P R O T O K Ó Ł Nr XXXVIII/10
z obrad XXXVIII Sesji Rady Gminy Suwałki w dniu 24 września 2010 roku.
Obrady Sesji trwały od godz. 800 – 1000 w sali Urzędu Gminy Suwałki.
Obrady XXXVIII 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, Beata Skrocka – Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Suwałkach, Alicja Przekop – Kierownik Ref. ds. Inwestycyjnych
i Gospodarczych, Katarzyna Jabłońska – Kierownik Ref. ds. Planowania Przestrzennego,
Dariusz Saweliew – Kierownik Ref. ds. Polityki Społeczno-Gospodarczej, Sławomir
Mitros – radca prawny, Cezary Folejewski – radca prawny, Ryszard Jankowski –
Przewodniczący Rady Sołeckiej wsi Płociczno-Tartak, Płociczno-Osiedle,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 XXXVIII 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.
Pan Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady zapytał, czy Radni chcieliby wnieść uwagi
bądź propozycje do przedstawionego porządku obrad.

1

Do porządku obrad 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 XXXVIII Sesji Rady Gminy Suwałki został przyjęty jednogłośnie.
Porządek obrad jest następujący:
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XXXVII 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 przyjęcia do realizacji projektu pn. „Ja
dziewczynka, ja chłopaczek jestem sobie przedszkolaczek” dofinansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki 2007-2013, Działanie 9.1. „Wyrównanie szans edukacyjnych
i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie
oświaty”, Poddziałanie 9.1.1 „Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia
edukacji przedszkolnej”.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia Punktów Przedszkolnych na
terenie Gminy Suwałki.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Płociczno-Tartak w Gminie
Suwałki – zatwierdzonego Uchwałą Nr VIII/66/07 Rady Gminy Suwałki z dnia
17 sierpnia 2007 r.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze
przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowej położonej w obrębie
ewidencyjnym Dubowo Drugie.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nabycia gruntów w obrębie ewidencyjnym
Krzywe.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia gruntu w obrębie
ewidencyjnym Potasznia.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania nieruchomości w drodze
darowizny na cele publiczne.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
15. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
16. Wnioski i oświadczenia.
17. Zamknięcie obrad.
Ad. 3
Przyjęcie protokołu z obrad XXXVII Sesji Rady Gminy Suwałki.
Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z obrad XXXVII 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 XXXVII Sesji został przyjęty jednogłośnie przez Radę Gminy.

2

Tadeusz Chołko – Wójt Gminy i Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady wręczyli odznaki
honorowe „Zasłużony dla rolnictwa” rolnikom z terenu gminy, którzy nie byli obecni na
dożynkach gminnych. Odznaczenia otrzymali: Adam Żukowski, Tadeusz Walendziewicz,
Andrzej Buczyński, Tomasz Przekop.
Ad. 4
Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy oraz z wykonania uchwał w okresie między
sesjami.
Tadeusz Chołko – Wójt Gminy przedstawił sprawozdanie o międzysesyjnej działalności za
okres od dnia 20 sierpnia 2010 r. do dnia 24 września 2010 r. – stanowi załącznik nr 5 do
protokołu.
Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy przedstawił sprawozdanie z wykonania uchwał
Rady Gminy podjętych na XXXVIII sesji w dniu 23 sierpnia 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 Marek Jeromin – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zapoznał ze sprawozdaniem
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy- sprawozdanie stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Radny Józef Jankowski – Komisja Rewizyjna była w Płocicznie-Osiedle w sprawie dróg
asfaltowych. Natomiast w piśmie Urzędu Gminy z dnia 20 sierpnia 2010 r. otrzymał taką
wiadomość, że odtworzenie nawierzchni asfaltowej, która została uszkodzona w trakcie
budowy gmina uznaje sprawę odtworzenia nawierzchni za zakończoną. Po tym czasie
przyjeżdża Komisja Rewizyjna i stwierdza, że wszystko jest w porządku. Kto ją tam
skierował, kiedy sprawa już zakończona. Natomiast 1 września br. asfaltują, robią
„fuszerkę”, bo zrobili tak, że sprawą powinien zająć się prokurator. Więc jaki w tym
przypadku jest cel Komisji Rewizyjnej skoro nie odegrała żadnej roli.
