P R O T O K Ó Ł Nr XXIII/09
z obrad XXIII Sesji Rady Gminy Suwałki w dniu 25 maja 2009 roku.
Obrady Sesji trwały od godz. 1100 – 1330 w sali Urzędu Gminy Suwałki.
Obrady XXIII 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: Tadeusz Chołko – Wójt Gminy, Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz
Gminy, Danuta Bućko – Skarbnik Gminy, Beata Skrocka – Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Suwałkach, Alicja Przekop – Kierownik Ref. ds. Inwestycyjnych
i Gospodarczych, Katarzyna Jabłońska – Kierownik Ref. ds. Planowania Przestrzennego,
Dariusz Saweliew – Kierownik Referatu ds. Polityki Społeczno-Gospodarczej, Cezary
Folejewski – radca prawny, Sławomir Mitros – radca prawny, Wiesława Bezdziecka – Radna
Powiatu, Stanisław Szwengier – Radny Powiatu, Ryszard Jankowski – Przewodniczący Rady
Sołeckiej wsi Płociczno, sołtysi wsi - listy obecności stanowią załączniki nr 2-4
w załączeniu do protokołu.
Ad. 1
Otwarcie obrad.
Pan Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady otworzył obrady XXIII Sesji Rady Gminy
i powitał wszystkich zebranych. Stwierdził, że na 15 radnych zgodnie z listą obecności
w obradach uczestniczy 100 % ustawowego składu rady, wobec czego istnieje wymagane
quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Ad. 2
Przyjęcie porządku obrad.
Porządek obrad radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o zwołaniu sesji.
Pan Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady zapytał, czy Radni chcieliby wnieść uwagi
bądź propozycje do przedstawionego porządku obrad.
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Pan Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy w imieniu Wójta Gminy wystąpił o zmianę
porządku obrad polegającej na:
- wycofaniu z porządku obrad: „Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody
na przekazanie w formie darowizny nieruchomości w obrębie ewidencyjnym Biała Woda”;
- wprowadzeniu do porządku obrad „Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia
stanowiska dotyczącego planowanego ustanowienia obszarów Natura 2000 na terenie
Gminy Suwałki ” – jako pkt 15;
- wycofaniu z porządku obrad: „Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nabycia działki nr
172/3 w obrębie Biała Woda”.
Przewodniczący Rady – Pan Maciej Suchocki poddał pod głosowanie wprowadzenie
proponowanych zmian do porządku obrad zgłoszonych przez Sekretarza Gminy w imieniu
Wójta Gminy.
- wycofanie „Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie
w formie darowizny nieruchomości w obrębie ewidencyjnym Biała Woda”. 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.
- wprowadzenie „Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska
dotyczącego planowanego ustanowienia obszarów Natura 2000 na terenie Gminy Suwałki ”
– jako pkt 15. Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych. Głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było. Za wprowadzeniem głosowało 15 radnych. Proponowana
zmiana do porządku została przyjęta jednogłośnie.
- wycofanie „Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nabycia działki nr 172/3 w obrębie
Biała Woda”. 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.
Pan Maciej Suchocki - Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie porządek obrad wraz
z wprowadzonymi zmianami. Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za przyjęciem
porządku obrad głosowało 15 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Porządek obrad XXIII sesji został przyjęty jednogłośnie.
W związku z powyższym porządek obrad sesji po zmianach będzie obejmował:
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XXII 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 zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na pokrycie
wydatków związanych z realizacją inwestycji pn. „Rozbudowa stacji wodociągowej
w Starym Folwarku”.
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9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu z środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na pokrycie wydatków związanych
z realizacją inwestycji pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Krzywe,
Sobolewo, Płociczno-Osiedle, Gawrych Ruda”.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Suwałki w miejscowości Nowa Wieś.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Przebród w gminie Suwałki.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do utworzenia sołectwa Bród
Mały.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia przez Gminę Suwałki pomostów
drewnianych nad Jeziorem Czarne w miejscowości Krzywe gm. Suwałki.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Suwalskiemu.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego
planowanego ustanowienia obszarów Natura 2000 na terenie Gminy Suwałki.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze
przetargu nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Turówka
Nowa.
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nabycia działek nr 45/11, 45/12 i 45/13
w obrębie Okuniowiec.
