P R O T O K Ó Ł Nr XII/19
sesji Rady Gminy Suwałki
odbytej w dniu 29 października 2019 roku w godzinach 9°°- 1040
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. Czerwińska Natalia
3. Golubek Lucyna
4. Jankowski Tomasz Adam
5. Jeromin Marek
6. Józefowicz Mariusz Waldemar
7. Kożuchowska Beata
8. Mackiewicz Stefan
9. Nieszczerzewicz Adam
10. Ostrowski Jarosław
11. Rozumowski Grzegorz
12. Sawicki Marian
13. Staniszewska Agnieszka
14. Sztermer Jolanta
15. Tomaszewski Piotr
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
W obradach uczestniczyli: Zbigniew Mackiewicz – Wójt Gminy, Krzysztof Andrzej Gwaj –
Zastępca Wójta Gminy, Danuta Bućko – Skarbnik Gminy, Hanna Bagińska – Kierownik Ref.
ds. Organizacyjnych, Agnieszka Maziarz – Kierownik Ref. ds. Inwestycyjnych, Ilona Rżany –
Kierownik Ref. ds. Polityki Społeczno-Gospodarczej, Bartłomiej Żuchowski – Kierownik
Ref. ds. Planowania Przestrzennego, Irena Walendzewicz – Kierownik Gminnego Zespołu
Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół, Beata Skrocka – Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Suwałkach, Cezary Folejewski – radca prawny, Tadeusz Chołko –
Radny Powiatu Suwalskiego, Robert Szczęsny – Radny Powiatu Suwalskiego, sołtysi
w liczbie 13 osób (w tym 4 radnych gminy) – listy obecności stanowią załączniki nr 2–4
w załączeniu do protokołu.
Ad. 1
Otwarcie obrad.
Marek Jeromin – Przewodniczący Rady otworzył obrady XII Sesji Rady Gminy. Powitał
Wójta Gminy, Zastępcę Wójta, Skarbnika Gminy, radnych, kierowników referatów, sołtysów,
radnych powiatowych oraz wszystkich obecnych na sesji.
Następnie Przewodniczący Rady stwierdził, że na 15 radnych zgodnie z listą obecności
w obradach uczestniczy 100% ustawowego składu Rady, wobec czego istnieje wymagane
quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.
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Ad. 2
Przyjęcie porządku obrad.
Porządek obrad sesji radni otrzymali wraz z materiałami do poszczególnych punktów obrad.
Marek Jeromin – Przewodniczący Rady zapytał, czy Radni chcieliby wnieść uwagi bądź
propozycje do przedstawionego porządku obrad.
Do porządku obrad nie zgłoszono uwag.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie porządek obrad. Udział w głosowaniu wzięło
15 radnych. Za przyjęciem porządku obrad głosowało 15 radnych, przeciw – 0, wstrzymało
się - 0. Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
W wyniku głosowania został jednogłośnie przyjęty następujący porządek obrad XII sesji
Rady Gminy Suwałki:
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XI Sesji Rady Gminy Suwałki.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy oraz z wykonania uchwał w okresie między
sesjami.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na
2019 rok.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Suwałki na lata 2019-2024.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków
transportowych.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów
wymiaru podatku rolnego.
10. Rozpatrzenie propozycji stawki podatku leśnego.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr VII/75/19 Rady Gminy
Suwałki z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego
w Turówce Nowej.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr VIII/78/19 Rady Gminy
Suwałki z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci oddziałów
przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i publicznych punktów
przedszkolnych.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zapewnienia bezpłatnego transportu
i opieki w czasie przewozu dzieci do placówek wychowania przedszkolnego, wobec
których Gmina Suwałki nie ma takiego obowiązku.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania
wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Suwałki.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części obrębu geodezyjnego Zielone Kamedulskie w Gminie Suwałki.
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16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie gminy Suwałki.
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu
i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej
opłaty adiacenckiej.
19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu polityki zdrowotnej
w zakresie szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy
Suwałki po 65 roku życia.
20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Wójta
Gminy Suwałki i Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach.
21. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez osoby zobowiązane
ustawą o samorządzie gminnym.
22. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Suwałki za rok szkolny
2018/2019.
23. Wnioski i oświadczenia.
24. Zamknięcie obrad.
Ad. 3
Przyjęcie protokołu z obrad XI Sesji Rady Gminy Suwałki.
