P R O T O K Ó Ł Nr XIX/12
z obrad XIX Sesji Rady Gminy Suwałki w dniu 26 kwietnia 2012 roku.
Obrady Sesji trwały od godz. 1300 – 1515 w sali Urzędu Gminy Suwałki.
Obrady XIX 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, Katarzyna Jabłońska – Kierownik Ref. ds.
Planowania Przestrzennego, Dariusz Saweliew – Kierownik Referatu ds. Polityki SpołecznoGospodarczej, Sławomir Mitros – radca prawny, Cezary Folejewski – prawnik, sołtysi wsi listy obecności stanowią załączniki nr 2-4 w załączeniu do protokołu.
Ad. 1
Otwarcie obrad.
Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady otworzył obrady XIX Sesji Rady Gminy. Powitał
radnych i wszystkich obecnych na sali obrad. Stwierdził, że na 15 radnych zgodnie z listą
obecności w obradach uczestniczy 100 % ustawowego składu rady, wobec czego istnieje
wymagane quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Ad. 2
Przyjęcie porządku obrad.
Porządek obrad sesji radni otrzymali wraz z materiałami do poszczególnych punktów obrad.
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 XIX Sesji Rady Gminy Suwałki został przyjęty jednogłośnie.
Porządek obrad jest następujący:
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XVIII 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 zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Gminy Suwałki za 2011 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy
Suwałki za 2011 rok.
8. Zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Wójta
Gminy Suwałki sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2011 rok.
9. Zapoznanie z opinią Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Suwałki w sprawie
sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Suwałki za 2011 rok i sprawozdania
finansowego Gminy Suwałki za 2011 rok.
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10. Zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Komisję
Rewizyjną Rady Gminy Suwałki wniosku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy
absolutorium.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Suwałki
absolutorium
z tytułu wykonania budżetu Gminy Suwałki za 2011 rok.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Suwałki na 2012
rok.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dwutorowej napowietrznej
linii elektroenergetycznej 400 kV Ełk – granica RP na terenie gminy Suwałki
w obrębie geodezyjnym Biała Woda.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego części wsi Krzywe w gminie Suwałki.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu złoża kruszywa naturalnego „KRZYWE”
położonego we wsi Krzywe w gminie Suwałki.
16. Rozstrzygnięcie uwag wniesionych do projektu zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Krzywe
w gminie Suwałki-zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXIV/292/06 Rady Gminy Suwałki
z dnia 5 maja 2006 r.
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Krzywe
w gminie Suwałki-zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXIV/292/06 Rady Gminy Suwałki
z dnia 5 maja 2006 r.
18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu
przez Gminę Suwałki
19. Przedstawienie przez Wójta Gminy Suwałki oceny zasobów pomocy społecznej.
20. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
21. Wnioski i oświadczenia.
22. Zamknięcie obrad.
Ad. 3
Przyjęcie protokołu z obrad V Sesji Rady Gminy Suwałki.
Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z obrad XVIII 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 XVIII
Sesji został przyjęty jednogłośnie przez Radę Gminy.
Ad. 4
Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy oraz z wykonania uchwał w okresie między
sesjami.
Tadeusz Chołko – Wójt Gminy przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności od ostatniej
sesji Rady Gminy za okres od dnia 27 marca 2012 r. do dnia 26 kwietnia 2012 r. – załącznik
nr 5 do protokołu.
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Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy przedstawił sprawozdanie z wykonania uchwał
Rady Gminy podjętych na XVIII Sesji w dniu 22 marca 2012 r. oraz w dniu 2 kwietnia
2012 r. - załącznik nr 6 do protokołu.
Rada Gminy Suwałki przyjęła sprawozdanie z działalności Wójta Gminy oraz z wykonania
uchwał w okresie między sesjami.
Ad. 5
Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy Suwałki.
Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej 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.
Radni nie zgłosili uwag do przedłożonego materiału w związku z powyższym sprawozdanie
z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w okresie między sesjami zostało przyjęte.
Ad. 6
Interpelacje i zapytania.