Marek Jeromin – Przewodniczący Komisji wyjaśnił, że celem Komisji Rewizyjnej było to,
żeby sprawdzić te wszystkie uwagi, które były zgłoszone na poprzedniej sesji dotyczące
uszkodzonych dróg nie tylko w m. Płociczno-Osiedle ale w Białej Wodzie i Potaszni.
Komisja sprawdziła i jest to ocena stanu faktycznego.
Radny Feliks Złotnik – Przewodniczący Komisji Rolniczo-Gospodarczej Rady Gminy
Suwałki zapoznał ze sprawozdaniem Komisji Rolniczo-Gospodarczej Rady Gminy –
sprawozdanie stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Ad. 6
Interpelacje i zapytania.
Radny Józef Jankowski – zwrócił się z zapytaniem w sprawie budowy przyłączy
wodociągowych i kanalizacyjnych. W piśmie, które otrzymał z Urzędu Gminy Wójt wyjaśnia,
że nie ma środków finansowych i nie ma możliwości prawnych, żeby gmina robiła przyłącza
do gospodarstw indywidualnych, powołując się na ustawę o zbiorowym zaopatrzeniu
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w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Natomiast Gmina Szczecinek budują i robią
przyłącza. To ich ta ustawa nie obowiązuje, myślę, że ustawa jest na cały kraj, jedna gmina
robi, nasza nie robi. W wydanej decyzji Starostwa na budowę jest napisane, że budowa
wodociągu i kanalizacji z przyłączami. To dlaczego tak jest, czy jedna ustawa nie obowiązuje
cały kraj. Dlaczego tak jest, tam prawo pozwala, w naszej gminie nie pozwala.
Art. 7 pkt 17 ustawy o samorządzie gminnym mówi, że Wójt odpowiada za bezpieczeństwo
obywateli.
Cezary Folejewski - radca prawny – wyjaśnił, że art. 17 ustawy o samorządzie gminnym
brzmi trochę inaczej tj. „ art. 17 ust.1. Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do
zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy: pkt. 14) porządku
publicznego
i
bezpieczeństwa
obywateli
oraz
ochrony
przeciwpożarowej
i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu
przeciwpowodziowego” – to nie jest jednoznaczne, że Wójt odpowiada za to, jest to sprawa,
która należy do zadań gminy i rady.
Radny Józef Jankowski – jeżeli budżet opracowuje Wójt i za budżet jest odpowiedzialny, są
pieniądze przeznaczane na bezpieczeństwo obywateli to znaczy, że jest odpowiedzialny. Na
poprzedniej sesji zadałem pytanie dlaczego mieszkańcy w ciemnościach muszą spędzać noce
bo wyłącza się oświetlenie uliczne o godz. 23°°. Pan Wójt odpowiedział, że jest wyłączane
oświetlenie uliczne na całej gminie. Dawniej gdzie nie było energooszczędnych latarni to
świeciły całą noc, teraz są energooszczędne i wyłącza się. Stwarza to niebezpieczeństwo
mieszkańcom. Wydarzyły się w tym czasie, w tych ciemnościach rozboje a nawet wypadek
śmiertelny. Teraz po tym wypadku świeci całą noc nawet do rana.
Radny Adam Nieszczerzewicz – zapytał odnośnie przedszkoli, czy będą planowane dalsze
punkty przedszkoli na terenie gminy
Radna Irena Hofman – zapytała odnośnie przedszkola w miejscowości Zielone Kamedulskie,
które prowadzi Fundacja poprzednio działało 8 oddziałów, od miesiąca września tylko 4
- dlaczego?
Ad. 7
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn. „Ja
dziewczynka, ja chłopaczek jestem sobie przedszkolaczek” dofinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki 2007-2013, Działanie 9.1. „Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie
wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie
9.1.1 „Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej”.