Marek Jeromin Przewodniczący Rady zapytał, czy są uwagi do protokołu z poprzedniej sesji
Rady Gminy Suwałki. Radni nie zgłosili uwag do protokołu, wobec czego Przewodniczący
Rady poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu. Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych.
Za przyjęciem protokołu głosowało 15 radnych, przeciw 0, - wstrzymało się – 0. Imienny
wykaz głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
W wyniku głosowana protokół Nr XI/19 został przyjęty jednogłośnie przez Radę Gminy.
Ad. 4
Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy oraz z wykonania uchwał w okresie między
sesjami.
Zbigniew Mackiewicz – Wójt Gminy przedstawił:
- sprawozdanie ze swojej działalności od ostatniej sesji Rady Gminy od dnia 25 września
2019 r. do dnia 29 października 2019 r.- stanowi załącznik nr 5 do protokołu;
- informację z wykonania uchwał Rady Gminy podjętych na XI Sesji Rady Gminy Suwałki
w dniu 24 września 2019 r. – stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Radni nie zgłosili uwag, w związku z powyższym sprawozdanie o międzysesyjnej
działalności i wykonania uchwał Rady Gminy zostało przyjęte.
Ad. 5
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na
2019 rok.
Danuta Bućko - Skarbnik Gminy w imieniu Wójta Gminy zwróciła się z wnioskiem
o wprowadzenie dodatkowych zmian do przedłożonego projektu uchwały w sprawie zmian
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w budżecie Gminy Suwałki na 2019 rok. Omówiła zmiany do budżetu Gminy Suwałki na
2019 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 zmian w budżecie gminy na 2019 rok. Udział
w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za przyjęciem zmian głosowało 15 radnych, przeciw - 0,
wstrzymało się – 0. Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały
w w/w sprawie wraz z zaproponowanymi zmianami. W głosowaniu brało udział 15 radnych.
Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. Imienny
wykaz głosowania stanowi załącznik do protokołu. Podjęto jednogłośnie UCHWAŁĘ NR
XII/113/19 w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2019 rok – stanowi załącznik
nr 7 do protokołu.
Ad. 6
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Suwałki na lata 2019-2024.
Danuta Bućko – Skarbnik Gminy w imieniu Wójta Gminy zwróciła się z wnioskiem
o wprowadzenie dodatkowych zmian do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej na lata 2019-2024. Omówiła zmiany do Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Suwałki na lata 2019-2024.
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 2019-2024. Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za przyjęciem zmian
głosowało 15 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. Następnie Przewodniczący Rady
poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Suwałki na lata 2019-2024 wraz z zaproponowanymi zmianami. Udział w głosowaniu
wzięło 15 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, przeciw - 0, wstrzymało
się - 0. Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do protokołu.
Podjęto jednogłośnie UCHWAŁĘ Nr XII/114/19 w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Suwałki na lata 2019– 2024 – uchwała stanowi załącznik nr
8 do protokołu.
Ad. 7
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości.
Zbigniew Mackiewicz – Wójt Gminy przedstawił projekt uchwały. W przedłożonym
projekcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości założono, że
stawki podatku od nieruchomości w porównaniu do roku 2019 wzrosną średnio o 2,85 %.
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. Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do protokołu.
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Podjęto jednogłośnie UCHWAŁĘ Nr XII/115/19 w sprawie określenia wysokości stawek
podatku od nieruchomości – uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Ad. 8
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków
transportowych.
Zbigniew Mackiewicz – Wójt Gminy poinformował, że w przedłożonym projekcie uchwały
proponuje się stawki podatku od środków transportowych w porównaniu do roku 2019 wzrost
średnio o 2,50%.
Przewodniczący Rady zapytał, czy są pytania do projektu uchwały. Pytań nie zgłoszono.
Przeprowadzono głosowanie. Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za przyjęciem
uchwały głosowało 15 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. Imienny wykaz głosowania
stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Rada Gminy jednogłośnie podjęła UCHWAŁĘ Nr XII/116/19 w sprawie określenia stawek
podatku od środków transportowych - stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
Ad. 9
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru
podatku rolnego.
Zbigniew Mackiewicz – Wójt Gminy wyjaśnił, że proponuje się obniżyć cenę 1 q żyta
stanowiącego podstawę do naliczania podatku rolnego z kwoty 58,46 zł za 1 q do kwoty
52,00 zł za 1 q, obniżając tym samym o 11 % w porównaniu do stawki ustawowej ustalonej
przez Prezesa GUS na rok 2020 r.
