PROTOKÓ Ł Nr XV/08
z obrad XV Sesji Rady Gminy Suwałki w dniu 19 czerwca 2008 roku.
Obrady Sesji trwały od godz. 1100 – 1400 w sali Nr 11 Urzędu Gminy Suwałki.
Obrady XV Sesji Rady Gminy Suwałki prowadził Przewodniczący Rady Gminy Suwałki
Pan Maciej Suchocki.
Radni obecni na sali obrad według załączonej listy obecności – załącznik nr 1 do protokołu
W obradach uczestniczyli: Pan Tadeusz Chołko – Wójt Gminy, Pan Zbigniew Mackiewicz –
Sekretarz Gminy, Pani Danuta Bućko – Skarbnik Gminy, Pani Irena Walendzewicz –
Kierownik Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół, Pani Beata Skrocka –
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach, Pan Dariusz Saweliew –
Kierownik Referatu ds. Polityki Społeczno-Gospodarczej, Pan Szczepan Ołdakowski –
Starosta Suwalski, Pan Jan Muszyński – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych, Pan Sławomir
Mitros – radca prawny, Pan Cezary Folejewski – radca prawny, Rada Rodziców przy Szkole
Podstawowej w Starym Folwarku: Pani Iwona Kalinowska, Pani Maria Kurzyn, Pan
Stanisław Milewski, Pan Krzysztof Milewski, Pani Wanda Majewska – mieszkanka wsi
Stary Folwark, Pan Stanisław Szwengier – Radny Powiatu, sołtysi - listy obecności stanowią
załączniki nr 2-4 w załączeniu do protokołu.
Ad. 1
Otwarcie obrad.
Pan Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady otworzył obrady XV 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.
Pan Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady zapytał, czy Radni chcieliby wnieść uwagi
bądź propozycje do przedstawionego porządku obrad.
Przewodniczący Rady wystąpił o zmianę porządku obrad polegającej na:
- wprowadzeniu do porządku obrad – „Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę
NR I/3/08 Rady Gminy Suwałki z dnia 23 listopada 2008 r. w sprawie powołania Komisji
Rewizyjnej Rady Gminy” - ponieważ Rady Andrzej Safinowski złożył wniosek w sprawie
rezygnacji z członka Komisji Rewizyjnej Rady Gminy – stanowi załącznik nr 5 do
protokołu.
- przesunięciu w porządku obrad punktu –„Wnioski i oświadczenia” jako przedostatni punkt
porządku obrad przed punktem: „Zamknięcie obrad”.
Przewodniczący Rady – Pan Maciej Suchocki poddał pod głosowanie wprowadzenie
proponowanych zmian do porządku obrad. Każda zaproponowana zmiana została
przegłosowana. Głosowało 15 radnych. Za wprowadzeniem zmian do porządku obrad
głosowało 15 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Proponowane
zmiany do porządku obrad zostały przyjęte jednogłośnie.
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Pan Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy w imieniu Wójta Gminy wystąpił z wnioskiem
o wprowadzenie do porządku: „Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do
zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Suwałki” . Podjęcie uchwały jest podyktowane wpisaniem do Studium terenów eksploatacji
złóż kruszywa naturalnego. Wpłynęły wnioski osób, które chcą nowe żwirownie otwierać
w związku z tym powinne one być uwzględnione w polityce przestrzennej gminy tj. Studium.
Przewodniczący Rady – Pan Maciej Suchocki poddał pod głosowanie wprowadzenie
proponowanej zmiany do porządku obrad przez Sekretarza Gminy. Głosowało 15 radnych.
Za wprowadzeniem zmiany do porządku obrad głosowało 15 radnych. Głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było. Proponowana zmiana do porządku obrad została przyjęta
jednogłośnie.
Pan Maciej Suchocki - Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie porządek obrad wraz
z wprowadzonymi zmianami. Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za przyjęciem
porządku obrad głosowało 15 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Porządek obrad XV Sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie.
Wobec tego porządek obrad jest następujący:
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XIV 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.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Zielone Kamedulskie, w Gminie
Suwałki.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wychodne, w Gminie Suwałki.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części wsi Bród Nowy, w gminie Suwałki.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie
w drodze bezprzetargowej nieruchomości w obrębie ewidencyjnym Kuków-Folwark
i Kuków.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XIII/127/08 Rady Gminy
Suwałki z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie zamiany działek w obrębach
ewidencyjnych Leszczewek i Czerwony Folwark.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiany działek w obrębach ewidencyjnych
Wasilczyki i Kropiwne Nowe.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi
Suwalskiemu.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi
Województwa Podlaskiego.
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16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla
Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku.
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Suwalskiemu.
18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustanowienia sztandaru i ceremoniału
używania sztandaru Zespołowi Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak.
19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia Gimnazjum w Starym
Folwarku.
20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkół
w Starym Folwarku.
21. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr I/3/06 Rady Gminy Suwałki
z dnia 23 listopada 2006 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy
Suwałki.
22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Suwałki.
23. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
24. Wnioski i oświadczenia.
25. Zamknięcie obrad.
Ad. 3
Przyjęcie protokołu z obrad XIV Sesji Rady Gminy Suwałki.
Pan Maciej Suchocki - Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z obrad XIV Sesji
wyłożony był do wglądu w Urzędzie Gminy. Radni nie wnieśli uwag do protokołu. Następnie
Pan 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 XIV Sesji został przyjęty jednogłośnie przez Radę Gminy.
Ad. 4
Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy oraz z wykonania uchwał w okresie między
sesjami.
Pan Tadeusz Chołko – Wójt Gminy przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności od
ostatniej sesji Rady Gminy za okres od dnia 22 kwietnia 2008 r. do 19 czerwca 2008 r.:
- Wydał 13 zarządzeń wewnętrznych umożliwiających właściwe funkcjonowanie urzędu
gminy;
- Została sporządzona dokumentacja prac planistycznych dla części wsi Mała Huta, Lipniak,
Nowa Wieś oraz Krzywe a następnie przekazano do Wojewody Podlaskiego w celu
sprawdzenia pod względem prawnym. Uchwały ukazały się już w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podlaskiego.
