wraz z prognozą
oddziaływania na środowisko poprzez: obwieszczenie wywieszone na tablicy ogłoszeń
Urzędu Gminy Suwałki w dniach od 02 lipca 2018 r. do 24 sierpnia 20018 r. oraz
umieszczone na stronie internetowej i BIP, obwieszczenie przekazane Sołtysom wsi
Dubowo Drugie, Zielone Kamedulskie, Wychodne, Przebród, Kuków, Trzciane, Zielone
królewskie i Poddubówek celem przedstawienia mieszkańcom wsi, ogłoszenie w Gazecie
Współczesnej w dniu 02 lipca 2018 r. Wójt poinformował też o terminie dyskusji publicznej
nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami oraz o możliwości wnoszenia uwag w
terminie do 21 sierpnia 2018 r. włącznie. Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na
środowisko wyłożone były do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Suwałki oraz
udostępnione w Internecie. W dniu 16 lipca 2018 r. przeprowadzono dyskusję publiczną nad
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rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu, na którą nie przybyła żadna z osób
zainteresowanych. W wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna uwaga dotycząca
rozwiązań przyjętych w planie miejscowym. Powyższe działania zagwarantowały
przejrzystość postępowania planistycznego oraz udział społeczeństwa w pracach nad
sporządzeniem projektu planu miejscowego. Projekt miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części obrębów geodezyjnych Dubowo Drugie, Zielone Kamedulskie,
Wychodne, Przebród, Kuków i Trzciane w gminie Suwałki uwzględnia wymogi wynikające
z art. 1 ust. 2-4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w tym wymagania
ładu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury oraz walory architektoniczne
i krajobrazowe poprzez: określenie warunków i zasad zagospodarowania oraz warunków
i zasad kształtowania zabudowy niezbędnej do obsługi terenu publicznego ciągu
komunikacyjnego. W granicach planu miejscowego nie wyznaczono terenów zabudowy
mieszkaniowej; wymagania ochrony środowiska, w tym gospodarowania wodami i ochrony
gruntów rolnych i leśnych poprzez ustalenie zasad ochrony środowiska w Rozdziale 3
projektu planu miejscowego; Projekt planu uwzględnia wymagania ochrony dziedzictwa
kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej poprzez ustalenie zasad ochrony
zamieszczonych w Rozdziale 4 projektu planu miejscowego. Na terenach objętych planem
nie występują zabytki wpisane do rejestru zabytków, gminnej ewidencji zabytków ani
zaewidencjonowane stanowiska archeologiczne. Projekt planu spełnia też wymagania
ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa ludzi i mienia, a także potrzeby osób
niepełnosprawnych i wymagania walorów ekonomicznych przestrzeni poprzez ustalenia
m.in. w zakresie ochrony przeciwpożarowej i obronie cywilnej. Projekt planu określa
szczególne warunki zagospodarowania terenów w związku z lokalizacją: terenów i
obszarów górniczych, przebiegiem napowietrznej linii 110 kV relacji stacja 110/20 kV
Hańcza – stacja 110/20 kV Strefa Suwałki, bezpośrednim sąsiedztwem z terenem
kolejowym zamkniętym, przez który przebiega linia kolejowa nr 39 Olecko-Suwałki.
Spełniono wymagania wynikające z prawa własności – projekt planu został opracowany z
uwzględnieniem wniosków i uwag właścicieli/władających gruntów objętych planem
miejscowym oraz wymagania potrzeb obronności i bezpieczeństwa państwa - teren objęty
granicami opracowania nie stanowi terenu zamkniętego, natomiast bezpośrednio z nim
sąsiaduje – z terenem kolejowym, przez który przebiega linia kolejowa nr 39 OleckoSuwałki. Spełniono wymagania potrzeb interesu publicznego - projekt planu miejscowego
ustala wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych, za które
przyjęto tereny dróg publicznych oraz publiczny ciąg komunikacyjny do transportu
kruszywa z terenu gminy Suwałki. Ponadto
w projekcie planu uwzględniono
przebieg linii 110 kV relacji stacja 110/20 kV Hańcza – stacja 110/20 kV Strefa Suwałki
wraz z pasem technologicznym. Wójt Gminy Suwałki, ustalając przeznaczenie
poszczególnych terenów i sposób ich zagospodarowania w projekcie planu miejscowego,
zważył zarówno interes publiczny jak i interes prywatny - projekt planu miejscowego został
sporządzony z uwzględnieniem złożonych wniosków. Interes publiczny został
uwzględniony w zakresie potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych oraz ustalenia
przebiegu linii 110 kV relacji stacja 110/20 kV Hańcza – stacja 110/20 kV Strefa Suwałki
wraz z pasem technologicznym. Do projektu planu została opracowana Prognoza skutków
finansowych, w której dokonano bilansu wydatków i wpływów, jakie poniesie gmina
