P R O T O K Ó Ł Nr XIV/16
z XIV sesji Rady Gminy Suwałki
odbytej w dniu 26 stycznia 2016 roku w godz. 9°°-950
w sali nr 16 Urzędu Gminy w Suwałkach przy ul. Świerkowej 45.
Obradom przewodniczył Marek Jeromin - Przewodniczący Rady Gminy Suwałk.
Radni obecni na sali obrad:
1. Bałtrukanis Janusz
2. Czerniawska Iwona Teresa
3. Golubek Lucyna
4. Grygo Stanisław
5. Jeromin Marek
6. Józefowicz Mariusz
7. Mackiewicz Stefan
8. Moroz Grzegorz
9. Nieszczerzewicz Adam
10. Ostrowski Jarosław
11. Rozumowski Grzegorz
12. Sawicki Marian
13. Sztermer Jolanta
14. Taraszkiewicz Piotr
15. Tomaszewski Piotr
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
W obradach uczestniczyli: Tadeusz Chołko – Wójt Gminy, Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz
Gminy i Radny Powiatu Suwalskiego, Danuta Bućko – Skarbnik Gminy, Beata Skrocka –
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach, Alicja Przekop –
Kierownik Ref. ds. Inwestycyjnych i Gospodarczych, Katarzyna Jabłońska – Kierownik Ref.
ds. Planowania Przestrzennego, Dariusz Saweliew - Kierownik Ref. ds. Polityki SpołecznoGospodarczej, Cezary Folejewski – radca prawny, sołtysi w liczbie 13 osób (w tym 5 radnych
gminy) – listy obecności stanowią załączniki nr 2 – 4 w załączeniu do protokołu.
Ad. 1
Otwarcie obrad.
Marek Jeromin – Przewodniczący Rady otworzył obrady XIV Sesji Rady Gminy. Powitał
Wójta Gminy, Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy, radnych, kierowników referatów,
sołtysów oraz wszystkich obecnych na sesji.
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.
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Ad. 2
Przyjęcie porządku obrad.
Porządek obrad radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o zwołaniu sesji.
Marek Jeromin – Przewodniczący Rady zapytał, czy są jakieś wnioski do porządku obrad.
Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy w imieniu Wójta Gminy wystąpił o zmianę
porządku obrad, polegającej na wprowadzeniu do porządku obrad punktu: „Rozpatrzenie
projektu uchwały, zmieniającej uchwałę Nr XII/96/15 Rady Gminy Suwałki z dnia
20 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji
podatkowych” - jako pkt 12, uzasadniając, że Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Białymstoku po rozpatrzeniu w postępowaniu nadzorczym Uchwały nr XII/96/15 z dnia
20 listopada 2015 r . w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji uznało,
iż powyższa uchwala została podjęta z nieistotnym naruszeniem prawa.
Przewodniczący Rady – Marek Jeromin poddał pod głosowanie wniosek o wprowadzenie do
porządku obrad punktu „Rozpatrzenie projektu uchwały, zmieniającej uchwalę Nr XII/96/15
Rady Gminy Suwałki z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy
informacji i deklaracji podatkowych”. Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za
przyjęciem wniosku głosowało 14 radnych, przeciw 0, wstrzymało się - 1. Wniosek został
przyjęty.
Marek Jeromin - Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie porządek obrad wraz
z wprowadzoną poprawką. Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za przyjęciem porządku
obrad głosowało 14 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się - 1.
W wyniku głosowania został przyjęty następujący porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XIII Sesji Rady Gminy Suwałki.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy oraz z wykonania uchwał w okresie między
sesjami.
5. Interpelacje i zapytania radnych oraz kierowników jednostek pomocniczych.
6. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych
stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Suwałki za
2015 rok.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Suwałki na lata 2016-2024.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na
2016 rok.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr VIII/70/07 Rady Gminy
Suwałki z dnia 17 sierpnia 2007 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za
zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy
Suwałki na 2016 rok.
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11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji
Rady Gminy na 2016 rok.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XII/96/15 Rady Gminy
Suwałki z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy
informacji i deklaracji podatkowych.
13. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
14. Wnioski i oświadczenia.
15. Zamknięcie obrad.
Ad. 3
Przyjęcie protokołu z obrad XIII Sesji Rady Gminy Suwałki.
Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z obrad XIII 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
14 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się - 1. Protokół z XIII Sesji z dnia 29 grudnia 2015 r.
został przyjęty przez Radę Gminy.
Ad. 4
Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy oraz z wykonania uchwał w okresie między
sesjami.
Tadeusz Chołko – Wójt Gminy przedstawił sprawozdanie z działalności Wójta Gminy za
okres od 29 grudnia 2015 r. do dnia 26 lutego 2015 r. - stanowi załącznik nr 5 do
protokołu.
Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy przedstawił informację z wykonania uchwał Rady
Gminy Suwałki podjętych na XIV sesji w dniu 29 grudnia 2016 r. - stanowi załącznik nr 6
do protokołu.
Radni nie zgłosili uwag, w związku z powyższym sprawozdanie o międzysesyjnej
działalności i z wykonania uchwał Rady Gminy zostało przyjęte.
Ad. 5
Interpelacje i zapytania radnych oraz kierowników jednostek pomocniczych.
Radny Stanisław Grygo – zwrócił się do Wójta Gminy aby złożył wyjaśnienie ze spotkania,
które obyło się w ubiegły piątek z mieszkańcami we wsi Poddubówek, jaki gmina ma cel w tym
postępowaniu i jakie dalsze będą postępowania związane z tym spotkaniem.
Ad. 6
Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych
stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Suwałki za 2015
rok.
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Marek Jeromin - Przewodniczący Rady poinformował, że sprawozdanie z wysokości średnich
wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach
prowadzonych przez Gminę Suwałki za 2015 rok było przedmiotem wnikliwej analizy na
poszczególnych Komisjach Rady Gminy Suwałki.
Tadeusz Chołko - Wójt Gminy poinformował, że zgodnie z kartą nauczyciela, nauczyciel
stażysta powinien zarabiać 100 % kwoty bazowej, która w 2015 r. wynosiła 2 717,59 zł,
nauczyciel kontraktowy 111 % kwoty bazowej, nauczyciel mianowany 144 % kwoty
bazowej, nauczyciel dyplomowany 184% kwoty bazowej. Wszystkie grupy zawodowe
osiągnęły te wskaźniki, w związku z powyższym gmina nie będzie płaciła nauczycielom
jednorazowych dodatków uzupełniających. Nadpłata w 2015 roku w grupie nauczycieli
wynosiła: - nauczyciel stażysta 6 394,04 zł, - nauczyciel kontraktowy 8 152,76 zł,
- nauczyciel mianowany 38 518,46 zł, - nauczyciel dyplomowany 40 908,47 zł.
Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach
awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Suwałki za 2015 rok – stanowi
załącznik nr 7 do protokołu.
Ad. 7
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Suwałki na lata 2016-2025.
Danuta Bućko - Skarbnik Gminy w imieniu Wójta Gminy zwróciła się z prośbą o ujęcie
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suwałki zmian do budżetu na rok 2016, po
stronie planu dochodów i wydatków.
W związku z tym, że wpłynęły dotacje zwiększono plan dochodów na podstawie:
- informacji z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów uzupełniających
do Senatu RP o kwotę 15 943,00 zł;
- decyzji Wojewody Podlaskiego na realizację świadczenia wychowawczego (w wysokości
500 zł na dziecko) o kwotę 3 554 000,00 zł oraz na wypłatę zryczałtowanych dodatków
energetycznych za I kwartał 2016 r. i na koszty obsługi o kwotę 1 000,00 zł.
W związku z tymi dotacjami budżet po stronie dochodów zwiększy się o kwotę 3 570 943,00
zł i o tą samą kwotę po stronie wydatków.
W ramach planu wydatków na promocję przesunięto środki w kwocie 4 600 zł na opłaty
składek członkowskich do stowarzyszeń, do których należy gmina i kwocie 700 zł na opłatę
za zajęcie pasa drogowego w drodze wojewódzkiej na tablicę Gmina Fair Play.
Plan dochodów i wydatków dodatkowo zwiększył się o kwotę 3 570 943,00 zł.