- Odbyło się posiedzenie Gminnej Komisji Urbanistycznej w sprawie projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego część wsi Płociczno-Tartak Gm. Suwałki;
- Do publicznego wglądu zostały wyłożone miejscowe plany zagospodarowania
przestrzennego części wsi Dubowo Drugie i Biała Woda;
- Sporządzone zostały analizy zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego części wsi Wychodne, Zielone Kamedulskie oraz Zielone
Królewskie i stopnia zasadności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami obowiązującymi
w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy;
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- W dniu 24 kwietnia 2008 r. złożono wniosek w ramach regionalnego programu
operacyjnego Województwa Podlaskiego na dofinansowanie przebudowy drogi gminnej
Zielone Kamedulskie-Dubowo Drugie;
- Gmina Suwałki uzyskała wstępną informację, że uzyska dofinansowanie z EKO-funduszu
w wysokości 4.300.000 zł na realizację pierwszego etapu rozbudowy sieci wodnokanalizacyjnej m. Płociczno-Osiedle, Płociczno-Tartak, Gawrych Ruda, Sobolewo, Krzywe;
- W dniu 24 kwietnia 2008 r. Wójt uczestniczył w spotkaniu z Wojewodą Podlaskim na temat
współpracy stowarzyszeń z jednostkami samorządowymi i rządowymi;
- Zostały poczynione uzgodnienia na temat wydania monografii Gminy Suwałki;
- Podpisano porozumienie z Miastem Suwałki dotyczące remontu pomostu plaży
w miejscowości Krzywe;
- Podpisano umowę na dofinansowanie budowy sali sportowej przy gimnazjum w PłocicznieTartak ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na
kwotę 200 000 zł;
- W miesiącu maju i czerwcu odbyły się spotkania zespołu roboczego do spraw szlaków
turystycznych Suwalszczyzny w ramach programu ministerstwa rozwoju regionalnego trasy
rowerowej Polski wschodniej;
- W dniu 5 maja 2008 r. Wójt spotkał się z Merem Mariampola na temat realizacji wspólnego
projektu dotyczącego rozbudowy sieci wodno-kanalizacyjnej zadanie drugie oraz
przebudowa stacji wodociągowej w Starym Folwarku;
- W dniu 8 czerwca 2008 r. gmina reprezentowała się w Warszawie, brała udział w promocji
gmin woj. podlaskiego;
- Zakończono budowę sieci wodociągowej wsi Gawrych Ruda;
- Wykonano instalację odgromową oraz remont elewacji budynku Urzędu Gminy;
- Uzyskano pozwolenie na budowę, na rozbudowę sieci wodno-kanalizacyjnej w Starym
Folwarku;
- Wykonano nawierzchnię asfaltową we wsi Okuniowiec;
- Wykonano remont drogi Wasilczyki - Kropiwne Nowe;
- Opracowano dokumentację projektową drogi wojewódzkiej na odcinku SuwałkiPoddubówek;
- Opracowano dokumentację na budowę drogi wraz z odwodnieniem we wsi Krzywe – nowe
osiedle;
- Przeprowadzono konkurs na dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi. Na to
stanowisko została wyłoniona Pani Alicja Rawa-Cimochowska;
Pan Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy przedstawił sprawozdanie z wykonania uchwał
Rady Gminy podjętych na XIV Sesji w dniu 22 kwietnia 2008 r. - stanowi 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.
Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady Gminy zapoznali ze sprawozdaniami
z działalności komisji.
Radny Marek Jeromin – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zapoznał ze sprawozdaniem
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy - stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
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Radny Feliks Złotnik – Przewodniczący Komisji Rolniczo-Gospodarczej zapoznał
ze sprawozdaniem Komisji Rolniczo-Gospodarczej Rady Gminy - stanowi załącznik nr 8 do
protokołu.
Radna Wiesława Malinowska – Przewodnicząca Komisji Społecznej zapoznała
z sprawozdaniem Komisji Społecznej Rady Gminy – stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Rada Gminy Suwałki przyjęła sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej, Komisji
Rolniczo-Gospodarczej i Komisji Społecznej Rady Gminy w okresie między sesjami.
Ad. 6
Interpelacje i zapytania.
Przewodniczący Rady poprosił o zabranie głosu Pana Szczepana Ołdakowskiego – Starostę
Suwalskiego.
Pan Szczepan Ołdakowski – Starosta Suwalski podziękował za zaproszenie na obrady sesji.
Stwierdził, że jest to okazja żeby wymienić się planowanymi działaniami jakie wspólnie
z gminą chcemy realizować na terenie gminy i powiatu. Powiat Suwalski jest typowo rolniczy
i ma mało dochodów własnych a oczekiwania mieszkańców co do realizacji zadań
powiatowych są bardzo duże. Powiat ma szeroki zakres zadań, który musi realizować.
Zadania dotyczące m. in. walki z bezrobociem, pomocy społecznej, rozwoju powiatu, analizy
infrastruktury głównie transportowej, turystyki. Chcemy wspierać działania mieszkańców
w organizacji a także samorządy. Powiat organizuje i przeprowadza spotkania, szuka środków
na wsparcie dokształcania w tym zakresie. Powiat suwalski jest koordynatorem wyznaczonym
przez Urząd Marszałkowski do prowadzenia prac planistycznych przebiegu tras rowerowych
w ramach programu „Polska wschodnia” na terenie trzech powiatów. W sferze polityki
społecznej budujemy w m. Lipniak dla osób po kryzysie psychicznym Ośrodek Wsparcia dla
Osób Pokrzywdzonych. Otrzymaliśmy środki finansowe na utworzenie Ośrodka Wsparcia
dla Osób Pokrzywdzonych Przemocą w Rodzinie” - Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie
przystępuje do organizacji takiego ośrodka. Chcemy dokonać rozpoznania co do sytuacji osób
niepełnosprawnych, ile takich osób jest i jakiego typu pomocy potrzebują.
Powiat posiada 568 km dróg. Jest to duża cześć dróg, którymi musimy się zajmować.
