P R O T O K Ó Ł Nr IV/11
z obrad IV Sesji Rady Gminy Suwałki w dniu 28 stycznia 2011 roku.
Obrady Sesji trwały od godz. 1400 – 1530 w Ośrodku Wypoczynkowo-Rehabilitacyjnym
Maniówka w Nowej Wsi 9.
Obrady IV Sesji Rady Gminy Suwałki prowadził Przewodniczący Rady Gminy Suwałki
Maciej Suchocki.
Radni obecni na sali obrad:
1. Gałaszewska Katarzyna
2. Jeromin Marek
3. Klimaszewski Marek
4. Moroz Grzegorz
5. Nieszczerzewicz Adam
6. Ostrowski Jarosław
7. Rozumowski Grzegorz
8. Safinowski Andrzej
9. Sawicki Marian
10. Suchocki Maciej
11. Sztermer Jolanta
12. Taraszkiewicz Piotr
13. Tomaszewski Piotr
14. Wiszniewski Marian
15. Żylińska Marzanna
- lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
W obradach uczestniczyli: Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy, Danuta Bućko –
Skarbnik Gminy, Beata Skrocka – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Suwałkach, Alicja Przekop – Kierownik Ref. ds. Inwestycyjnych i Gospodarczych,
Bartłomiej Żuchowski – Inspektor Ref. ds. Planowania Przestrzennego, Dariusz Saweliew –
Kierownik Ref. ds. Polityki Społeczno-Gospodarczej, Katarzyna Mroczkowska – adwokat,
Cezary Folejewski – radca prawny, Stanisław Szwengier – radny Powiatu, sołtysi wsi - listy
obecności stanowią załączniki nr 2-4 w załączeniu do protokołu.
Ad. 1
Otwarcie obrad.
Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady otworzył obrady IV Sesji Rady Gminy i powitał
wszystkich zebranych. 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 radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o zwołaniu sesji.
Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady zapytał, czy Radni chcieliby wnieść uwagi bądź
propozycje do przedstawionego porządku obrad.
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Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy w imieniu Wójta Gminy wystąpił z wnioskiem
o wprowadzenie do porządku obrad dwóch projektów uchwał:
- „Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Suwalskiemu” ” – jako pkt 11. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Powiatowi Suwalskiemu była podjęta w roku ubiegłym. Droga nie została wykonana
w ubiegłym roku i to zadanie w budżecie gminy zostało przeniesione na rok bieżący. Aby
dokonać wydatków potrzebna jest odrębna uchwała, na podstawie której zostanie zawarte
porozumienie o udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Suwalskiemu.
- Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr III/7/10 Rady Gminy Suwałki
z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Krzywe na
lata 2011-2018”. Został złożony wniosek o środki w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na budowę Centrum Kulturalnego w Krzywem. Przekazany Plan Odnowy
Miejscowości Krzywe jako załącznik do wniosku o dofinansowanie wymaga uzupełnienia.
Po zrobieniu już kosztorysów przez biuro projektowe wiemy jaka będzie kwota tej
inwestycji. W związku z tym chodzi o sprecyzowanie właściwej kwoty oraz w tym planie
brakowało jednego rozdziału pod nazwą: Opis i charakterystyka obszarów o szczególnym
znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców sprzyjających nawiązaniu kontaktów
społecznych, ze względu na ich położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne.
W związku z tym jest potrzebna zmiana tej uchwały i wprowadzenie tych zapisów.
Przewodniczący Rady – Pan Maciej Suchocki poddał pod głosowanie wprowadzenie
proponowanych zmian do porządku obrad zgłoszonych przez Sekretarza Gminy w imieniu
Wójta Gminy:
- wprowadzenie „Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Powiatowi Suwalskiemu”- jako pkt 11. Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za
głosowało 15 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Proponowana
zmiana do porządku obrad została przyjęta jednogłośnie.
- wprowadzenie „Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr III/7/10 Rady
Gminy Suwałki z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy
Miejscowości Krzywe na lata 2011-2018” – jako pkt 12. Udział w głosowaniu wzięło 15
radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Za wprowadzeniem
głosowało 15 radnych. Proponowana zmiana do porządku została przyjęta jednogłośnie.
