P R O T O K Ó Ł Nr V/11
z obrad V Sesji Rady Gminy Suwałki w dniu 29 marca 2011 roku.
Obrady Sesji trwały od godz. 900 – 1250 w sali Urzędu Gminy Suwałki.
Obrady V Sesji Rady Gminy Suwałki prowadził Przewodniczący Rady Gminy Suwałki
Maciej Suchocki.
Radni obecni na sali obrad według załączonej listy obecności – załącznik nr 1 do protokołu.
W obradach uczestniczyli: Tadeusz Chołko – Wójt Gminy, Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz
Gminy, Danuta Bućko – Skarbnik Gminy, Irena Walendzewicz – Kierownik Gminnego
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół, Beata Skrocka – Kierownik Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach, Dariusz Saweliew – Kierownik Referatu ds.
Polityki Społeczno-Gospodarczej, Stanisław Szwengier – Radny Powiatu, Borkowska Zofia
i Borkowski Jan – mieszkańcy wsi Sobolewo, Małgorzata Lewczuk – Kierownik Biblioteki
Publicznej w Pocicznie-Tartak, major Arkadiusz Gorzkowski – Z-ca Komendanta WKU
w Suwałkach, Irena Świacka – Dyrektor Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Brodzie Nowym, 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 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 sesji radni otrzymali wraz z materiałami do poszczególnych punktów obrad.
Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady zapytał, czy Radni chcieliby wnieść uwagi bądź
propozycje do przedstawionego porządku obrad.
Do porządku obrad radni nie zgłosili uwag, wobec czego Przewodniczący Rady poddał pod
głosowanie porządek obrad. Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za przyjęciem
porządku obrad głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Porządek obrad V Sesji Rady Gminy Suwałki został przyjęty jednogłośnie.
Porządek obrad jest następujący:
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad IV 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 realizacji:
1) Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Gminy Suwałki za 2010 rok;
2) Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2010 rok.
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8. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
w roku 2010.
9. Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Płocicznie-Tartak za
2010 rok.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Suwałki na lata 2011-2015.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XX/210/08 z dnia
22 grudnia 2008 r. w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania oraz wysokości
nagród i wyróżnień za osiągnięcia sportowe oraz zasad i trybu ich przyznawania
w Gminie Suwałki.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia przez Gminę
Suwałki do projektu pod nazwą: „Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu Gmin
z Powiatów Suwalskiego, Augustowskiego i Sejneńskiego” realizowanego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Oś Priorytetowa 8:
Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3:
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – e-Inclusion.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia przez Gminę
Suwałki do projektu pod nazwą: „Rozwój i współpraca pierścieniowych gmin
Polski Wschodniej” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski
Wschodniej 2007 – 2013.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie 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.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części wsi Płociczno-Tartak w Gminie Suwałki.
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie aktualności studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego w Gminie Suwałki i miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie Gminy Suwałki.
18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania imienia Gimnazjum w Starym
Folwarku wchodzącemu w skład Zespołu Szkół w Starym Folwarku oraz zmiany
nazwy tego Gimnazjum.
19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze
bezprzetargowej nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Płociczno-Tartak.
20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze
bezprzetargowej nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Płociczno-Tartak.
21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze
bezprzetargowej nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Płociczno-Tartak.
22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nabycia gruntów w obrębie ewidencyjnym
Leszczewek.
23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu
przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na
terenie Gminy Suwałki w latach 2011-2016.
24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie realizacji zadań z zakresu interwencji
kryzysowej i przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz przekazania środków
finansowych Powiatowi Suwalskiemu na ten cel.
25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie
w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
26. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
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27. Wnioski i oświadczenia.
28. Zamknięcie obrad.
Ad. 3
Przyjęcie protokołu z obrad IV Sesji Rady Gminy Suwałki.
Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z obrad IV 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 IV 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 od dnia 28 stycznia 2011 r. do dnia 29 marca 2011 r.- stanowi załącznik
nr 5 do protokołu.
Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy przedstawił sprawozdanie z wykonania uchwał
Rady Gminy podjętych na IV Sesji Rady Gminy w dniu 28 stycznia 2011 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.
Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej, Komisji Gospodarczej i Komisji Społecznej
Rady Gminy radni otrzymali w materiałach sesyjnych.
Radny Adam Nieszczerzewicz – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zapoznał ze
sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy – sprawozdanie stanowi załącznik nr 7 do
protokołu.
Radny Piotr Tomaszewski – Przewodniczący Komisji
Gospodarczej zapoznał ze
sprawozdaniem Komisji Gospodarczej Rady Gminy – sprawozdanie stanowi załącznik nr 8
do protokołu.
Radna Katarzyna Gałaszewska – Przewodnicząca Komisji Społecznej zapoznała
ze sprawozdaniem Komisji Społecznej Rady Gminy – sprawozdanie stanowi załącznik nr 9
do protokołu.
Radny Adam Nieszczerzewicz – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zapoznał ze
sprawozdaniem ze wspólnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej, Gospodarczej i Społecznej
Rady Gminy – sprawozdanie stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
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Radni nie zgłosili uwag do przedłożonego materiału w związku z powyższym sprawozdania
z działalności Komisji Rewizyjnej, Komisji Gospodarczej i Komisji Społecznej Rady Gminy
w okresie między sesjami zostały przyjęte.
Przewodniczący Rady poinformował, że na sesji gościmy Państwo Zofię i Jana Borkowskich
z tego względu przekazał głos dla majora Arkadiusza Gorzkowskiego – Z-cy Komendanta
WKU w Suwałkach.
Major Arkadiusz Gorzkowski – Z-ca Komendanta WKU w Suwałkach odczytał decyzję nr
1463 Ministra Obrony Narodowej z dnia 28.10.2010 r. o nadawaniu medali za zasługi dla
obronności kraju w uznaniu zasług położonych w dziedzinie rozwoju i w umacnianiu
obronności Rzeczypospolitej Polskiej. W imieniu Ministra Obrony Narodowej wręczył
srebrny medal za zasługi dla obronności kraju dla Pani Zofii Borkowskiej i Pana Jana
Borkowskiego.
Podziękował w imieniu Ministra Obrony Narodowej, Komendanta WKU oraz własnym za
postawę obywatelską i życzył wszelkiej pomyślności.
Tadeusz Chołko - Wójt Gminy poinformował, że czterech synów Państwa Borkowskich
odbyło służbę wojskową i za to zostali Państwo wyróżnieni.
Pani Zofia Borkowska – podziękowała za kwiaty, życzenia, medale i zapewniła, że dzięki
służbie w wojsku polskim ich synowie wyrośli na porządnych obywateli.
Major Arkadiusz Gorzkowski – Z-ca Komendanta WKU w Suwałkach – poinformował, że
Ministerstwo Obrony Narodowej prowadzi nabór do narodowych sił rezerwowych. Jest to
jakby na chwilę obecną priorytet. Zainteresowane osoby mogą starać się do zawodowej
służby wojskowej i nie należy zapominać, że dla młodych ludzi o szkolnictwie wojskowym,
także zachęcał jeżeli ktoś z państwa jest zainteresowany, nasza strona internetowa zawiera
wszelkie informacje, jeżeli w państwach instytucjach chcieli byście państwo informacji, czy
zorganizować spotkanie jesteśmy jak najbardziej otwarci, materiały promocyjne - wystarczy
telefon - dostarczymy. Jeżeli w tej chwili młody człowiek, nie jest zdecydowany co ma
w życiu robić, myślę, że ta propozycja wojska jest dla niego pewną alternatywą. Życzył
owocnych obrad i mądrych decyzji oraz miłego dnia.
Przewodniczący Rady – poinformował, że również na obradach sesji gościmy Panią Irenę
Świacką – Dyrektor Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczego w Brodzie
Nowym, którą poprosił o zabranie głosu.
Pani Irena Świacka – Dyrektor OREW w Brodzie Nowym, podziękowała Wójtowi
i pracownikom gminy za zorganizowanie balu w dniu 5 marca 2011 r. Dochód z balu jaki
uzyskano na dzień dzisiejszy na ich koncie wynosi 77 641 zł, bezpośredni dochód z aukcji
wyniósł 48 010 zł, reszta środków z zakupu biletów, wpłat sponsorów. Jest to znaczna kwota
dla ośrodka. Większość tych środków zostanie przeznaczona na remont i na rozbudowę bazy.
Budynek jest bardzo mały i myślimy o rozbudowie, powiększeniu choćby o kilka sal.