18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiany działek w obrębie ewidencyjnym
Okuniowiec.
19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiany działek w obrębie ewidencyjnym
Okuniowiec.
20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nabycia działki nr 165/1 w obrębie Biała
Woda.
21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nabycia działki nr 160/3 w obrębie Biała
Woda.
22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nabycia działki nr 167/1 w obrębie Biała
Woda.
23. Wyrażenie stanowiska w sprawie rozłożenia na raty opłaty planistycznej.
24. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
25. Wnioski i oświadczenia.
26. Zamknięcie obrad.
Ad. 3
Przyjęcie protokołu z obrad XXII Sesji Rady Gminy Suwałki.
Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z obrad XXII 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 15 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Protokół z XXII
Sesji został przyjęty jednogłośnie przez Radę Gminy.
Ad. 4
Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy oraz z wykonania uchwał w okresie między
sesjami.
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Tadeusz Chołko – Wójt Gminy przedstawił sprawozdanie o międzysesyjnej działalności za
okres od dnia 28 kwietnia 2009 r. do dnia 25 maja 2009 r.- stanowi załącznik nr 5 do
protokołu.
Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy przedstawił sprawozdanie z wykonania uchwał
Rady Gminy podjętych na XXII sesji w dniu 27 kwietnia 2009 r. – stanowi załącznik nr 6 do
protokołu.
Radni nie zgłosili uwag, w związku z powyższym sprawozdanie o międzysesyjnej
działalności i wykonania uchwał Rady Gminy z dnia 27 kwietnia 2009 r. zostało przyjęte.
Ad. 5
Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy Suwałki.
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.
Radna Wiesława Malinowska – Przewodnicząca Komisji Społecznej Rady Gminy Suwałki
zapoznała ze sprawozdaniem Komisji Społecznej Rady Gminy – sprawozdanie stanowi
załącznik nr 8 do protokołu.
Radni nie zgłosili uwag do przedłożonego materiału w związku z powyższym sprawozdania
z działalności Komisji Rolniczo-Gospodarczej Komisji Społecznej Rady Gminy w okresie
między sesjami zostały przyjęte.
Ad. 6
Interpelacje i zapytania.
Radny Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady zapytał, co jest z raportem w sprawie
żwirowni.
Radna Wiesława Malinowska – zapytała kiedy zostaną podjęte działania zagospodarowania
placu przy scenie w Starym Folwarku.
Radny Adam Szczerbowski – zapytał kiedy zostaną ustawione tablice informacyjne z nazwą
miejscowości Czarnakowizna ponieważ ludzie bardzo często błądzą.
Ad. 7
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
Pani Danuta Bućko – Skarbnik Gminy w imieniu Wójta zwróciła się do Rady Gminy
o przyjęcie dodatkowych zmian do przedłożonego wcześniej projektu uchwały w sprawie
zmian w budżecie gminy na 2009 rok. W wyniku zaproponowanych zmian nastąpiło
zwiększenie planu dochodów o kwotę 66 160,00 zł; zmniejszenie planu wydatków o kwotę
51 647,00 zł; zwiększenie planu wydatków o kwotę 117 807,00 zł.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.
Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zaproponowane zmiany do
projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok. Udział w głosowaniu
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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 XXIII/237/09
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok – stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Ad. 8
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na pokrycie
wydatków związanych z realizacją inwestycji pn. „Rozbudowa stacji wodociągowej
w Starym Folwarku”.
Danuta Bućko – Skarbnik Gminy poinformowała, że w załączniku inwestycyjnym do
uchwały w sprawie zmian do budżetu gminy na 2009 r. została zaplanowana do zaciągnięcia
pożyczki w kwocie 525 000 zł na częściowe sfinansowanie wydatków związanych
z realizacją inwestycji – „Rozbudowa stacji wodociągowej w Starym Folwarku”. Istnieje
możliwość zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, w związku z tym został przygotowany projekt uchwały,
który jest podstawą do podpisania umowy i wydania opinii przez Regionalną Izbę
Obrachunkową w Białymstoku.
Maciej Suchocki - Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi do projektu uchwały. Radni
nie wnieśli uwag.
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 jednogłośnie UCHWAŁĘ NR XXIII/238/09
w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na pokrycie wydatków związanych z realizacją
inwestycji pn. „Rozbudowa stacji wodociągowej w Starym Folwarku”- stanowi załącznik
nr 10 do protokołu.
