P R O T O K Ó Ł Nr XLVIII/18
sesji Rady Gminy Suwałki
odbytej w dniu 26 września 2018 roku w godzinach 9°° - 1035
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 radnych 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, Dariusz
Saweliew – Kierownik Ref. ds. Polityki Społeczno-Gospodarczej, Katarzyna Jabłońska –
Kierownik Ref. ds. Planowania Przestrzennego, Irena Walendzewicz – Kierownik Gminnego
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół, Cezary Folejewski – radca prawny, Aneta
Perkowska – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Krzywem, Wiesław Anielak –
Kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Suwałkach, sołtysi w liczbie 11
osób (w tym 5 radnych gminy) – listy obecności stanowią załączniki nr 2–4 w załączeniu do
protokołu.
Ad. 1
Otwarcie obrad.
Marek Jeromin – Przewodniczący Rady otworzył obrady XLVIII Sesji Rady Gminy. Powitał
Wójta Gminy, Skarbnik Gminy, kierowników referatów i jednostek organizacyjnych gminy,
radnych, sołtysów oraz inne osoby przybyłe na sesję.
Stwierdził, że na 15 radnych zgodnie z listą obecności w obradach uczestniczy 100%
ustawowego składu Rady, wobec czego istnieje wymagane quorum do podejmowania
prawomocnych uchwał.
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Ad. 2
Przyjęcie porządku obrad.
Porządek obrad sesji radni otrzymali wraz z materiałami do poszczególnych punktów obrad.
Marek Jeromin – Przewodniczący Rady zapytał, czy Radni chcieliby wnieść uwagi bądź
propozycje do przedstawionego porządku obrad.
Radny Grygo Stanisław wystąpił z wnioskiem o wprowadzenie do porządku obrad punktu „Wysłuchanie rolników poszkodowanych suszą o niesprawiedliwe oszacowanie przez
komisję gminną.” - jako pkt 6.
Przewodniczący Rady – Marek Jeromin poddał pod głosowanie wprowadzenie proponowanej
zmiany do porządku obrad zgłoszonej przez Radnego Grygo Stanisława. Udział
w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za głosowało 15 radnych, przeciw – 0, wstrzymujących się
– 0. Proponowana zmiana do porządku obrad została przyjęta jednogłośnie.
Więcej propozycji nie zgłoszono.
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 XLVIII sesji został przyjęty
jednogłośnie.
W związku z powyższym porządek obrad sesji po zmianie będzie obejmował:
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XLVII nadzwyczajnej 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. Wysłuchanie rolników poszkodowanych suszą o niesprawiedliwe oszacowanie przez
komisję gminną.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na
2018 rok.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Suwałki na lata 2018– 2024.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Gminy Suwałki.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Kultury
w Krzywem.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr XLII/368/18 Rady Gminy
Suwałki z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie
nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Zielone Kamedulskie.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości w obrębie
ewidencyjnym Sobolewo.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla
członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub
szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę.
14. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
15. Wnioski i oświadczenia.
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16. Zamknięcie obrad.
Ad. 3
Przyjęcie protokołu z obrad XLVII nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Suwałki.
Marek Jeromin - Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z obrad XLVII
nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy wyłożony był do wglądu w Urzędzie Gminy. Radni nie
wnieśli uwag do protokołu. Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie. Udział
w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za przyjęciem protokołu głosowało 15 radnych, przeciw 0,
- wstrzymało się – 0. Protokół z XLVII nadzwyczajnej 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 od dnia 24 sierpnia 2018 r. do dnia 26 września 2018 r.- stanowi
załącznik nr 5 do protokołu.
Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy przedstawił informację z wykonania uchwał Rady
Gminy, podjętych na XLVI Sesji Rady Gminy w dniu 24 sierpnia 2018 r. oraz XLVII
nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Suwałki w dniu 14 września 2018 r. – stanowi załącznik
nr 6 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 – podziękował za wybudowanie wodociągu we wsi Trzciane ale
stwierdził, że jest to inwestycja bardzo spóźniona. Zwrócił się do Wójta o wybudowanie
chociaż 1 m drogi utwardzonej w jego okręgu wyborczym. Powiedział, że jest to bardzo
dziwne, żeby przez 16 lat urzędowania nie stać było na kawałek drogi utwardzonej.