Sołtys wsi Krzywe – poinformowała, że w dniu 29 kwietnia 2012 r. (niedziela) o godz. 15ºº
organizuje zebranie wiejskie, na które zaprosiła Wójta Gminy. W związku z tym zwróciła się
z zapytaniami od mieszkańców wsi Krzywe:
- Jaka jest możliwość zainstalowania oświetlenia na drodze koło dawnej „Luny”, gdyż
szczególnie upominają się o to mieszkańcy jeżdżący tą drogą;
- Czy gmina ma jakąś możliwość nawiązania kontaktów z przedszkolem miejskim, żeby dzieci
z rejonu innych wsi mogły być przyjmowane do przedszkola w mieście Suwałki;
- Jak będzie wyglądała sprawa plaży w m. Krzywe. W ubiegłym roku plaża posiadała
ratowników. Z plaży oczywiście najwięcej korzystają mieszkańcy Suwałk. Czy jest
możliwość zawarcia jakiegoś porozumienia z Urzędem Miasta Suwałki, czy inną instytucją,
która by zapewniła ratowników.
Sołtys wsi Nowa Wieś – zwrócił się w sprawie żwirowania dróg gruntowych. Drogi we wsi
Nowa Wieś mają podłoże gliniaste i wcześniej nie można było żwirować bo było błoto.
Obecnie już nie ma środków finansowych na żwirowanie tych dróg. Sołectwo Nowa Wieś jest
może jedno z niewielu sołectw gdzie koło 70 -80% dróg gminnych gruntowych jest
nieprzejezdnych, więc zwrócił się o przekazanie dodatkowych środków w budżecie gminy
i naprawienie tych dróg. Następna sprawa dotyczy naprawy łącznika drogi w Nowej Wsi.
Jest wyłamany i porozrzucany na drodze, po której jeżdżą pojazdy, dzieci idą do szkoły
i jeżeli taki kawał asfaltu w kogoś uderzy może być tragedia. Jak również można zaczepić
podwoziem samochodem o powstałe wyłomy. Zwrócił się z prośbą o remont tego łącznika
drogi.
Sołtys wsi Czerwony Folwark – zwrócił się uprzątniecie śmieci przy przystanku koło
skrzyżowana dróg w m. Czerwony Folwark.
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Radny Piotr Taraszkiewicz – zapytał jak długo mieszkańcy mogą odwoływać się od decyzji
w sprawie biogazowi w Dubowie Drugim.
Radny Grzegorz Rozumowski – zapytał, czy równiarka rozpoczęła już swoją pracę.
Ad. 7
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Gminy Suwałki za 2011 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy
Suwałki za 2011 rok.
Tadeusz Chołko – Wójt Gminy przedstawił sprawozdanie finansowe Gminy Suwałki za 2011
rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Suwałki za 2011 rok - sprawozdanie
stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Radni nie wnieśli uwag do sprawozdania.
Maciej Suchocki - Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Suwałki za 2011 rok wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Suwałki za 2011 rok. W głosowaniu brało
udział 15 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było. Podjęto UCHWAŁĘ Nr XIX/154/12 w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego Gminy Suwałki za 2011 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania
budżetu Gminy Suwałki za 2011 rok - uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Ad. 8
Zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Wójta
Gminy Suwałki sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2011 rok.
Tadeusz Chołko - Wójt Gminy zapoznał z pozytywną opinią Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Suwałkach - Uchwałą Nr RIO.V-00321-3/12 składu
orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 29 marca 2012 roku
w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Suwałki sprawozdaniu
z wykonania budżetu za 2011 rok - kserokopia uchwały stanowi załącznik nr 10 do
protokołu.
Ad. 9
Zapoznanie z opinią Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Suwałki w sprawie sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy Suwałki za 2011 rok i sprawozdania finansowego Gminy
Suwałki za 2011 rok.
Adam Nieszczerzewicz – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Gminy zapoznał
z pozytywną opinią Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Suwałki z dnia 10 kwietnia 2012 r.
w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Suwałki za 2011 rok i sprawozdania
finansowego Gminy Suwałki za 2011 rok - opinia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy stanowi
załącznik nr 11 do protokołu.