Maciej Suchocki - Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie porządek obrad wraz
z wprowadzonymi zmianami. Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za przyjęciem
porządku obrad głosowało 15 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Porządek obrad IV sesji został przyjęty jednogłośnie.
Porządek obrad jest po zmianach jest następujący:
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad III 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. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych
stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Suwałki za
2010 rok.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
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9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Krzywe w gminie
Suwałki.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu złoża kruszywa
naturalnego „KRZYWE I” położonego we wsi Krzywe w Gminie Suwałki.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Suwalskiemu.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr III/7/10 Rady Gminy
Suwałki z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy
Miejscowości Krzywe na lata 2011-2018.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy Suwałki na 2011 rok.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji
Gospodarczej Rady Gminy Suwałki na 2011 rok.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Społecznej
Rady Gminy Suwałki na 2011 rok.
16. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
17. Wnioski i oświadczenia.
18. Zamknięcie obrad.
Ad. 3
Przyjęcie protokołu z obrad III Sesji Rady Gminy Suwałki.
Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z obrad III 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 III Sesji został
przyjęty jednogłośnie przez Radę Gminy.
Ad. 4
Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy oraz z wykonania uchwał w okresie między
sesjami.
Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy przedstawił:
- sprawozdanie o międzysesyjnej działalności za okres od dnia 21 grudnia 2010 r. do dnia
28 stycznia 2011 r. – stanowi załącznik nr 5 do protokołu;
- sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy podjętych na III sesji w dniu 21 grudnia
2010 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
Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy Suwałki.
Radny Adam Nieszczerzewicz – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Suwałki
zapoznał ze sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy – sprawozdanie stanowi
załącznik nr 7 do protokołu.
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Radny Piotr Tomaszewski – Przewodniczący Komisji Gospodarczej Rady Gminy Suwałki
zapoznał ze sprawozdaniem Komisji Gospodarczej Rady Gminy – sprawozdanie stanowi
załącznik nr 8 do protokołu.
Radna Katarzyna Gałaszewska – Przewodnicząca Komisji Społecznej Rady Gminy Suwałki
zapoznała ze sprawozdaniem Komisji Gospodarczej Rady Gminy – sprawozdanie stanowi
załącznik nr 9 do protokołu.
Ad. 6
Interpelacje i zapytania radnych oraz kierowników jednostek pomocniczych.
Radna Jolanta Sztermer – poinformowała, że w Starym Folwarku podczas zebrania
wyborczego wielu mieszkańców zgłosiło swoje spostrzeżenia co do administratora sieci
wodno-kanalizacyjnej. A mianowicie odór ze wszystkich przepompowni, nie można przejść
wtedy kiedy one pracują. Opieszałość przy usuwaniu usterek przydomowych przepompowni,
z reguły dwa dni na usunięcie awarii w dzisiejszych czasach to nie do pomyślenia, gdzie
ludzie nie mogą korzystać ze swoich toalet i używać wody. Zgłoszono również brak kontroli
zaworów doprowadzających wodę do posesji. Stary Folwark od 10 lat ma sieć wodociągową
i zawory nie były kontrolowane. Brak kontroli hydrantów, ostatnio tak dość często się dzieje,
że wybuchają pożary. Także proponują coś zrobić, pewne sprawy dopracować, wniknąć do
umowy do czego jest zobowiązany Pan Wnuk administrując siecią, nie tylko do ustalania
stawek. Widzimy tutaj niezadowolenie wielu miejscowości.
Sołtys wsi Krzywe – na zebraniu wiejskim we wsi Krzywe zgłoszono kilka wniosków. Pierwszy
wniosek dotyczy nowych pomiarów gruntów. Pan Sekretarz obiecał, że zostanie
zorganizowane zebranie wsi z przedstawicielami Starostwa Powiatowego i takie spotkanie
odbędzie się w najbliższy wtorek. Podziękowała w imieniu mieszkańców.
Drugi wniosek dotyczy podatku od psów. Mieszkańcy, którzy nie są rolnikami zgłaszają, że są
pokrzywdzeni płacąc podatki ponieważ psy najczęściej pilnują posesji a nie upraw rolnych.
