P R O T O K Ó Ł Nr XXII/09
z obrad XXII Sesji Rady Gminy Suwałki w dniu 27 kwietnia 2009 roku.
Obrady Sesji trwały od godz. 900 – 1040 w sali Urzędu Gminy Suwałki.
Obrady XXII 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. Józef Jankowski
5. Marek Jeromin
6. Dariusz Krejpcio
7. Wiesława Malinowska
8. Adam Nieszczerzewicz
9. Andrzej Safinowski
10. Maciej Suchocki
11. Adam Szczerbowski
12. Maria Warakomska
13.
Marian Wiszniewski
14. Jarosław Wudkiewicz
15. Feliks Złotnik
- lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
W obradach uczestniczyli: Zbigniew Mackiewicz – Z-ca Wójta i Sekretarz Gminy, Danuta
Bućko – Skarbnik Gminy, Alicja Przekop – Kierownik Ref. ds. Inwestycyjnych
i Gospodarczych, Beata Skrocka – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Suwałkach, Iwona Sierocka – Inspektor Ref. ds. Planowania Przestrzennego, Ewa
Warakomska – Inspektor Ref. ds. Polityki Społeczno-Gospodarczej, Cezary Folejewski –
radca prawny, Adam Paliwoda – 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 XXII 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 radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o zwołaniu sesji.
Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady zapytał, czy Radni chcieliby wnieść uwagi bądź
propozycje do przedstawionego porządku obrad.
Zbigniew Mackiewicz – Z-ca Wójta, Sekretarz Gminy w imieniu Wójta Gminy wystąpił
o zmianę porządku obrad polegającej na wycofaniu z porządku obrad: „Rozpatrzenie projektu
uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Suwałki w miejscowości Nowa Wieś”– pkt 7.
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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 15 radnych. Za głosowało 15 radnych. Głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było. Proponowana zmiana do porządku obrad została przyjęta
jednogłośnie.
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 XXII sesji został przyjęty jednogłośnie.
Wobec tego porządek obrad jest następujący:
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XXI 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 Suwałki
na 2009 rok.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia granic i numerów stałych
obwodów głosowania na terenie Gminy Suwałki.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze,
ustalenie ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w okręgu
wyborczym.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego wymiaru godzin
zajęć pedagoga, psychologa i logopedy.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XVI/165/08 Rady Gminy
Suwałki z dnia 31 lipca 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Osowa, Kuków-Folwark i Bród
Nowy w Gminie Suwałki.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXVII/323/06 Rady
Gminy Suwałki z dnia 29 września 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego części wsi Gawrych Ruda w Gminie Suwałki.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiany gruntów w obrębie ewidencyjnym
Leszczewo.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiany gruntów w obrębie ewidencyjnym
Płociczno-Tartak.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze
przetargu nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Osowa.
16. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
17. Wnioski i oświadczenia.
18. Zamknięcie obrad.
Ad. 3
Przyjęcie protokołu z obrad XXI Sesji Rady Gminy Suwałki.
Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z obrad XXI Sesji wyłożony był do wglądu
w Urzędzie Gminy. Radni nie wnieśli uwag do protokołu. Następnie Przewodniczący poddał
pod głosowanie. Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za przyjęciem protokołu głosowało
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15 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Protokół z XXI Sesji został
przyjęty jednogłośnie przez Radę Gminy.
Ad. 4
Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy oraz z wykonania uchwał w okresie między
sesjami.