W poprzedniej kadencji wyremontowano ponad 100 km dróg powiatowych w tym 68 km
pokryto asfaltem. Na zadania inwestycyjne udało się pozyskać środki finansowe w wysokości
odpowiadającej budżetowi powiatu. W tym roku powiat suwalski z własnego budżetu
wyasygnował na zadania inwestycyjne około 1 mln. zł. Podjął uchwałę o emisji obligacji na
kwotę 3 mln zł po, to żeby mieć udział środków własnych we wnioskach jakie składamy
o środki unijne a także we wnioskach o działaniach wspólnych z gminami gdzie gminy
proponują nam współfinansowanie remontu czy modernizację tych dróg. Składaliśmy
wnioski o przeznaczenie z rezerwy Ministerstwa Infrastruktury środków finansowych na
modernizację dróg powiatowych i dróg z miasta na prawach powiatu. W tym roku złożyliśmy
trzy wnioski między innymi wniosek dotyczący budowy drogi m. Białe-NiemcowiznaBakaniuk, które zostały rozpatrzone negatywnie. Cała póla środków z rezerwy ministra
została przeznaczona na remonty mostów. Jednak nie chcemy rezygnować z tego
przedsięwzięcia, w porozumieniu z Panem Wójtem chcemy wykonać przynajmniej część tego
przedsięwzięcia i wspólnymi siłami oraz zadeklarowanymi środkami przez gminę także
środkami powiatu suwalskiego jesteśmy w stanie to zrealizować. Przyjęliśmy założenia żeby
w tym okresie tych środków, które uda się zgromadzić, własnych z zewnątrz w każdej gminie
wykonać pewien odcinek dróg powiatowych lub je zmodernizować. Wspólnie z Wójtem
rozpoczęliśmy budowę chodnika w m. Płociczno-Tartak. W tym roku chcemy kolejny
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odcinek tego chodnika wybudować, w tej chwili wykonawca przystępuje już do realizacji
tego zadania. Również zakupujemy wyposażenie dla Zarządu Dróg Powiatowych zwłaszcza
sprzęt do bieżącego utrzymania dróg np. zakup ciągnika z koparką oraz odpowiednim
urządzeniem do tak zwanego wolnego biegu. W tym roku zakupiliśmy równiarkę co też nam
obniży koszty wiosennego wyrównywania dróg żwirowych i gruntowych, których w
Powiecie jest ponad 200 km.
Radny Andrzej Safinowski – zapytał czy jest prawdą, że Starostwo Powiatowe ogłosiło
przetarg na wycinkę drzew rosnących w pasie drogi. Jest to krzywdzące ponieważ mieszkańcy
te drzewa sadzili, a teraz przyjeżdża firma i wycina.
Odpowiedzi udzielił Pan Jan Muszyński – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych –
poinformował, że musi być przetarg na wycinkę drzew, które są w pasach drogowych.
Oczywiście nie może być inna procedura. Minister zakwestionował tą sprawę, że my
rozdajemy drzewa rolnikom rosnące w pasie drogowym. Z jakiego terenu są drzewa wycinane
staramy się te pieniądze przeznaczać na tą miejscowość.
Wójt Gminy – zwrócił uwagę, że jeżeli wycinają drzewa to żeby posprzątali po sobie, bo są
sygnały np. z m. Potasznia , że nie było posprzątane.
Dyrektor Zarządu Dróg – wyjaśnił, że jest mu znana sprawa w m. Potaszni, myśmy
w Potaszni nie wycinali drzew, to jest odcinek miasta.
Radny Józef Jankowski – zwrócił się z prośbą o przebudowę w m. Płociczno skrzyżowania
drogi Suwałki-Bryzgiel ponieważ bardzo często są wypadki. Składaliśmy wniosek
o przebudowę w 1997 r. do Dyrektora Dróg Powiatowych i do tej pory nie mamy odpowiedzi.
Pan Szczepan Ołdakowski - Starosta Suwalski zaproponował , żeby wspólnie z radnym
w następnym tygodniu pojechać tam na miejsce zobaczyć jak wygląda w terenie i rozwiązać
ten problem.
Radny Feliks Złotnik – zapytał jak przedstawia się sprawa skrzyżowanie drogi we wsi
Zielone Królewskie.
Pan Jan Muszyński - Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych odpowiedział, że sprawa jest
w toku , zlecone jest dla geodety okazanie granic.
Radna Maria Warakomska – zwróciła się z prośbą o remont drogi we wsi Leszczewek
w kierunku do Nowej Wsi. Jest to droga uczęszczana i przez wiele lat nic nie było robione,
mieszkańcy może już nie chcą od razu asfaltu ale żeby chociaż podsypać - wyżwirować.
Dyrektor Zarządu Dróg – odpowiedział, że jeżeli w powiecie zostaną wygospodarowane
jakieś wolne środki to będzie wykonany remont. Ostatnio była równiarka, została ta droga
zrobiona ale droga wymaga przede wszystkim przebudowy.
Radny Andrzej Safinowski – zapytał dlaczego nie są wycinane krzaki rosnące w pasie drogi
jak są wycinane drzewa. Odcinek drogi Potasznia od remizy do mostu w kierunku do Osowej
jest bardzo zarośnięty. Kto wycina drzewa to powinien również wyciąć krzaki.
Starosta Suwalski – poinformował, że powiat co roku realizuje program drogowiec w ramach
organizowanych robót publicznych. Chcemy zatrudnić osoby bezrobotne, Zarząd Dróg
wyposaży w sprzęt i te osoby mają usuwać krzaki z poboczy dróg powiatowych. W tym roku
jest problem z znalezieniem odpowiednich kandydatów do takiego zatrudnienia.
Sołtys wsi Stary Folwark – zwróciła się z prośbą o remont drogi w miejscowości Stary
Folwark w kierunku do PTTK, która łączy się z drogą Sejny-Suwałki. Co roku mieszkańcy
zgłaszają wnioski za pośrednictwem Wójta, pisaliśmy też pisma do Starostwa Powiatowego
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w Suwałkach. Jesteśmy turystyczną miejscowością, przyjeżdżają ludzie z zagranicy. Bardzo
prosimy coś z tym zrobić.
Starosta Suwalski – odpowiedział, że jest to problem, żebyśmy mieli budżet tak jak miasto
200 mln. zł to byśmy te drogi zrobili w ciągu jednej kadencji natomiast budżet powiatu jest
wielkości 20 mln. zł dlatego robimy to tak długo. Dziury na tym asfalcie, które są Zarząd
Dróg będzie systematycznie łatał ale nie obiecuje, że w najbliższym czasie pokryjemy tą
drogę nowym asfaltem. Jest taki odcinek drogi (grunt Skarbu Państwa tam gdzie powstaje
stacja hydrologiczna do jeziora) będziemy remontowali i przebudowywali kawałek drogi,
będzie to droga żwirowa.