W związku z czym proszą o zwolnienie z podatku. Trzeci wniosek dotyczy remontu dróg,
według mieszkańców to są drogi dojazdowe w stronę plaży, jeden odcinek od Państwa
Szerwińskich i odcinek od szosy przy Wigierskim Parku Narodowym.
Radny Andrzej Safinowski – poinformował, że na zebraniu we wsi Potasznia mieszkańcy
zgłosili problem dojazdu dzieci na zajęcia do szkoły ponieważ w ferie zimowe nie kursuje
żaden autobus do Miasta Suwałki.
Sołtys wsi Nowa Wieś – droga w Nowej Wsi jest bardzo wąska i nie ma żadnego pobocza
a drogą idą dzieci do szkoły ze wsi Okuniowiec, Lipniak i może dojść do wypadku. Należało
by w jakiś sposób tą sprawę rozpatrzyć, chociażby wybudować ścieżkę rowerową od strony
Suwałk do Nowej Wsi. Następna sprawa dotyczy dowozu dzieci do szkół. Do wsi Nowa Wieś
są trzy autobusy, jeden kurs jest rano, dwa kursy po południu. Dzieci ze wsi Okuniowiec
muszą iść drogą do przystanku 5,5 km gdzie śnieg, mróz to jest niedopuszczalne. Może
rozważyć taką możliwość i nie inwestować zakupu biletów PGK a ogłosić przetarg i jakaś
firma, która posiada autobusy mogła by podjąć się dowożenia tych dzieci. Niektóre wnioski,
które były zgłaszane na zebraniach wiejskich powtarzają się od kilku lat nie ma na to żadnej
mocy uważam to za bardzo niedobre. Dotyczy to między innymi Osiedla w Nowej Wsi od
szkoły w kierunku Okuniowca. Jest osiedle, mieszka dużo ludzi, jest sklep przy drodze, ludzie
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chodzą ulicą i nie ma oświetlenia ulicznego tylko dlatego, że ktoś wyraził zgodę na budowę
tej ulicy nie myśląc, żeby zrobić oświetlenie.
Przewodniczący Rady – wyjaśnił, że wnioski, które są zgłaszane przez Pana sołtysa to są
wnioski do realizacji do budżetu gminy. Zgodnie z podjętą uchwałą rady gminy wnioski do
budżetu są składane do końca miesiąca września każdego roku. Uwagi są godne i są ważne
ale proszę przy tym punkcie precyzować, mają to być pytania, interpelacje a nie wnioski do
budżetu. Wnioski do budżetu będzie można składać na piśmie do końca września i są
realizowane w ramach posiadanych środków.
Ad. 7
Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych
stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Suwałki za 2010
rok.
Irena Walendzewicz – Kierownik GZEAS wyjaśniła, że zgodnie z ustawą Karta nauczyciela
organy prowadzące mają obowiązek dokonywania analizy poniesionych środków
finansowych na wynagrodzenie nauczycieli w każdym roku budżetowym.
Obowiązek przygotowania sprawozdania do dnia 17 lutego natomiast jeżeli dana grupa
zawodowa nauczycieli jest nie dopłacana samorząd ma obowiązek wypłacenia jednorazowo
dodatków uzupełniających do dnia 31 stycznia każdego roku, są to dodatki uzupełniające za
poprzedni rok budżetowy. W roku 2010 dwie grupy zawodowe nauczycieli na terenie naszej
gminy były nieopłacone zgodnie z ustawą Karta nauczyciela. Pierwsza grupa zawodowa to są
nauczyciele stażyści, druga grupa zawodowa nauczyciele dyplomowani. Pierwsza grupa miała
niedopłaty w kwocie 3 595,70 zł. Natomiast nauczyciele dyplomowani w kwocie 8 401,20 zł.
Pozostałe dwie grupy miały wypłacone większe wynagrodzenie niż przewidują średnie
wynagrodzenia zgodnie z kartą nauczyciela.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie sprawozdanie z wysokości średnich
wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach
prowadzonych przez Gminę Suwałki za 2011 rok. Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych.
