P R O T O K Ó Ł Nr XXXVI/10
z obrad XXXVI nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Suwałki w dniu 24 czerwca 2010 roku.
Obrady Sesji trwały od godz. 900 – 1115 w sali Urzędu Gminy Suwałki.
Obrady XXXVI 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. Adam Nieszczerzewicz
8. Andrzej Safinowski
9. Maciej Suchocki
10. Maria Warakomska
11. Marian Wiszniewski
12. Jarosław Wudkiewicz
13. Feliks Złotnik
Nieobecni na obradach sesji: Radna Wiesława Malinowska i Radny Adam Szczerbowski
- lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
W obradach uczestniczyli: Tadeusz Chołko – Wójt Gminy, Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz
Gminy, Ewa Sienkiewicz – Inspektor w/z pełniąca funkcję Skarbnika Gminy, Irena
Walendzewicz – Kierownik Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół,
Alicja Przekop – Kierownik Ref. ds. Inwestycyjnych i Gospodarczych, Beata Skrocka –
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach, Bartłomiej Żuchowski –
Podinspektor Ref. ds. Planowania Przestrzennego, Dariusz Saweliew – Kierownik Referatu
ds. Polityki Społeczno-Gospodarczej, Sławomir Mitros – radca prawny, Stanisław Szwengier
– Radny Powiatu, Ryszard Jankowski – Przewodniczący Rady Sołeckiej wsi PłocicznoTartak, Płociczno-Osiedle, sołtysi wsi, przedstawiciele mediów - listy obecności stanowią
załączniki nr 2-4 w załączeniu do protokołu.
Ad. 1
Otwarcie obrad.
Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady otworzył obrady XXXVI Sesji Rady Gminy
i powitał wszystkich zebranych. Stwierdził, że na 15 radnych ustawowego składu Rady
Gminy zgodnie z listą obecności w obradach uczestniczy 13 radnych, wobec czego istnieje
wymagane quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Ad. 2
Przyjęcie porządku obrad.
Porządek obrad sesji radni otrzymali wraz z materiałami do poszczególnych punktów obrad.
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Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady zapytał, czy Radni chcieliby wnieść uwagi bądź
propozycje do przedstawionego porządku obrad.
Pan Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy w imieniu Wójta Gminy wystąpił o zmianę
porządku obrad polegającą na wprowadzeniu do porządku obrad:
- „Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Wilków”
jako pkt 9. Uzasadnił, że Gmina Suwałki wychodzi z inicjatywą udzielania pomocy
gminom, które uległy powodzi. Między innymi w przedmiocie przekazania autobusu
Autosan H6, który jest nieużywany od kiedy gmina otrzymała nowy autobus. Były trzy
przetargi i nikt nie zgłosił się i nie był zainteresowany kupnem, więc stwierdziliśmy na
posiedzeniach Komisji Rady, że może ten autobus przekazać dla gminy, która uległa
powodzi. Zgłosiła się do nas Gmina Wilków, która została zalana w 90 % . Tak naprawdę to
ten autobus u nas stoi, my płacimy ubezpieczenia i też wydajemy pieniądze a myślę, że
będzie to szczytną pomocą, naszym dobrym gestem, proszę o wprowadzenie tej uchwały do
porządku obrad.
Radny Józef Jankowski – jeśli autobus jest zniszczony i taka gmina biedna dostanie ten
autobus, czy będzie w stanie jego utrzymać.
Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy – autobus jest sprawny i w każdej chwili można
dowozić dzieci do szkół, tylko stoi u nas nieużywany.
Przewodniczący Rady – Maciej Suchocki poddał pod głosowanie wprowadzenie
proponowanej zmiany do porządku obrad zgłoszonej przez Sekretarza Gminy w imieniu
Wójta Gminy - „Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej
Gminie Wilków” jako punkt 9 porządku obrad. Udział w głosowaniu wzięło 13 radnych. Za
głosowało 13 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Proponowana
zmiana do porządku obrad została przyjęta jednogłośnie.
Maciej Suchocki - Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie porządek obrad wraz
z wprowadzoną zmianą. Udział w głosowaniu wzięło 13 radnych. Za przyjęciem porządku
obrad głosowało 13 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Porządek
obrad XXXVI sesji został przyjęty jednogłośnie.
W związku z powyższym porządek obrad sesji po zmianach będzie obejmował:
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XXXV 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 udzielenia pomocy rzeczowej Miastu
Czechowice-Dziedzice.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie
Łubnice.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie
Wilków.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Suwałki
na 2010 rok.