Ad. 9
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu z środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na pokrycie wydatków związanych
z realizacją inwestycji pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Krzywe,
Sobolewo, Płociczno-Osiedle, Gawrych Ruda”.
Danuta Bućko – Skarbnik Gminy wyjaśniła, że w załączniku inwestycyjnym do uchwały
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r. w miesiącu marcu zostało zaplanowane
zaciągnięcie kredytu w wysokości 500 000 zł na częściowe sfinansowanie wydatków
związanych z realizacją inwestycji – „Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach,
Krzywe, Sobolewo Płociczno-Osiedle, Gawrych Ruda”. Istnieje możliwość zaciągnięcia
kredytu z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej, w związku z tym został
przygotowany projekt uchwały, który jest podstawą do podpisania umowy i wydania opinii
przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Białymstoku.
Radni nie wnieśli uwag do przedłożonego projektu uchwały.
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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 jednogłośnie UCHWAŁĘ NR XXIII/239/09
w sprawie zaciągnięcia kredytu z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi
Polskiej na pokrycie wydatków związanych z realizacją inwestycji pn. „Budowa sieci
wodociągowej w miejscowościach Krzywe, Sobolewo, Płociczno-Osiedle, Gawrych
Ruda” - stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
Przerwa 1135-1145
Ad. 10
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Suwałki w miejscowości Nowa Wieś.
Katarzyna Jabłońska – Kierownik Ref. ds. PP poinformowała, że projekt uchwały
przygotowano na wniosek państwa Jarosława Sokołowskiego, Mirosława Jarmołowicza
i Bogumiły Kanozy Jegorow zamieszkałych w Nowej Wsi, którzy wystąpili do Wójta Gminy
Suwałki w sprawie zmiany przeznaczenia części działek rolnych nr 175/2, 174, 173, 172, 171
pod zespół działek budowlanych z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową
jednorodzinną z dopuszczeniem usług turystycznych. W/w działki sąsiadują ze sobą.
Inwestorzy pokryją koszty opracowania planu i nieodpłatnie zobowiązali się przekazać teren
pod poszerzenie drogi gminnej. Wykonano analizę zasadności przystąpienia do opracowania
planu, na podstawie której sformułowano treść niniejszej uchwały. Proponowany do
opracowania miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Suwałki
w miejscowości Nowa Wieś jest zgodny ze Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Suwałki.
Maciej Suchocki - Przewodniczący Rady zapytał jak została rozwiązana kwestia zmniejszenia
tego obszaru, co było poruszone na posiedzeniu Komisji Rolniczo-Gospodarczej Rady
Gminy.
Katarzyna Jabłońska – Kierownik Ref. ds. PP – wyjaśniła, że granice opracowania planu
obejmują cały wnioskowany teren ale to są tylko granice opracowania planu w uchwale
intencyjnej. W odpowiednim § jest zapis określający minimalną powierzchnię terenów, które
muszą pozostać w użytkowaniu rolniczym oraz w odniesieniu do tego, że musi być to zgodne
z wnioskami Wójta. Wójt na komisji wnioskował o to, żeby nie był cały teren objęty planem
pod zabudowę mieszkaniową czy innymi funkcjami towarzyszącymi. W związku z tym jest
określona powierzchnia w użytkowaniu rolniczym musi pozostać minimum 30 %.
Przewodniczący Rady – opracowania tego planu nie będzie robiła pracownia gminy?
Katarzyna Jabłońska – Kierownik Ref. ds. PP – opracowanie tego planu będzie robiła
zewnętrzna pracowania. Wójt Gminy jest organem, który prowadzi procedurę i wszystkie
pisma, wszystkie uzgodnienia będą przechodziły przez Wójta gdyż niezbędna jest akceptacja
na każdym etapie opracowania tego projektu planu. Nie ma możliwości, żeby przeszedł plan
niezgodny z intencją gminy.
Radny Józef Jankowski – ponad 80 uchwał rada gminy podjęła, gdy Pani Grygo była
kierownikiem pracowni a teraz od nowa koryguje się i podejmuje się kolejne uchwały. Było
mówiono poprzednio i teraz, że inwestor pokrywa koszty, to dlaczego prawie 2 mln zł gmina
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przeznaczyła na opracowania planu zagospodarowania przestrzennego gminy od czasu
powstania pracowni.