Ponadto
poinformowała
o
działalności
Ośrodka
Rehabilitacyjno-EdukacyjnoWychowawczego w Brodzie Nowym. Ośrodek powstał w 2009 r., działa na rzecz dzieci
i młodzieży niepełnosprawnej, głębiej upośledzonej, wspierane są też rodziny. Główna
działalność to jest prowadzenie dziennego ośrodka rehabilitacyjno-edukacyjnowychowawczego, który jest finansowany z subwencji oświatowej przekazywanej przez
Starostwo Powiatowe. Ale oprócz tego realizowane są różne projekty i główne zasilenie to
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jest finansowanie PFRON, które przeznaczamy na rehabilitacje. Realizowane też są inne
projekty społeczno rehabilitacyjno-edukacyjne, wspierające rodziny. Ostatnia nowość na
naszym terenie to jest tworzenie weekendowego ośrodka wsparcia tzn., że dzieci i młodzież
mogą przebywać w tym ośrodku przez trzy dni przez 24 godziny na dobę. Są przywożone
w piątek od godz. 16ºº i są do niedzieli do godz. 16ºº. Mają zapewnione wsparcie w postaci
opieki medycznej, rehabilitacja, zapewniamy też wyżywienie i spanie. W tej chwili z pobytu
dziennego z ośrodka korzysta dziesięć osób. Korzystających z różnych form naszego ośrodka
jest 26 niepełnosprawnych.
Przerwa 950-1000
Ad. 6
Interpelacje i zapytania radnych oraz kierowników jednostek pomocniczych.
Sołtys wsi Wychodne zapytał co z drogą w Przebrodzie, dyrektor obiecał a to było przed
wyborami może zapomniał.
Wójt Gminy – nie zapomniał, Wójt nie zapomniał i dyrektor nie zapomniał.
Sołtys wsi Krzywe – zwróciła się z prośbą o poprawienie poboczy przy drogach ponieważ
woda je zmywa i te pobocza są niszczone, więc prośba o utwardzenie tych poboczy.
Radna Jolanta Sztermer – zwróciła się z następującymi sprawami:
- Wpłynąć na właścicieli posesji, aby doprowadzili do porządku budynki, które nadają się do
rozbiórki. Chodzi o posesje, które już poprzednia radna zgłaszała. Jedna posesja w m.
Wigry, która stoi tuż przy drodze, rozwalający się płot przy samej drodze koło cmentarza
oraz na rozjeździe zawalony dach.
- Poprawić drogę (szlak papieski) od wsi Czerwony Folwark w stronę wsi Wigry przez
mostek, ponieważ był kopany wodociąg i w tej chwili jest zły stan drogi i należy ją
utwardzić.
- Poprawić stan drogi z m. Stary Folwarku do wsi Cimochowizna (szlak turystyczny) do
mostku przed Panem Stankiewiczem a za Panią Malinowską, ten odcinek wymaga
utwardzenia.
Sołtys wsi - Bród Mały zwróciła się:
- O wyłączenie światła ulicznego rano we wsi Bród Mały, lampy świecą o godz. 7º° rano
a nie ma takiej potrzeby.
- Następna sprawa, ze żwirowni samochody wożą żwir, jadąc rozsypują i na asfalcie jest
pełno żwiru. Również asfalt na drodze jest bardzo niszczony przy naszej miejscowości
z jednej i drugiej strony pęka, zapraszam Pana Sekretrza.
Radna Marzanna Żylinska – zwróciła się z prośbą o udrożnienie odpływu wody z bagna przy
drodze od Białej Wody do Potaszni przy posesji Pani Morusiewicz ponieważ woda płynąca
z tego bagna w zeszłym roku zerwała kawał asfaltu. Szczególnie wiosną albo gdy są jakieś
ulewy wtedy woda rwie po asfalcie i niszczy asfalt.
Sołtys wsi Sobolewo – zwrócił się z prośbą, żeby wpłynąć na Pana Jakubowskiego aby
sprzątnął żwir z drogi asfaltowej na skrzyżowaniu we wsi Sobolewo. Na drodze jest
niebezpiecznie a trudno jest zahamować i o wypadek nietrudno. Pisma są pisane ale nie ma
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żadnego rezultatu.
Radny Piotr Taraszkiewicz – zwrócił się z prośbą o zainteresowanie się rodziną we wsi
Zielone Królewskie ponieważ w tej rodzinie występuje problem alkoholowy gdyż rodzice
a nawet dzieci piją alkohol. Działania tam trwają ale skutków żadnych nie ma.
Sołtys wsi we wsi Osinki – we wsi Osinki bobry podkopały pod przepustem i w tym miejscu
na drodze zapada asfalt.
Radny Grzegorz Moroz – zwrócił się o zamontowanie dwóch lamp na zakręcie drogi we wsi
Wiatrołużana Pierwsza. Przy wyjeździe z lasu koło rzeki Wiatrołuża, zakręt jest niebezpieczny
i często w tym miejscu występuje mgła.
Ad. 7
Sprawozdanie z realizacji:
1) Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Gminy Suwałki za 2010 rok;
2) Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2010 rok.
Dariusz Saweliew – Kierownik Ref. Ds. PSG – poinformował, że sprawozdania były
omawiane na posiedzeniach Komisji Rady Gminy. Prowadzenie działań związanych
z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych należy do zadań własnych gminy.
Zadania te obejmowały pięć najważniejszych zadań, które zgodnie z ustawą o wychowaniu
w trzeźwości powinny być uwzględnione w gminnym programie. Między innymi z tych
środków są osoby wzywane na komisje, czy też uczestniczą w świetlicach
socjoterapeutycznych. Gminna Komisja współpracuje z organizacjami typu jak
Stowarzyszenie „Wybór”, który działa przy Specjalistycznym Psychiatrycznym
Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Suwałkach w zakresie
zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od
alkoholu. W ramach prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej
w szczególności dla dzieci i młodzieży z grup ryzyka na terenie Gminy Suwałki funkcjonują
świetlice środowiskowe działające przy szkołach. W okresie sprawozdawczym
dofinansowano działalność UKS „REMIX. Oprócz tego z tych środków są również
finansowane wyjazdy stowarzyszeń sportowych w ramach obozów terapeutycznych. Jest taka
jak gdyby umowa, że co roku jeździ kolejny czy następny klub, który działa przy naszych
właśnie szkołach. Kluby są pod nazwą klubów sportowych jako uczniowskie kluby sportowe.
W wyniku współpracy ze Stowarzyszeniem Pomocy Rodzinie „DROGA” w Białymstoku
dzieci, które uczestniczyły w koloniach terapeutycznych w Jastarni otrzymały paczki
świąteczne. Dodatkowo ich rodzinom przyznano pomoc żywnościową w związku ze
Świętami Bożego Narodzenia, którą rozdysponowano w Urzędzie Gminy. Wiele innych
działań w ramach tego programu jest realizowane, między innymi zaopatrzenie w pomoce
dydaktyczne świetlicom terapeutycznym jak również Punktu Informacyjnego Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Konsultacyjnego, który działa na terenie
Urzędu Gminy Suwałki w pokoju nr 5.
Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś z Radnych ma jakieś pytania do
sprawozdania. Głosów w dyskusji nie było i Przewodniczący Rady poddał sprawozdanie pod
głosowanie. W głosowaniu brało udział 15 radnych. Za przyjęciem sprawozdania głosowało
15 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
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Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych Gminy Suwałki za 2010 rok i Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii za 2010 rok zostało przyjęto jednogłośnie - stanowi załącznik nr 11 do
protokołu.
Ad. 8
Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
w roku 2010.
Dariusz Saweliew – Kierownik Ref. ds. PSG – poinformował, że sprawozdanie z realizacji
Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi za 2010 r. było omawiane na
Komisjach Rady Gminy. Wyjaśnił, że Gmina Suwałki przyjęła Program Współpracy
z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2010 uchwałą Nr XXX/303/09 Rady Gminy Suwałki
z dnia 29 grudnia 2009 r. W ramach programu określono formy i zasady współpracy
z organizacjami pozarządowymi. Wyznaczono zadania i kwoty na ich realizację. Na
upowszechnianie kultury i sportu przyznano kwotę dotacji w wysokości 12 000 zł. Były to
głownie zadania realizowane przez uczniowskie kluby sportowe działające na terenie Gminy
Suwałki. Na promocję Gminy Suwałki poprzez punkty informacji turystycznej działające na
terenie Gminy Suwałki i imprezy organizowane przez Gminę Suwałki przyznano 1 000 zł.
Nie wpłynęła żadna oferta na zadanie z zakresu promocji Gminy Suwałki. Na promocję
i ochronę zdrowia psychicznego przeznaczono kwotę w wysokości 14 000 zł. Dotacje zostały
przyznane dla: PSOUU Koło w Suwałkach – kwotę 12 000 zł i Suwalskiego Stowarzyszenia
Wybór - kwotę 2 000 zł.
Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś z Radnych ma jakieś pytania do
sprawozdania. Głosów w dyskusji nie było. Przewodniczący Rady poddał sprawozdanie pod
głosowanie. W głosowaniu brało udział 15 radnych. Za przyjęciem sprawozdania głosowało
15 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
w roku 2010 przyjęto jednogłośnie - sprawozdanie stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
Ad. 9
Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Płocicznie-Tartak za 2010
rok.
Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady poinformował, że ze sprawozdaniem z działalności
Gminnej Biblioteki Publicznej w Płocicznie-Tartak za 2010 rok zapoznały się poszczególne
Komisje Rady Gminy Suwałki: Komisja Rewizyjna, Komisja Gospodarcza i Społeczna.
Zapytał, czy ktoś z Radnych ma jakieś pytania do sprawozdania. Głosów w dyskusji nie było.
Przewodniczący Rady poddał sprawozdanie pod głosowanie. W głosowaniu brało udział 15
radnych. Za przyjęciem sprawozdania głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.
Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Płocicznie-Tartak za 2010 rok
przyjęto jednogłośnie - sprawozdanie stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
Ad. 10
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
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Danuta Bućko – Skarbnik Gminy w imieniu Wójta Gminy 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:
- przyjęciu po stronie planu dochodów i wydatków transzy dotacji z Ministerstwa Finansów
Litwy dla Administracji Samorządu Marijampol na Litwie na realizowany wspólny projekt
pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na pograniczu polsko-litewskim”
o kwotę 2 122 134 PLN tj. 524 281,36 EURO;
- przesunięcie środków z remontu dróg na opłatę wydatków związanych z odśnieżaniem dróg
gminnych o kwotę 60 000 zł;
- przesunięcie środków w kwocie 2500 zł na opłatę opracowania wniosku aplikacyjnego,
którego wykonanie zostanie zlecone firmie zewnętrznej. Wniosek aplikacyjny do projektu:
pn. „Rozwój i współpraca pierścieniowych gmin Polski Wschodniej” będzie realizowany
w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, w partnerstwie
z Gminami; Ełk, Hrubieszów, Sanok, Zamość, Suwałki.
- przesunięcie środków w kwocie 10.000 zł dla Zespołu Szkół w Starym Folwarku, w tym
8 000 zł na zakup kostki chodnikowej i 2 000 zł na ułożenie tej kostki chodnikowej na
boisku za szkołą.
W wyniku zaproponowanych zmian nastąpiło zwiększenie planu dochodów o kwotę
2 122 134 zł; zmniejszenie planu wydatków o kwotę 72 500 zł; zwiększenie planu wydatków
bieżących o kwotę 72 500 zł a wydatków majątkowych o kwotę 2 122 134 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 zmian w budżecie gminy na 2011 rok głosowało 15
radnych, głosów przeciwnych nie było, wstrzymało się 2 radnych.
Pani 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 budżetu 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 V/31/11 w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2011 rok – załącznik nr 14 do protokołu.
Ad. 11
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Suwałki na lata 2011-2015.
Danuta Bućko – Skarbnik Gminy w związku z wprowadzoną zmianą do budżetu
i zwiększeniem kwoty o 2 122 134 zł nastąpiły zmiany w Wieloletniej Prognozie
Finansowej. Szczegółowo, omówiła wprowadzone zmiany w załączniku Nr 2.
Maciej Suchocki - Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś z Radnych ma jakieś pytania.
Głosów w dyskusji nie było i Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zaproponowane
zmiany do projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Suwałki na lata 2011-2015. Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za przyjęciem zmian
w głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w zmian
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suwałki na lata 2011-2015 wraz
z zaproponowanymi zmianami. Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za przyjęciem
uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Podjęto
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jednogłośnie UCHWAŁĘ Nr V/32/11 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Suwałki na lata 2011-2015 – załącznik nr 15 do protokołu.
Ad.12
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XX/210/08 z dnia
22 grudnia 2008 r. w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania oraz wysokości
nagród i wyróżnień za osiągnięcia sportowe oraz zasad i trybu ich przyznawania
w Gminie Suwałki.
Dariusz Saweliew – Kierownik Ref. ds. PSG – wyjaśnił, że w związku z wejściem w życie
nowej ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, w której nastąpiły zmiany m.in. w zakresie
przyznawania nagród i wyróżnień za wyniki sportowe i działalność sportową względem
wcześniejszej ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej, należało dostosować
regulamin nagród i wyróżnień w Gminie Suwałki do obowiązujących przepisów. W nowym
regulaminie usunięto nagrody i wyróżnienia dla klubów sportowych i innych podmiotów,
które nie są ujęte w nowej ustawie. Obecnie w regulaminie pozostawiono nagrody
i wyróżnienia dla zawodników, trenerów i działaczy. Nieznacznie zmodyfikowano punkt
dotyczący wysokości przyznawania nagród, wprowadzając przed procentową wielkością
nagrody słowo „do”. Uchwała stanowi podstawę do wyróżnienia młodych sportowców i ich
trenerów oraz działaczy sportowych aktywnie działających na rzecz rozwoju kultury fizycznej
i sportu w Gminie Suwałki.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.
Maciej Suchocki - Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W głosowaniu brało udział 15 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Podjęto jednogłośnie UCHWAŁĘ Nr
V/33/11 w sprawie zmiany uchwały Nr XX/210/08 z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie
określenia zasad i trybu przyznawania oraz wysokości nagród i wyróżnień za osiągnięcia
sportowe oraz zasad i trybu ich przyznawania w Gminie Suwałki - stanowi załącznik nr 16
do protokołu.
Ad. 13
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia przez Gminę
Suwałki do projektu pod nazwą: „Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu Gmin
z Powiatów Suwalskiego, Augustowskiego i Sejneńskiego” realizowanego w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Oś Priorytetowa 8: Społeczeństwo
informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3: Przeciwdziałanie
wykluczeniu cyfrowemu – e-Inclusion.
Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy wyjaśnił, że projekt „Suwalsko -AugustowskoSejneńskie Społeczeństwo Internetowe” stworzy możliwość dostępu do Internetu osobom
zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z powodu braku dostępu do sieci Internetu,
zapewnienie niezbędnej sieci Internetu szerokopasmowego, zapewnienie pomocy technicznej
przy instalowaniu i korzystaniu z sieci w gospodarstwach domowych i instytucjach
podległych gminie. W ramach projektu zorganizowane zostaną również szkolenia dla
odbiorców ostatecznych. Dofinansowanie w ramach programu stanowi 85 % a 15 % środki
własne z budżetu gminy. Ta inwestycja na terenie gminy może kosztować około 3-4 mln zł,
wykaże koncepcja. Dokumentację należy złożyć do końca kwietnia. Gmina Suwałki by była
liderem wiodącym a inne gminy będą partnerami, jeżeli do końca tego miesiąca podejmą
stosowne uchwały. Oprócz tego dodatkowym elementem, który w tym projekcie musi być to
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będziemy chcieli około 20-30 dzieci wykluczonych cyfrowo, czyli są to takie osoby, które
będą miały dobre wyniki w nauczaniu i nie będą miały dostępu do Internetu. Czyli do tych 30
osób doprowadzimy sygnał internetowy, czy drogą radiową, czy inną. To jest niezbędne
w tym programie, bo jeżeli tego nie zrobimy to nie ma nas w tym programie. Jak również
kryterium dochodowe, dochód nie może przekraczać 350 zł na osobę w rodzinie. Tutaj
poprzez współpracę z GOPS takie osoby wytypujemy.
Radnym został przedłożony nowy projekt uchwały gdyż poprzedni, który został przedłożony
wraz z materiałami na sesję, to tam były kwoty wykropkowane, myślałem, że już dzisiaj będą
wiadome kwoty ale niestety jeszcze to za wcześnie za tydzień lub za dwa tygodnie wiadome
o jakiego rzędu kwotach rozmawiamy, ile będzie kosztowało. W związku z tym jest taka
propozycja, że przystępujemy do zrobienia dokumentacji tak, żeby złożyć wniosek o środki
finansowe. Także proszę o przyjęcie autopoprawki do uchwały w formie zamiennika tej
uchwały.
Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie autopoprawkę do 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 przedstawionego projektu uchwały. W związku z tym,
Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. W głosowaniu brało udział
15 radnych. Za przyjęciem uchwały
głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.
Podjęto zatem jednogłośnie UCHWAŁĘ NR V/34/11 w sprawie wyrażenia woli
przystąpienia przez Gminę Suwałki do projektu pod nazwą: „Przeciwdziałanie Wykluczeniu
Cyfrowemu Gmin z Powiatów Suwalskiego, Augustowskiego i Sejneńskiego” realizowanego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Oś Priorytetowa 8:
Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3:
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – e-Inclusion - stanowi załącznik nr 17 do
protokołu.