Irena Walendzewicz – Kierownik GZEAS poinformowała, że w związku z pozyskaniem
środków finansowych na realizację projektu pn. „Ja dziewczynka, ja chłopaczek jestem sobie
przedszkolaczek” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Działanie 9.1. „Wyrównanie
szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych
w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.1 „Zmniejszenie nierówności w stopniu
upowszechniania edukacji przedszkolnej” istnieje konieczność podjęcia uchwały o przyjęciu
projektu do realizacji. Celem głównym projektu jest upowszechnienie edukacji przedszkolnej
w Gminie Suwałki. W ramach otrzymanego dofinansowania zostaną utworzone trzy Punkty
Przedszkolne: w Zespole Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak, Zespole Szkół
w Przebrodzie oraz Zespole Szkół w Starym Folwarku.
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Irena Walendzewicz – Kierownik GZEAS zwróciła się z prośbą o wprowadzenie
autopoprawki do projektu uchwały polegającej na wprowadzeniu § 5 który otrzymuje
następujące brzmienie: „ § 5. Projekt będzie realizowany w latach 2010-2012.”. W związku
z powyższym poprzedni § 5 stał się § 6, a § 6 stał się § 7.
Maciej Suchocki - Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie autopoprawkę do projektu
uchwały. W głosowaniu brało udział 15 radnych. Za przyjęciem autopoprawki głosowało
15 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Autopoprawka została
przyjęta jednogłośnie.
Radni nie wnieśli uwag do 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
XXXVIII/366/10 w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn. „Ja dziewczynka, ja
chłopaczek jestem sobie przedszkolaczek” dofinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,
Działanie 9.1. „Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług
edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.1 „Zmniejszenie
nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej” - stanowi załącznik nr
9 do protokołu.
Ad. 8
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia Punktów Przedszkolnych na
terenie Gminy Suwałki.
Irena Walendzewicz – Kierownik GZEAS poinformowała, że w związku z podjęciem przez
Radę Gminy Suwałki uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn. „Ja
dziewczynka, ja chłopaczek jestem sobie przedszkolaczek” dofinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
2007-2013, Działanie 9.1. „Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości
usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.1 „Zmniejszenie
nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej”, którego celem głównym
jest upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Gminie Suwałki, a jednym z celów
szczegółowych utworzenie trzech punktów przedszkolnych we wsiach Płociczno-Tartak,
Przebród i Stary Folwark Rada Gminy Suwałki winna podjąć uchwałę w sprawie utworzenia
Punków Przedszkolnych na terenie Gminy Suwałki oraz nadać tym Punktom organizację.
Irena Walendzewicz – Kierownik GZEAS wystąpiła z prośbą o wniesienie autopoprawek do
projektu uchwały, które wynikły z podjętych uzgodnień z Urzędem Marszałkowskim
Województwa Podlaskiego. Pierwotny termin realizacji projektu był od 1 września 2010 r. do
31 sierpnia 2012 r., więc duzo działań było przewidziane w miesiącu wrześniu co jest
technicznie nie do wykonania. Dlatego projekt będzie realizowany od 1 października 2010 r.
do 30 września 2012 roku. W związku z tym proponowane autopoprawki:
- W uchwale w § 1 wiersz pierwszy otrzymuje brzmienie: „§ 1. Tworzy się z dniem
1 października 2010 roku na okres 24 miesięcy trzy Punkty”;
- W uchwale w § 2 wiersz pierwszy otrzymuje brzmienie: „§. 2 Punkty Przedszkolne będą
funkcjonować od 1 października 2010 roku do 30 września 2012 roku”;
- W uchwale § 6 otrzymuje brzmienie: „§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
z mocą obowiązującą od dnia 1 października 2010 r.;
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- W załączniku Nr 1 do uchwały § 1 ust. 6 otrzymuje brzmienie: „§ 1 ust. 6. Zajęcia
edukacyjne w Punkcie Przedszkolnym będą trwały od 1 listopada 2010 r. do 30 września
2012 roku;
- W załączniku Nr 1 do uchwały § 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „§ 8 ust. 2. Termin przerwy
wakacyjnej obejmuje: 1) w 2011 roku okres od 28 lipca do 30 sierpnia; 2) w 2012 roku
okres od 28 sierpnia do 30 września”:
- W załączniku Nr 1 do uchwały § 13 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „§ 13 ust. 4 Nadzór nad
Punktem Przedszkolnym sprawuje Dyrektor Zespołu Szkół im. Lotników Polskich w
Płocicznie-Tartak”.