Zbigniew Mackiewicz – Z-ca Wójta Gminy przedstawił sprawozdanie z działalności Wójta
od ostatniej sesji Rady Gminy za okres od dnia 24 marca 2009 r. do dnia 27 kwietnia 2009 r.:
- W okresie tym zostało wydanych 6 zarządzeń wewnętrznych umożliwiających właściwe
funkcjonowanie urzędu gminy;
- Zawarto umowę z Przedsiębiorstwem Drogowo Mostowym w Suwałkach na przebudowę
drogi gminnej z nawierzchni żwirowej na asfaltową Zielone Kamedulskie – Dubowo Drugie
na kwotę 839 472,36 zł;
- Sprzedano w drodze przetargu 4 działki budowlane w miejscowości Płociczno-Osiedle na
wartość 269 420 zł;
- Otwarto oferty w przetargu na odbiór wyrobów budowlanych zawierających azbest
z Gminy Suwałki - złożono 9 ofert;
- Zakończono budowę kolektora sanitarnego ciśnieniowego we wsi Krzywe o długości
1118 m;
- Sporządzono prognozę oddziaływania na środowisko oraz opracowania ekofizjograficzne do
projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części Dubowo Drugie
w gminie Suwałki;
- Sporządzono i wysłano do uzgodnień projekty uchwał w sprawie miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego części wsi Dubowo Drugie, Przebród oraz projekty
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Osowa, Turówka
Stara, Czarnakowizna i Taciewo;
- Sporządzona została analiza zasadności przystąpienia do zmiany uchwały Nr XVI/165/08
Rady Gminy Suwałki z dnia 31 lipca 2008 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Osowa, KukówFolwark i Bród Nowy i stopnia zasadności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami
obowiązującego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Suwałki;
- Sporządzono prognozę skutków finansowych do miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego części wsi: Osowa, Turówka Stara, Czarnakowizna i Taciewo, Dubowo
Drugie, Przebród;
- W dniu 15 kwietnia 2009 roku w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Nowej Wsi
odbył się Gminny Konkurs Plastyczny na kartkę wielkanocną i pisankę wielkanocną;
- W dniu 16 kwietnia 2009 roku odbyła się narada Wójta Gminy Suwałki oraz kierownika
GZEAS z dyrektorami szkół w sprawie omówienia organizacji szkół na rok szkolny
2009/2010;
- W dniu 22-24 kwietnia 2009 r. odbył się egzamin gimnazjalny: a) 22 kwietnia br. – część
humanistyczna, b) 23 kwietnia br. – część matematyczno-przyrodnicza; c) 24 kwietnia br. –
język angielski. Z ramienia organu prowadzącego obserwatorami byli: Irena Walendzewicz,
Dariusz Saweliew;
- Złożono projekt systemowy do Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku, który został
pozytywnie zaopiniowany. Realizacja projektu będzie trwała od dnia 1 czerwca 2009 roku
do 31 października 2009 roku;
- W dniu 02 kwietnia 2009 r. odbyły się obchody czwartej rocznicy śmierci Papieża Jana
Pawła II w Klasztorze Wigierskim. Gmina była współorganizatorem uroczystości;

3

- W dniu 04 kwietnia 2009 r. złożono kwiaty pod pomnikiem 16 rozstrzelanych
w miejscowości Krzywe podczas II wojny światowej;
- Otrzymano dodatkowo środki na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendium, które
zostaną wypłacone do końca kwietnia – I tura. II tura po otrzymaniu kolejnej puli środków
z Urzędu Wojewódzkiego (ok. miesiąca czerwca);
- W dniu 17 kwietnia 2009 r. rozstrzygnięto Gminny Konkurs na kartkę i pisankę.
Zbigniew Mackiewicz – Z-ca Wójta przedstawił sprawozdanie z wykonania uchwał Rady
Gminy w okresie między sesjami.
Rada Gminy przyjęła sprawozdanie z działalności Wójta Gminy i wykonania uchwał Rady
Gminy - sprawozdanie z wykonania uchwał stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Ad. 5
Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy Suwałki.
Radny Marek Jeromin – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Suwałki zapoznał
ze sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy – sprawozdanie stanowi załącznik nr 6
do protokołu.
Radny Feliks Złotnik – Przewodniczący Komisji Rolniczo-Gospodarczej Rady Gminy
Suwałki zapoznał ze sprawozdaniem Komisji Rolniczo-Gospodarczej Rady Gminy –
sprawozdanie stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Radni nie zgłosili uwag do przedłożonego materiału w związku z powyższym sprawozdania
z działalności Komisji Rewizyjnej, Komisji Rolniczo-Gospodarczej Rady Gminy w okresie
między sesjami zostały przyjęte.
