P R O T O K Ó Ł Nr XIII/19
sesji Rady Gminy Suwałki
odbytej w dniu 26 listopada 2019 roku w godzinach 905- 10ºº
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, Agnieszka Maziarz – Kierownik
Ref. ds. Inwestycyjnych, Bartłomiej Żuchowski – Kierownik Ref. ds. Planowania
Przestrzennego, Irena Walendzewicz – Kierownik Gminnego Zespołu EkonomicznoAdministracyjnego Szkół, Beata Skrocka – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Suwałkach, Cezary Folejewski – radca prawny, Stanisław Szwengier – 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 XIII 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. Przypomniał, że obrady sesji są transmitowane.
Marek Jeromin – Przewodniczący Rady poprosił o zabranie głosu Karola Radzewicza –
pracownika socjalnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach.
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Karol Radzewicz poinformował, że wczoraj wspólnie z Panem Wójtem był na otwarciu X
Suwalskiej Kampanii „Białej Wstążki”. Wydarzenie z przed 30 lat gdzie, w 1989 roku
w Montrealu zawiedziony mężczyzna zabił 14 studentek uczelni politechnicznej twierdząc, że
sam nie skończył studiów technicznych, ponieważ – jak tłumaczył – „to dziewczyny zabrały
mu miejsce na uczelni”. Ta kampania mówi o tym, że my mężczyźni jesteśmy przeciw
przemocy fizycznej, psychicznej, seksualnej i ekonomicznej. Jesteśmy za szacunkiem,
równouprawnieniem kobiet. Zaprosił panów do założenia białej wstążki, co jest oznaką
szacunku dla kobiet.
Ad. 2
Przedstawienie 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 porządku obrad.
Radni nie zgłosili uwag i wniosków, wobec czego przyjęli następujący porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XII 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 przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów geodezyjnych KukówFolwark i Bród Nowy w Gminie Suwałki.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Biała Woda
w Gminie Suwałki.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ponowne
wydzierżawienie nieruchomości.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli
nieruchomości.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy
Suwałki z organizacjami pozarządowymi w 2020 roku.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia
odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.
14. Wnioski i oświadczenia.
15. Zamknięcie obrad.
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Ad. 3
Przyjęcie protokołu z obrad XII 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 głosowanIa protokół Nr XII/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 30 października
2019 r. do dnia 26 listopada 2019 r.- stanowi załącznik nr 5 do protokołu;
- informację z wykonania uchwał Rady Gminy podjętych na XII Sesji Rady Gminy Suwałki
w dniu 29 października 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.
Zbigniew Mackiewicz – Wójt Gminy poinformował, że projekt uchwały w sprawie zmian
w budżecie Gminy Suwałki na 2019 rok był omawiany na wspólnym posiedzeniu Komisji
Rewizyjnej, Gospodarczej i Społecznej Rady Gminy Suwałki. Do znacznych zmian
wprowadzonych do budżetu gminy można zaliczyć dodatkowe wpływy z tytułu podatku od
czynności cywilnoprawnych w kwocie 270 000 zł, co po wprowadzonej zmianie daje kwotę
724 000 zł podatku. W latach ubiegłych wpływu z tego tytułu były znacznie niższe. Kolejną
dużą zmianą po stronie planu dochodów było otrzymanie zwiększenia dotacji celowych m.in.
na wypłatę świadczeń wychowawczych w kwocie 822 000 zł. Podkreślił, iż po wprowadzonych
zmianach do budżetu roku 2019 deficyt budżetu zmniejszył się o kwotę 689 000 zł i obecnie
wynosi 2 789 tys. zł.
Marek Jeromin - Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś z Radnych ma jakieś pytania. Głosów
w dyskusji nie było i Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w w/w
sprawie. 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 XIII/127/19 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.
Marek Jeromin - Przewodniczący Rady - projekt uchwały był omówiony na wspólnym
posiedzeniu Komisji Rewizyjnej , Gospodarczej i Społecznej Rady Gminy Suwałki, zapytał,
czy ktoś z Radnych ma jakieś pytania. Głosów w dyskusji nie było.
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Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Suwałki na lata 2019-2024. 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 XIII/128/19 w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Suwałki na lata 2019– 2024 – stanowi załącznik nr 8 do
protokołu.
Ad. 7
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów geodezyjnych Kuków-Folwark
i Bród Nowy w Gminie Suwałki.
