P R O T O K Ó Ł Nr XXX/09
z obrad XXX Sesji Rady Gminy Suwałki w dniu 29 grudnia 2009 roku.
Obrady Sesji trwały od godz. 800 – 1045 w sali Urzędu Gminy Suwałki.
Obrady XXX Sesji Rady Gminy Suwałki prowadził Przewodniczący Rady Gminy Suwałki
Maciej Suchocki.
Radni obecni na sali obrad:
1. Henryk Butkiewicz
2. Irena Hofman
3. Marek Huszcza
4. Józef Jankowski
5. Marek Jeromin
6. Dariusz Krejpcio
7. Wiesława Malinowska
8. Adam Nieszczerzewicz
9. Andrzej Safinowski
10. Maciej Suchocki
11. Adam Szczerbowski
12. Maria Warakomska
13. Marian Wiszniewski
14. Jarosław Wudkiewicz
15. Feliks Złotnik
- lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
W obradach uczestniczyli: Tadeusz Chołko – Wójt Gminy, Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz
Gminy, Danuta Bućko – Skarbnik Gminy, Irena Walendzewicz – Kierownik Gminnego
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół, Alicja Przekop – p.o. Kierownika Ref. ds.
Inwestycyjnych i Gospodarczych, Beata Skrocka – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Suwałkach, Katarzyna Jabłońska – Kierownik Ref. ds. Planowania
Przestrzennego, Dariusz Saweliew – Kierownik Referatu ds. Polityki SpołecznoGospodarczej, Mirosława Mierzejewska – UKS „Remik”, Danuta Remiszko – UKS „Remik”,
Sławomir Mitros – radca prawny, Stanisław Szwengier – Radny Powiatu, Ryszard Jankowski
– Przewodniczący Rady Sołeckiej wsi Płociczno, Szymon Pawłowski – mieszkaniec wsi
Okuniowiec, sołtysi wsi - listy obecności stanowią załączniki nr 2-4 w załączeniu do
protokołu.
Ad. 1
Otwarcie obrad.
Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady otworzył obrady XXX Sesji Rady Gminy.
Powitał radnych i wszystkich obecnych na sali obrad. 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.
Ad. 2
Przyjęcie porządku obrad.
Porządek obrad sesji radni otrzymali wraz z materiałami do poszczególnych punktów obrad.
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Pan Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady zapytał, czy Radni chcieliby wnieść uwagi
bądź propozycje do przedstawionego porządku obrad.
Do porządku obrad radni nie zgłosili uwag, wobec czego Przewodniczący Rady poddał pod
głosowanie porządek obrad. Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za przyjęciem
porządku obrad głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Porządek obrad XXX Sesji Rady Gminy Suwałki został przyjęty jednogłośnie.
Porządek obrad jest następujący:
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XXIX Sesji Rady Gminy Suwałki.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy oraz z wykonania uchwał w okresie
między sesjami.
5. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy Suwałki.
6. Interpelacje i zapytania radnych oraz kierowników jednostek pomocniczych.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta
Gminy Suwałki.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Suwałki
na rok 2010.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form
doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2010 r.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy
Suwałki z organizacjami pozarządowymi na 2010 rok.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ponowne wynajęcie
lokalu położonego w miejscowości Płociczno-Tartak.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na
terenie Gminy Suwałki i dalszego z nimi postępowania.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia gruntu w obrębie
ewidencyjnym Piertanie.
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Biała Woda
w gminie Suwałki.
18. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXIV/256/09 Rady Gminy
Suwałki z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kuków-Folwark,
Kuków, Korkliny, Trzciane i Bród Nowy w gminie Suwałki.
19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenu Półwyspu Wigierskiego w Gminie
Suwałki.
20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Płociczno-Tartak
w gminie Suwałki.
21. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
22. Wnioski i oświadczenia.
23. Zamknięcie obrad.

2

Ad. 3
Przyjęcie protokołu z obrad XXIX Sesji Rady Gminy Suwałki.
Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z obrad XXIX Sesji 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. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Protokół z XXIX
Sesji został przyjęty jednogłośnie przez Radę Gminy.
Ad. 4
Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy oraz z wykonania uchwał w okresie między
sesjami.
Tadeusz Chołko – Wójt Gminy przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności od ostatniej
sesji Rady Gminy za okres od dnia 16 listopada 2009 r. do dnia 29 grudnia 2009 r.
Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy przedstawił sprawozdanie z wykonania uchwał
Rady Gminy podjętych na XXIX Sesji Rady Gminy w dniu 16 listopada 2009 r.
Rada Gminy przyjęła sprawozdanie z działalności Wójta Gminy i wykonania uchwał
- sprawozdanie z wykonania uchwał- stanowi załączniki nr 5, 6 do protokołu.
Ad. 5
Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy Suwałki.
Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej, Komisji Rolniczo-Gospodarczej i Komisji
Społecznej Rady Gminy radni otrzymali w materiałach sesyjnych.
Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady Gminy zapoznali ze sprawozdaniami
z działalności komisji.
Radny Marek Jeromin – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zapoznał ze sprawozdaniem
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy - stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Radny Feliks Złotnik – Przewodniczący Komisji Rolniczo-Gospodarczej zapoznał
ze sprawozdaniem Komisji Rolniczo-Gospodarczej Rady Gminy - stanowi załącznik nr 8 do
protokołu.