Po wprowadzonych zmianach do budżetu na 2016 rok: plan dochodów wynosi 33 448 241,00
zł, - plan wydatków wynosi 33 048 241,00 zł.
Marek Jeromin - 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 2016-2025. Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za przyjęciem zmian
głosowało 12 radnych, przeciw – 0, - wstrzymało się - 3.
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Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w w/w sprawie
wraz z zaproponowaną zmianą. W głosowaniu brało udział 15 radnych. Za przyjęciem
uchwały głosowało 12, przeciw – 1, wstrzymało się – 2. Podjęto większością głosów
UCHWAŁĘ NR XIV/121/16 w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Suwałki na lata 2016-2025 – stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Ad. 8
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2016
rok.
Danuta Bućko - Skarbnik Gminy w imieniu Wójta Gminy zwróciła się o przyjęcie
dodatkowych zmian do przedłożonego projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2016 rok. W związku z tym, że zostały omówione i przegłosowane zmiany do Wieloletniej
Prognozy Finansowej dotyczące roku 2016 zwróciła się o wprowadzenie tych zmian również
w uchwale w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2016 rok.
Ponadto zwróciła się o poprawienie błędów pisarskich w projekcie uchwały w treści § 4 ust.
tiret winna być kwota 600 000,00 zł, w załącznikach nr 1 i 2 błędnie podano rok zmian
w budżecie był 2015 winien być 2016 oraz załącznik nr 10 winien mieć nr 3.
Marek Jeromin - 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 budżecie gminy na 2016 rok. Udział
w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za przyjęciem zmian głosowało 12 radnych, przeciw – 0,
wstrzymało się - 3.
Danuta Bućko - Skarbnik Gminy odczytała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2016 rok wraz z zaproponowanymi zmianami.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w w/w sprawie. Udział
w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, przeciw – 0,
wstrzymało się 3. Podjęto większością głosów UCHWAŁĘ Nr XIV/122/16 w sprawie
zmian w budżecie gminy na 2016 rok – stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Ad. 9
Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr VIII/70/07 Rady Gminy
Suwałki z dnia 17 sierpnia 2007 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za
zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.
Zbigniew Mackiewicz - Sekretarz Gminy omówił projekt uchwały. W związku z potrzebą
wprowadzenia przejrzystych zapisów dotyczących umieszczania w pasie drogowym urządzeń
infrastruktury technicznej, niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami
ruchu drogowego, nastąpiła konieczność zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości
stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych. Zaproponowane stawki opłat za 1 m²
powierzchni pasa drogowego dróg gminnych, zajętego przez rzut poziomy umieszczonego
urządzenia: - w pasie drogowym – 20 zł, na drogowym obiekcie inżynierskim - 180 zł.
Radni nie wnieśli uwag do przedłożonego projektu uchwały.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu brało udział 15
radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, przeciw - 1, wstrzymało się – 1.
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Podjęto większością głosów UCHWAŁĘ NR XIV123/16 zmieniającą Uchwałę Nr
VIII/70/07 Rady Gminy Suwałki z dnia 17 sierpnia 2007 r. w sprawie ustalenia
wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych – stanowi załącznik
nr 10 do protokołu.
Ad. 10
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy
Suwałki na 2016 rok.
Marek Jeromin - Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały był analizowany
na posiedzeniach poszczególnych Komisji Rady Gminy. Zapytał, czy są uwagi lub zapytania.
Pytań i uwag nie zgłoszono. W związku z tym Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie
projekt uchwały. W głosowaniu brało udział 15 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało
12 radnych, przeciw – 2, wstrzymało się – 1. Podjęto większością głosów UCHWAŁĘ NR
XI/124/16 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Suwałki na 2016 rok stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
Ad. 11
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady
Gminy na 2016 rok.
Przewodniczący Rady zapytał, czy są uwagi lub zapytania do projektu uchwały. Pytań i uwag
nie zgłoszono. W związku z tym Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt
uchwały. W głosowaniu brało udział 15 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 14
radnych, przeciw – 0, wstrzymało się 1. Podjęto większością głosów UCHWAŁĘ NR
XIV/125/16 w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy na 2016
rok - stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
Ad. 12
Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XII/96/15 Rady Gminy
Suwałki z dnia 20 listopada 2015 roku w sprawie określenia wzorów informacji
i deklaracji podatkowych.