Radny Piotr Taraszkiewicz – powiedział, że chciałby zwrócić uwagę na drogi dojazdowe do
nowo budowanej obwodnicy Suwałk. Budowane wiadukty są szerokie ale na zjazdach drogi
zwężają się i dwie ciężarówki nie mają szans minąć się. Wiadukt jest szeroki ale zwężenie na
środku, rowy po 2 m pokopane nie wiadomo po co, droga wąska 4 m, pobocza prawie nie ma.
Zwrócił się z prośbą o zwrócenie uwagi na wykonanie tych dróg gdyż, będą zagrażały
użytkownikom drogi.
Radny Grzegorz Moroz – zwrócił się zapytaniem do Wójta odnośnie mostu na rzece
Wiatrołuża. W tej sprawie interweniował pół roku temu i otrzymał odpowiedź, że w tym roku
zostanie wykonany projekt a budowa w następnym roku. Mieszkańcy z Nowej Wsi korzystają
z mostu, gdyż jeżdżą na grunty do wsi Królówek. Zapytał na jakim etapie są zawansowane
prace projektowe.
Ad. 6
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Wysłuchanie rolników poszkodowanych suszą o niesprawiedliwe oszacowanie przez
komisję gminną.
Marek Jeromin - Przewodniczący Rady poprosił o zabranie głosu Radnego Stanisława Grygo.
Radny Stanisław Grygo – powiedział, że komisja szacująca straty mówiła, że straty wynoszą
80 % a w protokole zostało wpisane poniżej 70 %, tak żeby rolnik nie mógł dostać
zwiększonej dopłaty suszowej. Dlaczego było mówione co innego a później zrobiono co
innego. Ponadto komisja szacująca straty nie u wszystkich rolników była, jeżeli tylko
wyrywkowo miała sprawdzić, to po co w ogóle była powoływana. Niech rolnicy sami
wypowiedzą się na ten temat. W gminach ościennych dużo rolników mają oszacowane straty
w wysokości 70 %.
Głos zabrali rolnicy:
Konopko Wojciech ze wsi Kuków – powiedział, że komisja była w dniu 18 czerwca 2018 r.
i oszacowała straty trawy na 70 % a kukurydzy na 80 %. W tym tygodniu zadzwonił do
wojewody z zapytaniem gdzie jest protokół ponieważ należy składać wnioski do Agencji.
Poinformowano, że można wziąć kopie protokołu z urzędu gminy i z tą kopią złożyć wniosek.
Jeszcze pracownik wojewody powiedział, że nie kwalifikuje się na 70 % bo oszacowane
straty na działkach wynoszą po 30 %. Ja mówię żartuje Pan, bo jak była komisja to
oszacowano po 70 %, 80 %. Byliśmy w tej sprawie u Sekretarza Gminy, to powiedział,
proszę pisać skargę. Skargę napiszemy, ale pracownik wojewody powiedział, że to jest wina
komisji, która była powołana przez Wójta Gminy Suwałki. W gminie Bakałarzewo, Jeleniewo
rolnicy mają oszacowane straty 70- 80 %, tylko w Gminie Suwałki jest inaczej.
Karol Strękowski ze wsi Zielone Królewskie powiedział, że komisja była na polu bez jego
obecności. Komisja stwierdziła, że straty są widoczne w zakresie 80-90 %, taki protokół
został sporządzony na miejscu. Został wezwany do Urzędu Gminy i Panie z komisji
powiedziały, że powyżej 70 % będzie to miało wpływ na dotacje dlatego jest zmniejszona ta
wielkość. Jak się później okazało było to fałszywe, zostałem wprowadzony w błąd,
podpisałem protokoły które nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. Na polu oszacowano
80 % w protokole jest 30 % i nie wiem skąd wynika to mataczenie w dokumentach.
I w wyniku tego będzie obniżona pomoc suszowa.
Wojciech Grygo – sołtys wsi Trzciane powiedział, że protokół dano do podpisania i podpisał
nieświadome, jeżeli by wiedział, że tak zostały zniżone straty takiego protokołu by nie
podpisał.
Orchowski ze wsi Kuków – powiedział, że w jego gospodarstwie oszacowano straty
w większości 69%, gdzie 1 % zabrakło do 70 % i tak postępują urzędnicy gminy ze swoimi
mieszkańcami.