Komisja Rewizyjna Rady Gminy Suwałki po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Wójta Gminy
Suwałki z wykonania budżetu za 2011 rok i sprawozdaniem finansowym Gminy Suwałki za
2011 na podstawie art. 18 a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) wystąpiła z pismem do Przewodniczącego
Rady Gminy Suwałki przekazując opinię o wykonaniu budżetu Gminy Suwałki
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i o sprawozdaniu finansowym Gminy Suwałki za 2011 rok wraz z uzasadnieniem i wniosek
w sprawie absolutorium.
Ad. 10
Zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Komisję
Rewizyjną Rady Gminy Suwałki wniosku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy
absolutorium.
Adam Nieszczerzewicz – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zapoznał z pozytywną opinią
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Suwałkach - Uchwała Nr RIO.V00322-4-/12 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia
17 kwietnia 2012 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną
Rady Gminy Suwałki wniosku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium - uchwała
stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
Ad. 11
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Suwałki
absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Suwałki za 2011 rok.
Adam Nieszczerzewicz - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Gminy przedstawił
wniosek Komisji Rewizyjnej skierowany do Rady Gminy Suwałki w sprawie udzielenia
absolutorium Wójtowi Gminy Suwałki z wykonania budżetu za rok 2011 - wniosek stanowi
załącznik nr 13 do protokołu.
Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Suwałki absolutorium z tytułu wykonania
budżetu Gminy Suwałki za 2011 rok. W głosowaniu brało udział 15 radnych. Za przyjęciem
uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Rada
Gminy jednogłośnie podjęła UCHWAŁĘ Nr XIX/155/12 w sprawie udzielenia Wójtowi
Gminy Suwałki absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Suwałki za 2011 rok uchwała stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady złożył gratulacje dla Wójta Gminy za po raz
kolejny tak dobrze wykonany budżet Gminy Suwałki i przekazanie podziękowania dla swoich
pracowników oraz przyjąć życzenia aby następne budżety były tak dobre jak obecny lub
jeszcze lepsze.
Tadeusz Chołko - Wójt Gminy – skierował podziękowania w kierunku Przewodniczącego
Rady i wszystkich radnych. Sukcesy, które odnosimy to jest nasz wspólny sukces nie tylko
Wójta, ale i radnych gdyż gminę tworzymy wszyscy. Mamy czym naprawdę się szczycić, co
świadczy o tym ostatnie zdarzenie sprzed tygodnia, że Gmina Suwałki zajęła III miejsce
w rankingu Filary Polskiej Gospodarki w kategorii Samorządowy Menedżer Regionu 2011
w województwie podlaskim. Cieszę się bardzo, że mogę współpracować z takim gronem, że
wszystkim zależy na dobru gminy. Podziękował swoim współpracownikom dla Skarbnik
Gminy, Sekretarzowi Gminy jak również wszystkim kierownikom referatów.
Podziękował radnym za bieżącą współpracę, jak zarówno za wprowadzanie zmian w budżecie
na sesjach rady.
Przerwa 10 minut godz. 1410-1420.
Ad. 12
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Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Suwałki na
2012 rok.
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 2012 rok. W ramach dwóch zadań zostały przesunięte kwoty
źródeł ich finansowania. W związku z tym kwota kredytów i pożyczek planowanych do
zaciągnięcia w 2012 r. nie ulegnie zmianie. W załączniku Nr 3 Limit wydatków na zadania
inwestycyjne realizowane w 2012 roku do uchwały zadanie: „Budowa sieci wodociągowokanalizacyjnej w m. Mała Huta”, w kolumnie kredyty i pożyczki zmieni się kwotą na
700 000 zł, w kolumnie dochody własne jst zmieni się
kwota na 360 000 zł
w zadaniu:„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków wg programu z NFOŚiGW”,
w kolumnie kredyty i pożyczki zmieni się kwotę na 340 000 zł a w kolumnie dochody własne
jst zmieni się kwotę na 320 000 zł.