Danuta Bućko - Skarbnik Gminy omówiła projekt uchwały. Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Białymstoku po rozpatrzeniu w postępowaniu nadzorczym Uchwały Nr
XII/96/15 z dnia 20 listopada 2015 r w sprawie określenia wzorów formularzy informacji
i deklaracji podatkowych uznało, iż powyższa uchwała została podjęta z nieistotnym
naruszeniem prawa w związku zapisami zawartymi w Załączniku Nr 3 do uchwały, w części
C, w zakresie zapisu: (włącznie ze zwolnieniami). W związku z tym wprowadza się zmianę
załącznika nr 3 stanowiącego wzór deklaracji na podatek rolny (DR 1)
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, przeciw – 0, wstrzymało się 1.
Podjęto większością głosów UCHWAŁĘ NR XIV/126/16 zmieniającą Uchwałę Nr
XII/96/15 Rady Gminy Suwałki z dnia 20 listopada 2015 roku w sprawie określenia
wzorów informacji i deklaracji podatkowych - stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
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Ad. 13
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
Katarzyna Jabłońska – Kierownik Ref ds. PP udzieliła odpowiedzi odnośnie zapytania
Radnego Stanisława Grygo – poinformowała, że we wsi Poddubówek odbyło się spotkanie
informacyjne, którego celem było przedstawienie podstawowych informacji dotyczących
publicznego ciągu komunikacyjnego do wywozu złóż kruszywa ze złoża z terenów
udokumentowanych w latach 70 o nazwie Potasznia, które obejmują obecnie grunt m. in. wsi:
Kuków, Kuków-Folwark, Osowa. W dokumentach planistycznych inwestycja ta jest ujęta.
Mamy dwa rodzaje dokumentów planistycznych, jeden to studium, czyli opracowanie
kierunkowe, które obejmuje całą gminę. Oprócz tego mamy opracowane plany miejscowe,
które muszą być zgodne z ustaleniami studium. W trakcie opracowywania obecnego studium,
którego procedury trwały od 2008 do 2013 roku, musieliśmy rozstrzygnąć kwestie wywozu
złóż udokumentowanych z terenów górniczych w sposób taki, który by omijał miasto i który
byłby zorganizowany w sposób minimalizujący wpływ na środowisko. Do studium została
wprowadzona trasa, która przebiega od terenu w rejonie wsi Poddubówku, która prowadzi od
terenu kolejowego i przebiega po granicy obrębów geodezyjnych Zielone Królewskie,
Zielone Kamedulskie Wychodne i wychodzi na zlokalizowane obok wsi Kuków tereny
górnicze Kruszbetu. Następny etap to trasa omijająca las i prowadząca wzdłuż drogi
wojewódzkiej. Do dokumentu planistycznego trasa ta została wprowadzona dosyć dawno, ale
w ubiegłym roku na listopadowej sesji została podjęta uchwała w sprawie zgody na
przystąpienie do partnerstwa i wyboru partnera do realizacji tego ciągu komunikacyjnego.
Na zapytania rozesłane do wszystkich właścicieli terenów górniczych na gminie
zainteresowanie zgłosił właśnie Kruszbet jako przedsiębiorstwo, które jest chętne do
przystąpienia do partnerstwa oraz do finansowania tego ciągu komunikacyjnego. W związku
z tym, uzasadnione było zorganizowanie spotkania informacyjnego. Spotkanie informacyjne,
żeśmy wiedzieli, zgodnie z przepuszczeniami miało trudny przebieg ponieważ mieszkańcy po
których gruntach przebiega ta inwestycja mogą być jej przeciwni. Inwestycja nie będzie
służyć tym mieszkańcom więc to jest zrozumiałe, że wyrażają sprzeciw. Chcieliśmy
przedstawić na spotkaniu uwarunkowania i przesłanki, którymi kierowała się gmina. Na
spotkanie zostali zaproszeni na piśmie wszyscy właściciele gruntów po jej terenie, radni
z danego obszaru, sołtysi z danego obszaru, przewodniczący rady. Informacja ta też została
zamieszczona na stronie internetowej, bo spotkanie miało mieć charakter otwarty. Zwróciła
uwagę, że spotkanie nie jest umiejscowione w żadnej procedurze ponieważ ani gmina jeszcze
nie wystąpiła o wydanie warunków środowiskowych dla realizacji tej inwestycji, nie zleciło
też jeszcze opracowania żadnej dokumentacji projektowej. Na tym etapie chcieliśmy
zapoznać mieszkańców z inwestycją i poznać ich odczucia.