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11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały
budżetowej Gminy Suwałki, procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju
i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu
wykonania budżetu Gminy Suwałki, informacji o kształtowaniu się wieloletniej
prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych
samorządowych instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na
Fundusz Wsparcia Policji w Białymstoku z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej
Policji w Suwałkach.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXII/320/10 Rady Gminy
Suwałki z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego
Taciewo i Turówka Nowa w gminie Suwałki.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części wsi Osowa i Kuków-Folwark w gminie Suwałki.
16. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
17. Wnioski i oświadczenia.
18. Zamknięcie obrad.
Ad. 3
Przyjęcie protokołu z obrad XXXV Sesji Rady Gminy Suwałki.
Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z obrad XXXV Sesji wyłożony był do
wglądu w Urzędzie Gminy. Radni nie wnieśli uwag do protokołu. Następnie Przewodniczący
poddał pod głosowanie. Udział w głosowaniu wzięło 13 radnych. Za przyjęciem protokołu
głosowało 13 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Protokół z XXXV
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 24 maja 2010 r. do dnia 24 czerwca 2010 r. - załącznik nr
5 do protokołu.
Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy przedstawił sprawozdanie z wykonania uchwał
Rady Gminy podjętych na XXXV Sesji w dniu 24 maja 2010 r. - załącznik nr 6 do
protokołu.
Rada Gminy Suwałki przyjęła sprawozdanie z działalności Wójta Gminy oraz z wykonania
uchwał w okresie między sesjami.
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.
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Radny Marek Jeromin – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zapoznał ze sprawozdaniem
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy – sprawozdanie stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Radny Józef Jankowski – zwrócił się do Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Posiedzenie
Komisji Rewizyjnej było 18 maja 2010 r. i Komisja zapoznała się z pismem Józefa
Jankowskiego o dofinansowanie ze strony Urzędu Gminy podłączeń do kolektora ściekowego
i stwierdziła, że nie ma takich możliwości finansowych aby wykonać taką inwestycję
natomiast 1 czerwca 2010 r. otrzymał pismo z Urzędu Gminy, Pan Wójt odpisuje tej samej
treści, że nie ma możliwości finansowych, czy to nie jest manipulacja, na czym opierała się
Komisja, jakie materiały przejrzała.
Marek Jeromin - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej nie ma takich możliwości, żeby
podłączyć Płociczno-Tartak to trzeba wykonać doprowadzenie dla wszystkich mieszkańców
gminy.
Radny Józef Jankowski – to nie jest żaden argument, argumentem jest to, że te działki , 24 ha
co przez 60 lat ludzie mieli w nagrodę od zakładu, które w ramach uwłaszczeniowych miały
być przekazane mieszkańcom. A teraz jeśli gmina sprzedaje te działki pracownicze i ma
jakieś pieniądze to w ramach tej rekompensaty biedniejszym ludziom powinna przekazać.
Maciej Suchocki - Przewodniczący Rady, nie ma takich możliwości prawnych Panie Józefie.
Radny Józef Jankowski – ale można znaleźć rozwiązanie innej treści tym najbiedniejszym,
którzy te działki stracili.
Marek Jeromin – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, nie można mówić, że stracili te
działki, one były legalnie przekazane na rzecz gminy.
Maciej Suchocki - Przewodniczący Rady zwrócił się do Radnego Józefa Jankowskiego, że
jako radny już kolejnej kadencji, największy stażem to wie, że rada musi się opierać na
prawie, zgodnie z prawem, gmina nie może podłączać bezpośrednio mieszkańca do
kanalizacji. Było dyskutowane wiele razy i proszę, żeby Pan jako radny z największym
stażem dał przykład, że trzeba uważać na sesji i słuchać co się dzieje.
Radny Józef Jankowski – wszystko wiem, prawo jest najważniejszą rzeczą ale jeśli komuś
była wyrządzona krzywda to w jakimś sensie trzeba zrekompensować to dla mieszkańców,
nie dla mnie.
Maciej Suchocki- Przewodniczący Rady, więc proszę wystąpić z odpowiednim pismem do
rady, niech rada się tym zajmie.
Radny Józef Jankowski – już tych pism napisałem bardzo dużo. W dniu 20 czerwca br. pisze
Pani Przekop, że nie ma możliwości finansowych, za trzy tygodnie Komisja Rewizyjna pisze,
nie ma możliwości.
Maciej Suchocki - Przewodniczący Rady zapytał czy był na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej,
czy zainteresował się tą sprawą.
Radny Józef Jankowski – Panie Przewodniczący zostałem wyrzucony z Komisji Rewizyjnej,
to nikt mnie nie powiadamia kiedy są komisje a przecież powinienem być poinformowany
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skoro nie jestem w żadnej komisji. § 15 ust 1 pkt 5 mówi, że do przewodniczącego należy
żeby umożliwił spełnianie funkcji radnemu. Więc uważam, że powinienem być
powiadomiony skoro nie jestem w żadnej komisji.