Ad. 14
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia przez Gminę
Suwałki do projektu pod nazwą: „Rozwój i współpraca pierścieniowych gmin Polski
Wschodniej” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej
2007 – 2013.
Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy – poinformował, że Gmina Suwałki wraz z gminą
Ełk, Hrubieszów, Sanok oraz Gmina Zamość zamierza przystąpić do realizacji projektu pn.
„Rozwój i współpraca pierścieniowych gmin Polski Wschodniej” współfinansowanego
w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Priorytet 1:
Nowoczesna gospodarka, działanie I.4 Promocja i Współpraca, komponent Współpraca,
obszar tworzenie polityki rozwoju regionalnego. Warunkiem uzyskania wsparcia w ramach
Programu jest realizacja współpracy pomiędzy samorządami z województw Polski
Wschodniej (co najmniej dwóch województw). Dlatego też mając na uwadze zainteresowanie
gmin z obszaru objętego wsparciem nawiązania współpracy z naszą gminą należy podjąć
uchwałę w zakresie współpracy gmin, która stanowić będzie podstawę do zawarcia umowy
partnerskiej pomiędzy gminami, będącej wymaganym załącznikiem do wniosku
o dofinansowanie projektu. Celem niniejszego projektu będzie zawiązanie długotrwałej
współpracy samorządów w zakresie szeroko pojętej działalności promocyjnej na rzecz
rozwoju regionów Polski Wschodniej.
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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
V/35/11 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia przez Gminę Suwałki do projektu pod
nazwą: „Rozwój i współpraca pierścieniowych gmin Polski Wschodniej” realizowanego w
ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013 - załącznik nr 18 do
protokołu.
Ad. 15
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie 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. P.P poinformowała, że zmiana uchwały
obowiązującej w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie z art.
27 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 2003 r. wprowadza obowiązek
przeprowadzenia pełnej procedury, takiej jaką należy przeprowadzić w związku
z uchwalaniem planu miejscowego. Do planu miejscowego zatwierdzonego w 2007 r.,
którego przedmiotem było wyznaczenie ścieżki rowerowej zostało wprowadzone
przeznaczenie uzupełniające, które umożliwia realizację ścieżki edukacyjnej. Zmiany do
planu zostały wprowadzone w ustaleniach ogólnych oraz w ustaleniach szczegółowych i nie
obejmowały zmian na rysunku planu. W trakcie prowadzenia procedury konserwator
zabytków wniósł o wprowadzenie zapisu dotyczącego cmentarza wojennego (taki zapis został
wprowadzony - § 2 pkt 1). Plan został wyłożony do publicznego wglądu, nie wpłynęły uwagi
do projektu planu. Procedura opracowania zmiany planu została zakończona.
Tadeusz Chołko – Wójt Gminy wyjaśnił, dlaczego ta zmiana robiona, do planu na ścieżkę
rowerową. Na dzień dzisiejszy według obowiązującego planu, lasy nie mogą przekazać
gruntu gminie bez wyłączenia ich z produkcji leśnej. Za wyłączenie trzeba zapłacić znaczną
kwotę jednorazową oraz tą samą kwotę trzeba rozłożyć na 10 lat i jedną dziesiątą płacić
każdego roku. Za przedwczesny wyrąb drzew również dodatkowo trzeba zapłacić. Także
należy w związku z wyłączeniem produkcji leśnej ponieść znaczne koszty, żeby w ogóle
wejść na ten teren. Dlatego w uzgodnieniu z Generalną Dyrekcją Lasów Państwowych,
zmieniamy zapisy planu dopuszczające realizację ścieżki edukacyjnej, żeby można było ją
zrealizować na zasadzie partnerstwa. Wprowadzenie tej zmiany umożliwi znaczne obniżenie
koszów inwestycji.
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
V/36/11 w sprawie 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. - załącznik nr 19 do protokołu.
Ad.16
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części wsi Płociczno-Tartak w Gminie Suwałki.
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Katarzyna Jabłońska – Kierownik Ref. ds. PP poinformowała, że przedmiotem planu jest
wyznaczenie drogi publicznej łączącej wieś Gawrych Ruda z drogą powiatową Krzywe Sobolewo – Płociczno - Gawrych Ruda - Słupie, pozostałe tereny pozostają w użytkowaniu
rolnym i leśnym. Teren w granicach opracowania planu obejmuje część wsi Płociczno-Tartak
i planowano pierwotnie wyznaczyć układ drogowy w taki sposób aby przedłużyć drogę tzw.
Rządową przebiegająca przez Gawrych Rudę i połączyć bezpośrednio z drogą powiatową.
Nie uzyskano zgody na wyłączenie z produkcji leśnej gruntów niezbędnych do realizacji
drogi w takim przebiegu w związku z tym wyznaczono układ komunikacyjny w sposób
uwidoczniony na rysunku planu. Projekt planu został opracowany w sposób zgodny z ustawą
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Projekt uzyskał wszystkie niezbędne opinie
i uzgodnienia, procedurę przeprowadzono zgodnie z obowiązującą ustawą o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym. Do projektu planu nie wniesiono uwag. Zasadne jest
podjęcie ww. uchwały.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały. W związku z tym
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu brało udział 15 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Podjęto zatem jednogłośnie UCHWAŁĘ
NR V/37/11 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi
Płociczno-Tartak w Gminie Suwałki - stanowi załącznik nr 20 do protokołu.
Ad. 17
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie aktualności studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego w Gminie Suwałki i miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie Gminy Suwałki.
Katarzyna Jabłońska – Kierownik Ref. ds. PP poinformowała, że projekt przedłożonej
uchwały stwierdza aktualność studium uwarunkowań i aktualność miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie Gminy Suwałki. Obowiązek
przeprowadzania analizy dotyczącej aktualności studium i planów miejscowych, analizy
zmian w zagospodarowaniu przestrzennym, oceny postępu w opracowaniu planów
miejscowych i wieloletniego programu sporządzania panów miejscowych w nawiązaniu do
wydanych decyzji administracyjnych, wniosków o opracowanie planów i innych
dokumentów, które są do analizy tego materiału potrzebne. Zgodnie z obowiązującą ustawą
o planowaniu Wójt ma obowiązek raz na kadencję przedłożyć wyniki takiej analizy
aktualności studium i miejscowych planów radzie gminy, żeby w formie uchwały stwierdziła,
czy jest aktualne studium, czy są aktualne miejscowe plany obowiązujące na terenie Gminy.
W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, że studium wymaga zmian i aktualizacji
oraz trzy miejscowe plany wymagają opracowania zmian w całości lub w części. Plany były
analizowane pod kątem zgodności ze studium i zgodności z przepisami odrębnymi. Zgodność
ze studium dla tych planów, które były uchwalane na podstawie ustawy z 2003 r.: wszystkie
te plany są zgodne ze studium ponieważ samo stwierdzenie zgodności jest częścią uchwały.
Wszystkie plany opracowano na podstawie ustawy z 2003 r. były robione już na podstawie
obowiązującego obecnie studium, które było do tej pory zmienione (zmiany były tylko
tematyczne). Aktualizacji studium do tej pory nie było. Natomiast mamy na terenie gminy
jeszcze cztery plany obowiązujące opracowane na podstawie ustawy z 1994 r. Te plany mają
odmienną formę, nie spełniają wymogów stawianych przez ustawę obecnie obowiązującą.
Nie mniej jednak sam fakt, że nie stawiają tych wymogów nie przesądza o ich nieaktualności.
O tym, czy są nieaktualne przesądza ich zgodność z przepisami odrębnymi oraz planami
wyższego rzędu, inwestycjami celu publicznego, które są już w trakcie realizacji, obszarami
chronionymi itd.. Można stwierdzić brak aktualności planów w trzech przypadkach. Wyniki
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analizy nie przesądzają o zgodności planów z ustawą o wspieraniu rozwoju usług sieci
telekomunikacyjnych. W jednym przypadku, po przeprowadzeniu analizy zasadności
stwierdzono brak zgodności z przepisami wynikającymi z tej ustawy. Dotyczy to planu dla
wsi Krzywe, dla którego rozpoczęto już procedurę zmiany planu. Nieaktualny też jest plan na
strefie głównie z względu na to, że nie uwzględnia zadań rządowych, które teraz już są
w trakcie realizacji (obwodnica Augustowa wraz z węzłami, które nie pokrywają się
z ustaleniami planu). Obowiązuje również plan w Czarnakowiźnie, z którego na skutek
rozstrzygnięcia nadzorczego zostały wykreślone zapisy dotyczące części terenów. W efekcie
końcowym mamy obowiązujący plan, w którym dla części terenów nie ma ustaleń.
