P R O T O K Ó Ł Nr XVII/08
z obrad XVII Sesji Rady Gminy Suwałki w dniu 12 września 2008 roku.
Obrady Sesji trwały od godz. 1500 – 1730 w sali Nr 11 Urzędu Gminy Suwałki.
Obrady XVII 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 Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy, Pani Danuta Bućko
– Skarbnik Gminy, Pani Wanda Grygo – Kierownik Referatu ds. Inwestycyjnych
i Gospodarczych, Pani Beata Skrocka – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Suwałkach, Pan Sławomir Mitros – radca prawny, Pan Stanisław Szwengier – radny Rady
Powiatu, Pani Grażyna Lenkowska – Kierownik Wydziału Współpracy z Klientami
Detalicznymi BGŻ S.A. w Suwałkach, Pan Dariusz Gawełko – Starszy Menedżer Sprzedaży
Małych i Średnich Przedsiębiorstw BGŻ S.A. w Suwałkach, Pan K. Borkowski, Pan W.
Borkowski, Pan Piotr Grzęda, Pani Monika Grzęda – mieszkańcy wsi Bród Mały, Pan
Waldemar Pyrzanowski mieszkaniec wsi Biała Woda, Pani Wanda Majewska, sołtysi wsi listy obecności stanowią załączniki nr 2-4 w załączeniu do protokołu.
Ad. 1
Otwarcie obrad.
Pan Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady otworzył obrady XVII 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.
Pan Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady zapytał, czy Radni chcieliby wnieść uwagi
bądź propozycje do przedstawionego porządku obrad.
Pan Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy w imieniu Wójta Gminy wystąpił z wnioskiem
o wprowadzenie do porządku jako pkt. 14 „Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian
w budżecie gminy na 2008 rok”.
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 wprowadzoną zmianą. Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za przyjęciem porządku
obrad głosowało 15 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Porządek
obrad XVII Sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie.
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Wobec tego porządek obrad jest następujący:
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XVI 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 uwagi wniesionej do projektu zmiany studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Suwałki dotyczącej lokalizacji
złóż kruszywa naturalnego wniesionej przez P. M. Grzęda.
8. Rozpatrzenie uwagi wniesionej do projektu zmiany studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Suwałki dotyczącej lokalizacji
złóż kruszywa naturalnego wniesionej przez mieszkańców wsi Bród Mały gm.
Suwałki.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Suwałki.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części wsi Czarnakowizna w gminie Suwałki.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części wsi Biała Woda, w gminie Suwałki.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
uchwały Nr III/17/06 Rady Gminy Suwałki z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Krzywe w gminie
Suwałki.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie
gminy Suwałki do kategorii dróg publicznych gminnych i ustalenia ich przebiegu.
14. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
15. Wnioski i oświadczenia.
16. Zamknięcie obrad.
Ad. 3
Przyjęcie protokołu z obrad XVI Sesji Rady Gminy Suwałki.
Pan Maciej Suchocki - Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z obrad XVI Sesji
wyłożony był do wglądu w Urzędzie Gminy. Zwrócił się z zapytaniem do radnych, czy mają
uwagi do protokołu.
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 XVI 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 z działalności Wójta Gminy
od ostatniej sesji Rady Gminy za okres od dnia 31 lipca 2008 r. do 12 września 2008 r.
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Pan Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy przedstawił sprawozdanie z wykonania uchwał
Rady Gminy podjętych na XVI Sesji w dniu 31 lipca 2008 r.
Rada Gminy Suwałki przyjęła sprawozdanie z działalności Wójta Gminy oraz z wykonania
uchwał w okresie między sesjami – stanowi załącznik nr 5 i 6 do protokołu.
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.
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.
Pan Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady zapytał czy jest odpowiedź na pismo, które
zostało złożone do Prezydenta Miasta Suwałki w sprawie projektowanej spalarni śmieci.
Radny Józef Jankowski – zapytał dlaczego nic nie wiemy odnośnie spalarni śmieci gdyż do
niego były dwa telefony w tej sprawie, żeby przeprowadzić referendum ponieważ mieszkańcy
są przeciwni.
