P R O T O K Ó Ł Nr XX/08
z obrad XX Sesji Rady Gminy Suwałki w dniu 22 grudnia 2008 roku.
Obrady Sesji trwały od godz. 900 – 1130 w Klubie Pracy Powiatowego Urzędu Pracy
w Suwałkach, ul. Kościuszki 71A.
Obrady XX Sesji Rady Gminy Suwałki prowadził Przewodniczący Rady Gminy Suwałki
Maciej Suchocki.
Radni obecni na sali obrad:
1. Henryk Butkiewicz
2. Irena Hofman
3. Marek Huszcza
4. Marek Jeromin
5. Dariusz Krejpcio
6. Wiesława Malinowska
7. Adam Nieszczerzewicz
8. Andrzej Safinowski
9. Maciej Suchocki
10.
Adam Szczerbowski
11. Maria Warakomska
12. Marian Wiszniewski
13. Jarosław Wudkiewicz
14. Feliks Złotnik
- lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Nieobecny Radny Józef Jankowski.
W obradach uczestniczyli: Tadeusz Chołko – Wójt Gminy, Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz
Gminy, Danuta Bućko – Skarbnik Gminy, Irena Walendzewicz – Kierownik Gminnego
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół, Alicja Przekop – p.o. Kierownika Ref. ds.
Inwestycyjnych i Gospodarczych, Beata Skrocka – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Suwałkach, Katarzyna Jabłońska – p.o. Ref. ds. Planowania Przestrzennego,
Dariusz Saweliew – Kierownik Referatu ds. Polityki Społeczno-Gospodarczej, Cezary
Folejewski – radca prawny, Stanisław Szwengier – Radny Powiatu, sołtysi wsi - listy
obecności stanowią załączniki nr 2-4 w załączeniu do protokołu.
Ad. 1
Otwarcie obrad.
Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady otworzył obrady XX Sesji Rady Gminy
i powitał wszystkich zebranych. Stwierdził, że na 15 radnych zgodnie z listą obecności
w obradach uczestniczy 14 radnych, 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.
Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy w imieniu Wójta Gminy wystąpił o zmianę
porządku obrad polegającą na wprowadzeniu do porządku obrad: „ Rozpatrzenie projektu
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uchwały w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń
użyteczności publicznej – jako pkt 19. Uzasadnił potrzebę podjęcia powyższej uchwały.
Uchwała daje możliwość dla nas jako urzędu, dotyczy przede wszystkim nowo wybudowanej
sali sportowej przy Zespole Szkół w Płocicznie –Tartak, do wynajmowania tego obiektu.
Są to ogólne zasady mówiące o tym w jaki sposób, kto z tego mienia może korzystać. Na
podstawie tej uchwały zostanie wydane zarządzenie Wójta Gminy, które będzie dokładnie
określało koszty za jakie będą wynajmowane dane pomieszczenia.
Przewodniczący Rady – Maciej Suchocki poddał pod głosowanie wprowadzenie
proponowanej zmiany do porządku obrad zgłoszonej przez Sekretarza Gminy w imieniu
Wójta Gminy. Udział w głosowaniu wzięło 14 radnych. Za głosowało 14 radnych. Głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Proponowana zmiana do porządku obrad została
przyjęta jednogłośnie.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie porządek obrad wraz z wprowadzoną zmianą.
Udział w głosowaniu wzięło 14 radnych. Za przyjęciem porządku obrad głosowało 14
radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Porządek obrad XX Sesji Rady
Gminy Suwałki został przyjęty jednogłośnie.
Porządek obrad jest następujący:
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XIX 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 uchwalenia budżetu gminy Suwałki
na rok 2009.
9. Rozpatrzenie stawki podatku leśnego na 2009 rok.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem
2008 roku.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy
pomiędzy Gminą Suwałki a Województwem Podlaskim w sprawie wspólnej realizacji
zadania polegającego na pozyskaniu częstotliwości w zakresie 3600-3800 MHz.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania oraz
wysokości nagród i wyróżnień za osiągnięcia sportowe oraz zasad i trybu ich
przyznawania w Gminie Suwałki.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustanowienia i zasad przyznawania nagród
Gminy Suwałki za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania
i ochrony kultury oraz ich wysokości.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy
Suwałki z organizacjami pozarządowymi na 2009 rok.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Promocji
Zdrowia w Gminie Suwałki na lata 2009-2012.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii.