W załączniku Nr 2 Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Suwałki w 2012 roku do
uchwały rozdz. 01095 nastąpi przesunięcie środków między wypłatą zwrotu podatku
akcyzowego a wydatkami na zakupy materiałów biurowych. Po zmianie w § 4430 będzie
kwota 157 957 zł a w § 4210 będzie kwota 262 zł.
Maciej Suchocki - Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zaproponowane zmiany do
projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok. Udział w głosowaniu
wzięło 15 radnych. Za przyjęciem zmian w budżecie gminy na 2012 rok głosowało 15
radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie budżetu gminy na
2012 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 XIX/156/12 w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2011 rok – załącznik nr 15 do protokołu.
Ad. 13
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla dwutorowej napowietrznej linii
elektroenergetycznej 400 kV Ełk – granica RP na terenie gminy Suwałki w obrębie
geodezyjnym Biała Woda.
Katarzyna Jabłońska – Kierownik Ref. ds. PP – wyjaśniła, że w poprzedniej kwestii została
uchylana uchwała intencyjna w sprawie napowietrznej linii 400 kV i podjęta została nowa
uchwała na odcinku od Gminy Bakałarzewo do Miasta Suwałki. Odcinek od Miasta Suwałki
do Gminy Jeleniewo nie był analizowany przy podejmowaniu poprzedniej uchwały i obecnie
został przygotowany projekt uchwały intencyjnej w sprawie opracowania planu w którym
będzie również linia 400 kV. Z analizy przeprowadzonej wyciągnęliśmy wnioski, że uchwała
która została podjęta 29 grudnia 2009 r. może być kontynuowana i przez ten teren może
przebiegać cześć odcinka gdyby taki wariant został wybrany linii 400 kV. Ale żeby
wyprowadzić tą linie na Jeleniewo konieczne jest podjęcie dodatkowej uchwały i w takich
granicach jak została w materiałach dla radnych przedłożona w pierwotnej obejmuje teren,
który jest minimalny do tego żeby opracować plan miejscowy dla tej linii 400 kV. Niemniej
jednak po Komisji Społecznej Rady Gminy Suwałki i jak również uwzględniając wniosek
sołtysa wsi Białej Wody granice zostały lekko rozszerzone i taka autopoprawka została
radnym przekazana w materiałach przed sesją. Jest to nowy załącznik graficzny a treść
uchwały zostaje bez zmiany. Granice tego planu pozwalają przeprowadzić linie 400 kV
zarówno przez teren Miasta Suwałki, przez teren lasu jak przez teren środka wsi Biała Woda
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uwzględniając starą trasę pierwotną dla linii 400 kV jak również poszukać możliwości dla
przejścia pomiędzy zabudowaniami. Inwestor zbiera różnego rodzaju zgody od mieszkańców
przebiegu trasy tej linii i do momentu zakończenia procedury ta trasa będzie mogła ulegać
zmianie.
Mieszkanka wsi Biała Woda – poinformowała, że jest właścicielką działki nr 184/2 we wsi
Biała Woda, w odległości 112 m od jej budynku ma przebiegać linia 400 kV, a przepisy
unijne nie pozwalają na tak bliski przebieg. Inwestorzy obiecali, że skontaktują się z nią, ale
jak dotychczas nikt się nie skontaktował.
Przedstawiciele firmy Eltel – stwierdził, że nie ma takiego przepisu w Polsce ani w unii
europejskiej.
Maciej Suchocki - Przewodniczący Rady zwrócił się do przedstawicieli firmy Eltel, żeby
z Panią porozmawiali i uzgodnili tą sprawę. Jest to uchwała intencyjna wszelkie wnioski
będzie można składać według procedury, które będą rozpatrzone i przy podjęciem uchwały
właściwej. Jest pewien, że wszelkie niejasności zostaną wyjaśnione i nie będzie problemu.