Obowiązujące studium spełnia wymagania dotyczące formy i zakresu treści. W części
studium nie jest zgodne z przepisami odrębnymi ze względu na fakt, że przepisy ciągle się
zmieniają: wchodzą w życie nowe ustawy a istniejące są zmieniane. Oprócz tego
ustanowiono nowe obszary Natura 2000, których nie było w momencie robienia studium.
Studium w znacznej części jest aktualne ale są też zapisy, które są bardzo ważne i
nieaktualne.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały. W związku z tym
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu brało udział 15 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Podjęto zatem jednogłośnie UCHWAŁĘ
NR V/38/11 w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego w Gminie Suwałki i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
obowiązujących na terenie Gminy Suwałki - stanowi załącznik nr 21 do protokołu.
Przerwa godz. 1130-1140
Ad. 18
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania imienia Gimnazjum w Starym
Folwarku wchodzącemu w skład Zespołu Szkół w Starym Folwarku oraz zmiany nazwy
tego Gimnazjum.
Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady poinformował, że sprawa była dyskutowana na
posiedzeniach wszystkich Komisji Rady Gminy.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały. W związku z tym
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu brało udział 13 radnych (2 radnych nie brało udziału w głosowaniu bo byli
nieobecni na sali obrad - Radna Katarzyna Gałaszewska i Radny Marek Klimaszewski)
Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie
było. Podjęto zatem jednogłośnie UCHWAŁĘ NR V/39/11 w sprawie nadania imienia
Gimnazjum w Starym Folwarku wchodzącemu w skład Zespołu Szkół w Starym Folwarku
oraz zmiany nazwy tego Gimnazjum - uchwała stanowi załącznik nr 22 do protokołu.
Ad. 19
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze
bezprzetargowej nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Płociczno-Tartak.
Tadeusz Chołko – Wójt Gminy wyjaśnił, że sprzedaż w drodze bezprzetargowej
nieruchomości o powierzchni 0,0170 ha oznaczonej nr geod. 479/52 położonej w obrębie
ewidencyjnym Płociczno-Tartak w celu poprawienia warunków zagospodarowania
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nieruchomości przyległej o nr geod. 896 położonej w obrębie ewidencyjnym PłocicznoTartak.
Komisja Rolniczo-Gospodarcza Rady Gminy Suwałki na posiedzeniu w dniu 18 sierpnia
2010 roku pozytywnie zaopiniowała sprzedaż w/w działki.
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 14 radnych, głosów przeciwnych nie było,
wstrzymał się 1 radny. Podjęto większością głosów UCHWAŁĘ NR V/40/11 w sprawie
wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w obrębie
ewidencyjnym Płociczno-Tartak - uchwała stanowi załącznik nr 23 do protokołu.
Ad 20
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze
bezprzetargowej nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Płociczno-Tartak.
Tadeusz Chołko – Wójt Gminy wyjaśnił, że sprzedaż w drodze bezprzetargowej
nieruchomości o powierzchni 0,0170 ha oznaczonej nr geod. 479/53 położonej w obrębie
ewidencyjnym Płociczno-Tartak w celu poprawienia warunków zagospodarowania
nieruchomości przyległej o nr geod. 897 położonej w obrębie ewidencyjnym PłocicznoTartak.
Komisja Rolniczo-Gospodarcza Rady Gminy Suwałki na posiedzeniu w dniu 18 sierpnia
2010 roku pozytywnie zaopiniowała sprzedaż w/w działki.
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 14 radnych, głosów przeciwnych nie było,
wstrzymał się 1 radny. Podjęto większością głosów UCHWAŁĘ NR V/41/11 w sprawie
wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w obrębie
ewidencyjnym Płociczno-Tartak - uchwała stanowi załącznik nr 24 do protokołu.
Ad 21
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze
bezprzetargowej nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Płociczno-Tartak.
Tadeusz Chołko – Wójt Gminy wyjaśnił, że sprzedaż w drodze bezprzetargowej
nieruchomości o powierzchni 0,0169 ha oznaczonej nr geod. 479/54 położonej w obrębie
ewidencyjnym Płociczno-Tartak w celu poprawienia warunków zagospodarowania
nieruchomości przyległej o nr geod. 898 położonej w obrębie ewidencyjnym PłocicznoTartak.
Komisja Rolniczo-Gospodarcza Rady Gminy Suwałki na posiedzeniu w dniu 18 sierpnia
2010 roku pozytywnie zaopiniowała sprzedaż w/w działki.
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 14 radnych, głosów przeciwnych nie było,
wstrzymał się 1 radny. Podjęto większością głosów UCHWAŁĘ NR V/42/11 w sprawie
wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w obrębie
ewidencyjnym Płociczno-Tartak - uchwała stanowi załącznik nr 25 do protokołu
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Ad.22
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nabycia gruntów w obrębie ewidencyjnym
Leszczewek.
Alicja Przekop – Kierownik Ref. ds. IG wyjaśniła, że jest to nabycie nieruchomości położonej
w obrębie Leszczewek oznaczonej nr 266/3 o pow. 0,0680 ha na rzecz Gminy Suwałki
z przeznaczeniem pod drogę publiczną gminną, zgodnie z założeniami planu
zagospodarowania przestrzennego części wsi Stary Folwark i Leszczewek w gminie Suwałki
zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXVI/314/06 Rady Gminy Suwałki z dnia 23 sierpnia 2006 r.
Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś z Radnych ma jakieś pytania do
projektu uchwały. 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 14 radnych,
głosów przeciwnych nie było, wstrzymał się 1 radny. Podjęto większością głosów
UCHWAŁĘ Nr V/43/11 w sprawie nabycia gruntów w obrębie ewidencyjnym Leszczewek
- uchwała stanowi załącznik nr 26 do protokołu.
Ad. 23
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu
przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na
terenie Gminy Suwałki w latach 2011-2016.
Beata Skrocka – Kierownik GOPS wyjaśniła, że zgodnie z przepisem art. 6 ust. 2 pkt 1
ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, zmieniony przez art. 1 pkt 3 ustawy z dnia
10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz
niektórych innych ustaw do zadań własnych gminy należy opracowanie i realizacja gminnego
programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie.
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania przemocy
w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na terenie Gminy Suwałki w latach 20112016 jest propozycją działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Mając zatem na
uwadze powyższy zakres obowiązków ustawowych gminy konieczne staje się podjęcie
stosownej uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania przemocy
w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2011-2016.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały. Przewodniczący Rady poddał
pod głosowanie projekt uchwały. Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za przyjęciem
uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Podjęto
jednogłośnie UCHWAŁĘ Nr V/44/11 w sprawie przyjęcia gminnego programu
przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na terenie
Gminy Suwałki w latach 2011-2016 - uchwała stanowi załącznik nr 227 do protokołu.
Ad. 24
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie w sprawie realizacji zadań z zakresu
interwencji kryzysowej i przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz przekazania środków
finansowych Powiatowi Suwalskiemu na ten cel.
Dariusz Saweliew – Kierownik Ref. ds. PSG wyjaśnił, chcemy zlecić działania własne gminy,
które wynikają z ustawy do realizacji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Żebyśmy
mogli to zrobić jest potrzebny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony
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ofiar przemocy w rodzinie. Na podstawie tego programu możemy wspomóc to działanie ze
środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zadania własne gminy
realizowane przez Powiat Suwałki a w tym przypadku przez Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie. Będziemy mogli realizować zadania własne przez ich organizację. Nasi
mieszkańcy będą mogli w przeciągu dnia codziennie otrzymywać obsługę prawna,
psychologa czy prawnika w ramach tych struktur, które są w Powiatowym Centrum. W tym
roku zostały wygenerowane środki i będziemy mogli realizować zgodnie z ustawą w związku
z tym proszę o przyjęcie uchwały.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały. Przewodniczący Rady poddał
pod głosowanie projekt uchwały. Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za przyjęciem
uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Podjęto
jednogłośnie UCHWAŁĘ Nr V/45/11 w sprawie przyjęcia gminnego programu
przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na terenie
Gminy Suwałki w latach 2011-2016 - uchwała stanowi załącznik nr 28 do protokołu.