- W załączniku Nr 2 do uchwały § 1 ust. 6 otrzymuje brzmienie: „§ 1 ust. 6. Zajęcia
edukacyjne w Punkcie Przedszkolnym będą trwały od 1 listopada 2010 r. do 30 września
2012 roku;
- W załączniku Nr 2 do uchwały § 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „§ 8 ust. 2. Termin przerwy
wakacyjnej obejmuje: 1) w 2011 roku okres od 28 lipca do 30 sierpnia; 2) w 2012 roku
okres od 28 sierpnia do 30 września”:
- W załączniku Nr 2 do uchwały § 13 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „§ 13 ust. 4 Nadzór nad
Punktem Przedszkolnym sprawuje Dyrektor Zespołu Szkół w Przebrodzie”.
- W załączniku Nr 3 do uchwały § 1 ust. 6 otrzymuje brzmienie: „§ 1 ust. 6. Zajęcia
edukacyjne w Punkcie Przedszkolnym będą trwały od 1 listopada 2010 r. do 30 września
2012 roku;
- W załączniku Nr 3 do uchwały § 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „§ 8 ust. 2. Termin przerwy
wakacyjnej obejmuje: 1) w 2011 roku okres od 28 lipca do 30 sierpnia; 2) w 2012 roku
okres od 28 sierpnia do 30 września”:
- W załączniku Nr 3 do uchwały § 13 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „§ 13 ust. 4. Nadzór nad
Punktem Przedszkolnym sprawuje Dyrektor Zespołu Szkół w Starym Folwarku”.
Maciej Suchocki - Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie autopoprawki do projektu
uchwały. W głosowaniu brało udział 15 radnych. Za przyjęciem autopoprawek głosowało
15 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Autopoprawki zostały
przyjęte jednogłośnie.
Radny Jarosław Wudkiewicz zapytał jakie będzie brane kryterium przyjęcia dziecka do
przedszkoli na terenie gminy.
Irena Walendzewicz – Kierownik GZEAS wyjaśniła, że będzie opracowany przez
koordynatora regulamin rekrutacji i uczestnictwa, w którym będą zawarte kryteria naboru. Na
pewno pierwszeństwo będą mieli rodzice samotnie wychowujący dzieci, czyli samotne matki
ewentualnie samotni ojcowie bo takie kryterium musi być bo one było zawarte w projekcie.
Natomiast będzie powołana komisja rekrutacyjna. Będzie przeprowadzona kampania
rekrutacyjno-informacyjna. Zostanie wyemitowana audycja w radio, będą plakaty, ulotki,
informacja podana przez proboszcza. Zostanie opracowany regulamin rekrutacji uczestnictwa,
będzie otworzona strona internetowa. Ustalimy np. trzy dni na złożenie dokumentów
zgłoszeniowych do uczestnictwa w tym projekcie. Potem zostanie powołana komisja
rekrutacyjna przez kierownika projektu, której obowiązkiem będzie wyłonienie tej grupy
dzieci. Grupa docelowa w Starym Folwarku wynosi 20 dzieci, w Płocicznie –Tartak 20 dzieci
i Przebrodzie 14 dzieci. Żeby uruchomić taki punkt przedszkolny musimy uzyskać
w miesiącu październiku pozytywną decyzję Sanepidu. Mamy obwarowania
w rozporządzeniu - na jedno dziecko jest odpowiednia ilość metrów. Bardzo chętnie byśmy
wzięli dużo dzieci ale baza lokalowa nam nie pozwala.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu brało udział 15
radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych
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i wstrzymujących się nie było. Podjęto jednogłośnie UCHWAŁĘ Nr XXXVIII/367/10
w sprawie utworzenia Punktów Przedszkolnych na terenie Gminy Suwałki - stanowi
załącznik nr 10 do protokołu.
Ad. 9
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego części obrębu Płociczno-Tartak w Gminie Suwałki –
zatwierdzonego Uchwałą Nr VIII/66/07 Rady Gminy Suwałki z dnia 17 sierpnia 2007 r.