Maciej Suchocki - Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie autopoprawkę do załącznika
graficznego nr 1 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 przedstawionego projektu uchwały. W związku z tym
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz z wniesioną
autopoprawką. W głosowaniu brało udział 15 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 14
radnych, głosów przeciwnych nie było, wstrzymał się od głosu 1 radny. Podjęto większością
głosów UCHWAŁĘ NR XIX/157/12 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla dwutorowej napowietrznej linii
elektroenergetycznej 400 kV Ełk – granica RP na terenie gminy Suwałki w obrębie
geodezyjnym Biała Woda - załącznik nr 16 do protokołu.
Ad. 14
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany miejscowego
zagospodarowania przestrzennego części wsi Krzywe w gminie Suwałki.

planu

Katarzyna Jabłońska – Kierownik Ref. ds. PP – wyjaśniła, że projekt uchwały oraz następny
punk porządku obrad dotyczy zmiany obowiązujących planów miejscowych dla terenów
obejmujących złoże „Krzywe I” położonych we wsi Krzywe. Zmiana planu dotyczy godzin
wydobycia kruszywa. Wprowadzenie zmiany do obowiązujących tekstów planów
miejscowych wymagało przeprowadzenia procedury określonej ustawą o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym. Do tekstu planów wprowadzone też zostały nieliczne
uzupełnienia i zmiany wynikające z uzgodnień i opinii organów właściwych do opiniowania
i uzgadniania projektu planu. Nie wprowadzono żadnych zmian do rysunku planów. Do
wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu, w wyznaczonym terminie nie wniesiono
uwag.
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 XIX/158/12
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania
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przestrzennego części wsi Krzywe w gminie Suwałki
protokołu.

- stanowi załącznik nr 17 do

Ad. 15
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu złoża kruszywa naturalnego „KRZYWE”
położonego we wsi Krzywe w gminie Suwałki.
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 XIX/159/12
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części wsi Krzywe w gminie Suwałki - stanowi załącznik nr 18 do
protokołu.
Ad. 16
Rozstrzygnięcie uwag wniesionych do projektu zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Krzywe w gminie
Suwałki-zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXIV/292/06 Rady Gminy Suwałki z dnia
5 maja 2006 r.
Katarzyna Jabłońska – Kierownik Ref. ds. PP poinformowała, że rozpatrzenie uwag dotyczy
projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów
położonych we wsi Krzywe jadąc od Miasta Suwałki po lewej stronie drogi wojewódzkiej.
Do projektu zmiany planu wpłynęło dużo wniosków, które zostały uwzględniane. W okresie
wyłożenia do publicznego wglądu wpłynęło osiem uwag, z których sześć zostało
uwzględnionych, dwie uwagi nie zostały uwzględnione. Były to uwagi mieszkańców
posiadających zabudowania zagrodowe i chcący dobudowywać, rozbudowywać nowe obiekty
związane z produkcją rolną i taki stosowny zapis został do projektu planu wprowadzony.
Jedna uwaga dotyczyła powierzchni zabudowy dla terenów letniskowych dla budynków
rekreacji indywidualnej. Dwóch uwag Wójt Gminy proponuje nie uwzględnić. Decyzją rady
gminy jest podtrzymanie stanowiska Wójta Gminy bądź nie podtrzymanie i wtedy trzeba
będzie zmiany do projektu planu oddać powtórnym uzgodnieniom i wykładać jeszcze raz do
publicznego wglądu i jeszcze raz zatwierdzać.
Uwaga Pana Leszka B. dotyczyła zlikwidowania ciągu pieszego wzdłuż działek nr 367, 368
i 369 ze względu na obecny brak przejścia po wskazanym terenie. Jednocześnie wnoszący
uwagę prosi o rozważenie możliwości zmiany przeznaczenia działek nr 368 i 369
z rekreacyjnych na budowlane. Uwaga nie może być uwzględniona ze względu na fakt, że
przebieg ciągu pieszego oznaczonego symbolem 5 Kp został przeniesiony z obowiązującego
planu miejscowego a fakt obecnego braku przejścia nie przesądza o braku potrzeby istnienia
takiego powiązania komunikacyjnego i o konieczności jego wykreślenia z dokumentów
planistycznych. Działki o nr geod. 368 i 369 w części przeznaczone są na zabudowę
letniskową, czyli można na nich realizować budynki rekreacji indywidualnej. W związku
z tym uznaje się, że są to działki z prawem zabudowy – czyli działki budowle.