Ad. 6
Interpelacje i zapytania.
Radny Józef Jankowski zwrócił się z zapytaniem:
– kiedy zostanie uporządkowana strona internetowa gminy Suwałki ponieważ znajdują się
nieaktualne informacje dotyczące urzędu gminy;
- jak wygląda sprawa z założeniem internetu w miejscowości Płociczno i w innych
miejscowościach na terenie całej gminy. Gdy w Płocicznie zakładano telefony stacjonarne
cała skrzynka była na gruntach gminy a obecnie znajduje się na gruntach prywatnych. Jak
firma chciała założyć internet w naszej miejscowości okazało się, że nie mogą bo stacja stoi
na gruntach prywatnych osób.
Radny Józef Jankowski zwrócił się z zapytaniem do Skarbnik Gminy. Stwierdził, że budżet
gminy jest opracowany na podstawie uchwały i ustawy a wnioski do budżetu można składać
do dnia 30 września każdego roku. Poinformował, że złożył wniosek o założenie monitoringu
w szkole w Płocicznie-Tartak. Zdobył sponsorów na całkowite pokrycie kosztów ale z tego
nie skorzystano. Zmiany do budżetu gminy są między innymi i na dzisiejszej sesji gdzie
dochodzą nowe inwestycje. Zapytał dlaczego w projekcie budżetu gminnie na 2009 r. nie
było budowy plaży we wsi Osinki a na dzisiejszej sesji w zmianach w budżecie gminy
dochodzi nowa inwestycja budowa plaży.
Ad. 7
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 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
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2009 rok. W wyniku zaproponowanych zmian nastąpiło zwiększenie planu dochodów
o kwotę 318 072, 00 zł; zmniejszenie planu dochodów o kwotę 1 360,00 zł; zmniejszenie
planu wydatków o kwotę 166 081,00zł; zwiększenie planu wydatków o kwotę 482 793,00 zł.
Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zaproponowanie zmiany do
projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok. Udział w głosowaniu
wzięło 15 radnych. Za przyjęciem głosowało 15 radnych. Głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.
Danuta Bućko – Skarbnik Gminy odczytała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2009 rok wraz z zaproponowanymi zmianami.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2009 r. wraz z zaproponowanymi zmianami. Udział w głosowaniu wzięło 15
radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. Głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było. Podjęto jednogłośnie UCHWAŁĘ Nr XXII/228/09
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok – stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Ad. 8
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia granic i numerów stałych obwodów
głosowania na terenie Gminy Suwałki.
Zbigniew Mackiewicz – Z-ca Wójta wyjaśnił, że zgodnie z art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
16 lipca 1998 roku – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików
województw głosowanie w wyborach przeprowadza się w stałych obwodach głosowania
utworzonych przez radę gminy. W obowiązującej uchwale Nr XXI/124/97 Rady Gminy
w Suwałkach z dnia 30 czerwca 1997 roku w sprawie ustalenia granic i numerów obwodów
oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych: - w tytule uchwały wykazane są wybory do
Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, dla których uchwała została podjęta, natomiast
ustawowa „stałość” obwodów oznacza, że obwody głosowania utworzone w trybie ustawy –
Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw służą również
przeprowadzeniu głosowania we wszystkich kolejnych wyborach: samorządowych,
parlamentarnych, prezydenckich, do Parlamentu Europejskiego; - figurują miejscowości
niezgodne z urzędowym wykazem nazw miejscowości. W związku z powyższym
przygotowano nową uchwałę, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w której dokonano
zmian nazw miejscowości oraz uszczegółowienia granic obwodów głosowania.
Radny Henryk Butkiewicz – zapytał czy miejscowość Gielniewo można przyłączyć do
miejscowości Nowa Wieś ponieważ jest tam jeden dom, który praktycznie jest w granicach
miejscowości Nowa Wieś.