Przewodniczący Rady zapytał, czy są pytania do projektu uchwały. Pytań nie zgłoszono.
Przeprowadzono głosowanie. Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za przyjęciem
uchwały głosowało 15 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. Imienny wykaz głosowania
stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Rada Gminy jednogłośnie podjęła UCHWAŁĘ Nr XII/117/19 w sprawie obniżenia ceny
skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego - stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
Ad. 10
Rozpatrzenie propozycji stawki podatku leśnego.
Zbigniew Mackiewicz – Wójt Gminy wystąpił z wnioskiem aby przyjąć na rok 2020 średnią
cenę sprzedaży drewna, obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa
za pierwsze trzy kwartały 2019 (ogłoszoną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
w komunikacie z 18 października 2019 r.) w wysokości 194,24 zł za 1 m³ - stanowiącą
podstawę obliczenia stawki podatku leśnego za 1 ha gruntów leśnych w kwocie 42,73 zł/ha.
W stosunku do roku 2019 stawka ta ulegnie podwyższeniu o niespełna 1%.
Marek Jeromin - Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek Wójta Gminy
o przyjęcie na 2020 rok stawki ustawowej podatku leśnego. W głosowaniu brało udział 15
radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 15 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.
Wniosek został przyjęty jednogłośnie. Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do
niniejszego protokołu.
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Ad. 11
Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr VII/75/19 Rady Gminy
Suwałki z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego
w Turówce Nowej.
Zbigniew Mackiewicz – Wójt Gminy przedstawił projekt uchwały. W związku
z przedłużającym się terminem prac adaptacyjnych pomieszczeń przeznaczonych na
działalność punktu przedszkolnego, Punkt Przedszkolny w Turówce Nowej zacznie
funkcjonować od dnia 1 listopada 2019 r.
Przewodniczący Rady zapytał, czy są pytania do projektu uchwały. Pytań nie zgłoszono.
Przeprowadzono głosowanie. Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za przyjęciem
uchwały głosowało 15 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. Imienny wykaz głosowania
stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Rada Gminy jednogłośnie podjęła UCHWAŁĘ Nr XII/118/19 zmieniająca uchwałę Nr
VII/75/19 Rady Gminy Suwałki z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie utworzenia Punktu
Przedszkolnego w Turówce Nowej - stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
Ad. 12
Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr VIII/78/19 Rady Gminy
Suwałki z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci oddziałów
przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i publicznych punktów
przedszkolnych.
Zbigniew Mackiewicz – Wójt Gminy wyjaśnił, że rada gminy ustaliła plan sieci oddziałów
przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i publicznych punktów
przedszkolnych na okres od 1 września 2019 r. Ponieważ dnia 1 września 2019 r. nie
rozpoczął działalności Punkt Przedszkolny w Turówce Nowej zasadnym jest podjęcie
niniejszej uchwały, która określa termin rozpoczęcia funkcjonowania tego punktu
przedszkolnego.
Przewodniczący Rady zapytał, czy są pytania do projektu uchwały. Pytań nie zgłoszono.
Przeprowadzono głosowanie. Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za przyjęciem
uchwały głosowało 15 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. Imienny wykaz głosowania
stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Rada Gminy jednogłośnie podjęła UCHWAŁĘ Nr XII/119/19 zmieniającą uchwałę Nr
VIII/78/19 Rady Gminy Suwałki z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu
sieci oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i publicznych
punktów przedszkolnych - stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
Ad. 13
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki
w czasie przewozu dzieci do placówek wychowania przedszkolnego, wobec których
Gmina Suwałki nie ma takiego obowiązku.
Zbigniew Mackiewicz – Wójt Gminy przedstawił projekt uchwały. W związku z regulacją art.
32 ust. 7 ustawy – Prawo oświatowe, gmina może zorganizować bezpłatny transport i opiekę
w czasie przewozu dzieci do placówek wychowania przedszkolnego, wobec których nie ma
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takiego obowiązku. Uwzględniając powyższą możliwość, a także potrzeby lokalnej
społeczności i ich dzieci zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały.
Przewodniczący Rady zapytał, czy są pytania do projektu uchwały. Pytań nie zgłoszono.