Zbigniew Mackiewicz – Wójt Gminy przedstawił projekt uchwały. Opracowanie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów geodezyjnych Kuków-Folwark i Bród
Nowy w Gminie Suwałki ma na celu umożliwienie realizacji odcinków ciągu komunikacyjnego
do wywozu kruszyw ze złóż na terenie gminy Suwałki.
Marek Jeromin – Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś z Radnych ma jakieś pytania. Głosów
w dyskusji nie było. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie 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 XIII/129/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów geodezyjnych
Kuków-Folwark i Bród Nowy w Gminie Suwałki – stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Ad. 8
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Biała Woda
w Gminie Suwałki.
Zbigniew Mackiewicz – Wójt Gminy poinformował, że opracowanie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Biała Woda w Gminie Suwałki
ma na celu umożliwienie realizacji nowej zabudowy usługowej, zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej, możliwości rozbudowy istniejących siedlisk rolniczych oraz wyznaczeniu
terenów rekreacyjnych na terenach poeksploatacyjnych - zrekultywowanych. Plan miejscowy
sporządzony zostanie na tereny, na które zostały złożone wnioski mieszkańców oraz na teren
dotychczas nie objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Ustalenia
nowego planu miejscowego winny umożliwiać zagospodarowanie przedmiotowych terenów
z wykorzystaniem ich walorów w zgodności z zasadami zrównoważonego rozwoju.
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 XIII/130/19 w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu
geodezyjnego Biała Woda w Gminie Suwałki - stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
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Ad. 9
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ponowne wydzierżawienie
nieruchomości.
Zbigniew Mackiewicz – Wójt Gminy przestawił projekt uchwały. Umowy dzierżawy na
nieruchomościach określonych w załączniku do niniejszej uchwały wygasną z dniem 31
grudnia 2019 roku, a Gmina Suwałki zamierza ponownie je wydzierżawić dotychczasowym
dzierżawcom na okres do 3 lat.
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 XIII/131/19 w sprawie wyrażenia zgody
na ponowne wydzierżawienie nieruchomości - stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
Ad. 10
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
Zbigniew Mackiewicz – Wójt Gminy przedstawił projekt uchwały. W związku z wejściem
w życie zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz wzrostem cen za
wykonanie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, Gmina Suwałki
zmuszona jest do podniesienia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Obecne dochody budżetu gminy Suwałki w oparciu o obowiązujące stawki są niewystarczające
do pokrycia kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi.
Jednocześnie podkreślić należy, że gmina powinna pokryć z pobranych opłat całość kosztów
funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Zróżnicowanie stawek
w oparciu o sposób zbierania i odbierania odpadów wynika wprost z przepisu art. 6k ust. 3
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w którym ustawodawca nałożył na rady
gminy obowiązek określenia stawek opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów
komunalnych w sposób selektywny, wysokości nie niższej niż dwukrotna wysokość i nie
wyższej niż czterokrotna wysokość stawki ustalonej przez radę gminy. W niniejszym projekcie
uchwały zaproponowano podwyższoną stawkę opłaty miesięcznej, w wysokości trzykrotnej
wysokości opłaty podstawowej za selektywną zbiórkę odpadów komunalnych. Zgodnie z art.
6k ust. 4a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Rada gminy w drodze uchwały,
zwalnia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli
nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących
bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, którzy
wypełniają obowiązek zbierania i odbierania odpadów w sposób selektywny. W niniejszym
projekcie uchwały zaproponowano zwolnienie w wysokości: 1) od małych gospodarstw
domowych – do 2 osób – w wysokości 27,00 zł; 2) od średnich gospodarstw domowych – od 3
do 5 osób – w wysokości 52,00 zł; 3) od gospodarstw dużych gospodarstw domowych – od 6
osób i więcej - w wysokości 62,00 zł. Wprowadzenie zwolnienia z części opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku z kompostowaniem bioodpadów jest
korzystnym rozwiązaniem, gdyż wtedy ilość oddanych odpadów będzie mniejsza,
a wynagrodzenie dla Wykonawcy będzie niższe.
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Marek Jeromin Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały był analizowany na
wspólnym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, Gospodarczej i Społecznej Rady Gminy Suwałki.
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 XIII/132/19 w sprawie wyboru metody
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej
opłaty - stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
Ad. 11
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli
nieruchomości.
Zbigniew Mackiewicz – Wójt Gminy poinformował, że zmiana formularzy deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynika z obowiązku Gmin
na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, polegający na konieczności
zapewnienia prawidłowego obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, należy dostosować wzory deklaracji do obowiązujących aktów prawa
miejscowego.