Radna Wiesława Malinowska – Przewodnicząca Komisji Społecznej zapoznała
z sprawozdaniem Komisji Społecznej Rady Gminy – stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Rada Gminy Suwałki przyjęła sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej, Komisji
Rolniczo-Gospodarczej i Komisji Społecznej Rady Gminy w okresie między sesjami.
Ad. 6
Interpelacje i zapytania.
Radny Józef Jankowski – poruszył następujące sprawy:
- Na poprzedniej sesji zwrócił się z wnioskiem do Wójta Gminy o prawidłowe wykonanie
asfaltu na drodze w miejscowości Płociczno-Osiedle ponieważ został zniszczony przez
firmę, która budowała sieć wodno-kanalizacyjną. Otrzymał odpowiedź, że odtworzenie
asfaltu na drodze zgodnie z zawartą umową należy do wykonawcy wodno-kanalizacyjnej,
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zgodnie ze sztuką budowlaną. Jaka jest sztuka budowlana, drogę z wielkim trudem udało się
wyasfaltować a obecnie ta firma zniszczyła i nie doprowadziła do porządku. Mieszkańcy są
zbulwersowani tą cała sytuacją.
Zapytał czy nie należałoby w jakieś sposób zabezpieczyć, żeby ścieżką rowerową w m.
Płociczno-Osiedle, Płociczno Tartak nie jeździły samochody osobowe ponieważ dewastują
tą ścieżkę.
Na poprzedniej sesji poruszył sprawę oświetlenia ulicznego w m. Płociczno do restauracji
Pod Dąbkiem ponieważ w budżecie gminy na 2009 rok była zaplanowana ta inwestycja
i Wójt odpowiedział, że do końca roku będzie wykonane. Jest już koniec roku a inwestycja
nie została wykonana i na 2010 rok w budżecie gminy nie jest ujęta.
Zapytał dlaczego od sprzedanych działek budowlanych w miejscowości Płociczno-Osiedle
nie przeznacza się 10 % tych środków na inwestycje tej miejscowości tak było wcześniej
uzgodnione na zebraniu wiejskim.
Dlaczego nieaktualne wiadomości figurują w internecie. Otrzymałem taką korespondencję
która figuruje w i internecie: cytat: „ Wójt Gminy Suwałki obciął sobie pobory” a przecież
dwa razy były podwyższane pobory.

Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady - dotyczy drogi we wsi Krzywe na odcinku
Krzywe-Zdroje. Wykonawca zrobił to niezgodnie z ustalonym protokołem i efekt jest taki, że
znowu robi się dziura. Zwrócił się z prośbą, żeby zobowiązać wykonawcę aby na wiosnę
poprawił zgodnie z protokołem i uzgodnieniami jakie były w terenie.
Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady poinformował, że zgodnie z podjętą uchwałą Rady
Gminy Suwałki w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania oraz wysokości nagród
i wyróżnień za osiągnięcia sportowe oraz zasad i trybu ich przyznawania w Gminie Suwałki
przyznawane są nagrody i wyróżnienia za różne osiągnięcia. Wyróżnione za osiągnięcia
sportowe zostały: Pani Danuta Remiszko – UKS Remik i Pani Mirosława Mierzejewska –
UKS Remik.
Tadeusz Chołko – Wójt Gminy w imieniu własnym oraz Rady Gminy Suwałki złożył wyrazy
uznania dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Remik. Pogratulował za aktywną działalność
i otwieranie przed młodzieżą możliwości rozwoju zdolności sportowych oraz promocję
Gminy Suwałki na arenach sportowych . Na rzecz klubu przyznano nagrodę w wysokości 800
zł.. Nagroda dla Pani Danuty Remiszko w wysokości 300 zł i dla Pani Mirosławy
Mierzejewskiej w wysokości 300 zł.
Ad. 7
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta
Gminy Suwałki
Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady poinformował, że w dniu 18 listopada 2009 r.
wpłynęło pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku NK.III.JP.0554-72/09
z dnia 13 listopada 2009 r. przekazujące według właściwości do rozpatrzenia skargę Państwa
Jana i Zdzisławy Murawskich na działalność Wójta Gminy Suwałki.
Komisje Rady Gminy zapoznały się ze skargą Państwa Jana i Zdzisławy Murawskich na
działalność Wójta Gminy i wyjaśnieniami Wójta Gminy dotyczącymi zarzutów zawartych
w skardze.
W dniu 3 grudnia 2009 r. Komisja Rewizyjna Rady Gminy dokonała czynności
wyjaśniających. Przeprowadziła analizę zarzutów postawionych przez skarżącego, opierając
się na wyjaśnieniach złożonych przez Wójta Gminy Suwałki w piśmie z dnia 30 listopada
2009 r. stanowiącym odpowiedź na pismo Przewodniczącego Rady Gminy Suwałki znak:
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Or. RG. 0561-2/09. Komisja podjęła decyzję o wprowadzenie na sesję do porządku obrad
rozpatrzenie skargi na działalność Wójta, uznający skargę za bezzasadną.
Marek Jeromin – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Gminy wystąpił z wnioskiem
o uznanie za bezzasadną skargę Państwa Jana i Zdzisławy Murawskich z dnia 9 listopada
2009 r. na działalność Wójta Gminy Suwałki.
Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady poddał wniosek pod głosowanie. Udział
w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za uznanie za bezzasadną skargę głosowało 13 radnych,
przeciw 1 radny, wstrzymał się 1 radny. Wniosek został przyjęty większością głosów.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi
na działalność Wójta Gminy Suwałki. Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za
przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, przeciw 1 radny, wstrzymał się 1 radny. Podjęto
większością głosów UCHWAŁĘ Nr XXX/299/09 w sprawie rozpatrzenia skargi na
działalność Wójta Gminy Suwałki – stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
Ad. 8
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
Pani Danuta Bućko – Skarbnik Gminy zwróciła się do Rady Gminy o przyjęcie dodatkowych
zmian do przedłożonego wcześniej projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na
2009 rok. W wyniku zaproponowanych zmian nastąpiło zwiększenie planu dochodów
o kwotę 114 000,00 zł; zmniejszenie planu wydatków o kwotę 342 600,00 zł; zmniejszenie
planu wydatków o kwotę 307 172,00 zł i zwiększenie planu wydatków o kwotę 78 572,00 zł.
Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zaproponowane zmiany do
projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok. Udział w głosowaniu
wzięło 15 radnych. Za przyjęciem głosowało 15 radnych. Głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.
Pani Danuta Bućko – Skarbnik Gminy odczytała projekt uchwały w sprawie zmian
w budżecie gminy na 2009 rok wraz z zaproponowanymi zmianami.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2009 rok. W głosowaniu brało udział 15 radnych. Za przyjęciem uchwały
głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Podjęto zatem
jednogłośnie UCHWAŁĘ Nr XXX/300/09 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
- stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
Przerwa godz. 855-910
Ad. 9
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Suwałki
na rok 2009.
Tadeusz Chołko – Wójt Gminy:
- Zapoznał z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku Zespół
w Suwałkach – Uchwałą NR RIO.V.0033-7/09 składu orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 27 listopada 2009 roku w sprawie wydania opinii
o projekcie budżetu Gminy Suwałki na 2010 rok oraz dołączonej prognozy kwoty długu.
Kopia Uchwały NR RIO.V.0033-7/09 - stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
- Przedstawił wnioski Komisji Rady Gminy Suwałki i uzasadnił swoje stanowisko do
przedłożonych wniosków do projektu budżetu gminy na 2010 rok – stanowią załącznik nr
13 do protokołu.
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Danuta Bućko – Skarbnik Gminy omówiła pozostałe zmiany wprowadzone do przedłożonego
dla radnych w miesiącu listopadzie 2009 r. projektu budżetu gminy na 2010 rok, które były
szczegółowo omówione na posiedzeniach Komisji Rady Gminy Suwałki.
Radny Józef Jankowski - przebudowa drogi w m. Płociczno-Osiedle - Płociczno-Tartak
zaplanowana jest kwota 1 250 000 zł, zapytał o którą to drogę chodzi i jaki jest to odcinek
drogi..
Tadeusz Chołko – Wójt Gminy wyjaśnił, że przebudowa tej drogi jest wpisana w wieloletnim
programie inwestycyjnym w latach 2010-2012. W 2010 roku będzie wykonana dokumentacja.
Jest to droga gdzie była robiona sieć wodno-kanalizacyjna.
Radny Józef Jankowski stwierdził, że co roku jest budżet uchwalany i jest pozycja
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Na 2010 rok jest zaplanowana
kwota 318 123 zł, w tym na Ochotnicze straże pożarne - 306 883 zł. Jak jest z tym
bezpieczeństwem i ochroną przeciwpożarową ponieważ on nie dostrzega w swojej
miejscowości, żeby były jakieś zmiany.
Radny Andrzej Safinowski – zabrał głos uzasadniając tym, że jest strażakiem OSP w Potaszni
i jaka jest sytuacja w ochronie przeciwpożarowej, jak Wójt Gminy dba o straże. W tej chwili
straże są wyposażone w nowe samochody, butle tlenowe, kombinezony. Prowadzona jest
rozbudowa remiz a wymaga to dużych nakładów środków finansowych. Proszę objechać
i zobaczyć jak remizy wyglądaąj . Budynek jest ocieplony, założone centralne ogrzewanie.
W OSP Potasznia budynek remizy samo centrale ogrzewanie kosztowało 30 000 zł. Z budżetu
gminy nie zostały wyłożone żadne środki finansowe tylko Wójt Gminy znalazł sponsorów.
Danuta Bućko Skarbnik Gminy wyjaśniła, że jeżeli chodzi o budżet roku 2010 jest
zaplanowana kwota na Ochotnicze Straże Pożarne w wysokości 306 883 zł. Cały dział –
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wynosi 318 123 zł. w Dziale 754
planowane są wydatki na: OSP - 306 883 zł, dotacja dla Komendy Wojewódzkiej Policji –
6 000 zł, wydatki na obronę cywilną 1 740 zł, pozostała działalność 3 500 zł tj. szkolenia
pracowników, zarządzanie antykryzysowe. W stosunku do roku 2009 budżet straży na 2010
rok zwiększył się głównie o wydatki inwestycyjne o kwotę 145 000 zł. Na wydatki
inwestycyjne w 2010 r. na kwotę 145 000 zł składa się: projekt techniczny na podłączenie
centralnego ogrzewania do OSP Płociczno – 15 000 zł, projekt na rozbudowę strażnicy OSP
w Nowej Wsi 15 000 zł, - rozbudowa garażu w OSP Wychodne 100 000 zł , - projekt
techniczny na budowę garażu i świetlicy przy OSP Turówka Nowa 15 000 zł. Jeżeli
odejmiemy z ogólnego budżetu OSP z kwoty 306 883 zł wydatki inwestycyjne to jest
pozostała kwota na wydatki bieżące utrzymania straży tj. zakup paliwa, uzupełnianie sprzętu,
naprawa, opłata elektryczna wyniesie 161 883 zł.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Suwałki na 2010 rok. W głosowaniu brało udział 15 radnych. Za przyjęciem uchwały
głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Podjęto
jednogłośnie UCHWAŁĘ NR XXX/301/09 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Suwałki
na rok 2010 – uchwała stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
Ad. 10
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form
doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2010 r.