Przeprowadzono głosowanie. Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za przyjęciem
uchwały głosowało 15 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. Imienny wykaz głosowania
stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Rada Gminy jednogłośnie podjęła UCHWAŁĘ Nr XII/120/19 w sprawie zapewnienia
bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci do placówek wychowania
przedszkolnego, wobec których Gmina Suwałki nie ma takiego obowiązku - stanowi
załącznik nr 14 do protokołu.
Ad. 14
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania
wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Suwałki.
Agnieszka Maziarz – Kierownik Ref. ds. Inwestycyjnych omówiła projekt uchwały.
W związku z otrzymanym w dniu 29.09.2019 r. postanowieniem Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku wskazującym na niezgodność § 8 projektu
regulaminu z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, a w szczególności konieczność doprecyzowania na
jakich zasadach i w jakim trybie będzie odbywało się przyłączenie do sieci, wprowadzono
nową treść § 8 według treści ww. postanowienia i w uzgodnieniu z przedstawicielem
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku. Po wprowadzonych zmianach,
§ 8 projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy
Suwałki przyjmuje następujące brzmienie: „§ 8. 1. Przedsiębiorstwo wodociągowokanalizacyjne, o ile istnieją techniczne możliwości świadczenia usług, jest zobowiązane
określić warunki przyłączenia do sieci nieruchomości osoby ubiegającej się o przyłączenie.
2. Osoby zainteresowane przyłączeniem do sieci mogą uzyskać informację o dostępności do
usług wodociągowo-kanalizacyjnych: 1) w Urzędzie Gminy, który udostępnia do wglądu:
a) studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
b) miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego; 2) w przedsiębiorstwie wodociągowokanalizacyjnym, który udostępnia do wglądu mapy i dokumentację techniczną istniejących
sieci i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. 3. Warunki techniczne określające
możliwości dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych określa przedsiębiorstwo
wodociągowo-kanalizacyjne, biorąc po uwagę: możliwość dostępu do usług wodociągowokanalizacyjnych wynikającą z usytuowania nieruchomości względem istniejących sieci
i urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, zapotrzebowanie w wodę lub ilość
odprowadzanych ścieków z nieruchomości uwzględniając możliwości przepustowe sieci
i urządzeń oraz plany rozbudowy sieci. Dodatkowo, przy urządzeniach zlokalizowanych
poniżej poziomu sieci kanalizacyjnej, biorąc pod uwagę pośredni sposób odprowadzania
ścieków za pomocą przydomowych przepompowni ścieków. 4. Przedsiębiorstwo
wodociągowe kanalizacyjne może odmówić przyłączenia do sieci jeżeli nie istnieją
techniczne możliwości świadczenia usług zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków.
Wówczas przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne jest obowiązane przesłać
wnioskodawcy ubiegającemu się o przyłączenie do sieci pisemną odmowę wraz
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z uzasadnieniem. 5. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma prawo odmówić
przyłączenia do sieci, jeśli przyłącze zostało wykonane bez uzyskania zgody przedsiębiorstwa
wodociągowo-kanalizacyjnego, bądź zostało wykonane niezgodnie z wydanymi warunkami
technicznymi lub przepisami i normami." Pozostałe postanowienia projektu regulaminu nie
ulegają zmianie.
Przewodniczący Rady zapytał, czy są pytania do projektu uchwały. Pytań nie zgłoszono.
Przeprowadzono głosowanie. Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za przyjęciem
uchwały głosowało 15 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. Imienny wykaz głosowania
stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Rada Gminy jednogłośnie podjęła UCHWAŁĘ Nr XII/121/19 w sprawie przyjęcia
projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy
Suwałki - stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
Ad. 15
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części obrębu geodezyjnego Zielone Kamedulskie w Gminie Suwałki.
Bartłomiej Żuchowski – Kierownik Ref. ds. Planowania Przestrzennego wyjaśnił, że projekt
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Zielone
Kamedulskie obejmuje obszar istniejącej gazowni przy ul. Bakałarzewskiej, co umożliwi
dalszą rozbudowę oraz obejmuje część terenów przeznaczonych pod zabudowę wielorodzinną
i zabudowę usługową. Powyższy projekt planu został sporządzony zgodnie z ustawą
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, posiada wszystkie uzgodnienia i był
wyłożony do publicznego wglądu.
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. Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do protokołu.