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18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu usuwania wyrobów
zawierających azbest z terenu Gminy Suwałki.
19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania
z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.
20. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
21. Stanowisko Rady Gminy Suwałki w sprawie objęcia ochroną konserwatorską
Półwyspu Wigierskiego.
22. Wnioski i oświadczenia.
23. Zamknięcie obrad.
Ad. 3
Przyjęcie protokołu z obrad XIX Sesji Rady Gminy Suwałki.
Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z obrad XIX Sesji wyłożony był do wglądu
w Urzędzie Gminy. Radni nie wnieśli uwag do protokołu. Następnie Przewodniczący poddał
pod głosowanie. Udział w głosowaniu wzięło 14 radnych. Za przyjęciem protokołu głosowało
14 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Protokół z XIX Sesji został
przyjęty jednogłośnie przez Radę Gminy.
Ad. 4
Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy oraz z wykonania uchwał w okresie między
sesjami.
Tadeusz Chołko – Wójt Gminy przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności od
ostatniej sesji Rady Gminy za okres od dnia 14 listopada 2008 r. do dnia 22 grudnia 2008 r.:
- W okresie tym rozpoczęto budowę ciśnieniowej sieci kanalizacyjnej we wsi Krzywe
o długości 1 223 m;
- Wybrano w drodze przetargu rzeczoznawców majątkowych do szacowania nieruchomości
gminnych;
- Wybrano w drodze przetargu firmę transportową EKO do wywozu nieczystości stałych
z gminnych pojemników z terenu Gminy Suwałki;
- Dokonano odbioru sali sportowej przy Zespole Szkół w Płocicznie-Tartak;
- Dokonano odbioru remontu drogi w miejscowości Kuków;
- Wykonano remont drogi w miejscowości Biała Woda;
- Zakończono budowę wodociągu we wsi Nowa Wieś;
- Zakończono budowę wodociągu we wsi Krzywe;
- Dokonano wymiany przepustów pod drogami gminnymi we wsi Wiatrołuża Pierwsza
i Przebród;
- Sporządzono koncepcję projektu miejscowego planu zagospodarowania części wsi Osowa
i Kuków-Folwark;
- Przekazano Staroście Suwalskiemu miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
dotyczące części wsi Płociczno-Tartak, Biała Woda;
- Realizowano na bieżąco zadania tj.: wydawano decyzje o warunkach zabudowy,
o jednorazowej opłacie planistycznej, wydawano wypisy i wyrysy, zaświadczenia
o przeznaczeniu nieruchomości zgodnie z art. 17 ustawy o zagospodarowaniu
przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.;
- Ponowione zostały czynności dotyczące uzgodnienia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części wsi Poddubówek;
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- W dniu 21 listopada 2008 r. odbyła się narada Wójta Gminy oraz Skarbnika Gminy
z dyrektorami szkół oraz kierownikiem i głównym księgowym GZEAS. Celem narady było
omówienie kontroli finansowej przeprowadzonej w poszczególnych szkołach i GZEAS
w miesiącu lipcu i sierpniu br.;
- W dniu 16 grudnia 2008 r. o godz. 12°° w Zespole Szkół w Płocicznie-Tartak im. Lotników
Polskich odbyła się gminna wigilia pracowników oświaty;
- Podpisano umowy z EKO-Funduszem na dotację dotyczącą budowy kanalizacji na terenie
Wigierskiego Parku Narodowego. Wysokość dotacji wynosi 3 857 000 zł;
- Podpisano umowy z PEFRON-em na realizację programu uczeń na wsi. Pomoc
w zdobywaniu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie
i gminy miejsko-wiejskie;
- W okresie tym został zakwalifikowany do dofinansowania nasz wniosek na przebudowę
drogi Zielone Kamedulskie, Dubowo Drugie. Ostateczne zatwierdzenie nastąpi do dnia
31 grudnia 2008 r. przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji;
- Przeprowadzono gminny konkurs na kartkę Bożonarodzeniową. Rozstrzygnięcie odbyło się
w dniu 17 grudnia 2008 r., wszystkie szkoły wzięły udział w konkursie.
Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy przedstawił sprawozdanie z wykonania uchwał
Rady Gminy podjętych na XIX Sesji Rady Gminy w dniu 14 listopada 2008 r.
Rada Gminy przyjęła sprawozdanie z działalności Wójta Gminy i wykonania uchwał
- sprawozdanie z wykonania uchwał stanowi załączniki nr 5 do protokołu.
Ad. 5
Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy Suwałki.
Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej, Komisji Rolniczo-Gospodarczej i Komisji
Społecznej Rady Gminy radni otrzymali w materiałach sesyjnych.
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 6 do protokołu.
Radny Feliks Złotnik – Przewodniczący Komisji Rolniczo-Gospodarczej zapoznał
ze sprawozdaniem Komisji Rolniczo-Gospodarczej Rady Gminy - stanowi załącznik nr 7 do
protokołu.
Radna Wiesława Malinowska – Przewodnicząca Komisji Społecznej zapoznała
z sprawozdaniem Komisji Społecznej Rady Gminy – stanowi załącznik nr 8 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 – nie zgłoszono.
Ad. 7
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.
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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.
W wyniku zaproponowanych zmian nastąpiło zwiększenie planu dochodów o kwotę
483 421,00 zł; zmniejszenie planu wydatków o kwotę 11 000,00 zł; zmniejszenie planu
wydatków o kwotę 357 010,00; i zwiększenie planu wydatków o kwotę 829 431,00 zł.
Przewodniczący Rady zwrócił się z zapytaniem czy są uwagi do projektu uchwały.
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 14 radnych. Za przyjęciem głosowało 14 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 zmian w budżecie
gminy na 2008 rok. W głosowaniu brało udział 14 radnych. Za przyjęciem uchwały
głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Podjęto zatem
jednogłośnie UCHWAŁĘ Nr XX/206/08 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Ad. 8
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Suwałki
na rok 2009.
Tadeusz Chołko – Wójt Gminy zapoznał z pozytywną opinią Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Suwałkach – Uchwałą NR RIO.V.0131-6-16/08
składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 27 listopada
2008 roku w sprawie wydania opinii o projekcie budżetu Gminy Suwałki na 2009 rok. Kopia
Uchwały NR RIO.V.0131-6-16/08 stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
Danuta Bućko – Skarbnik Gminy omówiła zmiany wprowadzone do przedłożonego dla
radnych w miesiącu listopadzie 2008 r. projektu budżetu gminy na 2009 rok.
1. Wprowadzono zmiany zmniejszające plan wydatków na zadania inwestycyjne:
- budowa sieci wodociągowej Krzywe-Sobolewo o kwotę - 600 000 zł;
- budowa sieci kanalizacyjnej Płociczno - Osiedle-Sobolewo o kwotę - 503 448 zł;
- przebudowa drogi gminnej Zielone Kamedulskie - Dubowo Drugie o kwotę - 360 000 zł;
- ścieżka rowerowa Suwałki- Stary Folwark - Wigry o kwotę – 40 000 zł na wniosek
Komisji Rewizyjnej i Rolniczo-Gospodarczej Rady Gminy;
- budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Niemcowizna o kwotę – 30 000 zł;
- zagospodarowanie placu w miejscowości Stary Folwark o kwotę - 35 000 zł na wniosek
Komisji Rewizyjnej i Rolniczo-Gospodarczej Rady Gminy.
Zmniejszono wydatki inwestycyjne o kwotę 1 568 448 zł w stosunku do projektu budżetu,
który został wcześniej przedłożony. W wydatkach bieżących zmniejszono rezerwę ogólną
o kwotę 70 000 zł. Wydatki inwestycyjne i bieżące razem zostały zmniejszone na kwotę
1 638 448 zł.
2. Wprowadzono zmiany zwiększające plan wydatków za zadania inwestycyjne:
- monitoring sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Suwałki o kwotę - 100 000 zł;
- wykonanie kanalizacji sanitarnej tłocznej w miejscowości Krzywe o kwotę -170 000 zł;
- rozbudowa stacji wodociągowej w Starym Folwarku o kwotę - 360 000 zł;
- budowa drogi do gruntów rolnych Trzciane-Kropiwne Stare o kwotę - 85 000 zł;
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- budowa drogi gminnej w Starym Folwarku o kwotę 10 000 zł;
- dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego na budowę sieci internetowej na terenie gminy
o kwotę 40 000 zł;
- monitoring w Zespole Szkół w miejscowości Płocicznie-Tartak o kwotę - 23 673 zł.