Ad. 25
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie
w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy wyjaśnił, że rada gminy decyduje o wyodrębnieniu
w budżecie gminy funduszu sołeckiego. Rada Gminy podejmuje w terminie do 31 marca
uchwałę, w której wyraża albo nie wyraża zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego
w następnym roku. W latach ubiegłych rada gminy nie wyodrębniła funduszu sołeckiego
w chwili obecnej również został taki projekt uchwały przygotowany o nie wyodrębnienie tego
funduszu. W przypadku kiedy rada gminy chciała by wyodrębnić taki fundusz a mówimy tu
o budżecie roku 2012 to taką uchwałę należało by podjąć o wyodrębnieniu funduszu.
Do 31 lipca Wójt ma obowiązek przekazanie sołtysom informacji o wysokości funduszu
sołeckiego przypadającego na sołectwo. Aby otrzymać środki z funduszu sołeckiego musi
zostać zwołane zebranie wiejskie, na którym zostanie uchwalony wniosek o przyznanie
środków z funduszu sołeckiego. Wniosek może być uchwalony z inicjatywy sołtysa, rady
sołeckiej lub co najmniej 1/5 pełnoletnich mieszkańców sołectwa. We wniosku należy
wskazać co mieszkańcy chcą zrobić (wraz z uzasadnieniem słuszności podjętych działań) oraz
podać koszt tych prac. Do 30 września taki wniosek należy złożyć do Wójta. Jeżeli Wójt
oceni, że wniosek jest prawidłowo sporządzony to przekazuje go radzie gminy. Wójt może
odrzucić wniosek wtedy, gdy nie spełnia on określonych warunków (zawiera błędy),
o których mowa w ustawie o funduszu sołeckim. Rada gminy nie musi przyjąć wszystkich
wniosków sołectw. Rada uchwalając budżet gminy może odrzucić wniosek sołectwa,
w przypadku gdy uzna, że zadania, które sołectwo chce realizować nie spełniają warunków,
które zostały określone w ustawie o funduszu sołeckim (np. wniosek dotyczy zorganizowania
spotkania przy ognisku, czy też zakupu jakiejś maszyny dla wsi). Pieniądze z funduszu
sołeckiego mają służyć realizacji zadań gminy, które będą służyły poprawie życia
mieszkańców. Przeznaczenie funduszu na inny cel spowoduje odrzucenie wniosku przez
urząd. Nawet wniosek prawidłowy nie obliguje rady, żeby to przedsięwzięcie, czy tą
inwestycję do budżetu wpisać. Reasumując wszyscy się napracują przygotowując wniosek a
jeżeli trafi na radę a rada realizuje swoją politykę i swoje zamierzenia to może tego wniosku
nie przyjąć. Przy utworzeniu tego funduszu nasza gmina mogła by otrzymać dodatkowe
środki z budżetu państwa w wysokości 10 % wykonanych wydatków. Po pierwsze te
pieniądze były by rozdrobnienie, po drugie księgowość w urzędzie gminy musiała by
prowadzić tyle ksiąg rachunkowych ile mamy miejscowości. Rozliczenia i dalsze
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wydatkowanie tych pieniędzy to urząd musiałby wszystko wykonywać, parownicy urzędu. A
kwoty na dane miejscowości to są różne. W przypadku miejscowości Krzywe tj. 16 tys. zł
najwyższa wartość a najniższa wartość to jest około 5 tys. zł. Także za te pieniądze za wiele
nie da się zrobić. Radni znają gminę, swoje okręgi, potrzeby i uważam, że ta praca dodatkowa
nikomu nie jest potrzebna, w związku z tym, proszę o przyjęcie tej uchwały w formie nie
wyodrębnienia funduszu sołeckiego na rok 2012.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały. Przewodniczący Rady poddał
pod głosowanie projekt uchwały. Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za przyjęciem
uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych nie było, wstrzymał się 1 radny.
Podjęto większością głosów UCHWAŁĘ Nr V/46/11 w sprawie nie wyrażenia zgody na
wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki - uchwała stanowi
załącznik nr 29 do protokołu.
Ad. 26
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
Tadeusz Chołko – Wójt Gminy udzielił odpowiedzi na zapytania:
- Odnośnie interpelacji sołtysa wsi Krzywe - poinformował, że w dniu 30 marca br. o godz.
715 pracownik urzędu z inspektorem nadzoru dokona przeglądu drogi i zostaną podjęte
działania.
- Odnośnie interpelacji Radnej Jolanty Sztermer – poinformował, że o powyższej sprawie
zostanie powiadomiony właściwy organ nadzoru.
- Odnośnie drogi we wsi Czerwony Folwark – poinformował, że zostanie sprawdzony stan
drogi. Jeżeli chodzi o drogi gminne zostanie skierowana na drogi żwirowe równiarka
z chwilą odmarznięcia gruntu.
- Odnośnie interpelacji Radnej Marzanny Żylińskiej w sprawie wody – wyjaśnił, że
pracownik urzędu sprawdzi i będziemy się starali sprawę załatwić.
- W sprawie usunięcia żwiru z drogi asfaltowej na skrzyżowaniu we wsi Sobolewo –
poinformował, że spotka się z Dyrektorem Powiatowego Zarządu Dróg i wszystkie sprawy
dotyczące dróg powiatowych zostaną przedstawione między innymi sprzątanie
skrzyżowania w Sobolewie.
- Odnośnie zapytania Radnego z Zielonego Królewskiego w sprawie picia alkoholu – jest to
problem społeczny i sam osobiście jeździłem kilka razy do tej rodziny nawet raz z małżonką
Pana sołtysa wsi Zielone Królewskie. Obydwoje małżonkowie byli kierowani na leczenie.
Najgorzej jak dwie osoby w domu mają problem alkoholowy, bo gdyby jedna osoba była
uzależniona to może druga by ją motywowała - to jest tragiczne. Byłem tam również
z Panem Radzewicz, który jest pracownikiem socjalnym ale to wszystko na marne. Tutaj
mogę prosić tylko pana sołtysa, który też w jakiś sposób może na to wpłynąć.
Dzielnicowego w to również włączymy.
Dariusz Saweliew – Kierownik Ref. ds. PSG – poinformował, że jest zasądzone leczenie,
jeżeli rodzina się w to nie włączy, bo to nie musi być bezpośrednia rodzina może być nawet
dalsza to nie ma możliwości tego wyegzekwowania. Dwa lata wyrok leży i trzeciego roku
przysyłają informację z sądu, że sprawa jest umorzona z przedawnienia. Jeden i drugi ma
zasądzony wyrok o leczenie przymusowe.
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- Odnośnie zamontowania lamp w Wiatrołuży Pierwszej - to przyjrzymy się temu
skrzyżowaniu.
- Odnośnie drogi koło Pani Malinowskiej – sprawdzimy w terenie i dowieziemy żwiru.
Alicja Przekop - Kierownik Ref. ds. IG wyjaśniła odnośnie oświetlenia ulicznego, że miesiąc
temu zostało zgłoszone do Zakładu Energetycznego, żeby rano oświetlenie zostało wyłączone
i otrzymaliśmy informacje, że zostało wyłączone. Jeżeli chodzi o wyłączenie światła w m.
Bród Mały zostało zgłoszone do Zakładu Energetycznego i zostanie wyłączone.
W pozostałych miejscowościach myślę, że ta sprawa została uregulowana. Gdyby pojawiła
się taka sytuacja to prosimy o telefon wtedy będziemy egzekwować.
Ad 27
Wnioski i oświadczenia.
Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady zapoznał z:
- Pismem Wójta Gminy Suwałki z dnia 24.03.2011 r. w sprawie wytypowania przedstawiciela
Rady Gminy Suwałki do prac w Komisji Rekrutacyjnej w celu wyłonienia Beneficjentów
Ostatecznych Projektu.
Rada Gminy jednogłośnie wytypowała Radną Katarzynę Gałaszewską do pracy w Komisji
Rekrutacyjnej w celu wyłonienia Beneficjentów Ostatecznych Projekt pt. „Ja dziewczynka,
ja chłopaczek jestem sobie przedszkolaczek”.