Radny Piotr Taraszkiewicz – powiedział, kto tak wyliczył do jednego setnego procenta, że
akurat 69 % a nie 70 % czy ponad 70 %. Syn prowadzi gospodarstwo i może połowę
mieszanek została zaorana bo nie było co kosić, a oszacowano straty 69 % gdzie na polu nie
było komisji.
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Konopko Wojciech – powiedział, że w niektórych gospodarstwach są straty w 100 % , więc
jak komisja w protokole mogła wpisywać straty 60% czy 40 % tym bardziej, że nie ma
plonu, materiał zniszczony, pieniądze zostały wydane na paliwo, to są straty.
Sawicki Daniel ze wsi Korkliny powiedział, że w jego wsi na kilkanaście gospodarstw, to
komisja może była w dwóch gospodarstwach. Zostaliśmy wezwani do urzędu gminy do
podpisania protokołów, pokazano palcem gdzie podpisać i na tym kończyła się całe
szacowanie.
Wiesław Danielak – Kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Suwałkach
wyjaśnił, że pracownicy PZDR w Suwałkach byli członkami komisji. Komisje powoływał
wojewoda na wniosek Wójta Gminy. Pracę komisji nadzoruje Wójt a Przewodniczącym
komisji na ogół jest pracownik Urzędu Gminy. Obecny minister rolnictwa ustalił, że pomoc
będzie do upraw w następujących wysokościach: jeżeli straty są większe niż 70 % i uprawy
są ubezpieczone pomoc wynosi 1 000 zł, - jeżeli ktoś nie ma ubezpieczonych upraw
otrzymuje połowę tej stawki. Jeżeli starty są mniejsze niż 70 % wtedy pomoc wynosi 500 zł
pod warunkiem, że uprawy ma ubezpieczone. Jeśli chodzi o pracę komisji, to komisję są
niezależne i nie mam wpływu na pracę tych komisji i dziwi się, że tak się stało.
Niezrozumiałe jest jeżeli członek komisji mówi, że jest strata 80 % a w protokole zostało
inaczej wpisane. Należy to wyjaśnić i poddać jakiejś analizie. Jeśli chodzi o straty
w powiecie suwalskim to straty były różne w różnych gminach. Pracował w mieście Suwałki
i straty były takie jak w Gminie Suwałki. Na mieszankach zbożowych jarych straty były co
najmniej 70 % w większości przypadków. Jeżeli ktoś stosuje inne technologie uprawy to
wtedy straty są mniejsze ale nowoczesne technologie uprawy po prostu wymagają bardzo
dużych nakładów pracy i środków.
Konopko Wojciech – zwrócił się z zapytaniem do Pana Wójta i Sekretarza co zrobić w tej
sytuacji gdy oszacowane straty zostały bardzo zaniżone.
Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy powiedział, że komisje do szacowania strat zostały
powoływane przez wojewodę, do których między innymi zostali wyznaczeni pracownicy
urzędu gminy. Żadna komisja nie była stronnicza. Jeżeli były pewne rozbieżności, to
będziemy sukcesywnie wyjaśniali, czy rzeczywiście tak było. Był przygotowany program
przez ministra rolnictwa do szacowania strat spowodowanych suszą. Ponadto jak rolnicy
podpisywali protokoły można było w tym czasie też dokładnie sprawdzić i wtedy powiedzieć,
że jest pewien błąd, że inaczej to było oszacowane.
Konopko Wojciech – odpowiedział, że nie pomyślał o tym, że przez urząd zostanie oszukany.
Powiedział, że był w urzędzie gminy i zwrócił się o materiały źródłowe, z którego powstał
protokół. Takich materiałów nie otrzymał powiedział Pan Sekretarz, proszę złożyć podanie.
Zbigniew Mackiewicz - Sekretarz Gminy powiedział, że urząd gmin nie ma żadnego interesu
w tym, żeby szkody zaniżać, bo to nie urząd gminy wypłaca środki finansowe tylko są
wypłacane z budżetu państwa przez wojewodę. W protokołach, w których były wpisane straty
powyżej 70 % były kwestionowane przez wojewodę, że za duże wysokości są wpisane
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i komisja musiała poprawiać. Były wytyczne wojewody podlaskiego jak szacować
poszczególne uprawy.
Radny Grygo Stanisław – powiedział, to wojewoda szacował straty, czy komisja.
Konopko Wojciech – powiedział, że rolnicy tych materiałów źródłowych nie mają, na
podstawie których powstały te protokoły, jak powstało 30 % z 80 %.