Maciej Suchocki - Przewodniczący Rady – czy przez te wszystkie kadencje, które Pan pełnił
funkcje radnego spotkał się z takim przyjętym zwyczajem, żeby wszyscy radni byli
powiadamiani o posiedzeniu komisji. Również w statucie gminy jest napisane, że radny musi
swoje obowiązki spełniać, więc jeśli ktoś jest zainteresowany tematem może przyjść do
gminy i dowiedzieć się. Ma Pan telefon może zadzwonić i zapytać.
Radny Józef Jankowski – Panie Przewodniczący nigdy nie było takiej sytuacji jaka jest
obecnie, żeby któryś z radnych nie był w komisji. Uważacie wszyscy i jest nastawienie takie,
że jestem jako „czarna owca”, wyrzuciliście z Komisji Rewizyjnej za to, że była
manipulowana Komisja i postawiłem wniosek o odwołanie Przewodniczącego Komisji.
Radny Feliks Złotnik – miał Pan możliwość bycia w Komisji, ja sam Pana wskazałem, Pan
nie przyjął propozycji.
Radny Józef Jankowski – nie było podstaw wydalenia mnie z Komisji Rewizyjnej.
Radny Henryk Butkiewicz – zwrócił się z zapytaniem do radców prawnych o wyjaśnienie,
czy jest możliwość prawna finansowania przez urząd gminy podłączenia indywidualnych
gospodarstw rolnych do sieci wodno-kanalizacyjnej.
Radca prawny – takich możliwości w świetle prawa brakuje ale
zapoznać się z tym tematem i udzielić odpowiedzi na piśmie.

musiałbym się bliżej

Maciej Suchocki - Przewodniczący Rady zwrócił się z prośbą o pisemną opinię w tej
sprawie.
Radny Feliks Złotnik – Przewodniczący Komisji zapoznał ze sprawozdaniem Komisji
Rolniczo-Gospodarczej Rady Gminy – sprawozdanie stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Radny Jarosław Wudkiewicz – członek Komisji Społecznej zapoznał ze sprawozdaniem
Komisji Społecznej Rady Gminy – sprawozdanie stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej, Komisji Rolniczo-Gospodarczej i Komisji
Społecznej Rady Gminy w okresie między sesjami zostały przyjęte.
Ad. 6
Interpelacje i zapytania radnych oraz kierowników jednostek pomocniczych.
Radny Józef Jankowski – zwrócił się z zapytaniem do Wójta Gminy. Roboty kanalizacyjne
zostały zakończone, asfalt został połatany ale ten asfalt trzeba założyć od nowa. W jednym
z pism od Wójta otrzymuję odpowiedź, że odtworzenie asfaltu na drodze zgodnie
z zawartą umową należy do wykonawcy sieci wodno-kanalizacyjnej, zgodnie ze sztuką
budowlaną. W samym dole zrobili studzienki i zalewa, ludzie nie mogą przejść. Wczoraj robili
przed byłą moją posesją, polbruk naprawili jak należy, ale asfaltu nie podniosą, woda
w dalszym ciągu stoi. Całą ulice od lasu zniszczyli i nie naprawili. W następnym piśmie Wójt
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pisze, że po wybudowaniu kanalizacji gmina przystąpi do remontu i budowy nawierzchni na
wszystkich ulicach w Płocicznie. Zapytał kiedy to nastąpi.
Sołtys wsi Gawrych Ruda zwrócił się o remont drogi we wsi Gawrych Ruda za stawem
i remont drogi powiatowej we wsi Gawrych Ruda na odcinku od kościoła do jego posesji.
Sołtys wsi Stary Folwark – zwróciła się z prośbą o wydłużenie okresu czasu oświetlenia
ulicznego bądź pozostawienia przez całą noc w miejscowościach turystycznych w sezonie
letnim tak jak to było w poprzednich latach.
Poruszyła problem śmieci. Sytuacja jest wciąż nie do opanowania jak został zabrany duży
kontener z placu w Starym Folwarku, więc pojemniki przy szkole zostały zastawione całym
dobrem. Większość śmieci przywożą z domków letniskowych ale zwożą nie tylko ze Starego
Folwarku ale i z okolic przejeżdżają przez Stary Folwark. Na pewno zaraz będą sygnały, że
gmina nie zapewnia pojemników na śmiecie, bo w szkole nie wystarczy tych pojemników.