Przedstawiciele Banku BGŻ w Suwałkach zaprosili do nowego oddziału Banku BGŻ
w Suwłkach, ul. Kościuszki 54. Z okazji otwarcia przygotowano specjalną ofertę promocyjną
oraz wielki konkurs z nagrodami. Specjalna oferta dla klientów indywidualnych, dla
przedsiębiorców i rolników.
Ad. 7
Rozpatrzenie uwagi wniesionej do projektu zmiany studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Suwałki dotyczącej lokalizacji
złóż kruszywa naturalnego wniesionej przez P. M. Grzęda.
Pani Wanda Grygo – Kierownik ref ds. IiG wyjaśniła, że w dniu 30 października 2007 roku
rada gminy podjęła uchwałę w sprawie zmiany studium. Przedmiotem było ustalenie terenów
przeznaczonych pod inwestycje celu publicznego, w tym z zakresu energii wiatrowej
i eksploatacji złóż kruszywa naturalnego oraz wyznaczenie terenów pod zabudowę
przemysłowo-składową. W dniu 8 marca 2008 r. zawiadomiono organy i instytucje oraz
mieszkańców o podjęciu uchwały w sprawie zmiany studium oraz możliwości składania
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wniosków do zmiany studium. Dyrektor Urzędu Górniczego z Lublina w dniu 25 marca
2008 r. przypomniał o konieczności uwzględnienia w zmianie studium obszarów
występowania udokumentowanych złóż kopalin oraz zasobów wód podziemnych a także
terenów górniczych wyznaczonych na podstawie przepisów odrębnych. Poinformował też, że
należy uwzględnić obecne i przyszłe potrzeby eksploatacji – art. 72 ust. 1 pkt 2 Prawo
geologiczne i górnicze. Mieszkańcy z żadnej wsi nie złożyli wniosków. Jeżeli chodzi
o miejscowość Bród Mały to został zawiadomiony sołtys wsi Bród Nowy. Projekt zmiany
studium w dniu 10 kwietnia 2008 r. został pozytywnie zaopiniowany przez Gminną Komisję
Urbanistyczną. Następnie został przesłany do uzgodnień i opiniowania właściwym organom –
uzyskał pozytywne opinie. W dniach od 2 lipca 2008 r. do 4 sierpnia 2008 r. projekt był
wyłożony do publicznego wglądu. W dniu 14 lipca 2008 r. odbyła się dyskusja publiczna
z udziałem mieszkańców. Uwagi można było składać do dnia 26 sierpnia 2008 r. Do projektu
studium złożono dwie uwagi.
Pan Tadeusz Chołko – Wójt Gminy odczytał uwagę Państwa Piotra i Moniki Grzędy zam.
Suwałki ul. Pułaskiego 56/13 dotyczącą uniemożliwienia wydobycia złoża kruszywa
naturalnego.
Pani Wanda Grygo – Kierownik Ref. ds. IiG wyjaśniła, że uwaga wniesiona przez Piotra
i Monikę Grzęda dotycząca uniemożliwienia wydobycie złoża kruszywa naturalnego nie
może być uwzględniona ze względu na obowiązujące przepisy odrębne oraz ustawę
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Art. 9 ustawy Prawo geologiczne
i górnicze mówi, że w granicach określonych przez ustawy oraz przez umowę o ustanowieniu
użytkownika górniczego, użytkownik górniczy może z wyłączeniem innych osób,
poszukiwać, rozpoznawać lub wydobywać oznaczoną kopalinę. Zgodnie z art. 48 ww. ustawy
istnieje konieczność uwzględnienia w miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego udokumentowanych złóż kopalin oraz uchwalania miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego dla terenów górniczych. Art. 53 ust. 1 ww. ustawy, co jest
możliwe jedynie po doprowadzeniu do zgodności z ustaleniami studium. Zgodnie z art. 10 ust
1 pkt 11 i 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym w studium uwzględnia się uwarunkowania wynikające z występowania
udokumentowanych złóż kopalin oraz zasobów wód podziemnych oraz występowania
terenów górniczych wyznaczonych na podstawie przepisów odrębnych. Na wszystkie złoża,
które są uwzględnione są sporządzone dokumentacje geologiczne, które zostały przyjęte
przez właściwe organy. Złoża, który zostały udokumentowane to nie znaczy, że tam wszędzie
nastąpi wydobycie ponieważ mieszkają ludzie i tych ludzi niestety się nie przesiedli. Ponadto
złoża kruszywa są bogactwem narodowym i mamy prawo korzystać. Żwir, który
udokumentowany jest na cele budownictwa i drogownictwa, musimy budować drogi nie tylko
w Brodzie Nowym ale w całej Polsce. Z jednej strony chcemy uwzględnić mieszkańców
wątpliwości z drugiej strony mamy nałożony przepis prawny gdzie jesteśmy ustawami
zobligowani. Natomiast później przez zapisy w planie tak jak to zrobiliśmy przy sporządzaniu
planu wsi Krzywe nałożymy ograniczenia takie jak: w jakich godzinach można wydobywać,
że należy ekrany akustyczne zastosować. Tak samo zostaną te ograniczenia zapisane w planie
zagospodarowania przestrzennego wsi Bród Mały.