Za przyjęciem sprawozdania głosowało 15 radnych. Głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było. Przyjęto jednogłośnie - Sprawozdanie z wysokości średnich
wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach
prowadzonych przez Gminę Suwałki za 2010 rok – stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
Ad. 8
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
Pani Danuta Bućko – Skarbnik Gminy w imieniu Wójta zwróciła się do Rady Gminy
o przyjęcie dodatkowych zmian do przedłożonego wcześniej projektu uchwały w sprawie
zmian w budżecie gminy na 2011 rok, polegających na:
- w projekcie:” Ja dziewczynka ja chłopaczek, jestem sobie przedszkolaczek” przesunięcie
w ramach rozdziału kwoty 17 646 zł i kwoty 1 967 zł na zwiększenie zakupów na pomoce
dydaktyczne a zmniejszenie wydatków na zakupach pozostałych;
- po dokonanej weryfikacji decyzji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego wynikło, że
podatnik zobowiązany jest dokonać zwrotu otrzymanej dotacji W związku z tym kwotę
w wysokości 1651 zł, plus należne odsetki w kwocie 38 zł należy zaplanować po stronie
dochodów i wydatków a otrzymany zwrot przekazać do Urzędu Wojewódzkiego
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w Białymstoku;
- po dokonaniu przeliczenia tzw. „trzynastek” okazało się, że w rozdziale ewidencji ludności
są niewystarczające środki na ten cel w związku z tym należy dokonać zwiększenia planu
wydatków w łącznej kwocie 153 zł wraz z pochodnymi;
- zwiększeniu planu dochodów z tytułu opłaty eksploatacyjnej o 153 zł.
W wyniku zaproponowanych zmian nastąpiło zmniejszenie planu wydatków o kwotę
19 613 zł; zwiększenie planu wydatków o kwotę 21 455 zł ; o zwiększenie planu dochodów
o kwotę 1 842 zł.
Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zaproponowane zmiany do
projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok. Udział w głosowaniu
wzięło 15 radnych. Za przyjęciem głosowało 15 radnych. Głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.
Danuta Bućko – Skarbnik Gminy odczytała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2011 rok wraz z zaproponowanymi zmianami.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2011 r. wraz z zaproponowanymi zmianami. Udział w głosowaniu wzięło 15
radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. Głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było. Podjęto jednogłośnie UCHWAŁĘ Nr IV/23/11
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok – stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
Ad. 9
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Krzywe w gminie
Suwałki.
Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy poinformował, że uzasadnienie dotyczy dwóch
projektów uchwał, odnośnie zmiany planu miejscowego Krzywe i złoża kruszywa
naturalnego „KRZYWE I”. Przedsiębiorstwo Produkcji Materiałów Drogowych „Kruszbet”
złożyło wniosek w sprawie wydłużenia czasu eksploatacji kruszywa na złożu „Krzywe I”
w porze dziennej. Ustalenia obowiązujących planów miejscowych ograniczają wydobycie
kruszywa do godzin od 7ºº do 16ºº natomiast wnioskodawca zainteresowany jest pracą
kopalni w porze dziennej między godziną 6ºº a 22ºº. Wprowadzenie zmiany do
obowiązujących tekstów planów miejscowych w tym zakresie wymaga wprowadzenia
procedury określonej ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zgodnie
z obowiązującymi przepisami kosztami związanymi z opracowaniem ww. zmian planów
można obciążyć inwestora. Obszar objęty granicami uchwał o przystąpieniu do sporządzenia
zmian planów miejscowych ma powierzchnię ok. 30 ha, i są to w całości tereny objęte
granicami opracowanych ww. planów. Konieczność zmiany obowiązujących mpzp
wnioskodawca uzasadnił opracowaniem planów ruchu zakładu górniczego z myślą
o zapewnieniu możliwie najmniejszej uciążliwości dla otaczających terenów. Przedłożył
badania poziomu hałasu, które wykazały, że PPMD Kruszbet S.A. nie przekracza
dopuszczalnych norm zanieczyszczenia hałasem ustalonych przez Ministra Środowiska
w porze dziennej to jest między godziną 6ºº a 22ºº. Zasadne jest wprowadzenie zmian do
obowiązujących planów ze względu na brak przeciwwskazań prawnych i formalnych.