Sołtys wsi Biała Woda – zapytał czy został naprawiony asfalt na drodze we wsi Biała Woda
przy zakręcie koło Pana Słabińskiego ponieważ została wyrwana dziura.
Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady poinformował, że na sesji są obecni uczniowie
szkół, którzy mają wysokie osiągnięcia w dziedzinie sportowej.
Tadeusz Chołko – Wójt Gminy i Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady złożyli gratulacje
za osiągnięcia w 2009 roku wyniki sportowe i rozpowszechnianie dobrego wizerunku Gminy
Suwałki na sportowych arenach krajowych i międzynarodowych. Zostały wręczone nagrody
pieniężne w kategorii „zawodnik” następującym uczniom reprezentującym Gminę Suwałki:
1. Damian Mackiewicz
2. Żaneta Jarząbska
3. Magdalena Podlewska
4. Monika Opanowska
5. Angelika Tomaszewska
6. Kamila Nowosadko
7. Oliwia Hołubowicz
Przerwa 950-1005
Po przerwie w obradach sesji nie brała udziału Radna Maria Warakomska.
Ad. 7
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Miastu
Czechowice-Dziedzice.
Tadeusz Chołko – Wójt Gminy wyjaśnił, że w związku z wystąpieniem powodzi, która
dotknęła południe kraju gmina postanowiła zorganizować pomoc rzeczową dla gmin
dotkniętych tragedią powodzi w postaci organizacji letniego wypoczynku dla około 30 dzieci
i dwojga opiekunów na terenie Gminy Suwałki w okresie 16 sierpień-30 sierpień. Letni
wypoczynek zorganizowano dzieciom z Miasta Czechowice –Dziedzice, które odpowiedziało
chęcią przesłania dzieci.
Radni nie wnieśli uwag do przedłożonego projektu uchwały.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu brało udział
12 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych,
głosów przeciwnych
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i wstrzymujących się nie było. Podjęto zatem jednogłośnie UCHWAŁĘ Nr XXXVI/347/10
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Miastu Czechowice-Dziedzice - stanowi załącznik
nr 10 do protokołu.
Ad. 8
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie
Łubnice.
Tadeusz Chołko – Wójt Gminy poinformował, że gmina postanowiła zorganizować pomoc
rzeczową dla Gminy Łubnice dotkniętą tragedią powodzi w przedmiocie zbiórki płodów
rolnych. Rolnicy stracili możliwość zebrania płodów rolnych oraz wyżywienia posiadanych
zwierząt, gdyż wszystko zostało zniszczone przez wodę. Na dzień 16 czerwca br. rolnicy
z Gminy Suwałki zaoferowali łącznie: 122 szt. bel sianokiszonki, 1820 szt. siana w kostkach,
27 ton zboża, 500 kg ziemniaków. Wobec powyższego należy zabezpieczyć odpowiednie
środki finansowe na opłacenie transportu do Gminy Łubnice.
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 12 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Podjęto jednogłośnie UCHWAŁĘ NR
XXXVI/348/10 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Łubnice – stanowi
załącznik nr 11 do protokołu.
Ad. 9
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie
Wilków.
Uzasadnienie o podjęciu uchwały zostało przedstawione przez Zbigniewa MackiewiczSekretarz Gminy przy punkcie 2. Przyjęcie porządku obrad.
Maciej Suchocki - Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu brało udział 12 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Podjęto jednogłośnie UCHWAŁĘ NR
XXXVI/349/10 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Wilków - stanowi
załącznik nr 12 do protokołu.
Ad. 10
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
Ewa Sienkiewicz – Inspektor w/z pełniąca funkcję Skarbnika Gminy omówiła proponowane
zmiany do budżetu gminy na 2010 rok. Po stronie planu wydatków przesunięto środki z zadań
pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Okuniowiec w kwocie 10 000 zł, „Budowa sieci
kanalizacyjnej do wsi Leszczewo – przedłużenie sieci ze wsi Leszczewek” w kwocie 90 000
zł oraz „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Poddubówek – Zielone Drugie”
w kwocie 100 000 zł na zadanie „Budowa drogi wewnętrznej stanowiącej własność gminy
Suwałki o nawierzchni żwirowej położonej w obrębach ewidencyjnych Zielone DrugieWychodne” w kwocie 200 000 zł.
W wyniku zaproponowanych zmian nastąpiło zmniejszenie planu dochodów o kwotę 522 433
zł; zwiększenie planu dochodów o kwotę 522 433 zł; zmniejszenie planu wydatków o kwotę
4 550 887 zł; zwiększenie planu wydatków o kwotę 4 550 887 zł.
Radny Jarosław Wudkiewicz – zwrócił się z prośbą, żeby od następnej sesji był rzutnik
i wszystkie wprowadzone zmiany do budżetu były pokazane na ekranie ponieważ ich
omawianie jest dla niego nieczytelne.