Radny Grygo Stanisław – powiedział, że w terenie pracowała geodezja, zapytał kto pokrywa
koszty geodezji.
Katarzyna Jabłońska - Kierownik Ref. ds. PP wyjaśnia, że prace wykonywane, nie są
wykonane na zlecenie gminy, przepuszczalnie przedsiębiorstwo Kruszbet robi badania, żeby
zobaczyć uwarunkowania, oszacować koszty. Z tego co jej wiadomo prace geodezyjne nie
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podlegają zgłoszeniu, wejście na grunt przypuszczalnie powinno być uzgadniane
z właścicielami gruntu. Podobnie badali teren projektanci przy linii tranzytowej gazociągu,
która przebiega przez teren naszej gminy. Najpierw geodeci dokonywali pomiarów, potem
geolodzy przystąpili do odwiertów. Takie prace, które są prowadzone do celów projektowych
mają uproszczone procedury.
Tadeusz Chołko - Wójt Gminy powiedział, że proszę nie mieć do nas pretensji my nic, nie
wiemy o tym wchodzeniu w grunty. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym do zadań
własnych gminy należy między innymi budowa dróg. W związku z potrzebą wywozu tej
ilości kruszywa, w związku z tym, że Miasto Suwałki i Podlaski Urząd Marszałkowski
polecił nam rozwiązać sprawę transportu kruszyw z gminy, podjęliśmy takie prace
planistyczne. Te prace planistyczne zostały uchwałą Rady Gminy Suwałki w 2013 roku
jednogłośnie przyjęte przez radę gminy, w związku z tym gmina podjęła następne kroki
działania. Po tym zebraniu będziemy szukali innego rozwiązania, prawdopodobnie wystąpimy
do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, czy pozwoli nam zbliżyć się do
obwodnicy Suwałk, będziemy chcieli też cokolwiek robić, żeby zmniejszyć uciążliwość dla
mieszkańców. Na chwilę obecną nie potrafię udzielić jednoznacznej odpowiedzi, na pewno
będziemy rozmawiali z Komisjami Rady Gminy.
Radny Stanisław Grygo – jeszcze taka drobna uwaga na terenie gminy mamy naprawdę duże
pokłady żwiru i nawet w pobliżu kopalni żwiru drogi są zniszczone, że ludzie samochody
niszczą, łamią podwozia np. we wsi Korliny 50 m obok była żwirownia koło Pana Domela.
Tadeusz Chołko - Wójt Gminy odpowiedział, to Pani Domel dewastuję drogę wynosi
kamienie, sypie nie wiadomo co. Jestem na zebraniu bardzo często w Korklinach i sami
mieszkańcy o tym mówią. Pan radny doskonale o tym wie.
Katarzyna Jabłońska – Kierownik Ref. ds. PP odniosła się do potrzeby zorganizowanego
wywozu złóż. Na terenie naszej gminy są naprawdę ogromne zasoby żwiru. Nasz układ
komunikacyjny wygląda tak, że wszystkie drogi wojewódzkie wchodzą do miasta i na terenie
miasta łączą się z drogą krajową. Na ten moment dopóki, nie ma obwodnicy Suwałk, wywóz
w znacznej ilości odbywa się drogą żwirową po trasie przyszłej obwodnicy. Znaczna część
żwiru jest wywożona przez miasto dojeżdżając do stacji kolejowej gdzie przeładowywana na
pociągi i wywożona dalej. Gmina i przedsiębiorcy widzą uzasadnienie w tym ekonomiczne
i przyrodnicze dla wywozu żwiru. Nie spodziewaliśmy się takiej agresywnej reakcji
ponieważ trasa wywozu złóż np. w formie bocznicy funkcjonuje w studium od dawna.