Zwiększono wydatki inwestycyjne o kwotę 786 373 zł.
3. Wprowadzono zmiany zwiększające plan wydatków bieżących:
- dożywianie dzieci w szkołach o kwotę – 12 000 zł;
- wydatki na promocję gminy o kwotę – 20 000 zł.
Wydatki inwestycyjne i bieżące zostały zwiększone o kwotę 820 673 zł. Wydatki bieżące do
budżetu przedłożonego zostały zmniejszone o kwotę 38 000 zł, wydatki majątkowe o kwotę
779 775 zł. Ogółem plan wydatków zmniejszył się o kwotę 817 775 zł co daje zmniejszenie
zadłużenia o tą samą kwotę.
Planowane wydatki wynosiły 25 740 421 zł a po zmianach wprowadzonych 24 922 646 zł.
Deficyt budżetu gminy zmniejszył się do kwoty 6 364 796 zł.
Radny Feliks Złotnik zapytał odnośnie wydatków inwestycyjnych dotyczy: monitoring sieci
kanalizacyjnej na terenie gminy Suwałki i wykonanie sieci kanalizacyjnej sanitarnej tłoczonej
w Krzywem gdzie są przeznaczone duże pieniądze a jak mu wiadome to kanalizacja
w Krzywe jest wykonana.
Wójt Gminy - Tadeusz Chołko – wyjaśnił, że jest to ostatni jakby etap załatwiania sprawy
nieprzyjemnych zapachów „smrodów’” w miejscowości Krzywe, które cały czas tam się
wydzielają i dokuczają mieszkańcom. Wykonany zostanie kolektor tłoczny z przepompowni
P-6 koło Wigierskiego Parku Narodowego aż do wysokości krzyża czyli omijana jest
miejscowość Krzywe.
Monitoring jest bardzo ważną sprawą. Mają to być urządzenia, sondy, które będą
sygnalizowały o każdej blokadzie pompy, o każdym podniesionym poziomie kanalizacji.
Wójt Gminy ustosunkował się do wniosków, które zostały zgłoszone do projektu budżetu
gminy na 2009 rok przez Komisje Rady Gminy. Wnioski zgłoszone przez Komisję Rewizyjną
i Komisję Rolniczo-Gospodarczą zostały uwzględnione w całości. Komisja Społeczna Rady
Gminy zgłosiła dwa wnioski, jeden sprzeczny z drugim. Pierwszy wniosek - pozostawienie
planu zagospodarowania przestrzennego m. Stary Folwark bez zmian. Drugi wniosek –
przeznaczenie kwoty 150 000 zł na remont drogi powiatowej do PTTK w m. Stary Folwark
lub dofinansowanie budowy nowego ujęcia wody w Starym Folwarku. Jeżeli chodzi o drogi
powiatowe to i tak gmina dużo robi w tym kierunku. Natomiast na budowę czy rozbudowę
stacji uzdatniania wody, studni w Starym Folwarku środki są zapewnione. Także ten wniosek
został odrzucony.
Radna Wiesława Malinowska – zadania inwestycyjne zaplanowane na Stary Folwark, które
były pierwotnie zaplanowane w projekcie budżetu gminy na 2009 rok i do momentu kiedy
obradowały komisje i nasza komisja nie było tych zmian wprowadzonych. W projekcie
budżetu były - dlatego nie pojawiły się inne wnioski ze strony naszej komisji. Okazało się
w ostatnim tygodniu przed sesją, że wszystkie inwestycje zaplanowane na Stary Folwark
zostały usunięte z planowanego budżetu na 2009 rok. Jeżeli chodzi o zagospodarowanie placu
gminnego przeznaczenie na to 15 000 zł jest kwotą śmieszną .W związku z tym skoro zostały
wyrzucone wszystkie zadania, drobne inwestycyjne, które by naprawdę poprawiły jakość
życia mieszkańców Starego Folwarku uważa, że zasadne jest głosowanie przeciw takiemu
budżetowi jeśli minimum nawet nie zabezpiecza się nam mieszkańcom tak dużej
miejscowości. To jest moje zdanie - jestem przeciw takiemu budżetowi kiedy wyrzuca się
w ostatniej chwili naprawdę drobne pieniądze.