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Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy poinformował, że jest taka możliwość i to zrobimy.
Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zaproponowane zmiany do
projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok. Udział w głosowaniu
wzięło 12 radnych. Za przyjęciem głosowało 11 radnych, głosów przeciwnych nie było,
wstrzymał się 1 radny.
Ewa Sienkiewicz – Inspektor w/z pełniąca funkcję Skarbnika Gminy odczytała projekt
uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok wraz z zaproponowanymi
zmianami.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2010 rok. W głosowaniu brało udział 12 radnych. Za przyjęciem uchwały
głosowało 11 radnych, głosów przeciwnych nie było, wstrzymał się 1 radny. Podjęto
większością głosów UCHWAŁĘ Nr XXXVI/350/10 w sprawie zmian w budżecie gminy na
2010 rok - stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
Ad. 11
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały
budżetowej Gminy Suwałki, procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju
i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.
Radni nie wnieśli uwag do przedłożonego projektu uchwały. W związku z tym Maciej
Suchocki - Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu brało udział 12 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Podjęto jednogłośnie UCHWAŁĘ NR
XXXVI/351/10 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Suwałki,
procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych
towarzyszących projektowi budżetu – stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
Ad. 12
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu
wykonania budżetu Gminy Suwałki, informacji o kształtowaniu się wieloletniej
prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych
samorządowych instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego.
Radni nie wnieśli uwag do przedłożonego projektu uchwały. W związku z tym
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu brało udział 12 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Podjęto jednogłośnie UCHWAŁĘ Nr XXXVI/352/10 w sprawie zakresu i formy informacji
o przebiegu wykonania budżetu Gminy Suwałki, informacji o kształtowaniu się wieloletniej
prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych
samorządowych instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego - stanowi załącznik nr 15
do protokołu.
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Ad. 13
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na
Fundusz Wsparcia Policji w Białymstoku z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej
Policji w Suwałkach.
Tadeusz Chołko – Wójt Gminy poinformował, że ze względu na brak na teranie gminy
posterunku policji, który mógłby dbać o bezpieczeństwo turystów i mieszkańców, gmina
wzorem lat ubiegłych chce zapewnić w okresie wakacyjnym patrol policji w turystycznych
miejscowościach gminy. W tym celu zostanie podpisana umowa z Wojewódzkim
Komendantem Policji w Białymstoku i przekazana kwota 6 000 zł z przeznaczeniem dla
Miejskiej Komendy Policji w Suwałkach, która zapewni patrole policji w okresie
wakacyjnym w miejscowościach turystycznych.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały. W związku z tym
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu brało udział 12 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Podjęto zatem jednogłośnie UCHWAŁĘ
NR XXXVI/353/10 w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia
Policji w Białymstoku z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach uchwała stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
Ad. 14
Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXII/320/10 Rady Gminy
Suwałki z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Taciewo
i Turówka Nowa w gminie Suwałki.
Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy – poinformował, że obszar objęty granicami
uchwały Nr XXXII/320/10 Rady Gminy Suwałki z dnia 18 marca 2010 r. o przystąpieniu do
sporządzenia planu miejscowego, jest to teren, dla którego złożone zostały wnioski o zmianę
planu, dla którego Rada Gminy przystąpiła już do zmiany obowiązującej uchwały. Do Urzędu
Gminy Suwałki w ostatnim czasie wpłynął wniosek dotyczący umożliwienia realizacji
inwestycji polegającej na budowie innowacyjnego obiektu Ośrodka OpiekuńczoWypoczynkowego-Rehabilitacyjnego na działce 222/3 we wsi Taciewo. Aby umożliwić
realizację wnioskowanej inwestycji należy wprowadzić zmiany w obowiązującym planie
miejscowym zarówno dla terenu 222/3 jak i dla terenu drogi zapewniającej dojazd do tej
nieruchomości. Obszar wskazany na załączniku graficznym do uchwały intencyjnej jest to
w całości teren objęty granicami opracowanego w 2007 roku - obecnie obowiązującego
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Taciewo i Turówka Nowa
w gminie Suwałki zgodnie z Uchwałą Nr XI/103/07 Rady Gminy Suwałki z dnia 19 listopada
2007 roku. Do granic opracowania planu włączony zostanie teren pod planowaną inwestycję
budowy obiektu Ośrodka Opiekuńczo-Wypoczynkowego-Rehabilitacyjnego wraz
z dojazdem. Zasadne jest ujecie (dołożenie) tego terenu do terenów będących przedmiotem
opracowania planu miejscowego dla wsi Taciewo i Turówka Nowa w gminie Suwałki,
zamiast prowadzenia oddzielnej procedury. Ujęcie działki 222/3 we wsi Taciewo i terenu
obsługującej ją drogi 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.