Katarzyna Jabłońska – Kierownik Ref. ds. PP wyjaśniła, że obszar objęty granicami uchwały
o przystąpieniu do zmiany planu miejscowego na powierzchnie około 18 ha, jest w całości
teren objęty granicami opracowanego w 2007 roku – obecnie obowiązującego miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Płociczno-Tartak
w gminie Suwałki zgodnie z Uchwałą Nr VIII/66/07 Rady Gminy Suwałki z dnia 17 sierpnia
2007 roku. Teren objęty granicami planu to głównie lasy i zadrzewienia. Zasadne jest
wprowadzenie do planu nowych zapisów dotyczących przeznaczenia i zasad
zagospodarowania terenów. Uzupełnienie zapisów ogólnych i szczegółowych dotyczących
zasad zagospodarowania terenów. Uzupełnienie zapisów ogólnych szczegółowych
dotyczących zasad zagospodarowania terenu o zapisy umożliwiające realizację inwestycji
o charakterze użyteczności publicznej z zakresu oświaty i wychowania, kultury, kultu
religijnego oraz ochrony zdrowia i opieki społecznej, może umożliwić realizację planowanej
inwestycji – np. ścieżki edukacyjnej. Tego typu inwestycja będzie mogła zostać realizowana
bez wyłączenia gruntów z produkcji leśnej lub w przypadku ich wyłączenia umożliwi
ubieganie się o zwolnienie ze znacznych opłat związanych z wyłączeniem z produkcji czy
przedwczesna wycinkę drzew. Wprowadzenie jakichkolwiek zmian do planu miejscowego
wymaga przeprowadzenia całej procedury określonej ustawą o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym. Zmiana planu miejscowego powinna obejmować zapisy
ogólne i szczegółowe (np. wprowadzenia przeznaczenia uzupełniającego dla ternu ciągu
rowerowego) i nie będzie obejmowała zmian na rysunku planu. Zasadne jest przyjęcie
uchwały intencyjnej dla wskazania terenu.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.
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 XXXVIII/367/10
w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części obrębu Płociczno-Tartak w Gminie Suwałki – zatwierdzonego
Uchwałą Nr VIII/66/07 Rady Gminy Suwałki z dnia 17 sierpnia 2007 r. - stanowi
załącznik nr 11 do protokołu.
Ad. 10
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze
przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowej położonej w obrębie
ewidencyjnym Dubowo Drugie.
Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy wyjaśnił, że jest to nieruchomość o pow. 0,0821 ha,
zgodnie z planem miejscowym jest działką budowlaną i żeby wykonać budżet po stronie
przychodów ze sprzedaży nieruchomości został przygotowany projekt uchwały.
Radni nie wnieśli uwag do przedłożonego projektu uchwały. W związku z tym
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
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W głosowaniu brało udział 15 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Podjęto jednogłośnie UCHWAŁĘ Nr XXXVIII/368/10 w sprawie wyrażenia zgody na
zbycie w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowej położonej w obrębie
ewidencyjnym Dubowo Drugie - stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
Ad. 11
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nabycia gruntów w obrębie ewidencyjnym
Krzywe.
Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy wyjaśnił, że w związku z zaistniałą sytuacją
polegającą na rozbieżności pomiędzy przebiegiem rzeczywistym drogi gminnej oznaczonej nr
420 i 378 we wsi Krzywe a stanem faktycznym (obecnie cześć drogi przebiega przez grunty
stanowiące własność Pani Alicji Rzadkiewicz, Pani Malwiny Rzadkiewicz, Pana Emila
Rzadkiewicz, Pana Pawła Rzadkiewicz) w celu uregulowania stanu faktycznego na gruncie
należy nabyć nieruchomości położone w obrębie Krzywe oznaczone nr 410/3 o pow. 0,0081
ha, 411/1 o pow. 0,0515 ha, 412/1 o pow. 0069 ha na rzecz Gminy Suwałki.
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 XXXVIII/369/10 w sprawie nabycia gruntów
w obrębie ewidencyjnym Krzywe - stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
Ad. 12
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia gruntu w obrębie
ewidencyjnym Potasznia.
Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy wyjaśnił, że Agencja Nieruchomości Rolnych
wyraziła zgodę na nieodpłatne przekazanie nieruchomości o nr 92/1 o pow. 0089 ha, o nr 92/2
o pow. 0,0043 ha o nr 93/1 o pow. 0,0053 ha w obrębie ewidencyjnym Potasznia pod
poszerzenie dróg będących własnością gminy stanowiących dojazd do elektrowni
wiatrowych.