Zbigniew Mackiewicz – Z-ca Wójta wyjaśnił, że projekt uchwały został uzgodniony
z Krajowym Biurem Wyborczym i na dzień dzisiejszy nie można dokonać zmian. Zostało
uzgodnione z Dyrektor Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Suwałkach, że
w miesiącu grudniu, styczniu wrócimy do tematu, ponieważ chcemy powołać dodatkowy
obwód do głosowania w Nowej Wsi.
Radny Józef Jankowski – stwierdził, że Płociczno-Osiedle i Płociczno-Tartak tworzy jedno
sołectwo. Okręg wyborczy jest Płociczno-Tartak i też może być dwóch radnych. Jak to
wygląda prawnie, dwie wsie a jedno sołectwo, niech będzie jedno sołectwo ale żeby było
dwóch radnych.
Zbigniew Mackiewicz – Z-ca Wójta Sekretarz wyjaśnił, że miejscowości i sołectwa ustala
rada gminy w drodze uchwały. Na terenie gminy są takie wsie gdzie dwie miejscowości
tworzą jedno sołectwo tak jak: Magdalenowo i Wigry, Bród Mały i Bród Nowy. Jeżeli rada
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gminy uzna, że należy wprowadzić dwa sołectwa jedno na Płociczno-Osiedle, drugie na
Płociczno-Tartak będzie można przeprowadzić konsultacje społeczne z mieszkańcami
i podjąć odpowiednia uchwałę. Jeżeli chodzi o wybór radnych są pewne obwarowania, które
wynikają z rozporządzenia ilu mieszkańców powinno być w danym obwodzie do głosowania
i ilu tych mieszkańców przypada na jednego radnego. W naszym przypadku mamy okregi
jedno mandatowe. Są okręgi wyborcze po 300 mieszkańców ale i po 600 mieszkańców
w zależności położenia danych miejscowości.
Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. W głosowaniu brało udział 15
radnych. Za przyjęciem uchwały
głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.
Podjęto jednogłośnie UCHWAŁĘ Nr XXII/229/09 w sprawie ustalenia granic i numerów
stałych obwodów głosowania na terenie Gminy Suwałki - stanowi załącznik nr 9 do
protokołu.
Ad. 9
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze, ustalenie
ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w okręgu wyborczym.
Zbigniew Mackiewicz – Z-ca Wójta wyjaśnił, że obowiązująca uchwała Nr XXVII/175/02
Rady Gminy Suwałki z dnia 28 czerwca 2002 roku w sprawie podziału gminy Suwałki na
okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w okręgu
wyborczym zawiera – nazwy miejscowości niegodne z urzędowym wykazem nazw
miejscowości. W związku z powyższym przygotowano nową uchwałę, zgodnie
z obowiązującymi przepisami, w której dokonano zmian nazw miejscowości oraz
uszczegółowienia granic okręgów wyborczych. Uchwała ta nie zmienia granic okręgów
wyborczych.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.
Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. W głosowaniu brało udział 15
radnych. Za przyjęciem uchwały
głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.
Podjęto jednogłośnie UCHWAŁĘ Nr XXII/230/09 w sprawie podziału gminy na okręgi
wyborcze, ustalenie ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w okręgu
wyborczym- stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
Przerwa 950-1000
Ad. 10
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego wymiaru godzin
zajęć pedagoga, psychologa i logopedy.
Przewodniczący Rady wyjaśnił, że projekt uchwały był omawiany na posiedzeniach Komisji
Rady Gminy. Zwrócił się do radnych czy są pytania do tego 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. Podjęto zatem jednogłośnie UCHWAŁĘ Nr XXII/231/09
w sprawie ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, psychologa
i logopedy - stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
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Ad. 11
Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XVI/165/08 Rady Gminy
Suwałki z dnia 31 lipca 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Osowa, Kuków-Folwark i Bród
Nowy w Gminie Suwałki.