Uwaga Pani Henryki W. Moniki J. Karola W. dotyczyła ujęcia działek nr 413, 414, 415 na
cele zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowo-usługowej. Uwaga nie może być w całości
uwzględniona ze względu na usytuowanie i cechy geometryczne nieruchomości gruntowych ,
które objęte są uwagą. Szerokość działek nie przekraczają 11,5 m oraz ich usytuowanie
wzdłuż drogi gminnej, jak również na terenie przeznaczonym na poszerzenie istniejącego
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pasa drogowego, uniemożliwia lokalizację budynku. Jednocześnie uwaga częściowo jest
uwzględniona, bowiem przeznaczenie terenów wskazanych w piśmie w stosunku do
obecnego stanu prawnego nie uległo zmianie. Dotyczy to terenów w część i przeznaczonych
na cele zabudowy mieszkaniowej i letniskowej oraz tereny rekreacyjne. Uwaga ma charakter
wniosku, który na tym etapie procedury nie może zostać uwzględniony.
Tadeusz Chołko - Wójt Gminy wystąpił z wnioskiem o nieuwzględnienie uwagi Pana Leszka
B. dotyczącej projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części
terenów położonych we wsi Krzywe w gminie Suwałki.
Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady poddał po głosowanie wniosek Wójta Gminy
o nieuwzględnienie uwagi Pana Leszka B. Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za
nieuwzględnieniem uwagi głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się
nie było. Rada Gminy jednogłośnie nie uwzględniła uwagi Pana Leszka B.
Tadeusz Chołko - Wójt Gminy – wystąpił z wnioskiem o nieuwzględnienie uwagi Pani
Henryki W., Moniki J. Karola W. dotyczącej projektu zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Krzywe w gminie
Suwałki.
Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady poddał po głosowanie wniosek Wójta Gminy
o nieuwzględnienie uwagi Pana Leszka B. Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za
nieuwzględnieniem uwagi głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się
nie było. Rada Gminy jednogłośnie nie uwzględniła uwagi Pana Leszka B.
Ad.17
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Krzywe w gminie
Suwałki-zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXIV/292/06 Rady Gminy Suwałki z dnia
5 maja 2006 r.
Katarzyna Jabłońska – Kierownik Ref. ds. PP wyjaśniła, że na debacie publicznej zostało
podniesione, że stosując zapisy planu trudno jest interpretować i rozumieć pojęcie działki
budowlanej i przydała by się definicja działki budowlanej, która by jednoznacznie
rozstrzygała. W związku z czym w imieniu Wójta Gminy zwróciła się o wprowadzenie
autopoprawek :
- Do uchwały § 39 ust. 1 dodaje się pkt 56 w brzmieniu: „25) działce budowlanej – należy
przez to rozumieć nieruchomość gruntową lub działkę gruntu, położoną na terenie
wskazanym pod zabudowę w niniejszym planie, której wielkość, cechy geometryczne,
dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej
spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych wynikające z odrębnych przepisów”.
- W załączniku nr 3 do projektu uchwały – Tekst jednolity - § 5 uchwały dodaje się pkt 25
w brzmieniu: „25) działce budowlanej – należy przez to rozumieć nieruchomość gruntową
lub działkę gruntu, położoną na terenie wskazanym pod zabudowę w niniejszym planie,
której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie
w urządzenia infrastruktury technicznej spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych
wynikające z odrębnych przepisów.”
- W załączniku nr 3 do uchwały – Tekst jednolity – w §25 uchwały dodaje się pkt 25
w brzmieniu: „25) działce budowlanej – należy przez to rozumieć nieruchomość gruntowa
lub działkę gruntu, położona na terenie wskazanym pod zabudowę w niniejszym planie,
której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w
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urządzenia infrastruktury technicznej spełniają wymogi realizacji budowlanych wynikające
z odrębnych przepisów.” .