Wiesław Danielak – Kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Suwałkach
powiedział, jeżeli komisja oszacowała 70% czy 80 % to tyle powinno być w protokole.
Temat był trudny, że w bardzo krótkim czasie trzeba było sporządzić wszystkie protokoły.
Poszkodowani składali wnioski i komisja musiała dokonać lustracji w każdym gospodarstwie
i na każdym polu. Były wytyczne z Urzędu Wojewódzkiego i takie dokumenty są w naszym
posiadaniu i możemy je udostępnić.
Konopko Wojciech – zwrócił się do Wójta i Sekretarza, co z tym robimy ponieważ
poszkodowanych rolników w gminie jest dużo.
Zbigniew Mackiewicz - Sekretarz Gminy powiedział, że zostanie porównane z innymi
gminami, czy rzeczywiście inne gminy tak wysoko oszacowały szkody, skoro program był
ten sam przygotowany przez wojewodę dla całego powiatu i województwa. Skontaktujemy
się w tej sprawie z Wydziałem Rolnictwa w Urzędzie Wojewódzkim i wojewodą i będziemy
wyjaśniali.
Konopko Wojciech – zapytał w jakim czasie otrzymamy odpowiedź.
Zbigniew Mackiewicz Sekretarz Gminy odpowiedział, że dzisiaj i jutro będziemy tą sprawę
wyjaśnić.
Konopko Wojciech – powiedział, że ludzie nie przyszli żeby tylko kłócić się ale żeby to było
poprawione.
Zbigniew Mackiewicz - Sekretarz Gminy odpowiedział, że zostanie zweryfikowane i ustalone
z wojewodą, co będzie można zrobić.
Konopko Wojciech – powiedział, jeśli to będzie poprawione ludzie nie będą mieli problemu.
Wiesław Danielak - KPZDR w Suwałkach powiedział, że trzeba dołożyć wszelkich starań ze
strony wszystkich służb ośrodka doradztwa rolniczego i urzędu gminy żeby tą sprawę zbadać
i jeżeli jest to możliwe poprawić, bo jeżeli komisja stwierdziła 80 % a w protokole jest mniej
to jest jakiś błąd. Państwo zgłaszacie zastrzeżenia i należy się do nich odnieść. Nie mamy
interesu w tym żeby państwu zmniejszać wypłaty, to są państwa pieniądze i my nie jesteśmy
od tego, żeby państwu zabierać pieniądze. Uważam, że należy złożyć zastrzeżenia do
wojewody gdyż wojewoda jest osobą, która powołał komisję i trzeba się nad tym zastanowić
jak wybrnąć z tej sytuacji. Możemy umówić się w ten sposób, że państwo napiszecie pismo
do wojewody w celu wyjaśnienia i my dołożymy starań żeby to wyjaśnić. Jedno pismo
i którzy są poszkodowani podpiszą się.
Radny Grygo Stanisław – powiedział, że Wójt jest gospodarzem i może by Wójt wystąpił
w imieniu poszkodowanych rolników do wojewody.
Wiesław Danielak – Kierownik PZDR w Suwałkach powiedział, że ten problem dotyczy
rolników więc powinni sami wystąpić do wojewody.
Konopko Wojciech – odpowiedział, że złożą wniosek i skargę.
Karol Strękowski – zapytał, czy Pan też ze swojej strony to wyjaśni.
Wiesław Danielak – Kierownik PZDR w Suwałkach odpowiedział, tak jeżeli będzie taka
potrzeba.
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Karol Strękowski – powiedział, że jest taka potrzeba, rolnicy zgłaszają, żeby były wyjaśnienia
u tych osób gdzie na polu stwierdzono wyższe starty a w dokumentach zmniejszono.
Wiesław Danielak - Kierownik PZDR w Suwałkach odpowiedział, że nie będziemy niczego
ukrywać, poprosimy państwa na spotkanie i rozstrzygniemy to wspólnie.
Karol Strękowski – zapytał jakiś konkretny termin.
Wiesław Danielak - Kierownik PZDR w Suwałkach odpowiedział, że nie wie, musicie
państwo napisać do wojewody.
Karol Strękowski – powiedział, że zgłaszają już teraz, bo jest potrzeba wyjaśnienia.