Przewodniczący Rady wyjaśnił, że projekt uchwały był omawiany na posiedzeniach Komisji
Rady Gminy.
Radni nie wnieśli uwag do przedłożonego projektu uchwały.
Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. 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 XXII/232/09 zmieniającą uchwałę Nr
XVI/165/08 Rady Gminy Suwałki z dnia 31 lipca 2008 r. w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Osowa,
Kuków-Folwark i Bród Nowy w Gminie Suwałki - stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
Ad. 12
Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXVII/323/06 Rady Gminy
Suwałki z dnia 29 września 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego części wsi Gawrych Ruda w Gminie Suwałki.
Przewodniczący Rady wyjaśnił, że projekt uchwały był omawiany na posiedzeniach Komisji
Rady Gminy. 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 15 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Podjęto jednogłośnie UCHWAŁĘ Nr XXII/233/09 zmieniająca uchwałę Nr
XXXVII/323/06 Rady Gminy Suwałki z dnia 29 września 2006 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Gawrych Ruda
w Gminie Suwałki - stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
Ad. 13
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiany gruntów w obrębie ewidencyjnym
Leszczewo.
Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały był omawiany
na posiedzeniach Komisji Rady Gminy. 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 15 radnych. Za przyjęciem uchwały
głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Podjęto jednogłośnie UCHWAŁĘ Nr XXII/234/09 w sprawie zamiany gruntów w obrębie
ewidencyjnym Leszczewo – stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
Ad. 14
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiany gruntów w obrębie ewidencyjnym
Płociczno-Tartak.
Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady poinformował, że z projektem uchwały zapoznały
się Komisje Rady Gminy. Zapytał, czy ktoś z Radnych ma jakieś pytania do projektu
uchwały. Głosów w dyskusji nie było i Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod
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głosowanie. W głosowaniu brało udział 15 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 15
radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Podjęto jednogłośnie UCHWAŁĘ Nr XXII/235/09 w sprawie zamiany gruntów w obrębie
ewidencyjnym Płociczno-Tartak – stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
Ad. 15
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze
przetargu nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Osowa.
Przewodniczący Rady wyjaśnił, że projekt uchwały był omawiany na posiedzeniach Komisji
Rady Gminy. Zapytał, czy ktoś z Radnych ma jakieś pytania do projektu uchwały. Głosów
w dyskusji nie było i Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Podjęto jednogłośnie UCHWAŁĘ Nr
XXII/235/09 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości
gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Osowa – stanowi załącznik nr 16 do
protokołu.
Ad. 16
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
Danuta Bućko – Skarbnik Gminy udzieliła odpowiedzi na zapytania radnego Józefa
Jankowskiego – wyjaśniła, że zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym
rada gminy może dokonywać zmiany w uchwalonym budżecie gminy. Na ostatniej sesji rada
gminy wprowadziła zmiany do budżetu gminy na 2009 rok. Zostało zmniejszone zadłużenie
o 1 374 147 zł i zostały wymienione zadania inwestycyjne, między innymi monitoring
w Zespole Szkół w Płocicznie-Tartak. Do urzędu zgłosiła się tylko jedna osoba z propozycją
firmy ubezpieczeniowej na dofinansowanie monitoringu w Płocicznie-Tartak. Została
podpisana umowa na kwotę 1000 zł, która zostało przyjęta do budżetu gminy. Na ostatniej
sesji zadanie inwestycyjne - montaż monitoringu w Zespole Szkół w Płocicznie-Tartak
zostało podniesione do kwoty 34 673 zł, w tym 1000 zł dofinansowanie z firmy
ubezpieczeniowej PZU.
Odnośnie zadania inwestycyjnego – budowa plaży w miejscowości Osinki – wyjaśniła, że
sołectwo wsi Osinki składało wniosek i otrzymało dofinansowanie do kwoty 10 000 zł.