Podjęto jednogłośnie UCHWAŁĘ Nr XII/122/19 w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Zielone Kamedulskie
w Gminie Suwałki – uchwała stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
Przerwa – 10 minut.
Po przerwie Przewodniczący Rady wznowił obrady sesji
Ad. 16
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku
na terenie gminy Suwałki.
Zbigniew Mackiewicz – Wójt Gminy poinformował, że zmieniła się ustawa o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach i zasadne jest podjęcie nowej uchwały określającej regulamin
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Suwałki. Regulamin, zakłada zmiany
odnośnie częstotliwości odbioru odpadów komunalnych od właścicieli: zabudowa
jednorodzinna – w okresie od kwietnia do października nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,
- zabudowa wielorodzinna – w okresie od kwietnia do października nie rzadziej niż raz na
tydzień. Drugi aspekt bardzo istotny to wyłączamy z naszego systemu przedsiębiorców,
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którzy prowadzą działalność gospodarczą na terenie gminy. Przedsiębiorcy sami zawierają
umowy z przewoźnikiem odpadów i sami rozliczają się a gmina będzie kontrolować, czy
rzeczywiście te przedsiębiorstwa miały zawartą umowę. Przewoźnik będzie składał do gminy
sprawozdanie od każdego przedsiębiorcy, od którego będzie odbierał odpady. Takie
sprawozdanie trafi do gminy i będzie weryfikowane czy od wszystkich przedsiębiorców
przewoźnicy odbierali odpady, jeżeli nie to będą przedsiębiorcy karani. Zmiana ustawy
zakłada również, że wszyscy segregujemy odpady a którzy nie będą segregowali odpadów
gmina będzie naliczała kary. Odpady segregujemy jak dotychczas czyli papier, metal
i tworzywa sztuczne, szkło, bioodpady i odpady, te które nie możemy wysegregować
w wyżej opisanych frakcjach. Odpady wielogabarytowe odbierane będą dwa razy do roku
a popiół pięć razy do roku. Wszystkie odpady będą trafiały do Punktu selektywnego
zbierania odpadów komunalnych w Suwałkach i będziemy płacili za każdą tonę tych
odpadów. PSZOK ma swoje ceny i te ceny wzrosły na chwilę obecną już 40 % . I tak dla
porównania wielkogabarytowe kosztowały 229 zł za tonę, teraz będą kosztowały 673 zł,
w przypadku gabarytowych to jest trzykrotna różnica, a w przypadku pozostałych średnio
40 %. Na chwilą obecną szacujemy, że tych odpadów będzie około 1000 ton ale zobaczymy
jak to będzie w praktyce, niewykluczone, że te ceny przyjmiemy na najbliższej sesji Rady
Gminy. Szacujemy na podstawie tych odpadów, które zostały przekazane w tym roku do
PSZOK w Suwałkach.
Zbigniew Mackiewicz - Wójt Gminy zwrócił się z wnioskiem o wprowadzenie zmiany do
projektu uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na ternie gminy
w załączniku do uchwały § 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3) Wszystkie pojemniki, kontenery
lub worki na odpady muszą być zaopatrzone w oznaczenia określające rodzaj gromadzonych
odpadów.”.
Przewodniczący Rady poddał wniosek pod głosowanie. W głosowaniu brało udział 15
radnych. Za przyjęciem głosowało 15 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się – 0. Wniosek
został przyjęty jednogłośnie.
Marek Jeromin – Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś z Radnych ma jakieś pytania do
projektu uchwały
Radna Jolanta Sztermer – zapytała, co będzie z osobami, które prowadzą jednoosobowe
gospodarstwa domowe i nie segregują odpadów, gdyż nie wytwarzają odpadów
podlegających segregacji.
Zbigniew Mackiewicz - Wójt Gminy Suwałki odpowiedział, że ustawa nakłada obowiązek,
że wszyscy segregują ale uważa, że w tym przypadku nie wymagamy pojemników, tylko
można będzie segregować w workach. Przewoźnik będzie za każdym objazdem zostawiał
worki i wtedy kwestia jakie odpady te osoby będą miały to powinni segregować
w odpowiednie worki. Będzie tego może mało, niektórych frakcji może w ogóle nie będzie
ale to nic złego gorzej jak to wszystko będzie spakowane w jeden worek. Będzie potrzeba
przeprowadzić jakąś edukacje i wskazać w jaki sposób to się robi, tak żebyśmy nie musieli
karać. Tym bardziej, że karanie to nie będzie taką prostą sprawą, gdyż będzie wymagało
wydania decyzji administracyjnej. Proszę zwrócić uwagę jaka to będzie praca urzędnika a też
koszty korespondencji, żeby wydać jedną decyzję ponad 20 do 30 zł a jak jeszcze proces
odwoławczy, to te koszty w ogóle przewyższą wartość, która by ta osoba musiała zapłacić za
odpady.