Pani Monika Grzęda – zapytała czy otrzyma na piśmie, co urząd zrobi w tej sprawie, czy będą
ekrany, czy będą sadzone drzewa.
Przewodniczący Rady – wyjaśnił, że studium ogólnie określa a plan zagospodarowania
przestrzennego jest dokumentem, który stwierdza w jakiej formie, kiedy, jakie są wymogi
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mieszkańców. Będzie dyskusja publiczna z mieszkańcami i wtedy na tym etapie można
ustalić na jakich warunkach my zezwalamy jako rada gminy eksploatację żwiru.
Pani Monika Grzęda – to znaczy, że osoba która będzie wydobywała żwir, będzie miała
ściśle określenie na jakich warunkach.
Pani Wanda Grygo – Kierownik Ref. ds. IiG – poinformowała, że urząd gminy nie ma
wpływu na to co jest zawarte w koncesji, którą wydaje marszałek czy starosta. Po otrzymaniu
koncesji jest sporządzany plan zagospodarowania przestrzennego, w którym rada gminy
określa warunki wydobycia, nakazy i zakazy.
Pani Monika Grzęda – zapytała czy przy sporządzaniu planu mieszkańcy będą mogli
uczestniczyć.
Przewodniczący Rady – wyjaśnił, że jest taka sama procedura przy sporządzaniu planu jak
przy studium. Będzie ogłoszone w mediach i u sołtysa można będzie składać swoje uwagi
i wnioski.
Pan Tadeusz Chołko - Wójt Gminy wyjaśnił, że są dwa opracowania planistyczne: studium
i plan zagospodarowania. W studium są ogólne rozrysowane złoża natomiast w planie
zagospodarowania będą zapisane nakazy i zakazy dla inwestora. Poinformował, że otrzymał
pismo od Dyrektora Urzędu Górniczego z Lublina, z którego wynika, że obowiązkiem gminy
przy opracowaniu studium jest zaznaczyć złoża, wody głębinowe, wszystkie użytki
kopalniane a studium jeszcze nie upoważnia do żadnego wydobywania. Jak będzie
opracowywany plan zagospodarowania przestrzennego zostanie poinformowany sołtys wsi
i mieszkańcy wsi Bród Mały, zaprosimy do rozmowy i będziemy mówili o zakazach
i nakazach.
Przerwa 1600-1610
Pan Tadeusz Chołko – Wójt Gminy wystąpił z wnioskiem o nieuwzględnienie uwagi Państwa
Piotra i Moniki Grzędy dotyczącej uniemożliwienia wydobycia złóż kruszywa naturalnego.
Pan Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek Wójta Gminy
o nieuwzględnienie uwagi Państwa Piotra i Moniki Grzędy. Udział w głosowaniu wzięło 15
radnych. Za nieuwzględnieniem uwagi głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Gminy jednogłośnie
nieuwzględniła w/w uwagi.
Ad. 8
Rozpatrzenie uwagi wniesionej do projektu zmiany studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Suwałki dotyczącej lokalizacji
złóż kruszywa naturalnego wniesionej przez mieszkańców wsi Bród Mały gm. Suwałki.