Wiesław Danielak - Kierownik PZDR w Suwałkach odpowiedział, że nie ma takiego czegoś,
że on podejmuje inicjatywę gdyż problem dotyczy państwa. Państwo składacie wniosek do
wojewody a ja jestem pracownikiem wojewody w związku z tym ja jestem zobowiązany żeby
uczestniczyć w tym procesie dochodzenia prawdy.
Konopko Wojciech – powiedział, żeby sołtysi zostali poinformowani, którzy
z rolników zostali poszkodowani, każdy niech idzie weźmie kopie protokół i zobaczy czy
zgadza się i wtedy zgłoszenie rolników kto jest poszkodowany a każdy kto jest
poszkodowany na pewno przyjdzie i podpisze się.
Wiesław Danielak – Kierownik PZDR w Suwałkach powiedział na pewno zawiadomimy
wszystkich zainteresowanych, nie mamy niczego do ukrycia i nie mamy interesu w tym żeby
komuś zaszkodzić.
Zbigniew Mackiewicz Sekretarz Gminy – zaproponował sporządzenie do wojewody
podlaskiego pisma i podpisanie się pod tym pismem wszystkich osób poszkodowanych.
Radny Grygo Stanisław – powiedział, że dobrze by było żeby tutaj może stali pracownicy
gminy, którzy szacowali i ludziom tym spojrzeli w oczy jak postąpili. Komisja do szacowania
w większości była powoływana z pracowników gminy, niech by spojrzeli tym ludziom
w oczy.
Wiesław Danielak – Kierownik PZDR w Suwałkach powiedział Państwo jesteście nie
zadowoleni z tego co zrobiły komisje, zgłaszacie ten problem do wojewody, wojewoda
podejmuje działanie. Na pewno będziecie powiadomieni wszyscy.
Zbigniew Mackiewicz - Sekretarz Gminy powiedział, że były wytyczne wojewody do
szacowania strat i komisja musiała tych wytycznych pilnować, bo jeżeli komisja szacowała
wyżej jak 70 % to protokoły wracały z powrotem do uzupełnienia.
Wiesław Danielak – Kierownik PZDR w Suwałkach poinformował, że wytyczne wojewody
dotyczyły szacowania start upraw takich jak np. trawy, nie można było szacować traw
w pierwszym pokosie, ponieważ w tych dniach kiedy szacowała komisja był już był zebrany,
szacowany był drugi pokos. Te wytyczne są i a je państwu przekażę i Sekretarzowi Gminy
przekażę do upublicznienia.
Marek Jeromin - Przewodniczący Rady zamknął dyskusję. Temat został wyczerpany,
rozumiem, że zostanie pismo skierowane do wojewody podlaskiego i temat zostanie
wyjaśniony.
Przewodniczący Rady ogłosił 10 minutą przerwę w obradach sesji.
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Przewodniczący Rady wznowił obrady po przerwie.
Ad. 7
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na
2018 rok.
Danuta Bućko – Skarbnik Gminy w imieniu Wójta Gminy wystąpiła z wnioskiem
o wprowadzenie dodatkowych zmian do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie
Gminy Suwałki na 2018 rok.
Na dodatkowe zmiany po stronie planu dochodów składają się:
- zwiększono dochody na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z tytułu otrzymania
zwiększenia dotacji celowej na prowadzenie środowiskowego domu samopomocy w kwocie
24 570,00 zł oraz na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz na
koszty obsługi w kwocie 100 000,00 zł,
- w związku z planowanym przystąpieniem do realizacji projektu pn. „Konsultacje
dokumentów planistycznych w podlaskich gminach” finansowanego w 100 % środkami
z UE, zaplanowano otrzymanie dotacji w kwocie 13 230,00 zł,
- z tytułu wpływu dodatkowych środków za zajęcie pasa drogowego zwiększono dochody
w kwocie 6 000,00 zł,
- dodatkowo zwiększono dochody o środki z tytułu odsetek od nieterminowo regulowanych
podatków i opłat lokalnych od osób prawnych o 10 000 zł i od osób fizycznych o kwotę
2 850 zł,
- zmniejszenie dochodów nastąpiło w związku z tym, iż na projekt „Utworzenie infrastruktury
turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości Sobolewo poprzez zagospodarowanie placu
gminnego - budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej”, który będzie zrealizowany w
terminie ale nie zdążymy otrzymać dofinansowania w 2018 roku, dlatego też wnioskuje
Wójt o zmniejszenie o kwotę 141 124 zł dochodów w 2018 roku, a te środki wpłyną w 2019
roku.