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie autopoprawki do uchwały. W głosowaniu brało
udział 15 radnych. Za przyjęciem głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było. Autopoprawki zostały przyjęte jednogłośnie.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały. W związku z tym
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz z wprowadzonymi
autopoprawkami. W głosowaniu brało udział 15 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało
15 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Podjęto zatem jednogłośnie
UCHWAŁĘ NR XIX/160/12 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części terenów położonych we wsi Krzywe w gminie Suwałki-zatwierdzonego
Uchwałą Nr XXXIV/292/06 Rady Gminy Suwałki z dnia 5 maja 2006 r. - stanowi załącznik
nr 19 do protokołu.
Ad. 18
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez
Gminę Suwałki.
Beata Skrocka – Kierownik GOPS wyjaśniła, iż zgodnie z art. 44 ustawy o pomocy
społecznej – sprawienie pogrzebu odbywa się w sposób ustalony przez gminę. W związku
z powyższym, niezbędne jest podjęcie uchwały określającej sposób sprawiania pogrzebu,
w tym osobom bezdomnym.
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 i wstrzymujących się nie było. Podjęto zatem jednogłośnie UCHWAŁĘ
NR XIX/161/12 w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Suwałki
- stanowi załącznik nr 20 do protokołu.
Ad. 19
Przedstawienie przez Wójta Gminy Suwałki oceny zasobów pomocy społecznej.
Beata Skrocka – Kierownik GOPS w związku z tym, że została zmieniona ustawa
o pomocy społecznej zgodnie z art. 16a zacytowała: „1.Gmina, powiat i samorząd
województwa przygotowują ocenę zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej
sytuacji społecznej i demograficznej. 2. Zasoby, o których mowa w ust. 1, obejmują
w szczególności infrastrukturę, kadrę, organizacje pozarządowe i nakłady finansowe na
zadania pomocy społecznej bez względu na podmiot je finansujący i realizujący. 3. Ocena,
o której mowa w ust. 1, obejmuje osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej, rodzaje
ich problemów oraz ich rozkład ilościowy. 4. Organ wykonawczy jednostki samorządu
terytorialnego przedstawia co roku do dnia 30 kwietnia odpowiednio radzie gminy, radzie
powiatu, a do dnia 30 czerwca sejmikowi województwa właściwej jednostki samorządu
terytorialnego ocenę, o której mowa w ust. 1. Ocena wraz z rekomendacjami jest podstawą do
planowania budżetu na rok następny”.
Ocena zasobów pomocy społecznej została przedłożona wszystkim radnym w materiałach
sesyjnych. Radni nie wnieśli uwag do przedłożonej oceny. W związku z tym Przewodniczący
Rady poddał pod głosowanie. W głosowaniu brało udział 15 radnych. Za przyjęciem oceny
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głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Podjęto
jednogłośnie ocenę zasobów pomocy społecznej - stanowi załącznik nr 21 do protokołu.
Ad. 20
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
Tadeusz Chołko – Wójt Gminy udzielił odpowiedzi:
- Odnośnie zapytania sołtys wsi Krzywe – poinformował, że odpowiedź zostanie udzielona
na zebraniu wiejskim we wsi Krzywe.
- Odnośnie sprzątnięcia śmieci w Czerwonym Folwarku – zostaną posprzątane.
Przewodniczący Rady – zwróci się z prośbą, jeżeli będzie sprzątane śmieci w Czerwonym
Folwarku, to żeby razem sprzątnąć przy drodze powiatowej w m. Wigry w kierunku
Klasztoru, ponieważ sezon turystyczny rozpoczyna się a tam jest dużo śmieci.
Dariusz Saweliew – Kierownik Ref. ds. PSG – poinformował, że zmieniło się prawo wodne
i weszła ustawa regulująca bezpieczeństwo przy akwenach wodnych. Nowe prawo
i ustawa mówiąca o bezpieczeństwie wymaga bezwzględnie jednego organizatora całości.