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Suwałki w związku z uchwaleniem tego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego. Bilans ekonomiczny jest dodatni, co oznacza, że wpływy do budżetu gminy
będą wyższe niż wydatki, w 10 letnim okresie prognozy. Uwzględniono wymagania ładu
przestrzennego, efektywnego gospodarowania przestrzenią oraz walorów ekonomicznych
przestrzeni poprzez min. kształtowanie struktur przestrzennych przy uwzględnieniu dążenia
do minimalizowania transportochłonności układu przestrzennego. W projekcie planu nie
wyznaczono terenów zabudowy mieszkaniowej. Dopuszczono realizację zabudowy
niezbędnej do obsługi terenu publicznego ciągu komunikacyjnego. Projekt planu zakładu
rozbudowę, przebudowę istniejących i budowę nowych sieci infrastruktury technicznej w
zależności od potrzeb
i zgromadzonych środków finansowych. Należy
uznać, ze uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów
geodezyjnych Dubowo Drugie, Zielone Kamedulskie, Wychodne, Przebród, Kuków i
Trzciane w gminie Suwałki jest zgodne
z wynikami „Analizy zmian w
zagospodarowaniu przestrzennym gminy Suwałki w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31
grudnia 2014 roku” oraz Uchwałą nr IV/27/15 Rady Gminy Suwałki z dnia 17 lutego 2015
r. w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Suwałki i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
obowiązujących na terenie gminy Suwałki. Analizując wpływ ustaleń planu na finanse
publiczne, w tym budżet gminy stwierdza się, że bilans ekonomiczny jest dodatni, co
oznacza, że wpływy do budżetu gminy będą wyższe niż wydatki, w 10 letnim okresie
prognozy. Wpływy do budżetu gminy Suwałki w związku z uchwaleniem planu
miejscowego to m.in: przyrost podatku, z rolnego na podatek od gruntów, od budowli i
budynków; podatki od czynności cywilnoprawnych; inne dochody (wypisy i wyrysy z
planu), chociaż tu zakłada się niewielki kwoty. W związku z powyższym podjęcie uchwały
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów
geodezyjnych Dubowo Drugie, Zielone Kamedulskie, Wychodne, Przebród, Kuków i
Trzciane w gminie Suwałki jest uzasadnione.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu brało udział
13 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych, przeciw - 1, wstrzymało się - 1.
Podjęto większością głosów UCHWAŁĘ NR XLVI/399/18
miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego części obrębów geodezyjnych Dubowo Drugie,
Zielone Kamedulskie, Wychodne, Przebród, Kuków i Trzciane w Gminie Suwałki. stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Ad. 10
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania
napojów alkoholowych na terenie Gminy Suwałki.
Dariusz Saweliew – Kierownik Ref. ds. PSG omówił projekt uchwały. W dniu 9 marca
2018 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu,
która nadała nowe brzmienie art. 12 ustawy. W świetle art. 12 ust.1 rada gminy określa
w drodze uchwały limit zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych odrębnie dla każdej
kategorii napojów alkoholowych: A – do 4,5 % zawartości alkoholu oraz na piwo, B11

powyżej 4,5 % do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa), C- powyżej 18 %
zawartości alkoholu oraz odrębnie dla napojów przeznaczonych do spożycia w miejscu
sprzedaży (gastronomia) oraz poza miejscem sprzedaży (placówki handlowe). W stanie
prawnym obowiązującym przed nowelizacją rada gminy określa w drodze uchwały limit
punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu
(z wyjątkiem piwa) oraz zasady usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych,
natomiast zgodnie
z nowelizacją
rada gminy
ustala zasady usytuowania
i maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy
wszystkich rodzajów alkoholowych napojów alkoholowych również tych o zawartości do
4,5% alkoholu oraz na piwo odrębnie dla zezwoleń
na sprzedaż detaliczną i
gastronomiczną.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu brało udział
13 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, przeciw - 1, wstrzymało się - 0.
Podjęto większością głosów UCHWAŁĘ NR XLVI/400/18 w sprawie ustalenia
maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad
usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy
Suwałki - stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
Ad. 11
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę
nieruchomości.
Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy omówił projekt uchwały. Zamiany działki
oznaczonej nr geod. 57/3 o pow. 0,0239 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Leszczewo,
stanowiącej własność Gminy Suwałki na nieruchomość oznaczoną nr geod. 104/12 o pow.