Oczywiście kwestie finansowe, kwestie rozwiązań technicznych, kwestie nawet modyfikacji
przebiegu trasy są otwarte. Ale muszą państwo zrozumieć, że te ilości ton tam są i podlegają
ochronie jako element środowiska. Chronieni są również przedsiębiorcy, którzy po uzyskaniu
odpowiednich decyzji mają prawo żwir pozyskiwać i wywozić po drogach publicznych, czyli
również powiatowych biegnących przez nasze wsie.
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Stanisław Grygo – że ludzie podchodzą do tego agresywnie a jak mają podchodzić jeżeli już
jak słyszymy nie raz byli puszczeni w maliny i teraz ktoś wchodzi na ich grunt i oni nie mają
bronić swego gruntu, chyba każdy ma prawo bronić swojej własności.
Ad. 14
Wnioski i oświadczenia.
Radny Piotr Taraszkiewicz – powiedział, nie ma żadnego obowiązku robić komuś specjalnej
drogi, jak się zrobi jemu specjalną drogę to nasze małe przedsiębiorstwa upadną, gdyż on nie
dopuści żadnych tylko sam będzie wydobywał, wywoził i zaspokajał wszystkie potrzeby
lokalne. Trzeba też patrzeć na naszych mieszkańców, że nam też będzie uciążliwość. Nie
chodzi o hałas, czy też kurz, tylko ogranicza się nam też rozwój. Może też chcemy
inwestować, niedaleko będzie obwodnica może jakieś np. zajazdy wybudować, czy coś
innego. Trzeba też patrzeć na nas a nie na jednego. A on zbije kapitał, pozostawi nam dziury
i pojedzie. Będzie budowana obwodnica Suwałk gdzie gmina dokłada się do łącznika wjazdu na obwodnicę i niech wożą. Czy dla mnie Wójt specjalnie buduje drogę bo, ja gdzieś
wybudowałem dom. Jakiś inwestor przyszedł z Polski i on ma tu zdominować. Pan mówi, że
to jest dobro narodowe, to tylko on ma odebrać te dobro narodowe, dajmy na pokolenia. O to
chodzi, żeby to wszystko wybrać, „ochłapy” nam zostawić i parę groszy zostanie. Pan więcej
weźmie, szybko weźmie, szybko wyda jako gmina przykładowo i nic nie zostanie. A on zbije
kapitał, dziury nam pozostawi i pojedzie w drugie miejsce a tory i droga zostaną i będą już nie
potrzebne.
Tadeusz Chołko - Wójt Gminy odpowiedział, to nie jemu, to jest inwestycja celu publicznego.
Nawet będący na zebraniu Pan Hlebowicz powiedział, że jest zainteresowany tą sprawą, także
to nie tylko dla niego ale wszyscy będą mogli korzystać, którzy mają tam złoża żwiru.
Radny Piotr Taraszkiewicz – powiedział, że nie wszystkim wydaje się decyzji, żeby
wydobywali.
Tadeusz Chołko - Wójt Gminy – my wystąpiliśmy z zapytaniem do wszystkich właścicieli
kopalni i otrzymaliśmy odpowiedź od Kruszbetu, Suwalskich kopalni, Olsztyńskich kopalni,
którzy są tym zainteresowani.
Piotr Taraszkiewicz – wszystko jest wykupione przez Pana Rupińskiego. Naszym
przedsiębiorstwom ogranicza się, będzie upadłość i wszyscy potem przyjdą do Pana po
zasiłek bo nie będą mieli gdzie pracować, bo tylko jeden Rupiński będzie wywoził żwir. Pan
nie działa na rzecz gminy, tylko dla jednego.
Tadeusz Chołko - Wójt Gminy – odpowiedział, że musi patrzeć na wszystkich, każdy
podatnik jest takim samym człowiekiem.
Radny Piotr Tomaszewski – powiedział, że Pan jest przez nas wybrany a nie przez Pana
Rupińskiego.
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Ad. 15
Zamknięcie obrad.
Marek Jeromin – Przewodniczący Rady Gminy po wyczerpaniu porządku obrad zamknął
obrady XIV Sesji Rady Gminy Suwałki.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała
Halina Marcinkiewicz

Przewodniczący Rady
Marek Jeromin
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