W związku z tym, że sołectwo nie ma osobowości prawnej to umowa powinna być podpisana
z Gminą Suwałki. Na poprzedniej sesji zostało przyjęte do budżetu gminy 10 000 zł na to
zadanie inwestycyjne. Podpisując porozumienie okazało się, że o 30 zł jest mniejsza kwota
i dlatego została wprowadzona zmiana, gdzie dofinansowanie będzie 9 970 zł. Całość zadania
wprowadzona została jako zadanie inwestycyjne, w tym będzie wybudowanie plaży
i zagospodarowanie terenu wokół plaży. Gmina nie łoży żadnych środków finansowych, są to
środki, o które sołectwo Osinki samo ubiegłego się w ubiegłym roku.
Zbigniew Mackiewicz – Z-ca Wójta udzielił odpowiedzi odnośnie zapytania Radnego Józefa
Jankowskiego – poinformował, że zmiany na stronie internetowej są dokonywane na bieżąco.
Czasami w internecie można znaleźć też informacje nieaktualne. Zapewnił, że strona
internetowa Gminy Suwałki jest na bieżąco aktualizowana.
- Odnośnie internetu w miejscowości Płociczno – wyjaśnił, że z założeniem internetu
w miejscowości Płociczno jak i w innych miejscowościach na terenie gminy jest problem
z tego względu że ta infrastruktura telekomunikacyjna jaka jest często nie pozwala, żeby ten
internet dla danego mieszkańca podłączyć. Na dzień dzisiejszy Urząd Marszałkowski robi
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ogólny projekt dla całego województwa podlaskiego z położeniem sieci szerokopasmowej
i założeniem, że dostęp do internetu powinien mieć każdy mieszkaniec. Wcześniej były
prowadzone rozmowy z miastem Suwałki, żeby takie przedsięwzięcie wykonać, ale okazało
się to zbyt kosztowne, gdyż kosztowałoby kilka milionów położenie przewodu
szerokopasmowego, gdzie gmina musiałaby to wybudować i przekazać w zarząd
telekomunikacji a telekomunikacja brałaby pieniądze. W chwili obecnej czekamy na rozwój
sytuacji z Urzędem Marszałkowskim gdzie mają być pieniądze unijne. Infrastruktura
telekomunikacyjna jaka jest w Płocicznie np. w szkole jest skrzynka telekomunikacyjna.
Telekomunikacja powinna dogadać się z właścicielem gruntu, na którego jest infrastruktura,
gdyż za to bierze pieniądze.
Ad. 17
Wnioski i oświadczenia.
Radny Józef Jankowski - w związku z uroczystością jaka będzie miała miejsce w dniu 8 maja
2009 r. w sprawie nadania imienia i sztandaru Zespołowi Szkół w Płocicznie-Tartak zgłosił
wnioski, żeby jednocześnie w tym dniu nadać imię dla nowo wybudowanej hali sportowej
przy Zespole Szkół w Płocicznie-Tartak. Pierwszy wniosek: - nadanie imienia Iskra” hali
sportowej przy Zespole Szkół w Płocicznie-Tartak. Drugi wniosek – nadanie imienia
„Perełka” hali sportowej przy Zespole Szkół w Płocicznie –Tartak.
Radny Marek Jeromin uważa, że taka inicjatywa nie powinna być podejmowana bez
konsultacji ze społecznością szkoły. Nie możemy w jakiś sposób narzucić dla szkoły, dla
uczniów, zostawmy decyzję szkole. Ponadto podczas uroczystości w dniu 8 maja 2009 r. jest
taki natłok wszelkich tych oficjalnych przedsięwzięć, że dodatkowo jeszcze nadanie imienia
dla sali wprowadzi spore zamieszanie ze względu, że scenariusz całej uroczystości dosyć
szczególnie rozpisany.
Zbigniew Mackiewicz – Z-ca Wójta uważa, że nie ma takiej potrzeby nadania imienia dla
takiego obiektu, który w tym przypadku jest połączony nierozerwalnie ze szkołą. Jest to jeden
element, szkoła i hala sportowa jest częścią nierozłączną i nie jest to jakiś oddzielny budynek.