- Pismem sołtysa Nowa Wieś z dnia 07.03.2011 r. – ksero pisma stanowi załącznik do
protokołu.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję:
Sołtys wsi Krzywe – odniosła się do części tego pisma dotyczącej wsi Krzywe. Zwróciła się
do sołtysa Nowej Wsi: cytat: „Ja zastanawiam się dlaczego Pan teraz zainteresował się sprawą
Krzywego kiedy my zabiegamy o budowę Centrum Kulturalnego w Krzywem od czterech lat,
Pan wtedy był mieszkańcem wsi, mieszkańcem gminy i miał prawo wnikać w nasze
poczynania – nigdy Pan tego nie zrobił. Dopiero kiedy Pan został sołtysem i zamiast
interesować się sprawami swojej wsi zaczął interesować się sprawami wsi Krzywe, może Pan
już naprawdę rozwiązał wszystkie problemy swojej wsi i chciałby nam pomóc ale mamy
kompetentnych pracowników w urzędzie gminy, dziękujemy za taką pomoc. Zarzuca nam
Pan, że lokalizacja jest niewłaściwa w Krzywem, takie centrum nie powinno istnieć. Nie
będzie ono służyło tylko mieszkańcom Krzywego ale mieszkańcom całej gminy, bo takie jest
założenie, będzie to centrum raczej gminne. Druga sprawa wsie o podobnej liczebności
w gminie mają ośrodki, mówię o szkołach, szkoła jest centrum oświatowym, kulturalnym
i sportowym, wsie gdzie powinno tętnić tego typu życie. W Krzywem takiej placówki nigdy
nie mieliśmy i nie mamy, chociaż wieś liczebnie jest jedną z największych w gminie. Mówi
Pan, że powinniśmy wynająć lokum w Wigierskim Parku Narodowym, podejrzewam, że Pan
nie zna tego budynku. Wigierski Park Narodowy posiada jedną salę konferencyjną obłożoną
zadaniami Wigierskiego Parku, bo tam codziennie odbywają się spotkania, zebrania
i sympozja itp. Dzięki dobrej współpracy naszego aktywu sołeckiego z dyrekcją parku,
pozwala nam dyrekcja nieodpłatnie korzystać z tej sali na zebrania wiejskie, kilka razy do
roku. Innej możliwości korzystania z budynku Wigierskiego Parku nie ma, po prostu
fizycznie nie możliwe. Zarzuca Pan również, że nasz Pan Przewodniczący, jak to pięknie go
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Pan nazwał „samiec alfa” z racji tego, że jest mieszkańcem Krzywego gro budżetu zabrał do
naszej wsi. Miałam okazje w ostatnich latach jeździć po gminie i poznałam wsie naszej gminy
i nie zauważyłam nic takiego co by było w Krzywem a nie było we wsiach tego typu jak
Krzywe. Drogi, mamy; dwa dywaniki asfaltowe plus schetynówka ale to jest inna sprawa
w zasadzie nie związana z działalnością gminy. Mamy pięć dróg zwykłych, byle jakich
żwirówek, z oświetleniem też różnie, także my nie mamy tutaj jakiś kokosów we wsi. I na
pewno Pan Przewodniczący nie przeciągał żadnych pieniędzy dodatkowych ponad obrady na
nasz teren. I tak nasunęły mi się pewne refleksje, ja Pana częściowo rozumiem, na siebie ja
mówię zboczenie zawodowe, jak biorę takie Pismo jak Pan wyprodukował to najpierw biorę
czerwony długopis z racji zawodu dawniej wykonywanego i poprawiam błędy. A Pan też
najprawdopodobniej z racji wykonywanego przedtem zawodu lubił węszyć, donosić, straszyć
czarną teczką, doniesienia jakieś do prokuratury itd. Następna sprawa. Zastanawia mnie jak
czuje się Pana radny z Pana wsi, jeżeli Pan go nazywa zwierzęciem, czy zwierzęcym
drapieżnikiem, jak układa się wtedy współpraca między wami, a powinna się układać
w moim przekonaniu. Następna sprawa, myślałam, że niechlubna sława zbierania kwitów
i czarnej teczki wraz z poprzednią kadencją odeszła z naszej gminy wraz z odejściem
pewnych radnych a Pan widzę, że godnym następcą w tej dziedzinie. I jeszcze jedno skoro
Pan nazywa radę zwierzęcym stadem drapieżników a Przewodniczącego samcem alfa to ja
posługując się Pana słownictwem pozwolę sobie Pana nazwać niestety owcą w stadzie
drapieżników ale czarną owcą. Dziękuje bardzo”.
Przewodniczący Rady – Pani sołtys wypowiedziała się, koleżanki i koledzy radni proszę
o wasze zdanie na temat tego pisma.
Radna Katarzyna Gałaszewska – Panie sołtysie ja bardzo bym chciała wiedzieć jakież to
czyny karalne rada gminy, której jestem członkiem popełniła, bo nie czuję, że popełniliśmy
cokolwiek karalnego.
Przewodniczący Rady zwrócił się do radcy prawnego o przedstawienie strony prawnej.
Radca prawny – cytowany art. 231 § 1 w piśmie sołtysa wsi Nowa Wieś stanowi:
„Funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając
obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego podlega karze
pozbawienia wolności do 3 lat”. Przypominam państwu, że wszystkie trzy sprawy, które są
omawiane w tym piśmie, pierwsza dotyczy podatków, opłaty od posiadania psów, druga
dotyczy zwrotu kosztów podróży przewodniczącym jednostek pomocniczych gminy a trzecia
sprawa dotyczy kształtowania budżetu gminy zostały powzięte na podstawie uchwał, które
były przesłane do wojewody. I tam były badane przez jego prawników. Nadzór prawny
wojewody pod względem prawnym te uchwały uznał za zgodne z prawem. Więc mamy tutaj
sytuację taką, której za działanie zgodnie z prawem w ocenie Pana, rada popełnia też
przestępstwo. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa to chciałbym wyjaśnić merytorycznie ja napisałem opinię w tej sprawie ale rzeczywiście na prośbę przewodniczącego
przygotowujemy pismo z odpowiedzią, żeby nie było wątpliwości. W kwestii podatków,
opłaty od posiadania psów, rada nie przekroczyła swoich uprawnień miała prawo orzec, że
43 zł jest wystarczające, co do zaokrągleń to stosuje się zaokrąglenia - w tym przypadku
matematyczne a nie z art. 63 ordynacji podatkowej, która wprost stanowi, że nie odnoszą się
te zasady zaokrągleń do opłat lokalnych. Być może to jest groźne, być może to dla kogoś
przerasta jego możliwości przeliczenia tego no trudno może i tak. Chciałbym też zwrócić
uwagę na to, że to jest sytuacja dozwolona, rada miała prawo to zrobić a Pan sołtys jeśli
chciałby, żeby ta uchwala zniknęła z obrotu prawnego to ma procedurę. Wzywa radę gminy
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do tego, żeby tą uchwałę uchyliła. Mieliśmy też takie tutaj wnioski na poprzedniej radzie,
czekamy dwa miesiące dajemy pod rozstrzygnięcie przez głosowanie, potem można to
zaskarżyć do NSA. Tym czasem ta cała procedura jest pominięta nie ma procedury, której
przewiduje prawo. Jest po prostu zagrożenie - tutaj rada popełniła przestępstwo. To samo
w kwestii kształtowania budżetu, to nie jest Rzeczpospolita Szlachecka. Obecnie radni są
wybierani i kształtują politykę, tak jak oni uważają, a co cztery lata odbywają się wybory
powszechne rady gminy i to wyborcy przez oddanie głosu oceniają działalność swoich
radnych. I na tym właśnie polega demokracja. Jeśli ten mechanizm zrozumiemy i będziemy
korzystać z tych procedur to unikniemy obrzucana się takimi gorszącymi i tak naprawdę
bijącym w powagę tego zgromadzenia pismami. W kwestii zwrotu kosztów, to też jest
decyzja władzy rady, jeśli się sołtysowi nie podoba, jako obywatel ma prawo skorzystać
z tych procedur, o których mówiłem. Tymczasem ja chciałby przytoczyć i drugi art. 224 kk
jako reakcje na art. 231 § 1. Przytoczył art. 224 kk „Kto przemocą lub groźbą bezprawną
wywiera wpływ na czynności urzędowe organu administracji rządowej, innego organu
państwowego lub samorządu terytorialnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”.
I teraz jak zakwalifikować to co Pan sołtys przesyła, może w taki sposób, bo jeśli rada będzie
szkalowana, bo tak to trzeba nazwać po imieniu i za czyny zgodne z prawem, że podjęła
uchwały do których nadzór wojewody nie wniósł uwag i zastrzeżeń jest oskarżana. Te pisma
są odczytywane przez Pana Przewodniczącego i jak państwo jako radni czujecie się w tej
sytuacji -zarzucono wam przestępstwo a może wy się czujecie, że ktoś groźbą bezprawną
usiłuje wpłynąć na wasze postępowanie.
Przewodniczący Rady – wysoka rado proszę o stanowisko jestem waszym reprezentantem,
pismo wpłynęło do Przewodniczącego tak samo do rady, odpowiedź musi być wspólna od
rady. Więc proszę o podjęcie stanowiska zgodnie z możliwościami przedstawionymi przez
radcę prawnego.
Radny Jarosław Ostrowski – oczywiście tutaj jest zastraszanie, nacisk jakiś, nie można
przejść obojętnie, żeby ktoś w ten sposób tak traktował, bo to będzie przykład dla
następnych.