Marek Jeromin - Przewodniczący Rady zapytał, czy są pytania do projektu uchwały.
Radna Jolanta Sztermer – zapytała, czy wszyscy będą musieli złożyć nowe deklaracje, czy
tylko, ci którzy zdecydują się na prowadzenie kompostownika.
Zbigniew Mackiewicz - Wójt Gminy odpowiedział, że wcześniejsze deklaracje nie obejmowały
bioodpadów w związku z czym należy jednoznacznie określić w deklaracji czy będzie
biokompostownik ponieważ wtedy będzie można dla tych osób zastosować ulgę. Wszyscy będą
musieli na nowo złożyć deklarację. Poinformujemy mieszkańców o zmianie opłat za
gospodarowanie odpadami komunalnymi i o zmianie przewoźnika. Na początku może będą
problemy z odbiorem tych odpadów ponieważ będzie inny przewoźnik. Obecny przewoźnik
znał gminę bardzo dobrze, wiedział od kogo odbierać i gdzie jechać. Jak będą problemy,
będziemy na bieżąco reagować. Będziemy prowadzić kampanię informacyjną odnośnie
segregacji odpadów. Im więcej będzie odpadów niewysegregowanych, tym ten system będzie
droższy a gmina będzie płaciła kary do ochrony środowiska. W związku z tym będzie nam
zależało, żeby bioodpady stanowiące odpady komunalne były w kompostowniku
przydomowym, żeby nie były oddawane do punktu selektywnego zbierania odpadów
komunalnych.
Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod 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 XIII/133/19 w sprawie określenia
wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanych przez właścicieli nieruchomości - stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

6

Ad. 12
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy
Suwałki z organizacjami pozarządowymi w 2020 roku.
Zbigniew Mackiewicz – Wójt Gminy przedstawił projekt uchwały. Działając w myśl ustawy
o samorządzie gminnym i ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
samorząd zobowiązany jest co roku przyjąć roczny program współpracy z organizacjami
pozarządowymi. Środki finansowe na realizację programu na rok 2020 są szacowane na
poziomie około 100 800,00 zł i zostaną zabezpieczone w budżecie Gminy Suwałki.
Przewodniczący Rady – poinformował, że projekt uchwały był omawiany na wspólnym
posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, Gospodarczej i Społecznej Rady Gminy. Zapytał, czy są
pytania do projektu uchwały. Pytań nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod 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 XIII/134/19 w sprawie przyjęcia
programu współpracy Gminy Suwałki z organizacjami pozarządowymi w 2020 roku stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
Ad. 13
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia
odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.
Beata Skrocka – Kierownik GOPS poinformowała, że projekt uchwały był omawiany na
wspólnym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, Gospodarczej i Społecznej Rady Gminy.
W związku ze zmianą ustawy o pomocy społecznej, która określiła, że opłaty w schroniskach
dla bezdomnych i w schroniskach dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi nie mogą być
wyższe niż: w schroniskach zwykłych 30 % dochody osoby samotnie gospodarującej
a w schroniskach dla osób bezdomnych gdzie są usługi opiekuńcze nie może być wyższa niż
50 % dochodów tej osoby.
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 XIII/135/19 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad
ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych –
uchwała stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
Ad. 14
Wnioski i oświadczenia.
Zbigniew Mackiewicz – Wójt Gminy poinformował o następujących sprawach:
- Do dnia 30 listopada 2019 r. są zbierane wnioski od rolników na utylizację foli rolniczej, które
zostaną przekazane do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.
- Wykonywane są szczepienia przeciwko grypie dla osób z terenu gminy po 65 roku życia. Do
tej pory zaszczepiło się 70 osób a zadeklarowało zaszczepić się 100 osób.
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- Do dnia 29 listopada 2019 r. przyjmowanie są deklaracje od mieszkańców zainteresowanych
dofinansowaniem zakupu i montażu paneli fotowoltaicznych. Jeżeli będzie powyżej 100
deklaracji będziemy wpisywali osoby chętne zainstalować te urządzenia na listę rezerwową.
Wówczas z listy rezerwowej będzie można osoby kwalifikować do dofinansowania gdy z listy
podstawowej niektóre osoby zrezygnują. Projekt będzie realizowany, jeżeli gmina otrzyma
dofinansowanie pod koniec przyszłego roku.
- W dniu 17 grudnia 2019 r. planowana jest kolejna sesja Rady Gminy, po której odbędzie się
spotkanie opłatkowe.