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 XXXVIII/370/10
w sprawie nieodpłatnego nabycia gruntu w obrębie ewidencyjnym Potasznia - stanowi
załącznik nr 14 do protokołu.
Ad. 13
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania nieruchomości w drodze
darowizny na cele publiczne.
Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy wyjaśnił, że przekazanie nieruchomości
niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako nr 55/21 o pow. 7,32 ha położonej
w obrębie ewidencyjnym Zielone Kamedulskie w drodze darowizny na cele publiczne
związane z gospodarką odpadami na rzecz Gminy Miasta Suwałki. Darowizny dokonuje się
w celu pozyskania przez Gminę Suwałki od Gminy Miasta Suwałki również w drodze
darowizny działek o nr geod.22848/9, 22849/38 i 22849/48 (łączna pow. 0,7562 ha) położone
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w obrębie Nr 0004, jednostce ewidencyjnej 206301_1 M.Suwałki na cel publiczny związany
z budową nowej siedziby Urzędu Gminy.
Radny Józef Jankowski – uważa, żeby wstrzymać się z podjęciem tej uchwały bo są pewne
komplikacje, niech Miasto Suwałki najpierw przekaże grunty dla Gminy.
Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy, wyjaśnił, że to dla gminy zależy na tym, żeby
pozyskać grunt pod nową siedzibę urzędu gminy. Na dobrą sprawę dla miasta nie koniecznie
ponieważ miastu jeszcze na okres 10 lat wystarczy miejsca na utylizację odpadów. Miasto
Suwałki nie jest zainteresowane tak jak my, także w naszym interesie jest żeby doprowadzić
to do porządku.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu brało udział
15 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, przeciw 1 radny,
wstrzymał się 1 radny. Podjęto większością głosów UCHWAŁĘ Nr XXXVIII/371/10
w sprawie przekazania nieruchomości w drodze darowizny na cele publiczne - stanowi
załącznik nr 15 do protokołu.
Ad. 14
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 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 2010 rok. W wyniku zaproponowanych zmian nastąpiło
zwiększenie planu dochodów o kwotę 1 460 765,00 zł; zmniejszenie planu dochodów o kwotę
1 145 805,00 zł; zmniejszenie planu wydatków o kwotę 352 575,00 zł: zwiększenie planu
wydatków o kwotę 667 535,00 zł.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.
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 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 2010 rok wraz z zaproponowanymi zmianami.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2010 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 XXXVIII/372/10
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok – stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
Ad. 15
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
Maciej Folejewski – Radca prawny wyjaśnił odnośnie zapytania Radnego Józefa
Jankowskiego w sprawie budowy przyłączy wodno-kanalizacyjnych, że w świetle ustawy
z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu
ścieków art. 15 ust. 2. „Realizację budowy przyłączy do sieci oraz studni wodomierzowej,
pomieszczenia przewidzianego do lokalizacji wodomierza głównego i urządzenia
pomiarowego zapewnia na własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości
do sieci”. W świetle tego przepisu Sąd Najwyższy z dnia 13 maja 2004 r. wydał wyrok
- „Osoba ubiegająca się o przyłącznie nieruchomości do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej
jest od dnia 14 stycznia 2002 r. obowiązana na własny koszt zapewnić wybudowanie
przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych, a po integrowaniu z siecią ponosi
odpowiedzialność za ich niezawodne działanie”.

9

Radny Józef Jankowski – zapytał to na jakiej podstawie Gmina Szczecinek realizuje budowę
razem z przyłączami.
Sławomir Mitros- radca prawny – wyjaśnił, że my nie odpowiadamy za Gminę Szczecinek bo
jeśli narusza prawo to jakby na własną odpowiedzialność natomiast jest mu wiadome, że
sąsiednie gminy zwracały pieniądze i na to są dowody.
Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy wyjaśnił, że jest taka możliwość, żeby gmina
płaciła za przyłącza ale tylko pod tym warunkiem, że mieszkańcy dla gminy najpierw
przekażą pieniądze tyle co jest wartość tego przyłącza wtedy gmina może łącznie
z przetargiem przeprowadzić podłączenia. Tylko w takim przypadku jeśli będzie kosztorys
i wartość tego przyłączenia. Na tą wartość wniesie właściciel te pieniądze do gminy wtedy
gmina z tych pieniędzy zapłaci.