Przewodniczący Rady – najwyższy koszt w planie zagospodarowania przestrzennego to koszt
podkładów geodezyjnych.
Katarzyna Jabłońska – Kierownik Ref. ds. PP – rzeczywiście plany są kosztowne, one
generują też koszty ale generują również przychód. Nie jest to działalność, która przynosi
dochody ale przepływ pieniądza jest porostu pokrywany.
Maciej Suchocki - Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu brało udział 15 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych,
głosów przeciwnych nie było, wstrzymał się od głosu 1 radny. Podjęto zatem jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XXIII/240/09
w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego części wsi Płociczno-Tartak w gminie Suwałki stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
Ad. 11
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Przebród w gminie Suwałki.
Katarzyna Jabłońska – Kierownik Ref. ds. PP poinformowała, że przedmiotem planu będzie
wyznaczenie i ustalenie zasad zagospodarowania terenów przeznaczonych pod eksploatację
kruszywa naturalnego wraz z niezbędnymi obiektami i urządzeniami do przerobu kruszywa,
infrastruktura towarzyszącą i obsługą komunikacyjną, zabudowa mieszkaniową
jednorodzinną i usługową, terenami użytkowanymi rolniczo zadrzewieniami i zielenią oraz
określeniem zasad zagospodarowania terenu minimalizujących skutki wpływu ustaleń planu
na środowisko. Inwestor wyraził swoją wolę i zainteresowanie inwestowaniem na
przedmiotowym terenie, poniesie on koszty sporządzenia projektu planu. W dniu 21 kwietnia
2009 r. zostało zawarte stosowne porozumienie pomiędzy Gminą Suwałki i wspólnikami
spółki cywilnej Żwirek. Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia będzie skutkować
opracowaniem miejscowego planu, w wyniku którego uruchomione zostaną tereny pod złoża
kruszywa – do budżetu wpłyną środki finansowe z tytułu podatku oraz opłat związanych
z opłatą eksploatacyjną.
Radny Marian Wiszniewski jako sołtys rozmawiał z mieszkańcami wsi Przebród.
Mieszkańcy nie mają żadnych zastrzeżeń co do żwirowni ponieważ jest to grunt prywatny,
płożony poza wsią. Mają prośbę, żeby samochody wywożące żwir nie jeździły drogą przy
ogródkach działkowych tylko drogą asfaltową. Jak również zobowiązać inwestora do
przywrócenia drogi, z której będzie korzystał do stanu pierwotnego.
Katarzyna Jabłońska – Kierownik Ref. ds. PP wyjaśniła, że można taki zapis w planie
wprowadzić ale oprócz tego można wprowadzić zmiany do porozumienia.
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 zatem jednogłośnie UCHWAŁĘ Nr XXII/241/09
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części wsi Przebród w gminie Suwałki - stanowi załącznik nr 13 do
protokołu.
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Ad. 12
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do utworzenia sołectwa Bród
Mały.
Zbigniew Mackiewicz - Sekretarz Gminy wyjaśnił, że mieszkańcy wsi Bród Mały wystąpili
z wnioskiem o utworzenie sołectwa Bród Mały. Wniosek został podpisany przez 20 osób
opowiadających się za utworzeniem sołectwa. Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca
1990 r. o samorządzie gminnym jednostkę pomocniczą tworzy rada gminy w drodze uchwały,
po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami lub ich inicjatywy.
Przewodniczący Rady – zwrócił się do radnych czy są pytania do tego projektu uchwały.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.
Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. W głosowaniu brało udział
15 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Rada Gminy jednogłośnie podjęła UCHWAŁĘ Nr XXIII/242/09 w sprawie przystąpienia
do utworzenia sołectwa Bród Mały - stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
Ad. 13
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia przez Gminę Suwałki pomostów
drewnianych nad Jeziorem Czarne w miejscowości Krzywe gm. Suwałki.
Tadeusz Chołko – Wójt Gminy wyjaśnił, że obecne zasady zagospodarowania i utrzymania
plaży nad Jeziorem Czarne w miejscowości Krzywe reguluje trójstronne porozumienie.