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Wójt Gminy – Tadeusz Chołko - niektóre miejscowości kilkanaście lat ubiegają się
o oświetlenie uliczne i nie mają pretensji. Byliśmy z Przewodniczącym Rady na zebraniu
wiejskim w Starym Folwarku, na którym powiedziałem że dla Starego Folwarku co należy
zrobić zrobię, stację uzdatniania wody i studnię. Jest na terenie gminy 52 wsi i innym wsiom
też się należy. Tylko ciągle pretensje i roszczenia a zostało wykreślone z budżetu na wniosek
dwóch Komisji Rady Gminy. Zaplanowana w budżecie kwota 15 000 zł na zagospodarowanie
placu w Starym Folwarku jest wystarczającą na wykonanie ławek, oświetlenia, zrobienie
gniazda siłowego.
Przewodniczący Rady – wyjaśnił, że Wójt Gminy przedstawił projekt budżetu na sesji tak jak
wymaga tego ustawa. Komisje na posiedzeniach dyskutowały na temat tego budżetu
i zgłosiły wnioski do Wójta Gminy. Wójt Gminy jako konstruktor tego budżetu uwzględnił te
wnioski, które uważał za zasadne, które były poparte większością głosów.
Radny Adam Szczerbowski – powiedział, że zachodnia część gminy Suwałki też nie jest ujęta
w budżecie gminy na 2009 r. nie ma żadnej drogi, ani żadnego boiska.
Radny Feliks Złotnik – odniósł się do wypowiedzi radnej, że jego okręg wyborczy jest
jednym z największych okręgów i z budżetu gminy na 2009 rok została też wykreślona
inwestycja – oświetlenie uliczne we wsi Niemcowizna.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Suwałki na 2009 rok. Udział w głosowaniu wzięło 14 radnych. Za przyjęciem
uchwały głosowało 12 radnych, przeciw 1 radny, wstrzymał się 1 radny. Podjęto większością
głosów UCHWAŁĘ NR XX/207/08 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Suwałki na rok
2009 – uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
Wójt Gminy – podziękował za przyjęcie budżetu gminy Suwałki na 2009 rok. Uważa, że jest
to budżet prainwestycyjny, gdyż przeznaczone środki na inwestycje wynoszą 47 %.
Przerwa godz. 1000-1020
Ad. 9
Rozpatrzenie stawki podatku leśnego na 2009 rok.
Rada Gminy jednogłośnie przyjęła zgodnie z załączoną informacją stawki podatku leśnego
w wysokości stawek ustawowych – informacja stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
W głosowaniu brało udział 14 radnych. Za przyjęciem stawek ustawowych głosowało 14
radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Stawka podatku leśnego na 2009 rok wynosi:
- odnośnie art. 4 ust. 1 ustawy o podatku leśnym – 33,56 zł od 1 ha fizycznego;
- odnośnie art. 4 ust. 3 ustawy o podatku leśnym – 16,78 zł od 1 ha fizycznego.
Ad. 10
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem
2008 roku.
Danuta Bućko – Skarbnik Gminy wyjaśniła, że przedłożony projekt uchwały dotyczy
środków przeznaczonych na realizację projektu pilotażowego pn. „Uczeń na wsi” – pomoc
w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne i zamieszkujące gminy wiejskie oraz
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gminy wiejsko-miejskie i na realizację dokumentacji na budowę ciągu rowerowo-pieszego
Suwałki-Poddubówek.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały. W związku z tym Maciej
Suchocki - Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu brało udział 14 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Podjęto jednogłośnie UCHWAŁĘ NR
XX/208/08 w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem 2008 roku – stanowi
załącznik nr 13 do protokołu.
Ad. 11
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy
pomiędzy Gminą Suwałki a Województwem Podlaskim w sprawie wspólnej realizacji
zadania polegającego na pozyskaniu częstotliwości w zakresie 3600-3800 MHz.