Sołtys wsi Poddudówek – zapytał w sprawie drogi w m. Poddubówek został nasypany żwir nie
w tym miejscu co trzeba.
Dyrektor Zarządu Dróg – odpowiedział, że na drogę został podsypany żwir z bieżącego
utrzymania 7 czy 8 wywrotek w tych miejscach gdzie na wiosnę i jesienią było bardzo trudno
przejechać. Nikt nie planował tej drogi robić w całości, robić w całości to jest jeszcze większe
przedsięwzięcie niż w Leszczewie ponieważ tam są drzewa, które trzeba najpierw usunąć,
wykarczować i czy wogóle ludzie pozwolą, wejść w grunty.
Pan Szczepan Ołdakowski Starosta Suwalski – proszę zrozumieć, że my chcemy zrobić jak
najwięcej i zrozumieć w sytuacji jakiej jesteśmy, nie wszyscy robią wszystko na raz, tak samo
i gminy nie robią wszystkiego na raz. Więc bardzo proszę o wyrozumiałość i cierpliwość,
staramy robić jak najwięcej i wychodzić w kierunku waszych potrzeb.
Przewodniczący Rady podziękował dla Starosty Suwalskiego i Dyrektora Zarządu Dróg za
przybycie na obrady sesji.
Przerwa 5 min.
Radny Jarosław Wudkiewicz – zwrócił się z prośbą o poinformowanie na temat przedszkoli
alternatywnych ponieważ z tego co mu wiadomego przedszkola w mieści nie przyjmują dzieci
z terenu gminy.
Radny Marek Jeromin – zapytał kiedy ruszy budowa garażu przy OSP w Sobolewie.
Rada Wiesława Malinowska – zwróciła się z prośbą o przesunięcie godzin oświetlenia
ulicznego w miejscowościach turystycznych .
Radny Adam Szczerbowski zwrócił się z:
- prośbą o ustawienie dwóch tablic informacyjnych z nazwą m. Czarnakowizna - jedna od
strony wsi Osowa a druga od strony wsi Okrągłe.
- prośbą o wycięcie krzaków rosnących przy drodze we wsi Osowa;
- zapytaniem czy gmina składała wnioski o środki na boiska.
Radny Marek Huszcza zapytał kiedy będzie ustawiona tablica ogłoszeń w miejscowości
Płociczno-Tartak.
Przewodniczący Rady – zwrócił się z zapytaniem w sprawie ekranu akustycznegonaturalnego w Krzywem, niby rośnie ale jego nie widać.
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Sołtys wsi Stary Folwark zapytała odnośnie PTTK jak przedstawia się sytuacja bo kiedyś było
ustalone, że nasi mieszkańcy mają prawo wstępu na obszar PTTK, ponieważ były takie
sytuacje, że musieli płacić za wstęp.
Sołtys wsi Gawrych Ruda – zwrócił się również z prośbą o przedłużenie godzin oświetlenia
ulicznego w okresie letnim.
Sołtys wsi Wychodne – zwrócił się z prośbą, żeby przesyłać projekty uchwał dla sołtysa tych
wsi której dana sprawa dotyczy np. jak na dzisiejszej sesji uchwała w sprawie przystąpienia
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania części wsi Wychodne.
Pan Ryszard Jankowski Rada Sołecka Płociczno – poinformował, że na jednej z sesji zwrócił
się z zapytaniem do radcy prawnego odnośnie rady sołeckiej, na które otrzymał odpowiedź
pisemną uważa, że nie otrzymał odpowiedzi na postawione pytanie są to „bzdury”.
Ad. 7
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.
Pani Danuta Bućko – Skarbnik Gminy zwróciła się do Rady Gminy o przyjęcie dodatkowych
zmian do przedłożonego wcześniej projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na
2008 rok. Wprowadzone zmiany zostały omówione.
Pan Maciej Suchocki - Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zaproponowane zmiany
do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok. Udział w głosowaniu
wzięło 15 radnych. Za przyjęciem głosowało 15 radnych. Głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.
Pani Danuta Bućko – Skarbnik Gminy odczytała projekt uchwały w sprawie zmian
w budżecie gminy na 2008 rok wraz z zaproponowanymi zmianami.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie budżetu gminy na
2008 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 zatem UCHWAŁĘ Nr XV/147/08 w sprawie zmian w budżecie gminy na
2008 rok – stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
Ad. 8
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Zielone Kamedulskie, w Gminie
Suwałki.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały. W związku z tym Pan Maciej
Suchocki - Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu brało udział 15 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Podjęto zatem w głosowaniu jawnym
jednogłośnie UCHWAŁĘ NR XV/148/08 w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Zielone Kamedulskie,
w Gminie Suwałki – stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
Ad. 9
Rozpatrzenie projektu w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego części wsi Wychodne, w Gminie Suwałki.
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Pan Zbigniew Mackiewicz Sekretarz Gminy wystąpił z prośbą o wprowadzenie autopoprawek
do projektu uchwały:
- W tytule uchwały dodać słowo: „i Zielone Królewskie”
- w § 1 dopisać: „i Zielone Królewskie”
- w § 3 dopisać: „i Nr 2”.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie autopoprawki do uchwały. W głosowaniu brało
udział 15 radnych. Za przyjęciem autopoprawek 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 Pan Maciej
Suchocki - Przewodniczący Rady odczytał i poddał pod głosowanie projekt uchwały.
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 XV/149/08 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wychodne i Zielone Królewskie w
Gminie Suwałki – stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
Przerwa 5 min
Ad. 10
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części wsi Bród Nowy, w gminie Suwałki.
Pani Katarzyna Jabłońska – poinformował, że projekt planu został opracowany zgodnie
z wymaganą procedurą uzyskał odpowiednie opinie i uzgodnienia, był wyłożony do
publicznego wglądu, nie wpłynęły żadne uwagi dotyczące ustaleń zawartych w projekcie
planu. Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia będzie skutkować uruchomieniem
eksploatacji złóż kruszywa – do budżetu wpłyną środki finansowe z tytułu podatku oraz
innych opłat. W związku z tym celowe jest podjęcie uchwały zatwierdzającej w/w plan
miejscowy.