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Przewodniczący Rady – dodał, że ustawa nakłada na gminę pewne obowiązki i również na
obywateli. Zapytał, czy są pytania do projektu uchwały. Pytań nie zgłoszono. Przewodniczący
Rady poddał pod glosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu brało udział 15 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych,
przeciw – 0, wstrzymało się – 0. Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do protokołu.
Podjęto jednogłośnie UCHWAŁĘ Nr XII/123/19 w sprawie regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie gminy Suwałki – uchwała stanowi załącznik nr 17 do
protokołu.
Ad. 17
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
Zbigniew Mackiewicz – Wójt Gminy zwrócił się z wnioskiem o wprowadzenie zmiany do
projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Punkt selektywnego
zbierania odpadów komunalnych jest ogólnodostępnym miejscem zbierania selektywnych
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych. Aktualny adres punktu
selektywnego zbierania odpadów znajduje się na stronie internetowej www. gmina,suwałki,pl
w zakładce gospodarka odpadami”.
Przewodniczący Rady poddał wniosek pod głosowanie. W głosowaniu brało udział 15
radnych. Za przyjęciem głosowało 15 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się – 0. Wniosek
został przyjęty jednogłośnie.
Wójt Gminy przedstawił projekt 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.
W głosowaniu brało udział 15 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych,
przeciw – 0, wstrzymało się – 0. Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do protokołu.
Podjęto jednogłośnie UCHWAŁĘ Nr XII/124/19 w sprawie określenia szczegółowego
sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów – uchwała stanowi załącznik
nr 18 do protokołu.
Ad. 18
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej
opłaty adiacenckiej.
Zbigniew Mackiewicz – Wójt Gminy poinformował, że opłata adiacencka jest to opłata
liczona od wzrostu wartości nieruchomości poprzez wybudowanie infrastruktury technicznej
przez gminę. Jeżeli gmina wybuduje drogę, wodociąg, kanalizacje, oświetlenie to może
pobrać od danego mieszkańca, który posiada nieruchomość przeznaczoną pod budownictwo
jednorodzinne bądź nieruchomość zabudowaną budynkiem jednorodzinny opłatę
w wysokości do 50 % wzrostu wartości nieruchomości. Podał przykład: jeżeli w chwili
obecnej jest działka o wartości 30 tys. zł a jak zostanie wybudowana droga, chodnik,
wodociąg, kanalizacja zwiększy swoją wartość o 20 tys. zł to od tej kwoty 50% maksymalna
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stawka da wartość do budżetu gminy. W przypadku podziałów, jeżeli ktoś dokona podziału
swojej nieruchomości na kilka działek budowlanych zgodnie z planem miejscowym to
wówczas im mniejsza działka za 1 m² cena jest wyższa i też od różnicy wartości
nieruchomości przed podziałem, po podziale gmina może pobrać opłatę w wysokości 30 %.
W przypadku niektórych inwestycji było by zasadne, żeby opłata była pobierana. My jako
gmina często kupujemy grunty na poszerzenie drogi, żeby lepszą infrastrukturę wybudować,
płacimy duże pieniądze, to wtedy w części te środki finansowe by zwróciły się do gminy. Ta
stawka procentowa powinna być też na takim poziomie ustalona gdzie dla gminy też będzie
opłacało się całą procedurę prowadzić, gdyż za każdym wyznaczeniem wzrostu wartości
nieruchomości gmina musi zlecić dla rzeczoznawcy, wykonanie operatu szacunkowego, za
który musimy zapłacić kilkaset złotych.
Przewodniczący Rady zapytał, czy są pytania do projektu uchwały. Pytań nie zgłoszono.
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 1 radny, przeciw
– 14, wstrzymało się – 0. Imienny wykaz głosowania s stanowi załącznik do protokołu. Rada
Gminy nie podjęła uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty
adiacenckiej – projekt uchwały stanowi załącznik nr 19 do protokołu.