Tadeusz Chołko – Wójt Gminy udzielił odpowiedzi odnośnie zapytania Józefa Jankowskiego
w sprawie oświetlenia ulicznego w Płocicznie-Tartak, Płocicznie-Osiedlu – poinformował, że
dzisiaj polecił wyłączyć oświetlenie uliczne i ma być włączane i wyłączane w tych samych
godzinach jak we wszystkich miejscowościach na terenie gminy. Natomiast wypadek
tragiczny, który się zdarzył miał miejsce pod drzwiami mieszkania i nie ma nic wspólnego
z oświetleniem w miejscowości, rozmawiałem z matką zmarłego.
Irena Walendzewicz – Kierownik GZEAS udzieliła odpowiedzi:
- Odnośnie zapytania Radnego Adama Nieszczerzewicz w sprawie tworzenia innych
punktów przedszkoli na terenie gminy. Przed przystąpieniem do projektu zorganizowane
zostały spotkania w miesiącu grudniu ubiegłego roku we wszystkich szkołach na terenie
gminy. W Poddubówku nie zgłosił się nikt na spotkanie, w Nowej Wsi było kilka osób.
Największym problemem jest brak bazy lokalowej i my możemy mieć szczere chęci,
pozyskiwać pieniądze unijne, czy też finansować z własnych środków ale trzeba się
zastanowić gdzie te punkty usytuować. Także naszym największym problemem jest brak
bazy lokalowej, wskazanie miejsca, w którym ma być usytuowane przedszkole.
- Odnośnie zapytania Radnej Ireny Hofman – wyjaśniła, że jeżeli chodzi o funkcjonowanie
przedszkola w Zielonym Kamedulskim. Charakter przedszkola niepublicznego miało
w okresie od listopada do lipca tego roku. My jako gmina uczestniczyliśmy w rejestracji
tego niepublicznego przedszkola ponieważ Fundacja „Źródło” musiała je zarejestrować
w Urzędzie Gminy. Obecnie Fundacja „Źródło”, która jest organem prowadzącym dla tego
przedszkola nie otrzymała dofinansowania i myślę, że funkcjonuje na zasadzie świetlicy
środowiskowej. Proszę pytać Fundację „Źródło” ponieważ Gmina Suwałki nie partycypuje
w kosztach, nie jest organem prowadzącym a prowadzi Stowarzyszenie.
Ad. 16
Wnioski i oświadczenia.
Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy poinformował, że do 30 września 2010 r. są
przyjmowane wnioski na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz wnioski do projektu budżetu na 2011 rok.
Dariusz Saweliew – Kierownik Ref. ds. PSG w imieniu Wójta Gminy zaprosił radnych,
sołtysów, kierowników referatów na podsumowanie projektu pn. „Dawna Historia
Suwalszczyzny w dniu dzisiejszym na pograniczu polsko-litewskim” finansowanego
w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska Fundusz Małych Projektów,
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które odbędzie się w dniu 24 września o godz. 14°° na terenie Zespołu Szkół w Starym
Folwarku.
Radny Józef Jankowski zwrócił się do Wójta Gminy, żeby wszelkie sprawy nie były tak
stawiane negatywnie do jego miejscowości.
Radna Wiesława Malinowska – zwróciła się z prośbą o utwardzenie terenu przy punkcie
informacyjnym w Starym Folwarku koło Pana Woźnialis.
Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy poinformował, że teren zostanie utwardzony gdyż
zostanie nawieziony kamień łamany.
Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady w imieniu mieszkańców wsi Krzywe podziękował
dla rady gminy i Wójta Gminy za drogę, która została zrealizowana na Osiedlu we wsi
Krzywe.
Ad. 17
Zamknięcie obrad.
Pan Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady Gminy po wyczerpaniu porządku obrad
zamknął obrady XXXVIII Sesji Rady Gminy Suwałki.
Na tym protokół zakończono i podpisano
Protokołowała:
Halina Marcinkiewicz

Przewodniczący Rady
Maciej Suchocki
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