Zgodnie z porozumieniem Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suwałkach zapewnia obsługę
ratowniczą, Wigierski Park Narodowy utrzymuje m. in. czystość na plaży i pomostach oraz
udostępnia pomieszczenie dla ratowników, natomiast Gmina Suwałki dokonuje z własnych
środków naprawy i konserwacje pomostów drewnianych. Wobec powyższego zasadne jest
przyjęcie pomostów, ponieważ Gmina Suwałki obecnie ponosi wszelkie wydatki związane
z ich konserwacją i naprawą. Ponadto przemawia za tym również turystyczny charakter
miejscowości Krzywe.
Radna Wiesława Malinowska – zapytała czy jest sens przyjmowania czegoś, gdy korzystają
z tego w większości mieszkańcy miasta a miejscowi bardzo rzadko.
Radny Maciej Suchocki - Przewodniczący Rady – dlatego miasto będzie partycypowało
w kosztach.
Radna Wiesława Malinowska – jeżeli będzie to tylko ratownik a gminie przypadnie
utrzymanie całego pomostu.
Tadeusz Chołko Wójt Gminy – nie ratownik, tylko trzech ratowników przez cały sezon, Park
natomiast utrzymanie porządku a gmina pewne remonty.
Zbigniew Mackiewicz Sekretarz Gminy – w chwili obecnej Miasto Suwałki nie chce
utrzymywać innych obiektów oprócz Zalewu Arkadia i w przypadku nie przyjęcia tego
pomostu przez gminę, wcześniej czy później dojdzie do rozbiórki. Park też nie chce przejąć
bo już były na ten temat prowadzone rozmowy. Nie przyjęcie tego pomostu spowoduje straty
w turystyce, gdyż część mieszkańców z Krzywego i okolic prowadzą hotele turystyczne.
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Radna Wiesława Malinowska – ale miejscowość Krzywe leży nad jeziorem Krzywe a to jest
jezioro Czarne, z którego korzystają w większości mieszkańcy miasta Suwałk, dlaczego
gmina ma generować jakieś środki z budżetu.
Radny Maciej Suchocki – do Starego Folwarku też przyjeżdżają mieszkańcy z Suwałk.
Radna Malinowska Wiesława - nie mamy unormowanych praw dostępu do plaży, PTTK
pobiera opłaty od mieszkańców Starego Folwarku. W tej chwili nie została żadna umowa czy
porozumienie podpisane, że możemy korzystać z tej plaży. Mieszkańcy zagospodarowali
z własnych środków pomost, tutaj należało by może część środków przeznaczyć z budżetu
gminy.
Radny Henryk Butkiewicz – proszę wziąć przykład z rady sołeckiej Osinki, która sama
pozyskała środki i zrobiła plażę a nie czekała kiedy gmina da pieniądze.
Radna Wiesława Malinowska – my też nie czekamy i sami dbamy o tą plażę, zrobiliśmy
pomost, sprzątamy, organizujemy czyny ale oczekujemy też wsparcia ze strony gminy bo to
dla nas jest spore obciążenie. Chociaż gmina wspomaga, bo wywozi śmieci i utrzymuje
czystość. Łatwiej by nam było zdobyć środki gdybyśmy mieli jako wieś nasz własny teren.
Radny Feliks Złotnik – zwrócił się o opinię radnego z miejscowości Krzywe.
Radny Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady – plaża w Krzywem była od dawna jak sięga
pamięcią. Na ten temat już w ubiegłej kadencji rady były prowadzone rozmowy, miasto nie
chciało utrzymać i chciało rozebrać ten pomost, dlatego został przebudowany i zmniejszony.
Plaża w miejscowości Krzywe jest tradycją, przyjeżdża dużo turystów i służy dla całego
społeczeństwa.
Tadeusz Chołko - Wójt Gminy – infrastruktura ma służyć wszystkim czy z Warszawy,
Suwałk, czy ze Starego Folwarku, wszyscy mają prawo korzystać. Trzeba tą sprawę
uporządkować i zwrócił się z prośbą do rady o przyjęcie tej uchwały.
Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. W głosowaniu brało udział 15
radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych nie było,
wstrzymało się od głosu 2 radnych. Podjęto większością głosów UCHWAŁĘ Nr
XXIII/243/09 w sprawie przyjęcia przez Gminę Suwałki pomostów drewnianych nad
Jeziorem Czarne w miejscowości Krzywe gm. Suwałki - stanowi załącznik nr 15 do
protokołu.
Ad. 14
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Suwalskiemu.
Tadeusz Chołko – Wójt Gminy wyjaśnił, że ze względu na niewystarczające środki finansowe
na utrzymanie dróg powiatowych Gmina mając na uwadze pilną potrzebę wykonania
przebudowy nawierzchni żwirowej na bitumiczną drogi powiatowej nr 1152B Suwałki-Mała
Huta-Stary Folwark w km 2+340 – 3 + 040 drogi powiatowej służącej mieszkańcom gminy
zamierza częściowo sfinansować powyższe zadanie i przekazać środki finansowe na ten cel
w wysokości do 100 000 zł.
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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 15 radnych. Za przyjęciem uchwały
głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Podjęto jednogłośnie UCHWAŁĘ Nr XXIII/244/09 w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi Suwalskiemu – stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
Wiesława Bezdziecka – Radna Powiatowa – podziękowała dla rady za podjęcie uchwały.
Ad. 15
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego
planowanego ustanowienia obszarów Natura 2000 na terenie Gminy Suwałki.
Katarzyna Jabłońska – Kierownik Ref. ds. PP poinformowała, że Ministerstwo Środowiska
cały czas przeprowadza jakieś procedury na temat obszaru Natura 2000. Nowo projektowane
granice obszarów dyrektywy siedliskowej Natura 2000, dotyczącej obszarów 2000 na terenie
gminy Suwałki tj: - Specjalny Obszar Ochrony „Jeleniewo”; - zmiana granicy Specjalnego
Obszaru Ochrony „Ostoja Wigierska”. Proponowane granice obszarów Natura 2000 są zbyt
rozległe, w sposób nieuzasadniony zasięgiem objęto wszystkich znajdujących się w terenie
zbiorników wodnych wraz z terenami przyległymi do nich, zarówno użytkowanych rolniczo
jak i zurbanizowanych, pomimo, że nie ma jednoznacznych wyników badań
potwierdzających istnienie obszaru żerowisk nietoperza nocka łydkowłosego, dla ochrony
którego tworzona jest ostoja.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały. W związku z tym
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu brało udział 15 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Podjęto jednogłośnie UCHWAŁĘ NR
XXIII/245/09 w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego planowanego ustanowienia
obszarów Natura 2000 na terenie Gminy Suwałki - stanowi załącznik nr 17 do protokołu.
Ad. 16
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze
przetargu nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Turówka Nowa.
Alicja Przekop – Kierownik Ref ds. IiG poinformowała że jest to nieruchomość gruntowa
położona we wsi Turówka Nowa o pow. 0,29 ha, wyrobisko po eksploatacji żwiru. O kupno
działki wystąpiła osoba, której jej własne grunta graniczą z powyższą działką. Działka
zostanie sprzedana w drodze przetargu nieograniczonego.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu 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 XXIII/246/09 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze
przetargu nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Turówka Nowa uchwała stanowi załącznik nr 18 do protokołu.
Ad. 17
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nabycia działek nr 45/11, 45/12 i 45/13
w obrębie Okuniowiec.
Alicja Przekop – Kierownik Ref. ds. IiG wyjaśniła, że działki nr 45/11, 45/12 i 45/13
położone w obrębie ewidencyjnym Okuniowiec stanowią własność Teresy i Henryka
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Grabowskich. W chwili obecnej przez w/w działki na gruncie przebiega droga gminna.
W celu uregulowania stanu faktycznego oraz prawnego drogi na gruncie należy nabyć w/w
działki.
Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś z radnych ma jakieś pytania do
projektu uchwały. Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.
W związku z tym Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. Udział
w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Podjęto jednogłośnie UCHWAŁĘ Nr
XXIII/247/09 w sprawie nabycia działek nr 45/11, 45/12 i 45/13 w obrębie Okuniowiec uchwała stanowi załącznik nr 19 do protokołu.
Ad. 18
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiany działek w obrębie ewidencyjnym
Okuniowiec.