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Irena Walendzewicz – Kierownik GZEAS poinformowała, że zgodnie z art. 70a ust. 1 ustawy
z dnia 26 stycznia 1982 r. –Karta Nauczyciela ( Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm)
na każdy rok budżetowy w planach finansowych poszczególnych szkół wyodrębnia się środki
finansowe na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 1%
planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe tych placówek.
Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określił w drodze rozporządzenia sposób
podziału tych środków uwzględniając między innymi kompetencje organów prowadzących
szkoły. Zgodnie z § 7 rozporządzenia organ prowadzący w porozumieniu z dyrektorami szkół
musi ustalić corocznie maksymalną kwotę na dofinansowanie opłat za kształcenie pobierane
przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia,
na które dofinansowanie będzie przyznane ( ustaleń dokonano w porozumieniu z dyrektorami
szkół). § 6 ust. 2 rozporządzenia nakłada również na organy prowadzące obowiązek
opracowania planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na każdy rok
budżetowy. Kompetencje do ustalenia tegoż planu daje Radzie Gminy art. 91 d pkt 1 ustawy –
Karta Nauczyciela.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały. W związku z tym Maciej
Suchocki - Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu brało udział 15 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Podjęto jednogłośnie UCHWAŁĘ NR
XXX/302/09 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego
nauczycieli na 2010 r. – stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
Ad. 11
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy
Suwałki z organizacjami pozarządowymi na 2009 rok.
Dariusz Saweliew – Kierownik Ref. ds. PSG wyjaśnił, że 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. Współpraca organów administracji pozarządowych może odbywać się
poprzez zlecenie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych, wzajemne
informowanie się o planowanych kierunkach działalności i inne formy określone w ustawie
o pożytku publicznym i o wolontariacie. Niniejszy program jest wyznaczeniem kierunków
współpracy Gminy Suwałki z organizacjami pozarządowymi oraz formy i zasad współpracy
z tymi organizacjami w roku 2010 .
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,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Podjęto jednogłośnie UCHWAŁĘ Nr XXX/303/09 w sprawie przyjęcia Programu
Współpracy Gminy Suwałki z organizacjami pozarządowymi na 2010 rok - stanowi
załącznik nr 16 do protokołu.
Ad. 12
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
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Dariusz Saweliew – Kierownik Ref. ds. PSG poinformował, że prowadzenie działań
związanych z profilaktyka i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji
społecznej osób uzależnionych od alkoholu należy do zadań własnych gminy. Ustawa
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi obejmuje sześć zadań.
Realizacja tych zadań jest prowadzona w postaci Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Obowiązkiem organu stanowiącego gminy jest
uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na
każdy rok budżetowy w celu prawidłowej realizacji zadań wynikających z ustawy
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
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,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Podjęto zatem jednogłośnie UCHWAŁĘ
NR XXX/304/09 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych - uchwała stanowi załącznik nr 17 do protokołu.
Ad. 13
Rozpatrzenie projektu uchwały
Przeciwdziałania Narkomanii.

w

sprawie

przyjęcia

Gminnego

Programu

Dariusz Saweliew – Kierownik Ref. ds. PSG poinformował, że zgodnie z ustawa
o przeciwdziałaniu narkomanii, prowadzenie działań związanych z profilaktyka
i przeciwdziałaniem narkomanii należy do zadań własnych gminy. Obowiązkiem organu
stanowiącego gminy jest uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania
Narkomanii na każdy rok budżetowy w celu prawidłowej realizacji zadań wynikających
z ustawy o narkomanii.
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, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było. Podjęto jednogłośnie UCHWAŁĘ Nr XXX/305/09 w sprawie
przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii - uchwała stanowi załącznik nr
18 do protokołu.
Ad. 14
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ponowne wynajęcie
lokalu położonego w miejscowości Płociczno-Tartak.
Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy poinformował, że zgodnie z ustawą o samorządzie
gminnym zgoda Rady Gminy jest wymagana także w przypadku gdy po umowie zawartej na
czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy wynajmu, których przedmiotem jest
ta sama nieruchomość. Umowa najmu nieruchomości, lokalowej położonej w budynku OSP
w miejscowości Płociczno-Tartak w którym działa Agencja Pocztowa tzw. punkt pocztowy
wygasa z dniem 31 stycznia 2010 roku. Jeśli dotychczasowy najemca złoży w wyznaczonym
terminie wniosek o ponowne wynajęcie nieruchomości zasadne jest podjęcie powyższej
uchwały.
Radny Józef Jankowski – poniosłem nawet pewne koszty związane z tym punktem
pocztowym. Mam przed sobą pierwszą umowę dzierżawy jaką zawarł Zarząd Ochotniczej
Straży Pożarnej. Zwrócił się z zapytaniem do radcy prawnego czy jednostka Ochotniczej
Straży Pożarnej, która utrzymywana jest z budżetu gminy może zawierać umowę.