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Procedura zostanie przeprowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami, które zapewniają
udział społeczeństwa na poszczególnych jej etapach.
Radni nie wnieśli uwag do przedłożonego projektu uchwały.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu brało udział 15
radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych nie było,
wstrzymało się 2 radnych. Podjęto większością głosów UCHWAŁĘ NR IV/24/11
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części wsi Krzywe w gminie Suwałki – stanowi załącznik nr 12 do
protokołu.
Ad. 10
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu złoża kruszywa
naturalnego „KRZYWE I” położonego we wsi Krzywe w Gminie Suwałki.
Radni nie wnieśli uwag do przedłożonego projektu uchwały.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu brało udział 15
radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych nie było,
wstrzymało się 2 radnych. Podjęto większością głosów UCHWAŁĘ NR IV/25/11
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu złoża kruszywa naturalnego „KRZYWE I” położonego we wsi
Krzywe w Gminie Suwałki – stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
Ad. 11
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Suwalskiemu.
Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy - mamy doświadczenie od kilku lat, że na terenie
gminy inwestycje powiatowe nie są wykonywane jeżeli gmina nie jest udziałowcem
finansowym inwestycji. Generalnie przekłada się w ten sposób, że 50% są to pieniądze
pochodzące z gminy drugie 50% ze Starostwa Powiatowego. Potrzeba asfaltowania dróg
gminnych czy powiatowych jest wielka i mieszkańcy chcieli by, żeby każda droga była
asfaltowa, którą jeżdżą nie ważne czy to jest powiatowa, czy gminna by była bezpieczna
i dobrej jakości. Rada Gminy przyjęła zmiany do budżetu gminy i budżet gminy na 2011rok
przeznaczając pewną kwotę pieniędzy, żeby ta drogę skończyć. W chwili obecnej wygląda
w ten sposób, że droga gminna kończy się potem jest przerwa, dalej jest asfalt i żeby ta
przerwę wypełnić gdzie autobus gminny dowozi dzieci tą drogą i jest naprawdę ta droga
potrzebna. Powiat Suwalski jest już po przetargu, firma jest wyłoniona, formalne pieniądze
w budżecie są a żeby je można było wydatkować jest potrzebna uchwała.
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 IV/26/11 w sprawie
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Suwalskiemu - stanowi załącznik nr 14 do
protokołu.
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Ad. 12
Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr III/7/10 Rady Gminy Suwałki
z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Krzywe
na lata 2011-2018.
Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy poinformował, że plan Odnowy Miejscowości
Krzywe na lata 2011-2018 opracowany został z inicjatywy mieszkańców wsi jako dokument
niezbędny do aplikowania przez Gminę Suwałki o środki możliwe do pozyskania w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie „odnowa i rozwój wsi”.
Plan Odnowy Miejscowości Krzywe został przyjęty uchwałą Zebrania Wiejskiego w dniu
13 grudnia 2010 r. i uchwała Rady Gminy Suwałki z dnia 21 grudnia 2010 r. Jednak
przekazany jako załącznik do wniosku o dofinansowanie Plan Odnowy Miejscowości
wymaga uzupełnień o element nie ujęty wcześniej a dotyczący obszarów o szczególnym
znaczeniu dla mieszkańców miejscowości.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu brało udział 15
radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych nie było,
wstrzymał się 1 radny. Podjęto większością głosów UCHWAŁĘ NR IV/30/11 zmieniającą
uchwałę Nr III/7/10 Rady Gminy Suwałki z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie
zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Krzywe na lata 2011-2018 – stanowi
załącznik nr 15 do protokołu.
Ad.13
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy na 2011 rok.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.
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
IV/27/11 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy na 2011 rok stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
Ad. 14
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Gospodarczej
Rady Gminy na 2011 rok.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.
Przewodniczący Rady – Maciej Suchocki 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 IV/28/11 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Gospodarczej Rady Gminy na 2011
rok - stanowi załącznik nr 17 do protokołu.