Pan Maciej Suchocki - 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.
Rada Gminy większością głosów podjęła UCHWAŁĘ NR XV/150/08 w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Bród Nowy, w gminie
Suwałki – stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
Ad. 11
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie
w drodze bezprzetargowej nieruchomości w obrębie ewidencyjnym Kuków-Folwark
i Kuków.
Pan Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy wyjaśnił, że Przedsiębiorstwo Produkcji
Materiałów Drogowych „Kruszbet” posiada koncesję na wydobycie kruszywa naturalnego na
gruntach we wsiach Kuków-Folwark i Kuków. Działki gminne stanowiące drogi przebiegają
przez teren objęty koncesją.
Radny Józef Jankowski zapytał jaka jest długość tego odcinka drogi?
Sekretarz Gminy odpowiedział – pow. tej drogi 1 ha 52 ar, około 6 m szerokości czyli z tego
wynika, że jest to powierzchnia około 2,5 km wszystkich dróg, które wydzierżawimy dla
Kruszbetu.
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Pan Maciej Suchocki - 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.
Rada Gminy większością głosów podjęła UCHWAŁĘ NR XV/151/08 w sprawie
wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej nieruchomości
w obrębie ewidencyjnym Kuków-Folwark i Kuków – stanowi załącznik nr 14 do
protokołu.
Ad. 12
Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XIII/127/08 Rady Gminy
Suwałki z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie zamiany działek w obrębach ewidencyjnych
Leszczewek i Czerwony Folwark.
Pan Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy wyjaśnił, że w uchwale Nr XIII/127/08 Rady
Gminy Suwałki z dnia 14 marca 2008 r. omyłkowo wpisano nr działek oraz powierzchnie
działek stanowiących własność Skarbu Państwa będące w trwałym zarządzie Wigierskiego
Parku Narodowego w Krzywem.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.
Pan Maciej Suchocki - 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 zatem jednogłośnie UCHWAŁĘ Nr
XV/152/08 – zmieniająca Uchwałę Nr XIII/127/08 Rady Gminy Suwałki z dnia
14 marca 2008 r. w sprawie zamiany działek w obrębach ewidencyjnych Leszczewek
i Czerwony Folwark - stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
Ad. 13
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiany działek w obrębach ewidencyjnych
Wasilczyki i Kropiwne Nowe.
Pan Tadeusz Chołko – Wójt Gminy wyjaśnił, że działka nr 1/1 położona w obrębie
ewidencyjnym Wasilczyki oraz działka nr 143/1 położona w obrębie ewidencyjnym
Kropiwne Nowe stanową własność Stanisława Milewskiego. W chwili obecnej przez w/w
działki na gruncie przebiega droga gminna. Natomiast działka nr 2/2 położona w obrębie
ewidencyjnym Wasilczyki oraz działka nr 144/4 położona w obrębie ewidencyjnym
Kropiwne Nowe stanowią własność Gminy Suwałki i zgodnie z ewidencją gruntów stanowią
pas drogi gminnej. W celu uregulowania stanu faktycznego drogi na gruncie ze stanem
prawnym należy dokonać zmiany w/w działek.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.
Pan Maciej Suchocki - 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 zatem jednogłośnie UCHWAŁĘ Nr
XV/153/08 w sprawie zamiany działek w obrębach ewidencyjnych Wasilczyki
i Kropiwne Nowe - stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
Ad. 14
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi
Suwalskiemu.
Pan Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy wyjaśnił, że ze względu na bardzo niskie
nakłady finansowe na bieżące utrzymanie dróg, Zarząd Dróg Powiatowych w Suwałkach
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zwrócił się z prośbą o zakup materiałów na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr
1150B na odcinku – od końca wykonanego chodnika w 2007 r. do skrzyżowania koło baru
„Pod Dąbkiem” w miejscowości Płociczno? W chwili obecnej dokonane są obmiary
z których wynika, że gmina za kwotę 8 000 zł kupi kostkę i przekaże dla powiatu. Dzisiaj
przeliczyliśmy dokładnie i powiat nie ma środków na zakup obrzeży także są jeszcze
potrzebne środki na zakup obrzeży w wysokości 6 000 zł . W związku z tym zachodził
potrzeba wprowadzenia autopoprawki do projektu uchwały zamiast kwoty „8 000 zł” wpisać
„14 000 zł”.
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 zostały przyjęta jednogłośnie.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.
Pan Maciej Suchocki - 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
XV/154/08 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Suwalskiemu - stanowi
załącznik nr 17 do protokołu.
Ad. 15
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi
Województwa Podlaskiego.
Pan Tadeusz Chołko – Wójt Gminy wyjaśnił, że w celu poprawy bezpieczeństwa
rowerzystów oraz pieszych na odcinku Suwałki-Poddubówek Gmina zamierza wspólnie
z Podlaskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Białymstoku wybudować ścieżkę rowerową
na w/w odcinku. Gmina wykonuje projekt techniczny i przekaże środki na wykup gruntów
a realizacją zajmuje się Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.
Pan Maciej Suchocki - 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
XV/155/07 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa
Podlaskiego – stanowi załącznik nr 18 do protokołu.
Ad. 16
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla
Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku.
Pan Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy poinformował, że w okresie letnim na terenie
Gminy Suwałki, zwłaszcza w turystycznych miejscowościach, znacząco wzrasta liczba osób
przebywających w celach turystycznych. Są to osoby z Miasta Suwałki oraz przyjezdni
z całego kraju, zwiększa to prawdopodobieństwo wystąpienia wykroczeń i przestępstw.
Ze względu na brak na terenie gminy posterunku policji, który mógłby dbać o bezpieczeństwo
turystów i mieszkańców, gmina wzorem lat ubiegłych chce zapewnić w okresie wakacyjnym
patrol policji w turystycznych miejscowościach gminy. W tym celu zostanie podpisane
porozumienie z Wojewódzką Komendą Policji w Białymstoku i przekazana kwota 3 000 zł
z przeznaczeniem dla Miejskiej Komendy Policji w Suwałkach, która zapewni patrole policji
w okresie wakacyjnym w miejscowościach Stary Folwark, Wigry, Płociczo-Tartak,
Płociczno-Osiedle, Gawrych Ruda.