0,0239 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Leszczewo dokonuje się w celu uregulowania
granic drogi.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały. Przewodniczący Rady
poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu brało udział 13 radnych. Za
przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się – 0.
Podjęto jednogłośnie UCHWAŁĘ XLVI/401/18 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę
nieruchomości - stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

Ad. 12
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości w obrębie
ewidencyjnym Okuniowiec
Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy wyjaśnił, że nabycie działek o nr geod. 45/19
o pow. 0,0112 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Okuniowiec dokonuje się w celu
uregulowania granic drogi gminnej.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały. Przewodniczący Rady
poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu brało udział 13 radnych. Za
przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się – 0.
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Podjęto jednogłośnie UCHWAŁĘ XLVI/402/18 w sprawie nabycia nieruchomości
w obrębie ewidencyjnym Okuniowiec - stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
Ad. 13
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę
nieruchomości.
Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy omówił projekt uchwały. Zamiany działki
oznaczonej nr geod. 57/5 o pow. 0,0393 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Leszczewo
stanowiącej własność Gminy Suwałki na nieruchomości oznaczone nr geod. 128/1 o pow.
0,0054 ha oraz nr geod. 128/2 o pow. 0,0339 ha położono w obrębie ewidencyjnym
Leszczewo dokonuje się w celu uregulowania granic drogi.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały. Przewodniczący Rady
poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu brało udział 13 radnych. Za
przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się – 0.
Podjęto jednogłośnie UCHWAŁĘ XLVI/403/18 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę
nieruchomości - stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
Ad. 14
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę
nieruchomości.
Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy omówił projekt uchwały. Zamiany działki
oznaczonej nr geod. 57/2 o pow. 0,0723 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Leszczewo
stanowiącej własność Gminy Suwałki na nieruchomość oznaczoną nr geod. 104/15 o pow.
0,0723 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Leszczewo dokonuje się w celu uregulowania
granic drogi.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały. Przewodniczący Rady
poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu brało udział 13 radnych. Za
przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się – 0.
Podjęto jednogłośnie UCHWAŁĘ XLVI/404/18 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę
nieruchomości - stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
Ad. 15
Rozpatrzenie projektu uchwał w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Gminę
Suwałki projektu pod nazwą: „Zielona Gmina – zakup i montaż kolektorów
słonecznych i paneli fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Suwałki”
w okresie 2018 – 2019.
Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy omówił projekt uchwały. Gmina Suwałki
planowała realizować w 2018 roku projekt pod nazwą: „Zielona Gmina – zakup i montaż
kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Gminie
Suwałki”. Przeprowadzone w tym celu dwa postępowania przetargowe, ogłoszone
w Dzienniku Unii Europejskiej, nie przyniosły rezultatu i nie wyłoniono żadnego
wykonawcy, który mógłby zrealizować niniejszy projekt w 2018 r. W związku z tym,
zwrócono się do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, jako Instytucji
Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata
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2014-2020,
z prośbą o przedłużenie terminu realizacji projektu do końca
kwietnia 2019 r. Z uwagi na rozłożenie realizacji projektu na okres dwóch lat, należy
przyjąć stosowną uchwałę w tym zakresie.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały. Przewodniczący Rady
poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu brało udział 13 radnych. Za
przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się – 1. Podjęto
większością głosów UCHWAŁĘ XLVI/405/18 w sprawie wyrażenia zgody na realizację
przez Gminę Suwałki projektu pod nazwą: „Zielona Gmina – zakup i montaż
kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w
Gminie Suwałki” w okresie 2018 – 2019 - stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
Ad. 16
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Suwałki do
Stowarzyszeń Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej.
Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy poinformował, że Gmina Suwałki od wielu lat
prowadzi politykę proekologiczną na rzecz ochrony środowiska naturalnego poprzez montaż
kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych na prywatnych budynkach mieszkalnych
oraz poprzez umożliwienie budowy farm fotowoltaicznych. Ponadto na terenie Gminy
Suwałki wybudowano 21 elektrowni wiatrowych, dzięki którym co roku do budżetu wpływa
znacząca kwota podatku od nieruchomości. Dnia 07.06.2018 r. , podjęto ustawę o zmianie
ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw, w tym ustawy
o podatku i opłatach lokalnych, z mocą obowiązującą od 01.01.2018 r. W/w ustawa w
sposób niekorzystny wpływa na dochody Gminy w podatku od budowli poprzez zwrot
części podatku. Przystąpienie Gminy Suwałki do Stowarzyszenia Gmin Przyjaznych Energii
Odnawialnej będzie miała większy wpływ na kształtowanie regulacji prawnych w zakresie
odnawialnych źródeł energii.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały. Przewodniczący Rady
poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu brało udział 13 radnych. Za
przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się – 1. Podjęto
większością głosów UCHWAŁĘ XLVI/406/18 w sprawie przystąpienia Gminy Suwałki
do Stowarzyszeń Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej - stanowi załącznik nr 16 do
protokołu.