Ad. 15
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Społecznej
Rady Gminy na 2011 rok.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.
Maciej Suchocki - Przewodniczący Rady odczytał i poddał pod głosowanie projekt uchwały
pod głosowanie. W głosowaniu brało udział 15 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało
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15 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Podjęto jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr IV/29/11 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Społecznej Rady Gminy
na 2011 rok - stanowi załącznik nr 18 do protokołu.
Ad. 16
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
Danuta Bućko – Skarbnik Gminy udzieliła odpowiedzi odnośnie opłaty od posiadania psów –
wyjaśniła, że rada gminy w drodze uchwały określa opłatę od posiadania psów i może
wprowadzić inne niż wymienione w ustawie zwolnienia. Ustawowo wprowadzone
zwolnienia z opłaty od posiadania psów to: zwolnienie podatników podatku rolnego od
gospodarstw rolnych – z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów i osoba w wieku
powyżej 65 lat prowadząca samodzielnie gospodarstwo domowe – z tytułu posiadania
jednego psa. Pozostali są zobowiązani do płacenia opłaty od posiadania psów. Planowany
dochód w budżecie gminy na 2011 r. z tytułu opłaty od posiadania psów jest w wysokości
2 400 zł, co w stosunku do planowanych dochodów w kwocie około 20 mln nie stanowi
znaczącej kwoty. Wprowadzenie innych zwolnień, niż ustawowe należy do kompetencji rady
gminy.
Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy udzielił odpowiedzi na zapytanie:
- Odnośnie zarządu siecią wodociągową szczególnie w Starym Folwarku – poinformował, że
zostanie przeprowadzona rozmowa z zarządcą sieci i niech odpowie na pytania, czy jest
prowadzona konserwacja. Jeżeli te zarzuty będą rzeczywiście wiarygodne i się sprawdzą to
będziemy musieli wszystkie hydranty sprawdzić, zawory również też przeglądnąć.
Przeprowadzimy rozmowę dyscyplinującą.
Przewodniczący Rady – zwrócił uwagę, że w poprzedniej kadencji rady sporo tych rozmów
prowadzono.
Radny Marek Klimaszewski – również w Płocicznie- Tartak większość hydrantów nie działa.
Przewodniczący Rady – z tego względu, że to jest temat dotyczący większości naszych
mieszkańców uważam, że komisje rady muszą się zastanowić jak tą sprawę rozwiązać. Ja
proponuję na wspólne posiedzenie komisji zaprosić Pana Wnuka.
- Odnośnie drogi, poboczy w miejscowości Nowa Wieś – wyjaśnił, że w chwili obecnej
podjęliśmy działania przebudowy drogi wraz z ciągiem rowerowo-pieszym od drugiej linii
do skrzyżowania z drogą powiatową w pasie drogi gminnej. Zostało zlecone do
projektowania. Droga powiatowa - mamy podpisane porozumienie z powiatem i ten
odcinek też został zlecony do projektowania, czyli też budowa chodnika z oświetleniem
na tej części zabudowanej. Gmina za wszystko zapłaci, bo w tej chwili powiat nie chce
inwestować, wydawać pieniędzy na remont, przebudowę chodników gdyż ma wiele dróg
jeszcze nie wyasfaltowanych. W przypadku Okuniowca na tym odcinku jest to zasadne,
żeby wszędzie te drogi były bezpieczne, chodniki, ścieżki rowerowe najlepiej żeby to było
ale jak wiemy pieniędzy na wszystko nie wystarcza. Aczkolwiek mamy większe problemy
w Przebrodzie czy w Poddubówku przy drodze wojewódzkiej, czy drodze powiatowej.
- Odnośnie komunikacji miejskiej – nie wiem czy Pan sołtys nie naraził się by mieszkańcom
bo z tego co zrozumiałem zamiast zapłacić autobusom wynająć busy. Busy by dowoziły
dzieci do szkół, to komunikacji w miejscowościach by nie było. Swego czasu robiliśmy
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przymiarki takie żeby wprowadzić innego przewoźnika jak PGK okazało się, że możemy to
zrobić tylko do granic miasta a po granicach miasta już my nie jesteśmy władni cokolwiek
tam ustalać. Miasto nam swego czasu powiedziało, że nie wpuszcza nas na swoje przystanki
i są duże opłaty za korzystanie przystanków. A za kilometry, za które się rozliczamy z PGK
to są do granic miasta, gmina płaci po trasie w gminie a w mieście już nie płacimy.