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Zwrócił się z prośbą o wprowadzenie autopoprawki do projektu uchwały w § 1 zamiast słów:
pokrycie kosztów utrzymania i funkcjonowania” wpisać „zakup paliwa dla samochodów
służbowych”
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie autopoprawkę do uchwały. W głosowaniu
brało udział 15 radnych. Za przyjęciem autopoprawki głosowało 13 radnych, przeciwnych
1 radny, wstrzymujących się 1 radny. Autopoprawka zostały przyjęta większością głosów.
Przewodniczący Rady – zwrócił się do Wójta aby w ramach wyjazdów tych policjantów
również zajechali na plażę miejską w Krzywem.
Pan Maciej Suchocki - Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. Udział
w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, przeciw 1
radny, wstrzymał się 1 radny. Podjęto większością głosów UCHWAŁĘ Nr XV/156/08
w sprawie przekazania środków finansowych dla Komendy Wojewódzkiej Policji
w Białymstoku - stanowi załącznik nr 19 do protokołu.
Ad. 17
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Suwalskiemu.
Pan Dariusz Saweliew – Kierownik Ref. ds. PSG poinformował, że uchwałę podejmuje się ze
względu na uczestnictwo dzieci z terenu Gminy Suwałki: 2 osoby ze Szkoły Podstawowej im.
Papieża Jana Pawła II w Nowej Wsi i 1 osoba z Zespołu Szkół w Przebrodzie w akcji
Sportowisko 2008, która odbędzie się w dniach 23 czerwca -05 lipca 2008 r. w Warszawie.
Organizatorami akcji są Bank Gospodarki Żywnościowej i Szkoła Tenisa Tie Break przy
współoorganizacji Starostwa Powiatowego w Suwałkach. Ze względu na ograniczony budżet
w/w instytucji brakuje środków na opłacenie wynagrodzenia opiekunom. Wobec powyższego
Gmina Suwałki w formie porozumienia zamierza przekazać Starostwu Powiatowemu kwotę
450 zł, która zostanie przekazana na pokrycie kosztów opieki nad dziećmi z terenu Gminy
Suwałki.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.
Pan Maciej Suchocki - 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
XV/157/08 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Suwalskiemu- stanowi
załącznik nr 20 do protokołu.
Ad. 18
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustanowienia sztandaru i ceremoniału
używania sztandaru Zespołowi Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak.
Pani Irena Walendzewicz – Kierownik Gminnego Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego
Szkół poinformowała, że w związku z nadaniem od dnia 01.09.2008 r. imienia Lotników
Polskich Zespołowi Szkół w Płocicznie-Tartak zachodzi uzasadnienie ustanowienia placówce
sztandaru i ceremoniału używania sztandaru podczas uroczystości szkolnych i pozaszkolnych.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.
Pan Maciej Suchocki - 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
XV/158/08 w sprawie ustanowienia sztandaru i ceremoniału używania sztandaru
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Zespołowi Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak - stanowi załącznik nr 21 do
protokołu.
Przerwa 10 min
Ad. 19
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia Gimnazjum w Starym Folwarku.
Pan Tadeusz Chołko – Wójt Gminy poinformował, że sprawa utworzenia gimnazjum
w Starym Folwarku była omawiana na każdej komisji Rady Gminy i poza komisjami.
Chcemy mieć mądrych, dobrych mieszkańców, obywateli naszej gminy, państwa i po to
między innymi zasadniczym celem jest podjęcie uchwały o utworzeniu gimnazjum w Starym
Folwarku. Może to jest inwestycja kosztowna ale nie ma nic lepszego niż inwestowanie
w młodego człowieka. Wyniki egzaminów klas VI w szkole w Starym Folwarku są
najwyższe nie tylko w gminie, w powiecie ale w województwie, w sporcie również są dobre
wyniki. Ze względu na dobro dzieci i bezpieczeństwo gdyż jest to bezpieczna szkoła
zwracam się z prośbą o podjęcie tej uchwały. Koszty wzrosną teraz mamy wyliczone o 100
tys. zł, jak będzie inflacja dojdą jakieś pożyczki to przynajmniej 150 tys. zł rocznie - to są
założenia. Dochody naszej gminy w przeciągu tego i przyszłego roku powinny wzrosnąć
około 1,5 mln zł. To są dochody ze żwirowni, które powstają i dochody, które będziemy mieli
z elektrowni wiatrowych. Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Starym Folwarku
dostarczyła 6 oświadczeń rodziców, że dzieci będą chodziły do szkoły w Starym Folwarku
(dwoje dzieci z terenu naszej gminy i czworo dzieci z tereny gminy Krasnopol).
Pan Stanisław Milewski – rodzic ze Starego Folwarku zwrócił się do Przewodniczącego Rady
i radnych, którzy nie są z okręgu Starego Folwarku, żeby kierowali się dobrem dziecka, że
wszystkie dzieci są nasze. Wiadomo jest, że szkoły duże nie zapewniają bezpieczeństwa bo
nauczyciel nie jest w stanie 30 osobowej klasy dopilnować. Nasza szkoła jest bezpieczna
i ma dobre wyniki w nauczaniu. Pozostawienie dzieci w tej szkole wśród swojego
środowiska jest najważniejsze w tym okresie w życia dziecka ponieważ gdy skończy
gimnazjum jest trochę dojrzalsze i wtedy łatwiej wejść mu do szkoły średniej. Dlatego proszę
o podjęcie dobrej, słusznej decyzji aby pozwolić tym dzieciom żeby miały dobre warunki.
Chciałbym powiedzieć, że rodzice byli bardzo zaangażowani w pomoc dla szkoły np. przy
remoncie szkoły i w dalszym ciągu będą pomagać jeżeli będzie taka potrzeba.