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Radny Józef Jankowski – poprzednia uchwała była podjęta, że w planie będzie budowa
domów ze styropianu teraz tego nie będzie.
Sekretarz Gminy – my nie zmieniamy tamtego przeznaczenia, które zostało wprowadzone
ono pozostaje.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu brało udział
12 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych, głosów przeciwnych nie było,
wstrzymał się 1 radny. Podjęto większością głosów UCHWAŁĘ Nr XXXVI/354/10
zmieniającą uchwałę Nr XXXII/320/10 Rady Gminy Suwałki z dnia 18 marca 2010 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części obrębu geodezyjnego Taciewo i Turówka Nowa w gminie Suwałki stanowi załącznik nr 17 do protokołu.
Ad. 15
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części wsi Osowa i Kuków-Folwark w gminie Suwałki.
Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy poinformował, że uchwalenie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego części wsi Osowa i Kuków-Folwark jest wymiernym
wynikiem polityki przestrzennej Gminy Suwałki, która określona została w studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Suwałki oraz ustawy
z dnia 29 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, z której wynika
konieczność sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla
terenów górniczych. W dniu 22 kwietnia 2008 r. została podjęta uchwała intencyjna
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części wsi Osowa i Kuków-Folwark w gminie Suwałki. W planie
wyznaczono i ustalono zasady zagospodarowania terenów przeznaczonych pod eksploatację
kruszywa naturalnego oraz infrastrukturę towarzyszącą i obsługę komunikacyjną. Projekt
planu został opracowany zgodnie z wymaganą procedurą, uzyskał odpowiednie opinie
i uzgodnienia, był wyłożony do publicznego wglądu, nie wpłynęły żadne uwagi dotyczące
ustaleń zawartych w projekcie planu. Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia będzie
skutkować eksploatowaniem złóż kruszywa – obecnie jedynie w części eksploatowanego, do
budżetu wpłyną środki finansowe z tytułu podatku oraz innych opłat. Ustaleniami planu
określono m.in. zasady i kierunki rekultywacji terenów. W związku z powyższym, celowe jest
podjęcie uchwały zatwierdzającej ww. plan miejscowy.
Zbigniew Mackiewicz - Sekretarz Gminy w imieniu Wójta Gminy wystąpił z wnioskiem
o wprowadzenie autopoprawki do projektu uchwały w § 15 ust. 1 po wyrazach „Kowale
Oleckie” po przecinku dodać: „po której mogą się poruszać pojazdy o dopuszczalnym nacisku
pojedynczej osi do 8t.”.
Maciej Suchocki - Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie autopoprawkę do projektu
uchwały. W głosowaniu brało udział 12 radnych. Za przyjęciem autopoprawki głosowało
11 radnych, głosów przeciwnych nie było, wstrzymał się 1 radny. Autopoprawka została
przyjęta większością głosów.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. Udział w głosowaniu wzięło
12 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych, głosów przeciwnych nie było,
wstrzymał się 1 radny. Podjęto większością głosów UCHWAŁĘ Nr XXXVI/355/10
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w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Osowa i KukówFolwark w gminie Suwałki - stanowi załącznik nr 18 do protokołu.
Ad. 16
Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Tadeusz Chołko – Wójt Gminy udzielił odpowiedzi:
- Odnośnie robót wodno-kanalizacyjnych i poprawienia asfaltu – wyjaśnił, że w kosztorysie
było odtworzenie asfaltu tam gdzie był wycięty i tak zostało zrobione. Była komisja
odbiorcza, w której skład między innymi wchodził: inspektor nadzoru, przedstawiciele
gminy i uznali, że jest zrobione dobrze i nie ma żadnej możliwości, żeby asfalt był
odtworzony na całej powierzchni.
Alicja Przekop – Kierownik Ref. ds. IG poinformowała, że zostały dodatkowo zamontowane
studzienki, żeby ten nadmiar wody spływał. Nie ma kanalizacji deszczowej i trudno, żeby
w całości tą wodę odprowadzić. Byliśmy w terenie i rzeczywiście nie było tak zrobione jak
powinno, ta woda do studzienek nie spływała. W tej chwili równiarką wyprofilowano
pobocza.