Aneta Perkowska – Dyrektor GOK w Krzywem poinformowała, że Gminny Ośrodek Kultury
w Krzywem pozyskał grant o wartości 10 000 zł z Fundacji „ORLEN – DAR SERCA”
w ramach konkursu „Moje miejsce na Ziemi”. Projekt będzie organizowany w Sobolewie,
z przeznaczonych środków zostanie zakupiony namiot, ławki, sprzęt i akcesoria kuchenne na
wyposażenie mobilnej kuchni. Również GOK pozyskał środki w wysokości 8 500 zł na
Ogólnopolskim Konkursie Grantowym z Fundacji Dzieci i Młodzieży na realizację programu
Równać szanse Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności jako jeden z 97 projektów z 16
województw. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na zakup przenośnego parku linowego,
będzie to mobilny park wspinaczkowy. Zaprosiła na spotkanie kulturalne do Klubu Seniora w
Zielonym Kamedulskim w dniu 29 listopada 2019 r. na godz.17°º gdzie wystąpi zespół
Wigranie. W dniu 20 grudnia 2019 r. zaprosiła do GOK w Krzywem na spotkanie opłatkowe.
Stanisław Szwengier - radny powiatowy zapytał Wójta Gminy, czy gospodarstwa rolne będą
musiały składać dodatkowe deklaracje, ponieważ w gospodarstwie są odpady m.in. takie jak:
folia, pojemniki po różnych preparatach.
Zbigniew Mackiewicz - Wójt Gminy odpowiedział, że gospodarstwa rolnicze na chwilę obecną
nie są traktowane jako działalność gospodarcza i rolnicy nie muszą składać drugiej deklaracji.
Odpady pochodzą głównie z gospodarstw domowych a jeśli będą jakieś opakowania, które nie
są w jakiś sposób skażone chemicznie to sądzę, że można razem z tymi odpadami oddać
i przewoźnik powinien zabrać. Jeżeli przewoźnik nie będzie chciał odbierać to wówczas rolnik
będzie musiał indywidualnie podpisać umowę z firmą.
Radny Mariusz Józefowicz – zapytał, do kiedy mają być złożone deklaracje?
Zbigniew Mackiewicz - Wójt Gminy odpowiedział, że poinformujemy mieszkańców, że
należy na nowo złożyć deklaracje i wyznaczymy terminy. Zastanowimy się jaki to będzie
termin, czy koniec lutego, czy stycznia ale na początku pierwszego kwartału chcielibyśmy już
mieć zebrane deklaracje.
Sołtys wsi Stary Folwark zwrócił się do Wójta o możliwość opłacenia podatku w formie
elektronicznej jako sołtys, gdyż na chwilę obecną trzeba specjalnie przyjeżdżać do gminy.
Zbigniew Mackiewicz - Wójt Gminy odpowiedział, że Pan pobiera opłaty jako sołtys, więc
trzeba by było wyodrębnić konto bankowe jako sołtys ale przenalizujemy i sprawdzimy czy
jest to zgodne z przepisami prawa.

8

Radny Piotr Tomaszewski – zapytał, czy mieszkańcy by mogli płacić za śmieci u sołtysa.
Zbigniew Mackiewicz – Wójt Gminy odpowiedział, że w przypadku zbierania przez sołtysa
opłat należałoby wprowadzić inkaso. Trzeba by było nad tym tematem zastanowić się
i przeanalizować, jeżeli będzie taka wola sołtysów.
Radna Beata Kożuchowska – zwróciła się z zapytaniem do Wójta Gminy i radcy prawnego ,
czy gmina mogła by zawnioskować do ustawodawcy, bo funkcjonują już na terenie gminy koła
gospodyń wiejskich i nie mogą one korzystać ze środków takich jak chociażby
z programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, a jak najbardziej koło gospodyń
wpisują się w ten program. Czegoś takiego jak koło nie ma akurat w ustawie o działalności
organizacji pozarządowych i wolontariacie, ponieważ koła nie są stowarzyszeniami, nie są
wpisane do krajowego rejestru sądowego. Może jest taka możliwość jak zwrócenie się do
ustawodawcy aby te koła gospodyń uwzględnił.
Zbigniew Mackiewicz -Wójt Gminy odpowiedział, że w chwili obecnej ustawa nie przewiduje
takiego rozwiązania. Aczkolwiek koło gospodyń może się przekwalifikować i wówczas jako
stowarzyszenie mogło by aplikować o tego typu środki.
Ad. 15
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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