Radna Wiesława Malinowska - również przyłącza się do tego głosu i zwróciła się z prośbą do
radnych o przychylne ustosunkowanie się do głosowania. Wiadomo, że oświata nigdy nie
była rentowna zawsze trzeba było do niej dokładać ale trzeba zwrócić uwagę na to, że kiedyś
to zaprocentuje. Nie zwracamy w tej chwili uwagi jakie zagrożenia płyną, na dzieci, które
wychodzą ze szkoły podstawowej, to są naprawdę małe dzieci muszą dojechać tyle
kilometrów do miasta. W mieście trafiają do klasy o liczbie co najmniej 30 osób. Ponadto
wiadomo, że chodzi tutaj o kwestię wychowawczą są narażone na różnego rodzaju
niebezpieczeństwo takie jak: narkotyki, palenie papierosów i inne przeróżne rzeczy. Nie
można tutaj mówić, że na każde dziecko będziemy fundować indywidualne nauczanie. To nie
jest indywidualne nauczanie, one kiedyś tutaj wrócą i będą też może w tych władzach, będą
po prostu zarządzały tą gminą. Jeżeli pomożemy im w wykształceniu w momencie kiedy mają
trudny okres dojrzewania, kiedy trafiają na wiele pokus. Uważam, że rodzice i Pan Wójt
podjął bardzo odważną decyzję i ja również ze swojej strony proszę o przychylne
przegłosowanie.
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Radca Prawny – poinformował, że kancelaria obsługuje również gminę Płaska i też tam jest
gimnazjum, że wyniki nauczania w tym gimnazjum są bardzo dobre i wszyscy z tego
rozwiązania są zadowoleni.
Przewodniczący Rady – jak Pan Mlewski powiedział wszystkie dzieci są nasze i myślę, że tak
wszyscy radni myślą o wszystkich dzieciach z naszej gminy. Na pewno starają się, żeby było
jak najlepiej niestety nie wszędzie ze względów technicznych możemy należycie dbać o te
dzieci. Chociaż na początku bardzo delikatnie przyglądałem się temu tematowi myślę, że tutaj
jak koleżanka radna powiedziała i Pan Wójt należy zainwestować w te dzieci jeżeli jest taka
możliwość. Nasza gmina rozwija się w dobrym tempie, w dobrym kierunku i koszty, które
trzeba będzie wyłożyć na gimnazjum nie będą miały dużego obciążenia dla naszego budżetu.
Pan Maciej Suchocki - Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie utworzenia Gimnazjum w Starym Folwarku. 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 XV/159/08 w sprawie utworzenia
Gimnazjum w Starym Folwarku - stanowi załącznik nr 22 do protokołu.
Ad. 20
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkół
w Starym Folwarku.
Przewodniczący Rady – poinformował, że w związku z podjętą uchwałą w sprawie
utworzenia Gimnazjum w Starym Folwarku zasadne jest utworzenie z dniem 1 września
2008 r. Zespołu Szkół w Starym Folwarku, ponieważ obie placówki będą funkcjonowały
w jednym budynku, zespołem będzie zarządzał jeden dyrektor, a mienie ruchome szkoły
podstawowej i gimnazjum będzie wspólną własnością zespołu.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.
Pan Maciej Suchocki - 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
XV/160/08 w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkół w Starym Folwarku – stanowi
załącznik nr 23 do protokołu.
Ad. 21
Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr I/3/06 Rady Gminy Suwałki
z dnia 23 listopada 2006 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy
Suwałki.
Przewodniczący Rady poinformował, że Radny Andrzej Safinowski złożył rezygnację
z członka Komisji Rewizyjnej. Zgodnie z § 33 ust. 1 Statutu Gminy Suwałki Komisja
Rewizyjna Rady Gminy Suwałki działa w składzie 5 radnych więc jest potrzeba wskazania
kandydata do składu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy na miejsce Radnego Andrzeja
Safinowskiego
Radny Henryk Butkiewicz – Wiceprzewodniczący Rady zgłosił Radną Marię Warakomską.
Radna Maria Warakomska wyraziła zgodę.
Radni nie zgłosili innych kandydatów.
Przewodniczący Rady odczytał i poddał pod głosowanie projekt uchwały. Udział
w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych, przeciw 2
radny, wstrzymał się 2 radnych. Podjęto większością głosów UCHWAŁĘ Nr XV/161/08
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zmieniająca uchwałę Nr I/3/06 Rady Gminy Suwałki z dnia 23 listopada 2006 r.
w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Suwałki - stanowi załącznik nr 24
do protokołu.
Ad. 22
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Suwałki.
Przewodniczący Rady poinformował, że podjęcie uchwały jest podyktowane tym, że na
terenie gminy występują złoża kruszywa naturalnego naturalne i są osoby, które chcą
eksploatować. W związku z tym należy wprowadzić zmiany w Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.
Pan Maciej Suchocki - Przewodniczący odczytał i 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
XV/162/08 w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Suwałki – stanowi załącznik nr 25 do
protokołu.
Ad. 23
Odpowiedzi na zapytania i interpelacje:
Pani Irena Walendzewicz – Kierownik GZEAS udzieliła odpowiedzi odnośnie przedszkoli.
W dniu 10.01.2008 r. Minister Edukacji Narodowej wydał rozporządzenie w sprawie
rodzajów innych form wychowania przedszkolnego warunków tworzenia i organizowania.
W naszym systemie edukacji istnieje tylko jedna forma wychowania przedszkolnego tj.
przedszkola, które obejmują kształcenie dzieci od 3-6 roku życia. Minister edukacji
dopuszcza od tego roku tworzenie innych form wychowania przedszkolnego. Ich celem jest
to, żeby zespoły przedszkolne, punkty przedszkolne funkcjonowały przynajmniej kilka dni
w tygodniu przez kilka godzin - nie przewidują pobytu całodziennego dziecka. Chodzi o to,
żeby dziecko przebywało chociaż kilka godzin w grupie rówieśników i realizowało chociaż
część podstawy programowej. W tym roku Gmina zgłosiła się jako partner do dużego
projektu, którego liderem jest fundacja Komeńskiego z Warszawy. Do tego projektu weszło
pięć gmin z województwa podlaskiego między innymi nasza gmina. Termin złożenia tego
projektu był do dnia 6.06.2008 r. Przeprowadziliśmy diagnozę potrzeb, największa potrzeba
posłania dzieci jest w rejonie obwodu Zespołu Szkół w Przebrodzie. W Płocicznie nie było
takiego zainteresowania ale Pani Dyrektor zorganizowała, żeby rodzice posłali 15 dzieci na
te cztery razy w tygodniu na 4 godziny do Zespołu Przedszkolnego. Planujemy utworzenie
tych dwóch zespołów od 1 października 2008 r. do 30 czerwca 2010 r. przy Zespole Szkół
w Przebrodzie i w Płocicznie-Tartak. W pobyt tych dzieci będą włączeni rodzice, bo
rozporządzenie przewiduje że nauczyciel, wychowawca będzie współpracował
z rodzicami czyli obowiązkowo będą musiały być w tych grupach dyżury rodzica. Zespoły te
przez okres najbliższych dwóch lat będą finansowane ze środków unijnych.