Po tych zmianach planowane dochody uległy zwiększeniu dodatkowo o kwotę 15 526,00 zł
w stosunku do przedłożonego projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na
2018 r.
Na dodatkowe zmiany po stronie planu wydatków składają się:
- z tytułu otrzymania zwiększenia dotacji zwiększono dotacje dla Stowarzyszenia
prowadzącego ŚDŚ w Białej Wodzie,
- z tytułu otrzymania dodatkowych środków, zwiększono wydatki na świadczenia rodzinne
i na fundusz alimentacyjny oraz na koszty obsługi,
- w związku z planowanym przystąpieniem do kontynuacji projektu „Konsultacje
dokumentów planistycznych w podlaskich gminach”, zaplanowano wydatki na konsultacje
planistyczne w związku z opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w części miejscowości Osinki i Okuniowiec, 13 230 zł,
- zwiększono środki dla mieszkańców na wypłatę odszkodowań za grunty i na wykupy
gruntów w kwocie 180 000 zł,
- w związku z szerokim zakresem budowy drogi w miejscowości Osinki, jest propozycja
rozłożenia iadania na lata 2018 i 2019 r., w roku 2018 byłaby to kwota 420 000 zł na
realizację tego zadnia i kwota 550 000 zł w roku 2019,
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- zaplanowano nowe zadanie w zakresie sporządzenia dokumentacji na przebudowę mostu na
rzece Wiatrołuża w miejscowości Lipniak w kwocie 30 000 zł,
- o kwotę 6 000 zł zwiększono środki na przebudowę drogi w miejscowości Taciewo,
ponieważ po otwarciu ofert planowana wstępnie kwota okazała się niewystarczająca, po
zmianie wyniesie ona 431 000 zł,
- w ramach budżetu GOPS przesunięto środki na koszty postępowania sądowego i na wypłatę
nagród jubileuszowych,
- przesunięto środki na „Budowę przyłącza kanalizacyjnego do budynku stanowiącego
własność gminy w Zielonym Kamedulskim 19 A” w kwocie 8 000 zł,
- zwiększono planowane wydatki na opłaty za oświetlenie elektryczne w budynkach
komunalnych o kwotę 5 000 zł,
- zwiększono wydatki na planowane dwa postępowania w sprawie awansu nauczycieli
o kwotę 450,00 zł.
Po tych zmianach planowane wydatki uległy zwiększeniu dodatkowo o kwotę 219 750,24 zł
w stosunku do przedłożonego projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na
2018 r. W związku z wprowadzonymi zmianami źródłem pokrycia deficytu budżetu będzie:
nadwyżka budżetu z lat ubiegłych w kwocie 6 451 786,00 zł, planowany do zaciągnięcia
kredyt w kwocie 5 000 000,00 zł.
Do uchwały dodatkowo dołączone będą załączniki: - plan wydatków na programy i projekty
realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków
pochodzących ze źródeł zagranicznych w 2018 roku, - przychody i rozchody budżetu w
2018 roku,
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 13 radnych, przeciw – 0,
wstrzymało się – 2.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2018 rok wraz z wprowadzonymi zmianami. Udział w głosowaniu wzięło 15
radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 2.
Podjęto większością głosów UCHWAŁĘ Nr XLVIII/410/18 w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2018 rok – uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Ad. 8
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 rok 2018 należy dokonać zmian
w Wieloletniej Prognozie Finansowej:
- w załączniku nr 1, w roku 2018 zwiększono dochody o kwotę 15 526 zł, zwiększono
wydatki o kwotę 219 750 zł i zmniejszono wysokość wykorzystania nadwyżki budżetowej
z lat ubiegłych o kwotę 175 276 zł.
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- w załączniku nr 2 ujęto do przedsięwzięć zadanie: „Przebudowa drogi z nawierzchni
żwirowej na nawierzchnię utwardzoną w miejscowości Osinki” w związku z tym, że
realizacja została rozłożona na lata 2018-2019. W roku 2018 na kwotę 420 000 zł w roku
2019 na kwotę 550 000 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 15 radnych. Za przyjęciem zmian
głosowało 12 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 3.
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 12 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się - 3. Podjęto większością głosów
UCHWAŁĘ Nr XLVIII/411/18 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Suwałki na lata 2018-2024 – uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Ad. 9
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Gminy Suwałki.