Ad. 17
Przedstawienie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Suwałki, informacji
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu
wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2018
roku.
Tadeusz Chołko – Wójt Gminy przedstawił Radzie Gminy:
- informację o wykonaniu budżetu Gminy Suwałki za I półrocze 2018 roku,
- informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2018 roku,
- informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I
półrocze 2018 roku.
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Radni nie zgłosili zapytań i uwag wobec powyższego Przewodniczący Rady poddał pod
głosowanie. W głosowaniu brało udział 13 radnych. Za głosowało 9 radnych, przeciw - 3,
wstrzymało się – 1.
Wobec powyższego informacja
o wykonaniu budżetu Gminy Suwałki, informacja
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, oraz informacja o przebiegu
wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2018 roku
została przyjęta większością głosów – Zarządzenie Nr 355/18 Wójta Gminy Suwałki
z dnia 8 sierpnia 2018 roku – zarządzenie stanowi załącznik nr 17 do protokołu.
Ad. 18
Zapoznanie z Zarządzeniem Nr 356/18 Wójta Gminy Suwałki z dnia 8 sierpnia 2018 r.
w sprawie założeń do projektu budżetu i kierunków polityki społeczno-gospodarczej
na 2019 rok.
Tadeusz Chołko – Wójt Gminy zapoznał z Zarządzeniem Nr 356/18 Wójta Gminy Suwałki
z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie założeń do projektu budżetu i kierunków polityki
społeczno-gospodarczej na 2019 rok.
Radni nie zgłosili zapytań i uwag.
Zarządzenie Nr 356/18 Wójta Gminy Suwałki z dnia 8 sierpnia 2018 roku – zarządzenie
stanowi załącznik nr 18 do protokołu.
Ad. 19
Zapoznanie z Uchwałą nr V-00320-6/18 Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Białymstoku z dnia 13 sierpnia 2018 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej
przez Wójta Gminy Suwałki informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze
2018 roku.
Tadeusz Chołko – Wójt Gminy zapoznał z pozytywną opinią Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Suwałkach – Uchwałą Nr RIO.V-00320-6/18
składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 13 sierpnia
2018 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Suwałki
informacji
o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2018
roku - kserokopia uchwały stanowi załącznik nr 19 do protokołu.
Ad. 20
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na
nieruchomości o nr geod. 99/7 położonej w obrębie ewidencyjnym Mała Huta.
Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy omówił projekt uchwały. Do niniejszej uchwały
został dołączony załącznik z treścią ustanowienia służebności na nieruchomości o nr geod.
99/7 położonej w obrębie ewidencyjnym Mała Huta na rzecz PGE Dystrybucja S.A. Oddział
Białystok Rejon Energetyczny Suwałki. Ograniczone prawo rzeczowe 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.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały. W związku z tym
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu brało udział
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13 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się – 0.
Podjęto jednogłośnie UCHWAŁĘ NR XLVI/407/18 w sprawie ustanowienia służebności
przesyłu na nieruchomości o nr geod. 99/7 położonej w obrębie ewidencyjnym Mała
Huta - stanowi załącznik nr 20 do protokołu.
Ad. 21
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu
„Rozwój elektronicznych usług publicznych województwa podlaskiego”.
Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy powiedział, że potrzebę podjęcia uchwały
uzasadnił w pkt. 2 Przyjęcie porządku obrad.
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie
projekt uchwały. W głosowaniu brało udział 13 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało
13 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się – 0. Podjęto jednogłośnie UCHWAŁĘ NR
XLVI/408/18 w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu „Rozwój
elektronicznych usług publicznych województwa podlaskiego” - stanowi załącznik nr
21 do protokołu.
Ad. 22
Rozpatrzenie stanowiska w sprawie wyrażenia poparcia dla działań Rady Gminy
Kobylnica, dotyczących skierowania do Trybunału Konstytucyjnego wniosku
o zbadanie, czy przepis art. 17 pkt 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy
o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1276) jest zgodny z przepisami Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy odczytał stanowisko Rady Gminy Suwałki.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie. W głosowaniu brało udział 13 radnych. Za
przyjęciem stanowiska głosowało 13 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się – 0. Rada Gminy
podjęła jednogłośnie stanowisko w sprawie wyrażenia poparcia dla działań Rady Gminy
Kobylnica, dotyczących skierowania do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o zbadanie,
czy przepis art. 17 pkt 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o odnawialnych
źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1276) jest zgodny
z przepisami Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej - stanowi załącznik nr 22 do
protokołu.