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Przewodniczący Rady – zapytał z którego roku jest ta umowa.
Radny Józef Jankowski – odpowiedział, że z 2004 roku.
Przewodniczący Rady – zwrócił się do Radnego Józefa Jankowskiego o dyskusję na temat
i merytoryczne wypowiedzi.
Radny Józef Jankowski – umowa była zawarta z Panią Nowak w dniu 14. 04. 2004 r. Mam
oświadczenie tej Pani, która przez rok czasu płaciła dla Skarbnika OSP 150 zł a powinna
płacić dla gminy, gdzie są te pieniądze teraz. Po drugie kiedy rozmawiałem z Panem Wójtem
to Wójt powiedział w ten sposób, jeśli utrzyma w porządku i przeprowadzi remont to część
remizy dostanie w dzierżawę na Agencję.
Przewodniczący Rady – zaapelował do radnego, żeby mówił o merytorycznych problemach
uchwały.
Radny Józef Jankowski – kiedy Pani Nowak nie była w stanie wyremontować i chciała
zamknąć ten punkt, wtedy społeczeństwo zwróciło się do niego. Poniosłem pewne koszty bo
trzeba było wyremontować, nowe drzwi wstawiłem a Pani Nowak wstawiła okna. Po
rozmowie z Sekretarzem Gminy została po tym okresie zawarta umowa z urzędem gminy.
Proszę zagłosować, żeby ta umowa była przedłużona bo punkt pocztowy jest potrzebny.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. Udział w głosowaniu wzięło
15 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było. Podjęto jednogłośnie UCHWAŁĘ Nr XXX/306/09 w sprawie
wyrażenia zgody na ponowne wynajęcie lokalu położonego w miejscowości PłocicznoTartak- stanowi załącznik nr 19 do protokołu.
Ad. 15
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na
terenie Gminy Suwałki i dalszego z nimi postępowania.
Pan Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy wyjaśnił, że zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie zasad i warunków wyłapywania
bezdomnych zwierząt, Rada Gminy ustala zasady i warunki wyłapywania zwierząt
domowych lub gospodarskich, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez
człowieka, a nie istnieje możliwość ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której
opiekę zwierze dotąd pozostawało, zwanych zwierzętami bezdomnymi.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały. Przewodniczący Rady poddał
pod głosowanie projekt uchwały. Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za przyjęciem
uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Podjęto
jednogłośnie UCHWAŁĘ Nr XXX/307/09 w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na
terenie Gminy Suwałki i dalszego z nimi postępowania - uchwała stanowi załącznik nr 20 do
protokołu.
Ad. 16
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia gruntu w obrębie
ewidencyjnym Piertanie.
Zbigniew Mackiewicz – sekretarz Gminy wyjaśnił, że właściciele działek przyległych oraz
właściciel działki nr 10 o pow. 0,13 ha złożyli podanie do Wójta Gminy Suwałki z prośbą
o przyjęcie na rzecz gminy w/w działki. Sprawę nieodpłatnego nabycia działki pozytywnie
zaopiniowała Komisja Rolniczo-Gospodarcza Rady Gminy w dniu 27 listopada 2009 r.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały. Przewodniczący Rady poddał
pod głosowanie projekt uchwały. Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za przyjęciem
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uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Podjęto
jednogłośnie UCHWAŁĘ Nr XXX/308/09 w sprawie nieodpłatnego nabycia gruntu
w obrębie ewidencyjnym Piertanie - uchwała stanowi załącznik nr 21 do protokołu.
Ad. 17
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Biała Woda
w gminie Suwałki.
Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy poinformował, że obszar objęty granicami uchwały
o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego ma powierzchnię ok. 214 ha, jest to
w części teren udokumentowanych złóż kruszywa naturalnego i teren, dla którego obecnie
złoża są dokumentowane lub inwestorzy uzyskali koncesje na poszukiwanie złóż, w części
przedmiotowy teren objęty jest granicami opracowanych w latach 2005-2006
- obowiązujących planów miejscowych ( w tym teren byłej szkoły w Białej Wodzie). Teren
objęty granicami planu jest częściowo zabudowany, część obszaru objęta planem to grunty
rolne, lasy i zadrzewienia. Do Urzędu Gminy Suwałki wpłynęły liczne pisma od właścicieli
gruntów w granicach przedmiotowego terenu o ujęcie w planie miejscowym i przeznaczenie
pod zabudowę lub o dokonanie zmiany zapisów w planach obowiązujących na
przedmiotowym terenie. Zasadne jest objęcie granicami opracowania planu obszaru zgodnie
z załącznikiem graficznym do uchwały intencyjnej ze względu na istnienie na tym terenie
udokumentowanych złóż kruszywa naturalnego oraz zauważalny ożywiony ruch budowlany
i dużą presję właścicieli gruntów na realizację zabudowy mieszkaniowej. Ustalenia planu
pomogą w ograniczeniu istniejących na tym terenie konfliktów przestrzennych
w zagospodarowaniu sąsiadujących ze sobą terenów. Sporządzenie miejscowego planu
zagospodarowania dla terenów złóż kruszyw będzie podstawą do racjonalnego
gospodarowania złożami oraz do zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego i ochrony
środowiska, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku Prawo geologiczne
i górnicze ((Dz. U. Nr 27 poz. 96 z późniejszymi zmianami). Zgodnie z przepisami art. 53
ust.1 ww. ustawy, dla terenu górniczego sporządza się miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego. Plan ten powinien zapewnić integracje wszystkich działań podejmowanych
w granicach terenu górniczego w celu: 1) wykonania uprawnień określonych w koncesji,
2) zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego, 3) ochrony środowiska, w tym obiektów
budowlanych. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego
terenu umożliwi i uporządkuje eksploatację kruszywa. Konieczność opracowania niniejszego
planu wynika również z ustawy o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym. Inwestor
zgodnie z obowiązującymi przepisami poniesie koszty opracowania planu w części na niego
przypadającej. Ze względu na obniżenie kosztów opracowania większego planu
i kompleksowość rozwiązania, zasadne jest przyjęcie ww. uchwały.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały. Przewodniczący Rady poddał
pod głosowanie projekt uchwały. Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za przyjęciem
uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Podjęto
jednogłośnie UCHWAŁĘ Nr XXX/309/09 w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Biała
Woda w gminie Suwałki- uchwała stanowi załącznik nr 22 do protokołu.