Wójt Gminy poinformował, że przed Sesją rozmawiał z Prezydentem Buczyńskim, który
powiedział, że wszystkie dzieci z gminy są przyjęte do przedszkola w mieście.
Pan Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy udzielił odpowiedzi:
- Odnośnie oznakowania miejscowości Czarnakowizna – poinformował, że tablice zostaną
ustawione. Zwrócił się do radnego aby wskazał, w którym miejscu te tablice mają być
ustawione.
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- Odnośnie budowy garażu OSP w Sobolewie - poinformował, że jest podpisana umowa
z wykonawcą tej inwestycji i w przyszłym tygodniu wchodzi na plac budowy.
- Odnośnie tablicy ogłoszeń w Płocicznie-Tartak – poinformował, że urząd zleci wykonanie
i zostanie ustawiona.
- Odnośnie pobierania opłat w PTTK za wejście na drogę – wyjaśnił, że w 2006 r. te opłaty
nie obowiązywały gdyż droga była gminy. PTTK wystosował pismo do sądu
o unieważnienie decyzji przekazującej tą drogę na rzecz gminy. Decyzja wojewody została
uchylona i w tej chwili droga jest Skarbu Państwa. W chwili obecnej droga jest Skarbu
Państwa a w administracji Starostwa Powiatowego. PTTK nie ma w tej chwili jasnej
przesłanki do pobierania tej opłaty. Pytałem czy PTTK ma jakieś upoważnienie od Skarbu
Państwa czy Starostwa żeby takie opłaty pobierać niestety takiego dokumentu nie posiada.
Argumentuje to tym, że oni ponieśli i ciągłe ponoszą nakłady na utrzymanie tej drogi.
W roku ubiegłym nazbierano 6 tys. zł opłaty a ta opłata na dzień dzisiejszy wynosi 1,50 zł.
W chwili obecnej musimy wspólnie podjąć jakieś stanowisko w tej sprawie.
Pan Tadeusz Chołko – Wójt Gminy udzielił odpowiedzi:
- Odnośnie rosnących krzaków przy drodze zgłoszonych przez radnego Szczerbowskiego
poinformował, że zostaną wycięte.
- Odnośnie wydłużenia czasu oświetlenia ulicznego w miejscowościach turystycznych poinformował, że wspólnie z Komisją Rolniczo-Gospodarczą zostanie rozpatrzone gdyż
w budżecie gminy jest określona ilość środków finansowych. W tej chwili nie udzieli
jednoznacznej odpowiedzi.
- Odnośnie nasadzeń w Krzywem – poinformował, że w poniedziałek jest spotkanie w m.
Krzywe i uzgodnimy tą sprawę z Prezesem Kruszbetu.
Pan Dariusz Saweliew – Kierownik Ref. ds. PSG udzielił odpowiedzi na zadane pytanie
w sprawie środków finansowych na boiska. Poinformował, że nie rezygnujemy z tego
programu bo realizuje ten projekt Ministerstwo Sportu i jest adresowany do samorządów.
W tym roku stworzyła się możliwość pozyskania dodatkowych środków finansowych na
budowę sali sportowej w Płocicznie-Tartak. Dlatego żeśmy zaproponowali ministerstwu, że
w tym roku nie będziemy uczestniczyć w programie „Orlik” na rzecz stworzenia nam
możliwości dofinansowania sali sportowej w Płocicznie-Tartak. Otrzymamy środki
w wysokości 150 tys. zł na dofinansowanie na zakup sprzętu sportowego i wyposażenia sali
sportowej w Płocicznie-Tartak. Równolegle są prace kontynuowane jeżeli chodzi
o sporządzenie dokumentacji i myślę, że z tego programu w nowym roku budżetowym
skorzystamy.
Radca prawny – udzielił odpowiedzi na zapytanie Ryszarda Jankowskiego. Na sesji
w miesiącu marcu padło pytanie Ryszarda Jankowskiego jakie kompetencje ma rada sołecka.
Został zacytowany wtedy jeden z wyroków który był wydany w tej sprawie ponieważ od
1990 tak jak powstała ta ustawa nie zmienił się ten zapis a najszerzej o tym mówi wyrok
z 1991 r. w związku z tym ten wyrok cytowaliśmy. Następnie zmieniła się nazwa ustawy
kiedy wprowadzono powiaty i myślę, że jak Pan Jankowski dostał wydruk dopatrzył się, że
ustawa nazywa się o samorządzie terytorialnym (tak jak nazywała się od początku) a teraz
nazywa się o samorządzie gminnym.
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Ad. 24
Wnioski i oświadczenia.
Pan Tadeusz – Chołko – poinformował, że wystąpił z wnioskiem do Wojewody Podlaskiego
o ogłoszenie klęski żywiołowej na terenie naszej gminy. Wojewoda Podlaski przyjął ten
wniosek i została powołania komisja szacująca szkody. Zwrócił się do sołtysów i radnych
żeby przekazali mieszkańcom swoich miejscowości o zgłaszanie wniosków do gminy.
Pan Dariusz Saweliew – Kierownik Ref. ds. PSG poinformował o imprezach kulturalnych
jakie będą organizowane w okresie wakacyjnym na terenie gminy:
- 28.06.2008 r. – impreza ludowo-festynowa w Starym Folwarku;
- 13.07.2008 r. - impreza młodzieżowa w Starym Folwarku;
- 17.08.2008 r. – impreza szantowa;
- na początku sierpnia – dożynki gminne w Przebrodzie.
Pan Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady zapoznał z pismami:
- Pana Bernarda Pietrewicz zam. Podbudówek w sprawie dotyczącej realizacji inwestycji
budowy chodnika oraz ścieżki rowerowej;
- Pani Barbary Budrowskiej zam. Stary Folwark w sprawie wytyczenia i budowy drogi
w Starym Folwarku.
Ad. 25
Zamknięcie obrad.
Pan Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady Gminy po wyczerpaniu porządku obrad
zamknął obrady XV Sesji Rady Gminy Suwałki.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokołowała
Halina Marcinkiewicz

Przewodniczący Rady
Maciej Suchocki
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