Pan Tadeusz Chołko – Wójt Gminy odczytał uwagę Pani Justyny Walendziak w imieniu
mieszkańców wsi Bród Mały dotyczącą uniemożliwienia wydobycia złóż kruszywa
naturalnego.
Pan Tadeusz Chołko – Wójt Gminy wystąpił z wnioskiem o nieuwzględnienie uwagi
mieszkańców wsi Bród Mały dotyczącej uniemożliwienia wydobycia złóż kruszywa
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naturalnego. Uzasadnienie do tej uwagi jest takie same jak do uwagi Państwa Piotra
i Moniki Grzęda.
Pan Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek Wójta Gminy
o nieuwzględnienie uwagi mieszkańców wsi Bród Mały. Udział w głosowaniu wzięło 15
radnych. Za nieuwzględnieniem uwagi głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Gminy jednogłośnie
nieuwzględniła w/w uwagi.
Mieszkanka wsi Bród Mały zwróciła się do Wójta Gminy z prośbą o poinformowanie
mieszkańców wsi Bród Mały gdy będzie przyjmowany plan zagospodarowania
przestrzennego miejscowości Bród Mały.
Wójt Gminy zapewnił, że zostaną poinformowani.
Ad. 9
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Suwałki.
Pani Wanda Grygo – Kierownik Ref. ds. IiG wyjaśniła, że zmiany w części graficznej
studium wprowadzono na terenie wsi Czarnakowizna, Kuków-Folwark, Osowa, Dubowo
Drugie, Przebród, Biała Woda, Bród Nowy, Kuków, Turówka Stara, Trzciane, Korkliny. Na
podstawie porozumień zawartych z inwestorami, planującymi eksploatację złóż kruszyw
naturalnych na terenie gminy (m.in. we wsiach Kuków-Folwark, Osowa, Dubowo Drugie,
Przebród, Biała Woda, Bród Nowy, Kuków, Turówka Stara, Trzciane, Korakliny)
porozumienia zawartego w dniu 25.01.2007 roku pomiędzy Gminą Suwałki a firmą Gamesa
Energia Polska sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie oraz porozumienia z właścicielem gruntów
we wsi Biała Woda, Gmina zobowiązała się do wszczęcia i przeprowadzenia procedur
mających na celu opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
umożliwiających realizację ww. inwestycji na terenie gminy Suwałki oraz do uaktualnienia
obowiązującego studium w niezbędnym do tego zakresie. Zmiana studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Suwałki jest wynikiem konieczności
doprowadzenia do zgodności przewidywanych rozwiązań miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego części ww. wsi z ustaleniami obowiązującego studium
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Suwałki.
Przewodniczący Rady zwrócił się z zapytaniem czy są uwagi do projektu uchwały.
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. Rada Gminy jednogłośnie podjęła
UCHWAŁĘ NR XVII/176/08 w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Suwałki – stanowi załącznik nr 10 do
protokołu.
Ad. 10
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części wsi Czarnakowizna w gminie Suwałki.
Pani Wanda Grygo – Kierownik Ref. ds. IiG poinformowała, że w dniu 28 grudnia 2006 r.
została podjęta uchwała intencyjna w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
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planu zagospodarowania części wsi Czarnakowizna w gminie Suwałki, zmieniona uchwałą
z dnia 26 czerwca 2007 r. W planie wyznaczono i ustalono zasady zagospodarowania terenów
przeznaczonych na realizację elektrowni wiatrowej oraz zabudowę zagrodową, obiekty
i urządzenia infrastruktury technicznej, drogi i ulice. 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
inwestycji proekologicznej a do budżetu wpłyną środki finansowe z tytułu podatku oraz
innych opłat. W związku z tym celowe jest podjęcie uchwały zatwierdzającej ww. plan
miejscowy.
Przewodniczący Rady zwrócił się z zapytaniem czy są uwagi do projektu uchwały.
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały. 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. Rada Gminy jednogłośnie podjęła UCHWAŁĘ NR XVII/177/08 w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Czarnakowizna
w gminie Suwałki – stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
Ad. 11
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części wsi Biała Woda, w gminie Suwałki.