Radny Józef Jankowski – jak tam można wyrównać, jeżeli jest asfalt. Jest błoto, woda zalewa
ogród bo źle był asfalt robiony, kawałkami. Proszę przyjechać i konkretnie sprawdzić, trzeba
to naprawić. Był u mnie przedstawiciel z firmy i powiedział, że trzeba wyciąć konkretnie
cały plac i zalać nowy asfalt to nie będzie stała woda. Jest usterka i wykonawca musi to
zrobić nie, że otrzymuje pismo i powołuje się na wyrok sądowy, to co ja mam po sądach
chodzić.
Tadeusz Chołko - Wójt Gminy - powołaliśmy się na wyrok sądowy dla wykonawcy a nie dla
Pana. W miejscowości Płociczno-Osiedle nie ma w całości odtworzenia asfaltu. Komisja
Rolniczo-Gospodarcza Rady Gminy dokona przeglądu stanu dróg w miejscowości PłocicznoOsiedle.
Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy udzielił odpowiedzi:
- Odnośnie remontu i budowy dróg na których była budowana kanalizacja Gawrych Ruda,
Sobolewo i Płociczno-Tartak, Płociczno-Osiedle – poinformował, że w chwili obecnej
gmina wykonuje dokumentację. Jak dokumentacja zostanie wykonana, będziemy ubiegali
się o pozyskanie środków unijnych, żeby tą inwestycję wykonać.
- Odnośnie oświetlenia ulicznego w Starym Folwarku – poinformował, że sprawa będzie
dyskutowana na posiedzeniu Komisji Rolniczo-Gospodarczej Rady Gminy czy wydłużyć
czas oświetlenia ulicznego.
- Odnośnie śmieci – poinformował, że odbyło się spotkanie w urzędzie z dzielnicowymi
z terenu gminy, na którym zostały ustalone kontrole czystości. Pierwsza taka kontrola
zostanie przeprowadzona w najbliższą sobotę ponieważ wtedy są obecni właściciele
domków letniskowych. Będzie sprawdzane między innymi czy posiadają dokumenty na
wywóz nieczystości.
- Odnośnie naprawy asfaltu na drodze we wsi Biała Woda – wyjaśnił, że jest w tym miejscu
drogi obniżenie terenu i woda ten asfalt podmyła. Należy wyciąć drzewa przydrożne
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i zrobić w tym miejscu rów, żeby wiosną jak przyjdą opady deszczu nie podmyło asfaltu.
Urząd Gminy zlecił geodecie okazanie, czy rosnące drzewa przy drodze są w pasie drogi
gminnej, czy też na gruncie prywatnym. Okazało się, że są w pasie drogi gminnej wobec
tego wystąpimy z wnioskiem do Starostwa Powiatowego o wycinkę drzew. Temat naprawy
jest aktualny i zostanie zrobione. W chwili obecnej zasypiemy dziurę żwirem do czasu
wycięcia drzew.
- Odnośnie drogi we wsi Gawrych Ruda – poinformował, że zostanie naprawiona.
- Odnośnie drogi w Płocicznie-Tartak – poinformował, że zostanie porównana.
Ad. 17
Wnioski i oświadczenia.
Tadeusz Chołko - Wójt Gminy poinformował, że:
- Ogłoszono II edycję konkursu „Ogródek Przydomowy”. Konkurs dotyczy obiektów
zlokalizowanych na terenie Gminy Suwałki. Udział do konkursu można zgłaszać do dnia
30 czerwca 2010 r.
- Firma MPO wystawi pilotażowo w 10 miejscowościach na terenie gminy kontenery na
selektywną zbiórkę: szkło i plastyki. Zwrócił się do wszystkich z prośbą, żeby tego
pilnować bo jeżeli będą wrzucane w pojemniki odpady komunalne to zostaną zabrane.
Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady – poinformował, że do Przewodniczącego i Rady
Gminy Suwałki w dniu 17 czerwca 2010 r. wpłynęło pismo Pani Barbary Grażyny
Budrowskiej z prośbą o zapoznanie Rady Gminy z treścią tego pisma. Odczytał pismo
Pani Barbary Grażyny Budrowskiej.
Z tego względu, że pismo dotyczy sprawy, która była wielokrotnie omawiana, zajmowały się
tym komisje Rady Gminy, które wyraziły swoją opinię, zwrócił się do rady żeby wyraziła
swoją opinię.