Ad. 23
Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
Tadeusz Chołko – Wójt Gminy udzielił odpowiedzi:
- Radnemu Stanisławowi Grygo odnośnie sprawy KOWR – powiedział, że na ostatniej
rozprawie sądowej strony zostały poinformowane o następnej rozprawie, która będzie we
wrześniu br. a sprawy nie rozstrzygnięto.
- Sołtys wsi Nowa Wieś odnośnie dróg i wycinki drzew - poinformował, że zostanie
wykonane.
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- Radnemu Taraszkiewicz Piotrowi odpowiedział, że będziemy rozmawiali z firmą
Budimex, z informacji uzyskanej od wykonawcy wiadomo, że naprawa dróg zostanie
zakończona do okresu zimowego.
- Radnemu Stefanowi Mackiewicz odnośnie bezpańskiego psa poinformował, że zostanie
odłowiony.
Ad. 24
Wnioski i oświadczenia.
Tadeusz Chołko – Wójt Gminy:
- Zaprosił na dożynki wojewódzkie, które odbędą się w dniu 26 sierpnia 2018 r.
w Pokamedulskim Klasztorze w Wigrach.
- Poinformował, że została przeprowadzona modernizacja gruntów na terenie naszej gminie
w miejscowościach: Białe, Bobrowisko, Czarnakowizna, Dubowo Drugie, Dubowo
Pierwsze, Korkliny, Korobiec, Kuków, Kuków-Folwark, Niemcowizna, Turówka Nowa,
Kropiwne Nowe, Bród Nowy, Osowa, Poddbudówek, Potasznia, Przebród, Turówka Stara,
Kropiwne Stare, Bród Stary, Taciewo, Trzciane, Wasilczyki, Wiatrołuża Pierwsza,
Wychodne, Zielone Drugie, Zielone Kamedulskie, Zielone Królewskie, Żyliny. To może
skutkować zmianą działek, bądź też zmianą podatku. W związku z tą modernizacją grunt
pod słupami linii 400 KV został uznany jako grunt budowlany i trzeba będzie płacić
wyższy podatek.
- Poinformował, że do dnia 30 września 2018 r. zarówno radni jak i sołtysi mogą składać
wnioski do projektu budżetu na rok przyszły.
Aneta Perkowska - Dyrektor GOK w Krzywem poinformowała, że podczas spotkania
w Suwałkach na eliminacji jarmarku folkloru zespół śpiewaczy Wigranie oraz Małgorzata
Makowska zostali nominowani na przyszłoroczny Ogólnopolski Festiwal Kapel
Śpiewaczych w 2019 roku. Serdecznie zaprosiła na jubileusz 10-lecia działalności
artystycznej Zespołu „Bagatela”, który odbędzie się podczas dożynek wojewódzkich, na
terenach ogrodów Pokamedulskiego Klasztoru w Wigrach, dnia 26 sierpnia 2018 r.
(niedziela). W miesiącu wrześniu br. w GOK w Krzywem rozpoczyna się nowy blok zajęć i
imprez, na które zaprasza dzieci, młodzież jak i dorosłych.
Rady Stefan Mackiewicz poinformował, że Wigierski Park Narodowy w Krzywem
sprzedaje przyczepę rolniczą o ładowności 5 ton. Cena wywoławcza 7 000 zł, rok produkcji
2002.
W dniu 28 sierpnia 2018 r. odbędzie się licytacja. Zwrócił z prośbą
o rozpropagowanie tej informacji wśród rolników.
Marek Jeromin - Przewodniczący Rady przypomniał o zbliżającym się terminie złożenia
oświadczeń majątkowych, które zgodnie z przepisami ustawy samorządowej, powinny być
przedłożone Przewodniczącemu Rady na 2 miesiące przez upływem kadencji
przypadającym w dniu 16 listopada 2018 roku. Informacje zawarte w oświadczeniu
majątkowym winny uwzględniać stan majątku na ustawowo określony dzień złożenia
takiego oświadczenia (tj. na 16 września 2018 r.).
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Ad. 25
Zamknięcie obrad.
Marek Jeromin – Przewodniczący Rady Gminy po wyczerpaniu porządku obrad zamknął
obrady XLVI sesji Rady Gminy Suwałki.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała
Halina Marcinkiewicz

Przewodniczący Rady
Marek Jeromin
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