Ad.18
Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXIV/256/09 Rady Gminy
Suwałki z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kuków-Folwark,
Kuków, Korkliny, Trzciane i Bród Nowy w gminie Suwałki.
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Katarzyna Jabłońska – Kierownik Ref. ds. PP – poinformowała, że obszar objęty granicami
uchwały Nr XXIV/256/09 Rady Gminy Suwałki z dnia 26 czerwca 2009 r. o przystąpieniu do
sporządzenia planu miejscowego, jest to w większości teren udokumentowanych złóż
kruszywa naturalnego oraz teren dla którego obecnie złoża są dokumentowane lub inwestorzy
uzyskali koncesje na poszukiwanie złóż. W dniu 24.11.2009 r. wpłynęło do Urzędu Gminy
Suwałki pismo od Pana Z. Chomicza „ŻWIROWNIA – ROBOTY ZIEMNE” o ujecie w ww.
planie miejscowym m.in. działek nr geod. 126, 127, 128/1, 129/1, 130/1 i 121 – stanowiących
złoże Bród Nowy V (dokumentacja geologiczna złoża Bród Nowy V została przyjęta bez
zastrzeżeń przez Marszałka Województwa Podlaskiego pismem z dnia 12 listopada 2009
roku). Zasadne jest ujęcie (dołożenie) tego terenu do terenów będących przedmiotem
opracowywanego planu miejscowego dla wsi Kuków Folwark, Kuków, Korkliny, Trzciane
i Bród Nowy w gminie Suwałki, zamiast prowadzenia oddzielnej procedury dla tego złoża.
Inwestor zgodnie z obowiązującymi przepisami poniesie koszty opracowania planu w części
na niego przypadającej. Ujęcie działek pod złożem Bród Nowy V do opracowywanego planu
wymaga zmiany w załączniku graficznym do uchwały intencyjnej w sprawie opracowania
planu miejscowego. Ze względu na obniżenie kosztów opracowania wspólnego planu
i kompleksowość rozwiązania, zasadne jest przyjęcie ww. uchwały.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały. Przewodniczący Rady poddał
pod głosowanie projekt uchwały. Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za przyjęciem
uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Podjęto
jednogłośnie UCHWAŁĘ Nr XXX/310/09 zmieniająca uchwałę Nr XXIV/256/09 Rady
Gminy Suwałki z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kuków-Folwark, Kuków,
Korkliny, Trzciane i Bród Nowy w gminie Suwałki - uchwała stanowi załącznik nr 23 do
protokołu.
Ad. 19
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenu Półwyspu Wigierskiego w Gminie
Suwałki.
Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy wyjaśnił, że obszar objęty granicami uchwały
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ma
powierzchnię ok. 40 ha, obejmuje część obszaru Gminy Suwałki w obrębie geodezyjnym
Magdalenowo i Wigry oraz Czerwony Folwark – w granicach Półwyspu Wigierskiego.
Przedmiotowy teren znajduje się w Wigierskim Parku Narodowym i na obszarach Natura
2000. Teren objęty granicami planu jest w części zabudowany, część obszaru objęta planem
to grunty rolne, lasy i zadrzewienia. W granicach planu znajduje się zabytkowy zespół
Klasztorny Kamedułów w Wigrach wraz z obszarem, który może być traktowany jako
otoczenie tego zabytku. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania będzie podstawą
do racjonalnego gospodarowania gruntami, umożliwi realizację uzupełnienia istniejącej
zabudowy i ją uporządkuje, przy zapewnieniu m.in. ochrony wartości widokowych Klasztoru
Wigierskiego i zabezpieczeniu przed możliwością szkodliwego oddziaływania czynników
zewnętrznych na zabytek. Opracowanie tego planu umożliwi uniknięcie objęcia ochroną
konserwatorską terenu całego Półwyspu Wigierskiego. Rada Gminy Suwałki w dnia
22 grudnia 2008 roku zajęła stanowisko i wyraziła swój sprzeciw w przedmiocie objęcia
ochroną konserwatorską terenu Półwyspu Wigierskiego, ponieważ obostrzenia dotyczące
zagospodarowania przedmiotowego terenu wynikające z objęcia ochroną konserwatorską tak
dużego obszaru byłyby znaczne i społecznie nieuzasadnione. Grunty na obszarze opracowania
są w większości własnością prywatną osób fizycznych i prawnych. Właściciele działek
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objętych planem mają więc prawo do wykorzystywania swych nieruchomości w sposób
przynoszący im pożytki i wnioskowania do organów gminy o przyjęcie pozwalających na to
ustaleń mpzp. Organy gminy, realizując przysługujące im władztwo planistyczne, mają prawo
do ustalania przeznaczenia nieruchomości w granicach administracyjnych gminy, zgodnie
z procedurą przewidzianą przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały. Przewodniczący Rady poddał
pod głosowanie projekt uchwały. Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za przyjęciem
uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Podjęto
jednogłośnie UCHWAŁĘ Nr XXX/311/09 w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Półwyspu Wigierskiego
w Gminie Suwałki - uchwała stanowi załącznik nr 24 do protokołu.