Jeden organizator bierze odpowiedzialność na siebie za wszystko. Dlatego też na spotkaniu
w Krzywem wyjaśnimy mieszkańcom na czym ta sprawa polega. Na dzień dzisiejszy nikt nie
jest zainteresowany organizacją, bo nie chce wchodzić w koszty. Kiedyś funkcjonowało to
jako niestrzeżone kąpielisko. Ponadto, kilometr dalej znajduje się jezioro Koleśne jak jestem
zorientowany są założenia, że tam ma być główna plaża, miejsce do kąpieli z infrastrukturą,
z ratownikiem. Mając na uwadze powyższe, kąpieliska strzeżone również powinny mieć m.
Stary Folwark, Osowa, Osinki bo tam są jeziora, ludzie przychodzą się kąpać i według
ustawy Wójt odpowiada za bezpieczeństwo.
Alicja Przekop – Kierownik Ref. ds. IG udzieliła odpowiedzi na zapytania sołtysa Nowa
Wieś. Odnośnie wyrównania dróg we wsi Nowa Wieś - pracownik urzędu w uzgodnieniu
z sołtysem zrobił objazd dróg w Nowej Wsi. Drogi, które wymagały naprawy w pierwszej
kolejności zostały naprawione i wyżwirowane. Tych dróg w Nowej Wsi jest dużo i budżet
gminy nie pozawala na wykonanie żwirowania wszystkich dróg.
Odnośnie naprawy łącznika drogi w Nowej Wsi - zostanie naprawiony, zostaną połatane te
dziury. Jeżeli chodzi o równiarkę, to sprzęt cały czas pracuje.
Maciej Suchocki - Przewodniczący Rady rozmawiałem z Przewodniczącym Komisji
Gospodarczej, który powiedział, że Komisja Gospodarcza dokona objazdu dróg w terenie
i ustali które najbardziej wymagają remontu.
Sławomir Mitros – radca prawny – udzielił odpowiedzi na zapytanie radnego Piotra
Taraszkiewicz odnośnie odwołań od biogazowni, jak długo mieszkańcy mogą się odwoływać
– wyjaśnił, że mogą się odwoływać do wyczerpania wszystkich możliwości prawnych i może
przeciągać się w czasie.
Ad 21
Wnioski i oświadczenia
Maciej Suchocki - Przewodniczący Rady zapoznał z wnioskiem Prokuratury Rejonowej
w Suwałkach z dnia 16 kwietnia 2012 r. o uchylenie uchwały Rady Gminy Suwałki z dnia
28 listopada 2011 r. nr XIII/98/11 w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości (Dz.
Urz. Województwa Podlaskiego 2011 r. Nr 2999, poz. 3741).
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Maciej Suchocki - Przewodniczący Rady wystąpił z wnioskiem i poddał pod głosowanie aby
wniosek Prokuratury Rejonowej w Suwałkach został przedyskutowany na posiedzeniach
poszczególnych Komisji Rady Gminy, po uzyskaniu opinii prawnej. Udział w głosowaniu
wzięło 15 radnych. Za przyjęciem głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było. Wniosek został przyjęty jednogłośnie.
Tadeusz Chołko - Wójt Gminy – w ubiegłym roku Urząd Gminy zakupił flagi dla sołtysów
wsi, w związku z tym, że 2 maja jest dniem flagi a 3 maja Święto Konstytucji 3 Maja zwrócił
się do sołtysów i radnych o wywieszenie flag.
Dariusz Saweliew – Kierownik Ref. ds. PSG poinformował, że w związku z realizacją
projektu pn. Suwalski Internet równych szans” jest organizowane spotkanie na temat
funkcjonowania świetlic w dniu 30 kwietnia 2012 r. o godz. 15³º w Potaszni i o godz. 18ºº
w Starym Folwarku.
Ad. 22
Zamknięcie obrad.
Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady Gminy po wyczerpaniu porządku obrad zamknął
obrady XIX Sesji Rady Gminy Suwałki.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokołowała
Halina Marcinkiewicz

Przewodniczący Rady
Maciej Suchocki
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