Tadeusz Chołko – Wójt Gminy poinformował, że Komisja Statutowa Rady Gminy Suwałki
opracowała zawarte w projekcie uchwały zmiany do statutu Gminy Suwałki. Projektowane
zmiany do statutu Gminy Suwałki opracowano stosownie do przepisów ustawy z dnia 11
stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie
wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych oraz przepisów
zmieniających ustawę o samorządzie gminnym.
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały. W związku z tym Przewodniczący Rady poddał
pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu brało udział 15 radnych. Za przyjęciem
uchwały głosowało 15 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się - 0. Podjęto jednogłośnie
UCHWAŁĘ NR XLVIII/412/18 w sprawie zmiany statutu Gminy Suwałki - stanowi
załącznik nr 9 do protokołu.
Ad. 10
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Kultury
w Krzywem.
Tadeusz Chołko - Wójt Gminy poinformował, że w 2018 roku Gmina Suwałki wybudowała
Świetlicę Gminną we wsi Turówka Nowa, zaś w 2017 r. utworzyła siłownie zewnętrzne
w miejscowościach: Krzywe, Okuniowiec, Płociczno-Osiedle, Potasznia, Sobolewo, Stary
Folwark. Obiekty są i będą wykorzystywane do upowszechniania i promowania kultury oraz
popularyzowania kultury fizycznej, rekreacji, sportu i turystyki na terenie Gminy Suwałki.
Powyższe cele wpisują się w działalność statutową Gminnego Ośrodka Kultury w Krzywem.
Zatem zasadne jest rozszerzenie zasięgu prowadzenia działalności przez Gminny Ośrodek
Kultury w Krzywem o przedmiotowe obiekty.
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.
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Podjęto jednogłośnie UCHWAŁĘ Nr XLVIII/413/18 w sprawie zmiany statutu
Gminnego Ośrodka Kultury w Krzywem - stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
Ad. 11
Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr XLII/368/18 Rady Gminy
Suwałki z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
położonej w obrębie ewidencyjnym Zielone Kamedulskie.
Tadeusz Chołko -Wójt Gminy omówił projekt uchwały. W dniu 27 kwietniu 2018 r. rada
gminy podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej
w obrębie ewidencyjnym Zielone Kamedulskie. W wyniku podziału działki o nr geod 101
o pow. 0,8900 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Zielone Kamedulskie powstały dwie
działki o nr 101/1 o pow. 0,1248 ha, która pozostaje w zasobie nieruchomości Gminy Suwałki
oraz o nr geod. 101/2 o pow. 0,7624 ha, która zostanie zbyta. W związku z tym zaistniała
konieczność zmiany uchwały nr XLII/368/18 Rady Gminy Suwałki z dnia 27 kwietnia 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie Zielone
Kamedulskie.
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 15 radnych,
przeciw - 0, wstrzymało się – 0. Podjęto jednogłośnie UCHWAŁĘ NR XLVIII/414/18
zmieniającą uchwałę nr XLII/368/18 Rady Gminy Suwałki z dnia 27 kwietnia 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym
Zielone Kamedulskie - stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
Ad. 12
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości w obrębie
ewidencyjnym Sobolewo.
Alicja Przekop - Kierownik Ref. ds. IG poinformowała, że projekt uchwały dotyczy
nieruchomości położonej w miejscowości Sobolewo o pow. 0,0020 ha, na której jest
zlokalizowana przepompownia ścieków. W związku z tym, że rolnik nie może tych gruntów
uprawiać wystąpił z wnioskiem do gminy żeby od niego wykupić.
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały. W związku z tym Przewodniczący Rady
poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu brało udział 15 radnych. Za
przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się – 0.
Podjęto
jednogłośnie UCHWAŁĘ NR XLVIII/415/18 w sprawie nabycia nieruchomości
w obrębie ewidencyjnym Sobolewo - stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
Ad. 13
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla
członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub
szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę.
Tadeusz Chołko - Wójt Gminy poinformował, że w związku z ustawą o ochronie
przeciwpożarowej, która mówi, że członkom ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczy
w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż
Pożarną lub gminę, przysługuje ekwiwalent pieniężny a wysokość ekwiwalentu ustala rada
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gminy w drodze uchwały. Wysokość ekwiwalentu nie może przekraczać 1/175 przeciętnego
wynagrodzenia, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku
Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy
z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
(Dz.U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, z późn. zm.) przed dniem ustalenia ekwiwalentu, za każdą
godzinę udziału w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym. Ekwiwalent jest
wypłacany z budżetu gminy.