Dariusz Saweliew –Kierownik Ref. ds. PSG poinformował, że Województwo Podlaskie
zaproponowało samorządom z województwa wspólną realizację zadania polegającego na
pozyskaniu częstotliwości w paśmie radiowym oraz przygotowanie projektu budowy sieci do
wykorzystania tej częstotliwości. Jak wiadomo na terenie Gminy Suwałki brak jest
możliwości korzystania z internetu drogą kablową na całym obszarze i w najbliższym czasie
nie będzie to możliwe. Dlatego też uzyskanie takiej częstotliwości pozwoli na korzystanie
z internetu przez większą liczbę mieszkańców naszej gminy.
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 14 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Podjęto zatem jednogłośnie UCHWAŁĘ
Nr XX/209/08 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy pomiędzy Gminą Suwałki
a Województwem Podlaskim w sprawie wspólnej realizacji zadania polegającego na
pozyskaniu częstotliwości w zakresie 3600-3800 MHz - stanowi załącznik nr 13 do
protokołu.
Ad. 12
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania oraz
wysokości nagród i wyróżnień za osiągnięcia sportowe oraz zasad i trybu ich
przyznawania w Gminie Suwałki.
Dariusz Saweliew – Kierownik Ref. ds. PSG wyjaśnił, że zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia
1996 r. o kulturze fizycznej oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym
jednostki samorządu terytorialnego mogą w drodze uchwały ustanawiać nagrody
i wyróżnienia zawodnikom, trenerom oraz podmiotom działającym na rzecz rozwoju kultury
fizycznej i sportu. Niniejsza uchwała stanowi podstawę do uhonorowania zawodników za ich
osiągnięcia sportowe, trenerów i klubów sportowych za działalność na rzecz rozwoju kultury
fizycznej i sportu w Gminie Suwałki.
Maciej Suchocki - Przewodniczący Rady wystąpił z wnioskiem o zmianę § 3 ust. 1
regulaminu nagród i wyróżnień przyznawanych w Gminie Suwałki w dziedzinie kultury
fizycznej i sportu stanowiący załącznik do uchwały proponując następujące jego brzmienie:
„§ 3 ust. 1. Nagrody przyznaje Wójt Gminy Suwałki z urzędu po rozpatrzeniu wniosku
i pozytywnej opinii Komisji Społecznej Rady Gminy Suwałki. Nagrody mogą być
przyznawane trzech kategoriach:” Wniosek poddał pod głosowanie. Udział w głosowaniu
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wzięło 14 radnych. Za głosowało 14 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie
było. Proponowana zmiana została przyjęta jednogłośnie.
Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały wraz z wprowadzoną zmianą pod głosowanie.
W głosowaniu brało udział 14 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Podjęto jednogłośnie UCHWAŁĘ Nr XX/210/08 w sprawie określenia zasad i trybu
przyznawania oraz wysokości nagród i wyróżnień za osiągnięcia sportowe oraz zasad i trybu
ich przyznawania w Gminie Suwałki - stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
Ad. 13
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustanowienia i zasad przyznawania nagród
Gminy Suwałki za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania
i ochrony kultury oraz ich wysokości.
Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy zwrócił się z prośbą o wprowadzenie autopoprawki
w projekcie uchwały § 3 ust. 1 i pkt 1 proponując jego brzmienie: „§ 3 ust. 1. Nagrody
przyznaje Wójt Gminy Suwałki po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Społecznej Rady
Gminy Suwałki z własnej inicjatywy lub na wniosek: 1) Komisji Rady Gminy Suwałki;”
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie autopoprawkę do uchwały. W głosowaniu
brało udział 14 radnych. Za przyjęciem autopoprawki głosowało 14 radnych, głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Autopoprawka została przyjęta jednogłośnie.
Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś z Radnych ma jakieś pytania do
projektu uchwały. Głosów w dyskusji nie było i Przewodniczący Rady poddał projekt
uchwały pod głosowanie. W głosowaniu brało udział 14 radnych. Za przyjęciem uchwały
głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Podjęto jednogłośnie UCHWAŁĘ Nr XX/211/08 w sprawie ustanowienia i zasad
przyznawania nagród Gminy Suwałki za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej,
upowszechniania i ochrony kultury oraz ich wysokości - stanowi załącznik nr 15 do
protokołu.