Tadeusz Chołko – Wójt Gminy – wyjaśnił, że w planie z 1994 roku droga, do której wszczęto
postępowanie była przewidziana. Do nowego planu zapis ten został przeniesiony. Także już
przez grunty Pani Budrowskiej ta droga szła. W roku 2005 Pani Budrowska wystąpiła o ujęcie
w planie działki nr 262 i dokonanie zamiany przeznaczenia gruntu rolnego na działki
budowlane pod budownictwo mieszkaniowe. Rada Gminy, urbaniści są przychyli Pani
Burdowskiej i grunty są dzielone na działki zgodnie z jej życzeniem. Wójt ma do realizacji
uchwałę, która zobowiązuje. Pani Budrowska, pisze dlaczego w tym miejscu, dlatego, że tam
są działki gminne, zresztą sprzedała te działki ludziom, którzy nie mogą się budować bo nie
mają dojazdu. W nowym planie tej drogi, która jest między Panią Omiljanowicz a Panem
Wierzbickim nie ma, ten teren jest oznaczony w planie zabudową mieszkaniową
i pensjonatową.
Alicja Przekop – Kierownik Ref. ds. IG wyjaśniła, że w koncepcji programowo-przestrzennej
opracowanej na podstawie planu z 1994 r. podziału działki nr 267/2, droga o której napisała
Pani Burdowska w piśmie jest drogą tymczasową. W obecnym planie zagospodarowania
przestrzennego jest przeznaczona pod zabudowę jednorodzinną i pensjonatową. Wobec
takiego zapisu nie ma możliwości podzielenia działek pod poszerzenie istniejącej drogi. Nie
jest prawdą, że wszczęto postępowanie tylko do tej jednej osoby. Wszczęto postępowanie
z urzędu o podział działek w celu wydzielenia drogi również do Państwa Jana i Jadwigi
Wierzbickich.
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Sołtys wsi Stary Folwark – wyjaśniła, że droga, która jest obecnie w terenie jest
niepraktyczna, gdyż jest bardzo wąska. Dla większości osób zależy, żeby powstała nowa
droga dlatego, że kupując działki, niektórzy nawet trzydzieści lat temu byli świadomi, że
będzie droga.
Radny Marian Wiszniewski – wszystkie komisje zajmowały się tą sprawą, wyraziły swoje
opinie. Podjęta została uchwała i wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suwałki.
Uchwała nie została wykonana, pytanie dlaczego.
Radny Feliks Złotnik – zapytał czy Pani Budrowska jest przeciwna tej nowej drodze z tego
powodu, że wchodzi w jej działki i trzeba z jej działek wykupić.
Tadeusz Chołko - Wójt Gminy poinformował, że Pani Budrowska chciała nawet podzielić
swoje grunty a teraz raptem się sprzeciwia. W zasadzie nie znamy jej powodów. Uważam, że
głównym powodem jest cena.
Radny Henryk Butkiewicz – ale żeby odstąpić od tej inwestycji to trzeba zmienić plan
zagospodarowania.
Tadeusz Chołko – Wójt Gminy - gmina sprzedała działki i ludzie też mogą dochodzić
odszkodowania, gmina ma zapewnić dojazd tym ludziom.
Radny Marek Jeromin – wszystkie komisje rady zajmowały się tą sprawą, wyraziły opinię
i uważam, że nie ma sensu dyskutować.
Radny Henryk Butkiewicz – wniosek jest jeden, Wójt Gminy musi realizować uchwały rady
gminy.
Radny Feliks Złotnik – sprawa była rozpatrywana kilkakrotnie przez komisje, na radzie była
uchwała podjęta dlaczego teraz mamy wracać i zmieniać swoje zdanie i tu nawet ze względu
dla dobra innych właścicieli działek.
Maciej Suchocki - Przewodniczący Rady zgłosił wniosek, aby realizować uchwałę
Nr XXVI/314/06 Rady Gminy Suwałki z dnia 23 sierpnia 2006 roku w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Stary Folwark i Leszczewek
w gminie Suwałki, która zobowiązuje Wójta do wykonania drogi.
Wniosek poddał pod głosowanie. Głosowało 12 radnych, za przyjęciem wniosku głosowało
12 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Wniesiony wniosek został
przyjęty jednogłośnie.
Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady poinformował :
- Organizatorzy Międzynarodowego Rajdu po Lotniskach Warmii i Mazur zapraszają
radnych na spotkanie z uczestnikami Lotniczego Rajdu Polsko-Litewskiego dnia
25.06.2010 r. w Suwałkach;
- Rada Sołecka Starego Folwarku, Wigierskie Stowarzyszenie Turystyczne, Zespół Wigranie
zapraszają Przewodniczącego Rady Suwałki i radnych na spotkanie towarzyskointegracyjne z okazji Sobótki organizowane w dniu 10.07.2010 r. na placu Gminnym
w Starym Folwarku.
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Ad.18
Zamknięcie obrad.
Pan Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady Gminy po wyczerpaniu porządku obrad
zamknął obrady XXXVI Sesji Rady Gminy Suwałki.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokołowała
Halina Marcinkiewicz

Przewodniczący Rady
Maciej Suchocki
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