Pani Wanda Grygo – Kierownik Ref. ds. IiG wyjaśniła, że w dniu 30 października 2007 r.
została podjęta uchwała intencyjna w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Biała Woda w gminie Suwałki. W planie
wyznaczono i ustalono zasady zagospodarowania terenów przeznaczonych pod zabudowę
przemysłowo-składową, komunikację i infrastrukturę techniczną. Położenie działek przy
drodze powiatowej i gminnej, dobre skomunikowanie powoduje, że lokalizacja inwestycji
w tym miejscu jest uzasadniona. Projekt planu został opracowany zgodnie z wymaganą
procedurą i uzyskał odpowiednie opinie i uzgodnienia, był wyłożony do publicznego wglądu,
nie wpłynęły także żadne uwagi dotyczące ustaleń zawartych w projekcie planu. Realizacja
przedmiotowego przedsięwzięcia będzie skutkować uruchomieniem nowych terenów
przemysłowo-składowych – do budżetu wpłyną środki finansowe z tytułu podatku oraz
innych opłat. W związku z tym, celowe jest podjęcie uchwały zatwierdzającej ww. plan
miejscowy.
Przewodniczący Rady zwrócił się z zapytaniem czy są uwagi do projektu uchwały.
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały. 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/178/08 w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Biała Woda, w gminie
Suwałki – stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
Ad.12
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Krzywe w gminie
Suwałki.
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Pani Wanda Grygo – Kierownik Ref. ds. IiG wyjaśniła, że podjęcie uchwały o przystąpieniu
do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Krzywe
zatwierdzonego Uchwałą Nr III/17/06 Rady Gminy Suwałki z dnia 28 grudnia 2006 r. oraz
opracowanie zmiany ww. planu wynika z wniosków składanych do tutejszego urzędu przez
właścicieli gruntów objętych granicami wyznaczonymi w załączniku graficznym do uchwały
intencyjnej. Przedmiotem zmiany planu będzie wyznaczenie i ustalenie zasad
zagospodarowania terenu przeznaczonego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,
rekreacji indywidualnej i infrastrukturę techniczną oraz określenie zasad zagospodarowania
terenu minimalizujących skutki ustaleń planu na środowisko. Wprowadzenie tej zmiany jest
niezbędne dla realizacji zabudowy zgodnie z zachowaniem wymogów ładu przestrzennego,
ekonomicznym wykorzystaniem gruntów, zamiarami inwestycyjnymi właścicieli
nieruchomości oraz istniejącymi podziałami geodezyjnymi. Obowiązujący na ten teren
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie umożliwia realizacji ww. inwestycji
w pełnym zakresie. W związku z tym, celowe jest podjęcie uchwały i przystąpienie do prac
nad projektem planu.
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 UCHWAŁĘ NR
XVII/179/08 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego części wsi Krzywe w gminie Suwałki – stanowi
załącznik nr 13 do protokołu.
Ad. 13
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie gminy
Suwałki do kategorii dróg publicznych gminnych i ustalenia ich przebiegu.
Pani Danuta Bućko – Skarbnik Gminy wyjaśniła, że zmieniły się przepisy w zakresie
przedmiotu gospodarowania podatkiem od nieruchomości wg których opodatkowaniem ww.
podatkiem podlegają wszystkie drogi nie zaliczane do kategorii dróg publicznych
W przypadku Gminy będą to drogi wewnętrzne, rolnicze. Podatek od nieruchomości jest
jednym z dochodów który jest brany, w przeliczeniu na jednego mieszkańca do wyliczenia
wysokości przysługującej subwencji, jak również dochód na mieszkańca jest brany pod
uwagę do punktacji w przypadku ubiegania się o dofinansowanie z środków Unii
Europejskiej. Pomimo, że Rada Gminy zwalnia Gminę z płacenia podatku od nieruchomości,
w tym od dróg niepublicznych, to wysokość zwolnienia zgodnie z przepisami jest brana do
wyliczenia wysokości dochodu na mieszkańca. W związku z powyższym zmiana kategorii
dróg na drogi publiczne spowoduje wystąpienie zwolnienia ustawowego w podatku od
nieruchomości, co nie będzie miało wpływu przy wyliczeniu dochodu na mieszkańca.