Ponadto jest bardzo krótki okres czasu do dnia 8 maja 2009 r., ponieważ podjęta uchwała rady
gminy o nadaniu imienia musi być opublikowana w Dz. Urz. Woj. Podlaskiego i dopiero
wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.
Przewodniczący Rady – poddał pod głosowanie wnioski Radnego Józefa Jankowskiego
w sprawie:
Pierwszy wniosek - nadania imienia „Iskra” hali sportowej przy Zespole Szkół w PłocicznieTartak;
W głosowaniu brało udział 15 radnych. Za przyjęciem wniosku głosował 1 radny, -przeciw 9
radnych, - wstrzymało się 5 radnych.
Rada Gminy Suwałki większości głosów nie przyjęła wniosku radnego Józefa Jankowskiego.
Drugi wniosek - nadania imienia „Perełka” hali sportowej przy Zespole Szkół w PłocicznieTartak.
W głosowaniu brało udział 15 radnych. Za przyjęciem wniosku głosował 1 radny, - przeciw 8
radnych, - wstrzymało się 6 radnych.
Rada Gminy Suwałki większością głosów nie przyjęła wniosku radnego Józefa
Jankowskiego.
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Szwengier Stanisław – radny powiatowy zapytał czy jest prawdą, że przez wieś Wychodne
będzie przebiegała obwodnica.
Zbigniew Mackiewicz - Z-ca Wójta – wyjaśnił, że z dokumentów, do których miał wgląd
i informacji, które przyszły na konsultacje społeczne wynika, że obwodnica nie będzie
przebiegała przez wieś Wychodne. W dniu 28 kwietnia 2009 r. w Urzędzie Gminy o godz.
13°° odbędą się konsultacje społeczne z mieszkańcami gminy, na które zapraszamy
wszystkich zainteresowanych. Zostali zawiadomieni sołtysi tych miejscowości, przez które
będzie przebiegała obwodnica.
Zbigniew Mackiewicz – Z-ca Wójta:
- Zapoznał ze sprawozdaniem Wojewody Podlaskiego o podjętych uchwałach przez gminy
i miasta w województwie podlaskim. Gmina Suwałki w roku ubiegłym podjęła 77 uchwał
i uklasyfikowała się na 6 miejscu w województwie.
- Przypomniał o obowiązku złożenia oświadczeń majątkowych do dnia 30 kwietnia 2008 r.
- Poinformował o następujących sprawach:
→ W dniu 8 maja 2009 r. odbędą się uroczystości związane z nadaniem imienia i sztandaru
dla Zespołu Szkół w Płocicznie-Tartak, na które wszystkich serdecznie zaprosił.
→ W dniu 9 maja 2009 r. odbędą się obchody Dnia Strażaka. Uroczystości rozpoczną się
mszą świętą o godz.. 10°° w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Suwałkach.
→ Urząd Gminy posiada do rozdania mieszkańcom drzewka (świerk, sosna, lipa i dąb) do
obsadzenia dróg gminnych.
Sołtys wsi Gawrych Ruda – zapytał czy jest coś zrobione w sprawie drogi dojazdowej do
Domu Nauczyciela w Płocicznie-Tartak.
Zbigniew Mackiewicz – Z-ca Wójta odpowiedział, że jest wydzielona służebność sądowa
drogi koniecznej na działce szkolnej i mieszkańcy Domu Nauczyciela dojeżdżają przez bramę
główną przy szkole. Dalszym etapem by było zmuszenie wspólnoty mieszkaniowej, żeby oni
tą drogę wybudowali. Za boiskiem mają grunt o szerokości 4 m na skarpie a wykonanie
wjazdu wymaga dużych kosztów. Do tego tematu wrócimy, żeby tą sprawę uporządkować.
Ad 18
Zamknięcie obrad.
Pan Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady Gminy po wyczerpaniu porządku obrad
zamknął obrady XXII Sesji Rady Gminy Suwałki.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokołowała
Halina Marcinkiewicz

Przewodniczący Rady
Maciej Suchocki
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