Ad. 19
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu polityki zdrowotnej
w zakresie szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy
Suwałki po 65 roku życia.
Zbigniew Mackiewicz – Wójt Gminy wyjaśnił, że przyjęcie Programu daje możliwość
wprowadzenia darmowego szczepienia przeciwko grypie dla mieszkańców gminy powyżej
65 roku życia. Program jest podstawą żebyśmy jako gmina wyłonili wykonawcę, który będzie
chciał wykonywać tego typu szczepienia gdzie dany mieszkaniec okazując miejsce
zamieszkania na terenie gminy będzie mógł bezpłatnie to szczepienie przeprowadzić. Koszt
jednej szczepionki w chwili obecnej wacha się w kwocie 60-65 zł.
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. Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do protokołu.
Podjęto jednogłośnie UCHWAŁĘ Nr XII/125/19 w sprawie określenia szczegółowego
sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów – uchwała stanowi załącznik
nr 20 do protokołu.
Ad. 20
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Wójta
Gminy Suwałki i Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach.
Krzysztof Gwaj – Z-ca Wójta Gminy poinformował, że wpłynęła skarga za pośrednictwem
Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, w której zarzucono dla Kierownika
GOPS i Wójta Gminy, że w zły sposób została określona decyzja kierująca osobę do Domu
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Pomocy Społecznej jak również w sposób niewłaściwy została naliczona kwota dopłat do
zasiłków opiekuńczych. Po wszechstronnej analizie materiału zgromadzonego w powyższych
sprawach, bo rozpatrywana była sprawa zarówno umieszczenia osoby w DPS, jak również
kwestia niewłaściwego naliczenia dodatku, ustalono, że nie ma nieprawidłowości zarówno
pod względem formalnym, jak i merytorycznym w tych decyzjach. Zostały one wydane na
podstawie obowiązujących przepisów prawa i nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości.
Skierowanie osoby do DPS odbyło się na jej wniosek, gdyż jest to osoba w podeszłym wieku,
która nie jest w stanie sama sobą opiekować się. Działanie GOPS-u było ukierunkowane jak
najbardziej na dobro tej osoby, zapewnienie jej stałej opieki i w związku z tym nie było
żadnych przeciwwskazań formalnych, żeby ją umieścić w DPS. Odnośnie postępowania
dotyczącego dopłat do rodziny tej mieszkanki również nie ma żadnych nieprawidłowości, na
podstawie zgromadzonych materiałów, głównie chodzi tutaj o wywiad środowiskowy.
Ustalono, że kobieta która składała wniosek spełniała kryterium majątkowe i mogła taki
dodatek otrzymać w związku z tym nie ma żadnego uchybienia.
Zbigniew Mackiewicz – Wójt Gminy poinformował, że Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
Rady Gminy w dniu 18 października 2019 r. zapoznała się ze skargą Małorzaty T z dnia
23 września 2019 r. na działanie Wójta Gminy Suwałki i Kierownika Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Suwałkach, w zakresie realizacji zadań własnych gminy o charakterze
obowiązkowym, tj. w sprawie skierowania matki skarżącej do domu pomocy społecznej oraz
po zapoznaniu się z pismem Kierownika GOPS-u w Suwałkach Komisja jednogłośnie podjęła
decyzję o uznanie skargi jako bezzasadną. Komisja stwierdziła, iż działanie GOPS-u było
zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz ukierunkowane na jak najlepsze
zapewnienie bytu i bezpieczeństwa osoby starszej.
Przewodniczący Rady zapytał, czy są pytania do projektu uchwały. Pytań nie zgłoszono.
Przeprowadzono głosowanie. Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za przyjęciem
uchwały głosowało 15 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. Imienny wykaz głosowania
stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Rada Gminy jednogłośnie podjęła UCHWAŁĘ Nr XII/126/19 w sprawie rozpatrzenia
skargi na działanie Wójta Gminy Suwałki i Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Suwałkach - stanowi załącznik nr 21 do protokołu.
Ad. 21
Informacja z analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez osoby zobowiązane
ustawą o samorządzie gminnym.
Marek Jeromin – Przewodniczący Rady przedstawił informację z analizy oświadczeń
majątkowych złożonych przez radnych Rady Gminy Suwałki – stanowi załącznik nr 22 do
protokołu.