Przewodniczący Rady zwrócił się z zapytaniem czy są uwagi do projektu uchwały.
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały. 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 XVII/180/08 w sprawie zaliczenia
dróg położonych na terenie gminy Suwałki do kategorii dróg publicznych gminnych
i ustalenia ich przebiegu – stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
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Ad. 14
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.
Pani Danuta Bućko – Skarbnik Gminy omówiła przedłożony projekt uchwały w sprawie
zmian w budżecie gminy na 2008 rok. Zwróciła się do Rady Gminy w imieniu Wójta Gminy
o przyjęcie dodatkowych zmian do przedłożonego projektu uchwały polegających na
przesunięciu środków: na przebudowę drogi w miejscowości Dubowo Pierwsze –
nawierzchnia bitumiczna w kwocie 307 000 zł, na koszty funkcjonowania „Centrum
kształcenia – wioska internetowa” w Zielonym Kamedulskim w kwocie 10 000 zł.
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 zwrócił się z zapytaniem czy są uwagi do projektu uchwały.
Ponieważ nie zgłoszono uwag, poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian
w budżecie gminy na 2008 rok. Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za przyjęciem
uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Podjęto
jednogłośnie UCHWAŁĘ Nr XVII/181/08 w sprawie zmian w budżecie gminy na
2008 rok – stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
Ad. 15
Odpowiedzi na zapytania i interpelacje:
Pan Tadeusz Chołko – Wójt Gminy udzielił odpowiedzi:
- Odnośnie spalarni odpadów – odpowiedział, Komisja Rolniczo-Gospodarcza Rady Gminy
Suwałki i Przewodniczący Rady byli informowani o tej sprawie. Wspólnie
z Przewodniczącym Rady poparliśmy mieszkańców i podpisaliśmy petycję do Prezydenta
Miasta Suwałki. Do dnia dzisiejszego nie mamy żadnej odpowiedzi. Prawdopodobnie
Miasto Suwałki szuka innej lokalizacji. Poza tym musi być wydana decyzja środowiskowa i
przeprowadzone konsultacje społeczne.
Ad.16
Wnioski i oświadczenia.
Pan Maciej Suchocki Przewodniczący Rady zapoznał z pismami:
- Pana Leszka Sójkowskiego w sprawie transmisji – retransmisji posiedzeń rady.
- Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad – wystąpienie Pani Barbary Budrowskiej
dotyczące jej zdaniem bezprawnej działalności Wójta Gminy podczas wytyczenia drogi
znajdującej się w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
- Właścicieli nieruchomości miejscowości Stary Folwark w sprawie dokonania zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Plan ten przewiduje rozwiązania,
z którymi nie zgadzają się i chcą aby zostały one zmienione do tego czasu wnoszą
o uchylenie planu aby zapobiec działaniom Wójta Gminy tj. powstania drogi określonej
w planie symbolem 59 KL,60KL, 61KL.
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Przewodniczący Rady zwrócił się do radcy prawnego o wydanie opinii odnośnie pisma
złożonego przez mieszkańców wsi Stary Folwark.
Pan Sławomir Mitros – radca prawny, wyjaśnił, że z pisma złożonego przez mieszkańców wsi
Stary Folwark nie wynika jednoznacznie czy należy je traktować jako wezwanie czy też
wniosek o zmianę uchwały i w jakim zakresie. W związku z czym mieszkańcy powinni
uściślić swój wniosek i wtedy byśmy mogli nad nim w jakiś sposób pracować.
Przewodniczący Rady zwrócił się do sołtys Starego Folwarku i do radnej Wiesławy
Malinowskiej, która też pod tym pismem podpisała się żeby te pismo sprecyzować. Według
jego zdania - czy jest sens zmieniać plan zagospodarowania przestrzennego z tego względu,
że uwagi zawarte w tym piśmie są kłamliwe gdyż wszelkie wymagane ustawą zawiadomienia
były spełnione przy realizacji planu.