Alicja Przekop – Kierownik Ref. ds. IiG wyjaśniła, że działka nr 46/6 położona w obrębie
ewidencyjnym Okuniowiec stanowi własność Państwa Cypielewskich. W chwili obecnej
przez w/w działkę na gruncie przebiega droga gminna. Natomiast działka nr 172/2 położona
w obrębie ewidencyjnym Okuniowiec stanowi własność Gminy Suwałki i zgodnie
z ewidencją gruntów stanowi pas drogi gminnej. W celu uregulowania stanu faktycznego
drogi na gruncie ze stanem prawnym należy dokonać zamiany w/w działek.
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.
Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Podjęto jednogłośnie UCHWAŁĘ Nr
XXIII/248/09 - w sprawie zamiany działek w obrębie ewidencyjnym Okuniowiec uchwała stanowi załącznik nr 20 do protokołu.
Ad. 19
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiany działek w obrębie ewidencyjnym
Okuniowiec.
Alicja Przekop – Kierownik Ref. ds. IiG wyjaśniła, że działka nr 45/10 położona w obrębie
ewidencyjnym Okuniowiec stanowi własność Jana i Wiesławy Butkiewicz. W chwili obecnej
przez w/w działkę na gruncie przebiega droga gminna. Natomiast działka nr 172/3 położona
w obrębie ewidencyjnym Okuniowiec stanowi własność Gminy Suwałki i zgodnie
z ewidencją gruntów stanowi pas drogi gminnej. W celu uregulowania stanu faktycznego
drogi na gruncie ze stanem prawnym należy dokonać zamiany w/w działek.
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.
Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Podjęto jednogłośnie UCHWAŁĘ Nr
XXIII/249/09 w sprawie zamiany działek w obrębie ewidencyjnym Okuniowiec - uchwała
stanowi załącznik nr 21 do protokołu.
Przerwa 1130-1240
Radny Józef Jankowski
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Ad. 20
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nabycia działki nr 165/1 w obrębie Biała
Woda.
Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy udzielił wyjaśnień do trzech kolejnych projektów
uchwał. Nabycie działek nr 165/1, 160/3, 167/1 pod poszerzenie dróg gminnych nr 166/2,
341, 157/2 w obrębie ewidencyjnym Biała Woda jest niezbędne w celu wykonania dróg
dojazdowych do elektrowni wiatrowych. Sprawę nabycia działek pozytywnie zaopiniowała
Komisja Rolniczo-Gospodarcza Rady Gminy w dniu 11 maja 2009 r.
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 13 radnych,
głosów przeciwnych nie było, wstrzymał się od głosu 1 radny. Podjęto większością głosów
UCHWAŁĘ NR XXIII/250/09 w sprawie nabycia działki nr 165/1 w obrębie Biała Woda
- stanowi załącznik nr 22 do protokołu.
Ad. 21
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nabycia działki nr 160/3 w obrębie Biała
Woda.
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 13 radnych, głosów przeciwnych nie było,
wstrzymał się od głosu 1 radny. Podjęto większością głosów UCHWAŁĘ NR XXIII/251/09
w sprawie nabycia działki nr 160/3 w obrębie Biała Woda - stanowi załącznik nr 23 do
protokołu.
Ad. 22
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nabycia działki nr 167/1 w obrębie Biała
Woda.
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 13 radnych, głosów przeciwnych
nie było, wstrzymał się od głosu 1 radny. Podjęto większością głosów UCHWAŁĘ Nr
XXIII/252/09 w sprawie nabycia działki nr 167/1 w obrębie Biała Woda - stanowi
załącznik nr 24 do protokołu.
Ad. 23
Wyrażenie stanowiska w sprawie rozłożenia na raty opłaty planistycznej.
Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy poinformował, że zgodnie z § 4. ust. 1 i 2 uchwały
Rady Gminy Suwałki w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania
spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów
Ordynacji podatkowej, przypadających Gminie Suwałki lub jej jednostkom organizacyjnym
oraz wskazania organów (podmiotów) do tego uprawnionych - do udzielenia ulgi uprawniony
jest Wójt Gminy Suwałki, jeżeli należność nie przekracza jednorazowo 5 000 zł brutto
z odsetkami i kosztami dochodzenia należności. Jeżeli należność przekracza ww. kwotę Wójt
może podjąć decyzję o udzieleniu ulgi, po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Gminy.