Ad. 14
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy
Suwałki z organizacjami pozarządowymi na 2009 rok.
Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady poinformował, że sprawa była dyskutowana na
posiedzeniach Komisji Rady Gminy. Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu
uchwały. W związku z tym Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu brało udział 14 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Podjęto jednogłośnie UCHWAŁĘ Nr XX/212/08 w sprawie przyjęcia Programu Współpracy
Gminy Suwałki z organizacjami pozarządowymi na 2009 rok - stanowi załącznik nr 16 do
protokołu.
Ad. 15
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Promocji
Zdrowia w Gminie Suwałki na lata 2009-2012.
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Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady poinformował, że sprawa była dyskutowana na
posiedzeniach Komisji Rady Gminy. Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu
uchwały. W związku z tym Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu brało udział 14 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Podjęto jednogłośnie UCHWAŁĘ NR XX/213/08 w sprawie przyjęcia Programu
Profilaktyki i Promocji Zdrowia w Gminie Suwałki na lata 2009-2012 - stanowi załącznik nr
17 do protokołu.
Ad. 16
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady poinformował, że sprawa była dyskutowana na
posiedzeniach Komisji Rady Gminy. Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu
uchwały. W związku z tym Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu brało udział 14 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Podjęto zatem jednogłośnie UCHWAŁĘ
NR XX/214/08 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych - uchwała stanowi załącznik nr 18 do protokołu.
Ad. 17
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii.
Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady poinformował, że sprawa była dyskutowana na
posiedzeniach Komisji Rady Gminy. Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu
uchwały. W związku z tym Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu brało udział 14 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Podjęto jednogłośnie UCHWAŁĘ Nr
XX/215/08 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii - uchwała
stanowi załącznik nr 19 do protokołu.
Ad. 18
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu usuwania wyrobów
zawierających azbest z terenu Gminy Suwałki.
Wójt Gminy – Tadeusz Chołko poinformował, że Rada Ministrów przyjęła „Program
usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski”, który
nakłada obowiązek opracowania „Programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających
azbest” na poziomie wojewódzkim, powiatowym i gminnym. Program przyjęty przez Radę
Ministrów dopuszcza wykorzystanie azbestu lub wyrobów zawierających azbest
w użytkowanych instalacjach lub urządzeniach, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia
2032 r. Powszechne zastosowanie wyrobów azbestowych, wobec stwierdzenia ich
negatywnego oddziaływania na zdrowie ludzi skłania do podjęcia działań zmierzających do
eliminacji tych wyrobów z naszego otoczenia. Po uchwaleniu Programu przez Radę Gminy,
zarządzeniem Wójta Gminy zostanie przyjęty regulamin precyzujący procedurę udzielania
pomocy w usuwaniu wyrobów zawierających azbest w oparciu o środki Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały. Przewodniczący Rady poddał
pod głosowanie projekt uchwały. Udział w głosowaniu wzięło 14 radnych. Za przyjęciem
uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Podjęto
jednogłośnie UCHWAŁĘ Nr XX/216/08 w sprawie przyjęcia Programu usuwania wyrobów
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zawierających azbest z terenu Gminy Suwałki - uchwała stanowi załącznik nr 20 do
protokołu.
Ad. 19
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania
z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.
Pan Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy wyjaśnił, że projekt uchwały mówi
o zasadach i trybie korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.
Wysokość opłat zostanie ustalona w drodze zarządzenia Wójta Gminy z uwzględnieniem
kalkulacji, będących podstawą ustalenia wysokości opłat, w skład których wchodzą koszty
utrzymania danego obiektu (zużycie mediów, utrzymanie czystości, naprawy itp.).
Korzystanie z obiektów i urządzeń odbywać się będzie w oparciu o zawartą umowę, na
podstawie właściwego dla danego obiektu lub urządzenia regulaminu (instrukcji) oraz
zgodnie z harmonogramem ustalonym przez dyrektora (kierownika) jednostki.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały. Przewodniczący Rady poddał
pod głosowanie projekt uchwały. Udział w głosowaniu wzięło 14 radnych. Za przyjęciem
uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Podjęto
jednogłośnie UCHWAŁĘ Nr XX/217/08 w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania
z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej - uchwała stanowi załącznik nr 21
do protokołu.