Pani Wanda Grygo – Kierownik Ref. ds. IiG – poinformowała, że dokumentacja prac
planistycznych została sprawdzona przez Wydział Nadzoru Prawnego Wojewody
Podlaskiego i plan ukazał się w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. W planie
zagospodarowania przestrzennego, który obowiązywał do 2003 roku również była ta droga.
Plan, który został sporządzony w 2005 r. utrzymuje to samo, czyli droga jest w tym samym
miejscu, nie można było inaczej postąpić tym bardziej, że były wnioski mieszkańców.
Mieszkańcy byli zawiadomieni i sprawa była przedstawiana przynajmniej dwa razy na
zebraniu. Wnioski od mieszkańców zostały uwzględnione w planie. Nie ma obowiązku
zawiadamiania z imienia i nazwiska. Jest ogłoszenie w prasie, internecie, na tablicy ogłoszeń.
Takie są formy przyjęte i w tym planie te formy zostały zachowane.
Pani Wanda Majewska mieszkanka wsi Stary Folwark poinformowała, że w miesiącu
czerwcu br . na ich grunt wszedł geodeta i zaczął wytyczać pas drogowy. Na pytanie na
jakiej podstawie, odpowiedział, że na podstawie „spec ustawy”. Ustawa, która dotyczy
wywłaszczania z mocy prawa w latach 2003-2006 a szczególnej regulacji ustawowej
podlegały wyłącznie drogi krajowe. Ta droga to jest w zasadzie mała obwodnica, Komisja
Społeczna była w Starym Folwarku to widziała. Szukane są kruczki prawne, żeby nas
wywłaszczyć. My nie jesteśmy tacy, że krzyczymy że nie chcemy drogi tylko proszę
postępować nie obchodzić prawa. A tak w ogóle to ta droga nie jest potrzebna.
Przewodniczący Rady – odczytał wniosek trzech osób z dnia 11 lutego 2008 r. w sprawie
zabezpieczenia dojazdu do ich działek, które nabyli od gminy w 1998 r. pod zabudowę
mieszkaniową zgodnie z zatwierdzonym planem zagospodarowania przestrzennego. Istniejąca
4 m droga uniemożliwia jakikolwiek transport materiałów, dojazd sprzętu do ich działek.
Radna Warakomska Maria – stwierdziła, że nie rozumie tej dyskusji, czy państwu konkretnie
zależy na tym, żeby tej drogi nie było, czy żeby wykupić od właścicieli grunty. Jest plan
zatwierdzony i droga jest w planie, uważa, że droga powinna być.
Pani Wanda Majewska mieszkanka wsi Stary Folwark – powiedziała, że nie pozwolą
w sposób naruszający prawo się wywłaszczyć. Są różne stosowne do tego instytucje z których
będą korzystać.
Pan Sławomir Mitros - radca prawny wyjaśnił, że wniosek należy uściślić i jeśli można
wykorzystać drogę sądową to niech rozstrzygnie sąd. Plan przeszedł wszystkie procedury
i utrzymał się w nadzorze prawnym wojewody, więc jeśli jest niedobry można zaskarżyć do
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sądu. W związku z tym wniosek musi być uściślony, że chcecie zmiany planu w taki i taki
sposób. I wobec tego jeśli rada gminy przez dwa miesiące nie podejmie decyzji trzeba
skarżyć do sądu.
Pani Wanda Grygo – Kierownik Ref. ds. IiG wyjaśniła, że wykonanie uchwały powierza się
Wójtowi Gminy. Wójt realizuje plan skoro są wyznaczone tereny pod zabudowę musi być
dostępność komunikacyjna i Wójt ma prawo podjąć działania.
Radna Malinowska Wiesława – powiedziała, że obecnie istnieje droga dojazdowa gminna
i skoro 13 mieszkańców zgłasza protest i mówi, że ta droga jest nikomu nie potrzebna to czy
jest jakiś sens wyznaczania nowej drogi.
Przewodniczący Rady – poinformował, że Komisja Społeczna Rady Gminy była w terenie
i uważa, że tą drogą, która istnieje nie można przejechać ciężkim sprzętem.