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Zbigniew Mackiewicz - Sekretarz Gminy w imieniu Wójta Gminy przedstawił wniosek:
- Aleksandra D. zam. Krzywe o rozłożenie na trzy raty kwoty 25 399,53 zł ustalonej opłaty
planistycznej od wzrostu wartości nieruchomości;
- Doroty A. zam. Suwałki o rozłożenie na siedem raty kwoty 8 777,56 zł ustalonej opłaty
planistycznej od wzrostu wartości nieruchomości;
- Ryszarda i Bożeny M. zam. Suwałki rozłożenie na siedem rat kwoty 7 914,60 ustalonej
opłaty planistycznej od wzrostu wartości nieruchomości;
Komisja Rewizyjna Rady Gminy zaopiniowała wnioski pozytywnie.
Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek:
- Aleksandra D. o rozłożenie na trzy raty kwoty 25 399,53 zł;
Udział w głosowaniu wzięło 14 radnych. Za rozłożeniem na raty głosowało 14 radnych,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Rada Gminy jednogłośnie pozytywnie
zaopiniowała wniosek Aleksandra D. o rozłożenie na trzy raty opłaty planistycznej
w wysokości 12 556,53 zł.
- Doroty A. zam. Suwałki o rozłożenie na siedem raty kwoty 8 777,56 zł;
Udział w głosowaniu wzięło 14 radnych. Za rozłożeniem na raty głosowało 14 radnych,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Rada Gminy jednogłośnie pozytywnie
zaopiniowała wniosek Doroty A. o rozłożenie na siedem rat opłaty planistycznej
w wysokości 8 777,56 zł.
- Ryszarda i Bożeny M. zam. Suwałki rozłożenie na siedem rat kwoty 7 914,60 zł;
Udział w głosowaniu wzięło 14 radnych. Za rozłożeniem na raty głosowało 14 radnych,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Rada Gminy jednogłośnie pozytywnie
zaopiniowała wniosek Ryszarda i Bożeny M. o rozłożenie na siedem rat opłaty
planistycznej w wysokości 7914,60 zł.
Ad. 24
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
Tadeusz Chołko – Wójt Gminy udzielił odpowiedzi na zapytanie:
- Odnośnie raportu o żwirowniach – poinformował, że raport został przekazany do poprawki.
- Odnośnie infrastruktury przed sceną w Starym Folwarku – poinformował, że w budżecie
gminy na 2009 r. zaplanowane są środki finansowe w wysokości 15 000 zł na
zagospodarowanie placu w m. Stary Folwark. Gmina będzie czyniła starania, żeby do końca
czerwca br. zostało wykonane.
- W sprawie oznakowania miejscowości Czarnakowizna poinformował, że znaki zostaną
zamówione i w miarę szybko zostaną ustawione.
Ad. 24
Wnioski i oświadczenia.
Tadeusz Chołko – Wójt Gminy zapoznał z pismem Ełckiej Kurii Diecezjalnej o wsparcie
materialne przygotowania uroczystości Jubileuszu 1 000-lecia męczeńskiej śmierci, świętego
Brunona Bonifacego z Kwerfurtu, Biskupa i męczennika. Propozycją jest zakup ornatu, który
zostanie przekazany dla służb misyjnych za granicą kraju, dlatego zwrócił się z prośbą
o wsparcie finansowe.
Radny Andrzej Safinowski – przekazał wszystkim radnym zaproszenie na uroczyste
przekazanie sztandaru w dniu 21 czerwca 2009 r. o godz. 11°° przy remizie w Potaszni.
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Odczytał list intencyjny w imieniu straży OSP Potasznia z prośbą o wsparcie finansowe
i pomoc w nadaniu sztandaru.
Zbigniew Mackiewicz - Sekretarz Gminy – poinformował, że w dniach 29,30,31 maja 2009 r.
na terenach przy ulicy Ogrodowej 31 w Narwi odbędzie się wielka wystawa maszyn Pronar.
Ad 25
Zamknięcie obrad.
Pan Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady Gminy po wyczerpaniu porządku obrad
zamknął obrady XXIII Sesji Rady Gminy Suwałki.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokołowała
Halina Marcinkiewicz

Przewodniczący Rady
Maciej Suchocki

14