Zbigniew Mackiewicz – Wójt Gminy oczytał informację dotyczącą oświadczeń majątkowych
złożonych przez Zastępcę Wójta, Skarbnika Gminy, kierowników jednostek organizacyjnych
Gminy Suwałki – stanowi załącznik nr 23 do protokołu.
Ad. 22
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Suwałki za rok szkolny
2018/2019.
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Irena Walendzewicz - Kierownik GZEAS poinformowała, że obowiązek przedłożenia
informacji o stanie realizacji zadań oświatowych gminy wynika z ustawy prawo oświatowe
oraz przepisów wprowadzających ustawę prawo oświatowe. Organ wykonawczy jednostki
samorządu terytorialnego, czyli wójt w terminie do 31 października każdego roku przedstawia
radzie gminy informację o stanie realizacji zadań oświatowych gminy za poprzedni rok
szkolny. Ustawodawca nakładając taki obowiązek nie wskazał co winno być zawarte w takiej
informacji, wskazał jedynie, że winne być przedłożone wyniki egzaminów zewnętrznych tj.
wyniki egzaminu gimnazjalnego i wyniki klas ósmych. W takiej informacji również winne
być zawarte wyniki z kontroli nadzoru pedagogicznego. W ubiegłym roku w szkołach
prowadzonych przez Gminę Suwałki tylko dwie kontrole doraźne były przeprowadzone
przez Podlaskiego Kuratora Oświaty i obie kontrole dotyczyły szkoły w Przebrodzie. Wynik
tych kontroli był pozytywny, nie wniesiono żadnych zastrzeżeń. Informacje, które są
pozyskiwane do opracowania informacji pochodzą z różnych źródeł. W większości są to
opracowania własne pracowników GZEAS i informacje przygotowane przez pracowników
z poszczególnych referatów Urzędu Gminy Suwałki i GOPS oraz od dyrektorów szkół.
Przedłożone opracowanie jest bardzo wyczerpujące i przedstawia ogólny obraz tego co działo
się w oświacie w minionym roku szkolnym.
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Suwałki za rok szkolny 2018/2019
została przedłożona radnym Gminy Suwałki w formie pisemnej do dnia 31 października
2019 r.
Ad. 23
Wnioski i oświadczenia.
Zbigniew Mackiewicz – Wójt Gminy zaprosił do Gminnego Ośrodka Kultury w Krzywem na
koncert zaduszkowy w dniu 2 listopada 2019 r. o godz. 19°° i na widowisko słownomuzyczne „Taki sobie kwartet” w dniu 9 listopada o godz. 18°°.
Poinformował o zamiarze złożenia wniosku do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie w celu pozyskania funduszy na odbiór od rolników folii
i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej. W związku z powyższym
zainteresowani rolnicy z terenu gminy winni złożyć formularze zgłoszeniowe w Urzędzie
Gminy Suwałki. Podana ilość pozwoli określić zapotrzebowanie finansowe na dotację.
Poinformował, że są zbierane podpisy przez mieszkańców korzystających z drogi
wojewódzkiej na Filipów, drogi wojewódzkiej gdyż wspólnie z Wójtem Gminy Filipow
chcemy złożyć wniosek do Urzędu Marszałkowskiego z tymi podpisami i zasygnalizować
ważną potrzebę przebudowy drogi wojewódzkiej na Filipów. Zbierane są też podpisy przez
mieszkańców korzystających z drogi w kierunku Bakałarzewa w sprawie dobudowania
chodnika przy drodze do Bakałarzewa. Chodnik w chwili obecnej kończy się w Przebrodzie
a chcielibyśmy, żeby on prowadził dalej do kościoła w Żylinach. Wójt Gminy Bakałarzewo
robi podobne starania, żeby ten chodnik został wybudowany aż do Bakałarzewa, również
z Wójtem Gminy Bakałarzewo będziemy wspólnie zabiegać o te przedsięwzięcie.
W najbliższy czwartek o godz. 10°° zostaną zapalone znicze w miejscach naszych cmentarzy
powojennych w Płocicznie-Tartak, Tartaku, Leszczewku, Krzywem. Zaprosił radnych,
sołtysów, mieszkańców.

13

Ad. 24
Zamknięcie obrad.
Marek Jeromin – Przewodniczący Rady Gminy po wyczerpaniu porządku obrad zamknął
obrady XII Sesji Rady Gminy Suwałki.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała
Halina Marcinkiewicz

Przewodniczący Rady
Marek Jeromin
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