Ad. 20
Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania nie udzielono ponieważ nie zostały zgłoszone.
Ad. 21
Stanowisko Rady Gminy Suwałki w sprawie objęcia ochroną konserwatorską Półwyspu
Wigierskiego.
Wójt Gminy - Tadeusz Chołko poinformował, że w dniu 20 listopada 2008 r. wspólnie
z Wiceprzewodniczącym Rady był na spotkaniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków,
który chce wprowadzić jeszcze jedno obostrzenie przepisów, żeby teren Półwyspu
Wigierskiego objąć ochroną konserwatorską. Ustanowienie dodatkowo chronionego
otoczenia zabytku powieli istniejące już obostrzenia dotyczące zagospodarowania tych
terenów, utrudni procedury związane z procesami inwestycyjnymi. W związku z tym zwrócił
się do Rady Gminy o zajęcie stanowiska w tej sprawie.
Rada Gminy jednogłośnie podjęła stanowisko w sprawie wyrażenia sprzeciwu w przedmiocie
objęcia ochroną konserwatorską terenu Półwyspu Wigierskiego w gminie Suwałki –
stanowisko stanowi załącznik nr 22 do protokołu.
Ad. 22
Wnioski i oświadczenia.
Maciej Suchocki Przewodniczący Rady poinformował, że na poprzedniej sesji zapoznał
z pismem mieszkańców wsi Bród Nowy (Mały)
–
dotyczy wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na
eksploatacji kopaliny (piasku ze żwirem) ze złoża Bród Nowy II gm. Suwałki na działce o nr
geod. 175 i pismem właścicieli nieruchomości miejscowości w Starym Folwarku w sprawie
dokonania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie
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lokalizacji drogi gminnej, oznaczonej symbolami 61 KL i 59 KL do skrzyżowania z drogą 53
KZ oraz zapoznał z wnioskiem Ryszarda Jankowskiego Przewodniczącego Rady Sołeckiej
w Płocicznie-Tartak w sprawie zwrotu środków pieniężnych na wydatki z tytułu rozmów
telefonicznych, zakup znaczków pocztowych, kopert, papieru oraz ponoszenia innych
kosztów.
Pisma były rozpatrywane na posiedzeniach Komisji Rady Gminy, które zajęły w tej sprawie
stanowisko.
Sołtys wsi Dubowo Pierwsze podziękował dla Wójta Gminy i dla radnych za wybudowanie
drogi we wsi Dubowo Pierwsze i życzył powodzenia w dalszej pracy na rzecz mieszkańców
gminy.
Zbigniew Mackiewicz - Sekretarz Gminy – poinformował, że zaplanowane środki finansowe
w budżecie gminy w 2009 r. na zrealizowanie zadań inwestycyjnych w Starym Folwarku
wynoszą ponad milion zł. Na terenie gminy niewiele jest miejscowości gdzie będzie
wydatkowane ponad milion zł. Są również inne miejscowości gdzie trzeba też inwestować,
gdzie są potrzeby i mieszkają ludzie, którzy chcą żyć godnie i mieć pewne warunki.
Sołtys wsi Kuków w imieniu własnym i mieszkańców wsi podziękowała dla Wójta Gminy
i Rady Gminy za wykonanie remontu drogi we wsi Kuków.
Dariusz Saweliew – Kierownik Ref. ds. PSG poinformował, że w budynku po byłej szkole
w Brodzie Nowym powstał ośrodek do pracy z dziećmi z upośledzeniem umysłowym.
W imieniu rodziców i zarządu tego ośrodka zaprosił radnych na spotkanie rodzicielskotowarzyskie, które odbędzie się w dniu 28.12.2008 r. o godz. 12°°.
Tadeusz Chołko – Wójt Gminy zaprosił wszystkich po obradach sesji na spotkanie wigilijne,
które odbędzie się w sali narad w budynku Urzędu Gminy Suwałki, ul. Kościuszki 71.
Ad 23
Zamknięcie obrad.
Pan Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady Gminy po wyczerpaniu porządku obrad
zamknął obrady XX Sesji Rady Gminy Suwałki.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokołowała
Halina Marcinkiewicz

Przewodniczący Rady
Maciej Suchocki
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