Uważam, że nie było by to opłacalne wprowadzić prywatnego przedsiębiorce.
Ad. 17
Wnioski i oświadczenia.
Stanisław Szwengier – Radny Powiatowy i sołtys wsi Wychodne zwrócił się z prośbą, żeby
przeprowadzając następne przetargi na odśnieżanie dróg gminnych uwzględnić również
odśnieżanie przystanków.
Alicja Przekop – Kierownik Ref. ds. IG – wyjaśniła, że przystanki są przy drogach
powiatowych i wojewódzkich i to oni odśnieżają.
Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady poinformował, że w dniu 8 grudnia 2010 r. do Rady
Gminy wpłynęło pismo Pana Zbigniewa Ekman w sprawie kontroli inwestycji dotyczącej
budowy sieci kanalizacyjnej we wsi Płociczno-Tartak, które zostało przedstawione na sesji
w dniu 21 grudnia 2010 r. Rada Gminy Suwałki przekazała przedmiotową sprawę do
przeanalizowania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Suwałki. W dniu w dniu 17 stycznia
2011 r. Komisja Rewizyjna Rady Gminy zajęła stanowisko, iż nie widzi potrzeby
przeprowadzenia kontroli tej inwestycji, gdyż nie stwierdzono zaniedbań przy jej realizacji.
Radny Adam Nieszczerzewicz - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zapoznał
ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej: „Komisja zapoznała się z wnioskiem Pana Zbigniewa
Ekmana z dnia 08.12.2010 r. w sprawie kontroli inwestycji dotyczącej budowy sieci wodnokanalizacyjnej we wsi Płociczno-Tartak. Wnioskodawca stwierdza, że został pozbawiony
możliwości podłączenia do tejże sieci bez dodatkowej przepompowni indywidualnej. Komisja
po przeanalizowaniu dostępnych materiałów i dokumentacji ustaliła, że powyższa sytuacja
wynikła między innymi z braku inwentaryzacji istniejącego szamba. Wnioskowana przez
Pana Ekmana sprawa zajmowała się już poprzednia Komisja Rewizyjna Rady Gminy na
posiedzeniu w dniu 18 maja 2010 r. Po analizie poprzednich ustaleń i wyjaśnień
przedstawicieli inwestora, nadzoru inwestorskiego oraz wyjaśnień Pana Wójta z dnia
29 grudnia 2010 r. Komisja nie widzi możliwości wykonania przepompowni na koszt Urzędu
Gminy. W związku z powyższym Komisja nie widzi potrzeby przeprowadzenia kontroli tej
inwestycji. Zdaniem komisji nie stwierdzono zaniedbań przy realizacji powyższej
inwestycji.”.
Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie stanowisko Komisji
Rewizyjnej Rady. Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za głosowało 15 radnych,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Rada Gminy jednogłośnie przyjęła
stanowisko Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Suwałki.
Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy:
- poinformował, że wpłynęło pismo KRUS przypominające rolnikom o obowiązku
ubezpieczeniu OC 50 % od upraw rolnych, polowych i 50% od zwierząt. Każdy rolnik
powinien mieć ubezpieczone, jeżeli nie to podlega karze 2 euro od 1 ha.
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- poinformował i zaprosił wszystkich chętnych na bal charytatywny, który odbędzie się
w dniu 5 marca 2011 r. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Suwałkach
z którego dochód zostanie przeznaczony na rzecz dla dzieci z Ośrodka Rehabilitacyjno Edukacyjno- Wychowawczego w Brodzie Nowym.
Ad. 12
Zamknięcie obrad.
Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady Gminy po wyczerpaniu porządku obrad zamknął
obrady IV Sesji Rady Gminy Suwałki.
Na tym protokół zakończono i podpisano
Protokołowała:
Halina Marcinkiewicz

Przewodniczący Rady
Maciej Suchocki
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