Radna Wiesława Malinowska – odpowiedziała, że przedwczoraj ciężki sprzęt przejeżdżał.
Pani Wanda Grygo – Kierownik Ref. ds. IiG - ale jak ten sprzęt przejechał to były skargi, że
mieszkańcom przeszkadza.
Przewodniczący Rady – między innymi te osoby, które podpisały wniosek same składały
wnioski do planu zagospodarowania przestrzennego, żeby ich działki przekształcić jako
działki budowlane. Działki budowlane to chcą mieć ale drogi to już nie chcą.
Radna Wiesława Malinowska – powiedziała, że ludzie nie chcą tej drogi bo nie jest
potrzebna. Ewentualnie była propozycja właścicielki, która sprzedała grunt pod drogę, że
może jeszcze odsprzedać część gruntów aby tą drogę poszerzyć.
Pani Wanda Grygo – Kierownik Ref. ds. IiG wyjaśniła, że w czasie sporządzania planu nie
wyraziła zgody na poszerzenie drogi. Przyjęty plan jest prawem obowiązującym i musi być
uzasadniona zmiana uchwały, planu nie można uchylić tylko można zmienić.
Przewodniczący Rady – zamknął dyskusję na ten temat.
Pan Maciej Suchocki - Przewodniczący Rady poinformował, że Dyrektor Zespołu Szkół
w Starym Folwarku zaprasza Przewodniczącego Rady i członków rady na uroczyste
ślubowanie, które odbędzie się dnia 6.10.2008 r.
Przewodniczący Rady zwrócił się z wnioskiem do Wójta Gminy aby w budżecie gminy na
2009 rok zaplanować środki finansowe na zakup urządzeń wymuszających ograniczenie
prędkości i umieszczenie na drogach Krzywe-Wieś, Krzywe-Zdroje.
Sołtys wsi Poddubówek – wystąpił z wnioskiem o ustawienie znaku przy drodze powiatowej
przy Szkole Podstawowej w Poddubówku zakaz zatrzymywania i postoju.
Pan Ryszard Jankowski – Przewodniczący Rady Sołeckiej Płociczno-Osiedle zwrócił się
z zapytaniem do Wójta Gminy jaką drogę buduje nad płotem do Płociczna. Mieszkańcy
Płociczna jako sołectwo nie mają planu zagospodarowania przestrzennego. Od kiedy to
najpierw stawia się domy a później robi się plan zagospodarowania przestrzennego, na tym
osiedlu co Pan Wójt mieszka.
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Pani Wanda Grygo – Kierownik Ref. ds. IiG wyjaśniła, że ustawa o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym mówi, że warunki zabudowy i zagospodarowania terenu
ustala się w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, w przypadku jego braku
w formie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. My z tego przepisu
skorzystaliśmy i zostały te decyzje wydane na końcówce obowiązywania starego planu.
Jeżeli chodzi o nowy plan dla miejscowości Płociczno to jeżeli nie wpłyną uwagi zostanie na
następnej sesji przedłożony do uchwalenia.
Wójt Gminy – poinformował, że w tym roku został uchwalony plan na ścieżkę, ścieżka nie
została jeszcze zrobiona. A to co zrobiliśmy z Nadleśnictwem żeby ludzie nie chodzili od was
z Osiedla po jezdni, żeby nie było jakiegoś wypadku, tylko żeby przeszli przez las to te
podkłady zostały powyrywane i zostały zebrane, bo nie było równo.
Pan Tadeusz Chołko - Wójt Gminy poinformował, że do dnia 30 września br. obowiązuje
termin składania wniosków do budżetu gminy na 2009 rok.
Pan Zbigniew Mackiewicz - Sekretarz Gminy poinformował, WPN w Krzywem zaprasza
wszystkie osoby chętne w dniu 19 września br. na sprzątanie świata. Gmina Suwałki
zakupuje worki i rękawice dla uczniów szkół z terenu gminy.
Ad. 17
Zamknięcie obrad.
Pan Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady Gminy po wyczerpaniu porządku obrad
zamknął obrady XVII Sesji Rady Gminy Suwałki.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokołowała
Halina Marcinkiewicz

Przewodniczący Rady
Maciej Suchocki
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