Ad. 20
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Płociczno-Tartak
w gminie Suwałki.
Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy – poinformował, że obszar objęty granicami
uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego ma powierzchnię ok. 25 ha.
Jest to w części teren zabudowany, część obszaru objęta planem to grunty rolne, lasy
i zadrzewienia. Obszar objęty granicami planu to w części tereny prywatnych nieruchomości,
o istniejących podziałach geodezyjnych na działki o parametrach pod zabudowę
mieszkaniową jednorodzinną i wyznaczonych działkach dojazdowych, zlokalizowany
w kompleksie po stronie zachodniej baru Pod Dąbkiem oraz tereny po zachodniej stronie
Tartaku Płociczno sp. z o.o. oraz po stronie północnej od istniejącego cmentarza. Tartak
Płociczno sp. z o. o. zwrócił się do Wójta Gminy Suwałki o opracowanie planu miejscowego
(pismo nr L.dz.298/W/2009 z dnia 02 czerwca 2009 r.) dla działki nr geod. 363/12 położonej
we wsi Płociczno. Wniosek był rozpatrzony na Komisji Rady Gminy Suwałki, która
rozważała możliwość przystąpienia do opracowania planu, zwracając uwagę na fakt, że
głównym sposobem zagospodarowania przedmiotowego terenu powinno być przeznaczenie
związane z usługami. Zasadne jest objęcie granicami opracowania planu obszaru zgodnie
z załącznikiem graficznym do uchwały intencyjnej ze względu na zauważalny ożywiony ruch
budowlany i dużą presję właścicieli gruntów na realizację zabudowy mieszkaniowej na tym
terenie. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu
umożliwi i uporządkuje zabudowę na tym terenie. Możliwe będzie też przeprowadzenie do
końca inwestycji związanej z budową infrastruktury ścieżki rowerowej. Konieczność
opracowania planów wynika również z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym. Tartak Płociczno sp. z o. o. zgodnie ze swoją deklaracją, poniesie część
kosztów opracowania planu. Ze względu na obniżenie kosztów opracowania większego planu
i kompleksowość rozwiązania, zasadne jest przyjęcie ww. uchwały.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. Udział w głosowaniu wzięło
15 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, przeciw 1 radny, głosów
wstrzymujących się nie było. Podjęto większością głosów UCHWAŁĘ Nr XXX/312/09
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obrębu geodezyjnego Płociczno-Tartak w gminie Suwałki - uchwała stanowi
załącznik nr 25 do protokołu.
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Ad. 21
Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Pan Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady udzielił odpowiedzi – odnośnie zapytania
Radnego Józefa Jankowskiego, że dokument który posiada z internetu jest ostania
aktualizacja , to 2003.01.28, więc proszę historie zostawić historykom.
Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy wyjaśnił:
- Odnośnie ścieżki rowerowej i oświetlenia w Płocicznie-Tartak – wyjaśnił, że były problemy
przy uzgadnianiu z lasami państwowymi przebiegu tej ścieżki rowerowej. To są grunty lasu,
w ewidencji gruntu jest to jako las i żeby cokolwiek tam wybudować, uzgodnić należy
wyłączyć z produkcji leśnej, trzeba ponieść opłaty. Ponad 270 tys. zł kosztuje roczna
jednorazowa opłata za wyłączenie. W przypadku tej naszej ścieżki rowerowej na dzień
dzisiejszy co zostało zrobione można to jeszcze przemnożyć przez wskaźnik razy 3 to by
było ponad 500 tys. zł . Jednorazowo 10 % tej opłaty tj. za 1 ha przez 10 lat uiszcza się dla
lasów państwowych. Są to bardzo duże pieniądze, za te pieniądze można wybudować
ścieżkę rowerową. W związku z czym były podjęte działania, Wójt nawet jeździł do
Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie, żeby tą ścieżkę w tym miejscu
wybudować. Na dzień dzisiejszy zostało to wyżwirowane i odpowiedniej szerokości ale
jako grunt leśny i jako droga gospodarcza Lasów Państwowych. Gmina do tej drogi nie ma
żadnego prawa własności. My nawet byliśmy przygotowani żeby od razu po żwirowaniu
zrobić oświetlenie ale lasy nie wyraziły zgody. Są to grunty lasów i nie jest to zgodne z ich
gospodarka leśną. W związku z czym jak te grunty wyłączymy z produkcji leśnej i przejdą
na rzez gminy wtedy dopiero możemy to oświetlenie wybudować. To oświetlenie miało być
wykonane w tym roku, niestety nie będzie dlatego, że Lasy Państwowe na to się nie
zgadzają. Aby wyłączyć z produkcji leśnej i to oświetlenie wybudować musi być
pozwolenie na budowę. W związku z czym została przygotowana uchwała o opracowanie
planu miejscowego, która obejmie tą ścieżkę rowerową. Jednoznacznie w planie
miejscowym opisano co tam można realizować. Jeżeli na dzień dzisiejszy tam samochody
jeżdżą, tak ta ścieżka została wybudowana, że mogą jeździć bo jest szeroko, można tam
postawić pewne słupki ale mimo wszystko musimy uzgodnić z Lasami Państwowymi.