Przewodniczący Rady – my jesteśmy reprezentantami tej społeczności, która nas wybrała,
ja jestem reprezentantem tych osób, które głosowały na mnie w moim okręgu wyborczym,
reprezentuje 920 wyborców Krzywego. Moim zdaniem nie można pozwolić na to, żeby ci
mieszkańcy bo to jest i ich decyzja byli w ten sposób traktowani, nie możemy odpuścić, nie
możemy tak do tego podejść jeśli Pan sołtys uważa, że my jesteśmy „stadem”. zobaczymy
jak do tego pracownicy podejdą. Być może wniosek do prokuratury? Nie ostrzegam po
prostu, będę wykonywał wolę rady.
Radny Piotr Tarszkiewicz – jeżeli to jest szkalowanie, pomówienie.
Wójt Gminy – chciałem powiedzieć, że dzisiaj wpłynęło kolejne pismo tylko na Wójta.
Przewodniczący Rady – zwrócił się do sołtysa Nowa Wieś, że jest jako obywatel polski
bardzo zadowolony, że Pan zajmuje jakieś stanowisko, bo to jest poczucie takiego
prawdziwego społeczeństwa obywatelskiego, ale już na pierwszej sesji Panu zwróciłem
uwagę, że Pan przekracza swoje uprawnienia jako sołtys i zakres interpelacji na pierwszej
sesji był bardzo szeroki. My tutaj działamy i wszyscy radni składali przysięgę, że będą
działali na rzecz dobra gminy i społeczności. Na pewno każdy do tego podchodzi w ten
sposób. I naprawdę Panie sołtysie proszę przyjąć, że my działamy w dobrej wierze a nie, że
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jesteśmy „stadem drapieżników”, które rozrywa budżet do siebie. W pańskim piśmie ja
znalazłem wiele niejasności w kwestii wynikających z tego, że Pan po prostu nie zna jeszcze
gminy. Bo tworzenie domu kultury w szkole czy w budynku po byłej poczcie w Starym
Folwarku to świadczy o tym, że Pan nie zna problemu bo w szkole nie ma miejsca
a w budynku po byłej szkole jest przedszkole. Więc za nim Pan będzie pisał następne pismo,
proszę przemyśleć, stwierdzić fakty a później pisać. Ja naprawdę bardzo chętnie Panu
odpowiem, ale jak będzie to pismo kulturalne, bo Pan w ten sposób wprowadza bardzo złą
atmosferę między radą a sołectwem. Ja uważam, że nie tak powinno być, tym bardziej, że Pan
nie ma doświadczenia jako sołtys, niech Pan zobaczy, trochę pobędzie sołtysem ale nie od
razu próbuje Pan narzucać swoje stanowisko dla rady w sposób bardzo naganny w mojej
ocenie. Każda uwaga jest dla nas cenna ale nie w tej formie.
Radny Piotr Taraszkiewicz – my jesteśmy wybrani tak samo jak i Pan został wybrany
sołtysem, jeżeli źle działamy to za cztery lata nie będziemy wybrani ale my Pana nie
oskarżamy, czy Pan jest takim czy takim, proszę nas nie obrażać.
Sołtys wsi Nowa Wieś – „Szanowna Rado, Panie Przewodniczący czy kształtowanie budżetu
§ 4 statutu gminy mówi tak, całą społeczność lokalną, proszę wskazać jak się odbywa to
przecież jest regionalne kształtowanie tego budżetu. Pierwsza sprawa. Np. § 14 tam odnośnie
tego zwrotu kosztów podróży. Szanowna rado proszę zmienić statut, nie będzie statutu nie
będzie przepisu w statucie, nie będę się dopominał. Przepraszam, dlaczego trzeba się do tego
dostosować. Proszę przeczytać uchwałę jest to za pracę. Więc jeżeli rada chce działać poza
statutowo więc jak mogę wpłynąć, na przywołanie, że tak powiem radnych do zachowania
tego statutu. § 4 mówi statutu, proszę bardzo może każdy przeczytać, a § 14 pkt 4 i 5 też
każdy możne przeczytać, więc nie trzeba być radcą prawnym. Tu radca prawny mówi
o przemocy lub groźbie bezprawnej, przepraszam bardzo Pan nie wie chyba co to jest
przemoc i groźba bezprawna”.
Radca prawny – chciałbym jeszcze powiedzieć, że § 4 jest to zapis z ustawy, o tym, że gmina
zaspokaja potrzeby mieszkańców, mówmy o tym co jest tak naprawdę w tych przepisach i to
jest całość. Gmina kształtuje to wedle uznania rady, potem są głosowania. A jak Pan chce to
ja powiedziałem, może Pan skarżyć te uchwały i nie ma problemu. Od statutu począwszy,
proszę bardzo będziemy wtedy polemizować ale w drodze normalnych procedur prawnych.
Przewodniczący Rady – szanowna rado proszę stanowisko bo muszę odpowiedzieć dla Pana
sołtysa.
Radny Marek Jeromin – jeżeli rada jest przekonana o swoich racjach to powinna złożyć
doniesienie do prokuratury i koniec sprawy.
Przewodniczący Rady – nasze stanowisko jest zawsze poprzez głosowanie, proszę postawić
formalny wniosek.
Radny Piotr Tomaszewski – Przewodniczący Komisji Gospodarczej postawił wniosek –
zobowiązać Przewodniczącego Rady o złożenie wniosku do prokuratury o możliwości
popełnienia przestępstwa.
Przewodniczący Rady – poddał wniosek Przewodniczącego Komisji Gospodarczej pod
głosowanie. Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za wnioskiem głosowało 12 radnych,
głosów przeciwnych nie było, wstrzymało się 3 radnych. Wniosek został przyjęty większością
głosów.
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Tadeusz Chołko – Wójt Gminy:
- Zaprosił w imieniu księdza proboszcza jak i własnym na mszę świetną w kościele
w Wigrach, która odbędzie się w dniu 2 kwietnia 2011r.o godz. 19³º w związku z rocznicą
śmierci Papieża Jana Pawła II.
- Zwrócił się z prośbą do sołtysów i radnych, żeby poinformowali mieszkańców aby
posprzątali swoje posesje jak również, żeby wszyscy sprzątnęli swoją miejscowość.
Irena Walendzewicz – Kierownik GZEAS przypomniała, że Gmina Suwałki jest w trakcie
realizacji projektu pt. „Ja dziewczynka, ja chłopaczek jestem sobie przedszkolaczek” projekt
jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego. Rekrutacja dzieci do Punktów Przedszkolnych na rok szkolny odbędzie się
w okresie od 14 marca 2011 r. 31 marca 2011 r. Serdecznie zapraszamy rodziców dzieci 3-5
letnich do składania kart zgłoszeń.
Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy:
- Poinformował, że Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach
wystosowała pismo informujące, o wypalaniu roślinności w okresie wczesnowiosennym, co
niesie za sobą wzrost zagrożenia pożarowego, zwłaszcza podczas wypalania przydrożnych
rowów. W ubiegłym roku do pożarów spowodowanych wypalaniem pozostałości roślinnych
jednostki straży pożarnej wyjeżdżały 126 razy. W związku z powyższym Komenda Miejska
Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach zwraca się z prośbą i apelem do społeczeństwa
powiatu suwalskiego o zaniechanie praktyk wypalania pozostałości roślinnych.
- Zapoznał z analizą Wojewody Podlaskiego o działalności uchwałodawczej organów gmin,
związków międzygminnych, powiatów oraz samorządu województwa podlaskiego za
2010 rok.
Dariusz Saweliew – Kierownik PSG poinformował, że Gmina Suwałki od miesiąca stycznia
realizuje Miastem Suwałki i Gminą Raczki projekt pt. „Suwalski Internet Równych Szans”.
W ramach tego projektu Gmina Suwałki musi wygenerować 30 rodzin, do których zostaną
przekazane komputery. 30 zestawów komputerowych zostanie przekazane do dzieci
i młodzieży uczącej zgodnie z sporządzonym regulaminem szczegółowym. Regulamin
będzie dotyczył kryterium dochodowe, odpowiednia opinia jednostki szkolnej jak to dziecko
w szkole się zachowuje.
Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady przypomniał radnym o złożeniu oświadczeń
majątkowych w terminie do dnia 30 kwietnia 2011 r.
Ad. 28
Zamknięcie obrad.
Pan Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady Gminy po wyczerpaniu porządku obrad
zamknął obrady V Sesji Rady Gminy Suwałki.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokołowała
Halina Marcinkiewicz

Przewodniczący Rady
Maciej Suchocki
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