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały. W związku z tym Przewodniczący Rady
poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu brało udział 15 radnych. Za
przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się – 0.
Podjęto
jednogłośnie UCHWAŁĘ NR XLVIII/416/18 w sprawie wysokości ekwiwalentu
pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu
ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż
Pożarną lub gminę - stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
Ad. 14
Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
Tadeusz Chołko – Wójt Gminy udzielił odpowiedzi na zapytania:
- Radnego Stanisława Grygo – odnośnie wodociągu w m. Trzciane projekt był zrobiony
w roku 2016 a w 2017 roku został złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o środki
unijne ale środków było mało i nasza gmina nie została zakwalifikowana. Dopiero
w tym roku i to w drugiej kolejce zostaliśmy zakwalifikowani. Koszt inwestycji wynosił
2 800 000 zł na ten projekt składało się inwestycja w m. Gawrych Rudzie, wodociąg w m.
Trzciane i modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Turówka Stara. Dlatego warto było
poczekać, gdyż otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 1 051 000 zł. Jeżeli chodzi
o 1 m drogi, to nie zostało wykonane, gdyż to rada gminy decyduje, jeżeli ktoś jest
przeciwny wszystkiemu to rada też widzi i ocenia.
- Radnemu Taraszkiewicz Piotrowi odnośnie budowanej obwodnicy Suwałk poinformował,
że na następną sesję Rady Gminy zostanie zaproszony dyrektor firmy Budimex, która
buduje obwodnicę Suwałk.
- Radnemu Moroz Grzegorzowi odnośnie mostu na rzece Wiatrołuża poinformował, że
w budżecie gminy na 2018 r. zaplanowano środki na wykonanie dokumentacji, na
przebudowę mostu na rzece Wiatrołuża w m. Lipniak
Ad. 15
Wnioski i oświadczenia.
Zbigniew Mackiewicz - Sekretarz Gminy zapoznał z wytycznymi wojewody podlaskiego
z dnia 5 lipca 2018 r. dotyczącymi szacowania strat. W przypadku szacowania w łąkach
należy wziąć pod uwagę okres wystąpienia zjawiska oraz ilość pokosów w terminach ich
przeprowadzenia. Szacując straty maksymalny poziom ustala się dla łąk dwukośnych 60 %,
drugi pokos na poziomie 40%, łąki trójkośne jeden pokos 50 %, drugi pokos 30 % , trzeci
pokos 20%.
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Radny Stefan Mackiewicz – podziękował w imieniu mieszkańców i własnym pracownikom
urzędu gminy, którzy projektowali, składali dokumenty przetargowe, radzie gminy, Wójtowi
i Sekretarzowi za drogę betonową, która powstała w m. Krzywem.
Radny Jarosław Ostrowski – podziękował za wykonanie drogi w m. Białe-Niemcowizna
i Białe.
Aneta Perkowska - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Krzywem przekazała
informację z działalności GOK w Krzywem. W dniu 19 września 2018 roku, w Gminnym
Ośrodku Kultury w Krzywem wystąpił zespół Sonus, który zaprezentował utwory z tematyki
szant. Wystąpił również na powitaniu jesieni w Centrum Kulturalnym wsi Sobolewo.
W miesiącu październiku odbędzie się konkurs na najsmaczniejsze ciasto z jabłkami
i warsztaty florystyczne, gdzie każdy może zrobić stroik zaduszny. W dniu 9 października
2018 r. odbędą się wykłady w związku z tematyką związaną z Uniwersytetem Trzeciego
Wieku.
Zbigniew Mackiewicz Sekretarz Gminy zaprosił wszystkich po obradach sesji na spotkanie,
które odbędzie się w Urzędzie Gminy Suwałki. Tematem spotkania będzie ochrona
środowiska.
Ad. 16
Zamknięcie obrad.
Marek Jeromin– Przewodniczący Rady Gminy po wyczerpaniu porządku obrad zamknął
obrady XLVIII Sesji Rady Gminy Suwałki.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokołowała
Halina Marcinkiewicz

Przewodniczący Rady
Marek Jeromin
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