- Odnośnie drogi, na której położona jest sieć wodno- kanalizacja – poinformował, na wiosnę
2010 r. zostaną uzupełnione te ubytki destruktem. Drogi gdzie był asfalt zostały
odtworzone asfaltem. Był odbiór sieci i do tego nie było żądnych zastrzeżeń. Były
zastrzeżenia do drogi asfaltowej w Sobolewie, wykonawca zobowiązał się, że na wiosnę
odbuduje te fragmenty dróg i na całej powierzchni zostanie położona nowa nawierzchnia.
- Odnośnie przeznaczenia 10 % ze sprzedaży działek w Płocicznie-Osiedlu – wyjaśnił, że
radni i sołtysi wiedzą jakie pieniądze są łożone na Płociczno-Osiedle i Płociczno-Tartak
i ten region. Została wybudowana hala sportowa za ponad 2 miliony złotych. W tej chwili
budowa kanalizacji - cały projekt z Gawrych Rudą i Sobolewem wyniósł około 10 mln zł,
odnowione zostało boisko. Uważam, że inwestycje są duże.
- Odnośnie dziury w asfalcie w miejscowości Krzywe – poinformował, że urząd gminy
wystąpi z pismem do PDM w Suwałkach i w ramach gwarancji zostanie wykonane.
Ad. 22
Wnioski i oświadczenia.
Szymon Pawłowski – mieszkaniec wsi Okuniowiec podziękował Paniom z GOPS za
udostępnienie adresów rodzin potrzebujących, które to rodziny otrzymały paczki świąteczne.
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Zbigniew Mackiewicz – zapoznał z pismem PTTK Oddział w Suwałkach o indywidualne
ustalenie wysokości stawek podatku od nieruchomości dla gruntów i budynków
zlokalizowanych w Ośrodku PTTK w Starym Folwarku. O ustalenie stawek na poziomie
30 % ogólnie obowiązujących.
Pismo było rozpatrywane na posiedzeniach Komisji Rady Gminy, które zajęły negatywną
opinię w tej sprawie.
Sekretarz Gminy w imieniu Wójta Gminy wystąpił z wnioskiem o wyrażenie stanowiska
w przedmiocie negatywnego obniżenia podatku dla PTTK Oddział w Suwałkach.
Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady poddał wniosek pod głosowanie. Udział
w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za - głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było. Wniosek został przyjęty jednogłośnie.
Rada Gminy nie widzi przesłanek ani możliwości zastosowania obniżonej stawki podatku od
nieruchomości
stanowiących
własność
Polskiego
Towarzystwa
TurystycznoKrajoznawczego w Suwałkach oraz potraktowania przedsiębiorcy inaczej niż pozostałych
podatników z terenu Gminy Suwałki prowadzących działalność turystyczno-krajoznawczą.
Radny Józef Jankowski – poinformował, że prowadził obrady pierwszej sesji w tej kadencji
i ślubowanie składali wszyscy radni i Wójt Gminy. Zacytował oświadczenie jakie Wójt złożył
„Wójt w swoim krótkim wystąpieniu zwrócił się do urzędników i radnych. Pierwszym
przypomniał, że muszą służyć petentom bo są utrzymywane z ich podatków od referenta po
Wójta, wszyscy muszą służyć mieszkańcom podkreślił Tadeusz Chołko. Musimy zmienić
wizerunek gminy i zrobi wszystko by stało się to jak najszybciej. Wójt zwrócił się też do rady
z prośbą o współpracę na rzecz gminy, nie chcę żadnych podziałów zapowiedział będę
pracował z każdym radnym. Tadeusz Chołko zapowiedział, że odwiedzi z radnymi wszystkie
sołectwa i żeby żyło się nam lepiej”. Ponieważ kończy się 2009 rok życzył, żeby ten rok
otrzymał takie motto Wójta Gminy.
Maciej Suchocki - Przewodniczący Rady – wystąpił z wnioskiem o przedyskutowanie na
najbliższych posiedzeniach Komisji Rady Gminy powołania Komisji Statusowej.
Wniosek poddał pod głosowanie. Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za przyjęciem
wniosku głosowało 13 radnych, przeciw 1 radny, wstrzymał się 1 radny. Wniosek został
przyjęty większością głosów.
Tadeusz Chołko –Wójt Gminy złożył życzenia noworoczne, podziękował wszystkim
a szczególnie tym, którzy włączyli się w działalność gminy wspierali, zawsze urząd.
Podziękował za tą współpracę, jak również sołtysom życzył wszystkiego najlepszego
i zwrócił się z prośbą o przekazanie życzeń współmieszkańcom.
Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady podziękował radnym, sołtysom za pracę, życzył
wszystkiego najlepszego Wójtowi Gminy, Kierownikom Referatów, Sekretarzowi Gminy,
Skarbnik Gminy.
Ad 23
Zamknięcie obrad.
Pan Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady Gminy po wyczerpaniu porządku obrad
zamknął obrady XXX Sesji Rady Gminy Suwałki.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokołowała
Halina Marcinkiewicz

Przewodniczący Rady
Maciej Suchocki
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