P R O T O K Ó Ł Nr VI/11
z obrad VI Sesji Rady Gminy Suwałki w dniu 27 kwietnia 2011 roku.
Obrady Sesji trwały od godz. 900 – 1115 w sali Urzędu Gminy Suwałki.
Obrady VI Sesji Rady Gminy Suwałki prowadził Przewodniczący Rady Gminy Suwałki
Maciej Suchocki.
Radni obecni na sali obrad według załączonej listy obecności – załącznik nr 1 do protokołu.
W obradach uczestniczyli: Tadeusz Chołko – Wójt Gminy, Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz
Gminy, Danuta Bućko – Skarbnik Gminy, Elżbieta Dąbkowska – Księgowa Gminnego
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół, Beata Skrocka – Kierownik Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach, Dariusz Saweliew – Kierownik Referatu ds.
Polityki Społeczno-Gospodarczej, Sławomir Mitros – radca prawny, Cezary Folejewski –
radca prawny, Józef Hańczuk – Powiatowy Lekarz Weterynarii w Suwałkach, 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 VI Sesji Rady Gminy. Powitał
radnych i wszystkich obecnych na sali obrad. Stwierdził, że na 15 radnych zgodnie z listą
obecności w obradach uczestniczy 100 % ustawowego składu rady, wobec czego istnieje
wymagane quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Ad. 2
Przyjęcie porządku obrad.
Porządek obrad sesji radni otrzymali wraz z materiałami do poszczególnych punktów obrad.
Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady zapytał, czy Radni chcieliby wnieść uwagi bądź
propozycje do przedstawionego porządku obrad.
Do porządku obrad radni nie zgłosili uwag, wobec czego Przewodniczący Rady poddał pod
głosowanie porządek obrad. Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za przyjęciem
porządku obrad głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Porządek obrad VI Sesji Rady Gminy Suwałki został przyjęty jednogłośnie.
Porządek obrad jest następujący:
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad V 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 oraz kierowników jednostek pomocniczych.
7. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach za
rok 2010.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Gminy Suwałki za 2010 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy
Suwałki za 2010 rok.
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9. Zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Wójta
Gminy Suwałki sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2010 rok.
10. Zapoznanie z Zarządzeniem Nr 16/11 Wójta Gminy Suwałki z dnia 8 marca 2011 r.
w sprawie informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Suwałki za 2010 rok.
11. Zapoznanie z opinią Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Suwałki w sprawie
sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Suwałki za 2010 rok i sprawozdania
finansowego Gminy Suwałki za 2010 rok.
12. Zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Komisję
Rewizyjną Rady Gminy Suwałki wniosku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy
absolutorium.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Suwałki
absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Suwałki za 2010 rok.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Suwałki
na 2011 rok.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Suwałki w miejscowości Nowa Wieś.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr V/35/11 Rady Gminy
Suwałki z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia przez Gminę
Suwałki do projektu pod nazwą: „Rozwój i współpraca pierścieniowych gmin Polski
Wschodniej” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski
Wschodniej 2007-2013.
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
w obrębie ewidencyjnym Krzywe.
18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
w obrębie ewidencyjnym Krzywe.
19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
w obrębie ewidencyjnym Krzywe.
20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
w obrębie ewidencyjnym Płociczno-Tartak.
21. Zapoznanie z korektą sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na
poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez
Gminę Suwałki za 2010 rok.
22. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
23. Wnioski i oświadczenia.
24. Zamknięcie obrad.
Ad. 3
Przyjęcie protokołu z obrad V Sesji Rady Gminy Suwałki.
Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z obrad V 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 V 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 ze swojej działalności od ostatniej
sesji Rady Gminy za okres od dnia 29 marca 2011 r. do dnia 26 kwietnia 2011 r. – załącznik
nr 5 do protokołu.
Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy przedstawił sprawozdanie z wykonania uchwał
Rady Gminy podjętych na V Sesji w dniu 29 marca 2011 r. - załącznik nr 6 do protokołu.
Rada Gminy Suwałki przyjęła sprawozdanie z działalności Wójta Gminy oraz z wykonania
uchwał w okresie między sesjami.
Ad. 5
Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy Suwałki.
Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej, Komisji Gospodarczej i Komisji Społecznej
Rady Gminy radni otrzymali w materiałach sesyjnych.
Radny Adam Nieszczerzewicz – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zapoznał ze
sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy – sprawozdanie stanowi załącznik nr 7 do
protokołu.
Radny Piotr Tomaszewski – Przewodniczący Komisji Gospodarczej zapoznał ze
sprawozdaniem Komisji Gospodarczej Rady Gminy – sprawozdanie stanowi załącznik nr 8
do protokołu.
Radna Katarzyna Gałaszewska – Przewodnicząca Komisji Społecznej zapoznała
ze sprawozdaniem Komisji Społecznej Rady Gminy – sprawozdanie stanowi załącznik nr 9
do protokołu.
Radni nie zgłosili uwag do przedłożonego materiału w związku z powyższym sprawozdania
z działalności Komisji Rewizyjnej, Komisji Gospodarczej i Komisji Społecznej Rady Gminy
w okresie między sesjami zostały przyjęte.
Ad. 6
Interpelacje i zapytania.
Sołtys wsi Gawrych Ruda:
– Zapytał o drogę przez wieś Gawrych Ruda ponieważ miała być robiona, ludzie chcą
wiedzieć jak postawić płoty, jak posadzić drzewa a na razie jest spokój i cisza. Tak samo
chodzi, że niepotrzebny koszt wydatkowania pieniędzy na żwirowanie drogi, czy nie lepiej
by było od razu rozpocząć budowę tej drogi.
- Zwrócił się do radnych powiatowych o interwencję w sprawie sprzątnięcia piasku, który
jest na poboczach drogi powiatowej koło wylęgarnii jadąc w kierunku do Sobolewa.
Przewodniczący Rady – wyjaśnił, że na sesję był zaproszony Starosta Powiatowy
w Suwałkach i Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych ale nikt z tych osób nie przybył więc te
interpelacje myślę, że radni powiatowi przekażą.
Radna Marzanna Żylińska – we wsi Biała Woda zostały wycięte krzaki przy drodze
powiatowej a gałęzie nie zostały sprzątnięte, wiatr je rozwiewa na drogę, zapytała kiedy
zostaną posprzątane.

3

Sołtys wsi Nowa Wieś – zwrócił się odnośnie budowy sali sportowej w Nowej Wsi. Zajęcia
wychowania fizycznego w szkole w Nowej Wsi odbywają na wąskim ciemnym korytarzu.
Wnoszę o rozpatrzenie i zapewnienie jakiegoś lokum tym dzieciom do sprawowania lekcji
wychowania fizycznego może nie halę sportową ale jakieś inne pomieszczenie.
Maciej Suchocki Przewodniczący Rady – zwrócił się z zapytaniem, czy gmina dostaje od
powiatu jakieś potwierdzenie zakończenia inwestycji wspólne finansowanej przez gminę
i powiat, chodzi o drogę, która była współfinansowana przez gminę, przebudowa drogi
w Małej Hucie za mostem. Czy jest wiadome o zakończeniu tej pracy.
Maciej Suchocki - Przewodniczący Rady udzielił głosu dla Powiatowego Lekarza
Weterynarii w Suwałkach.
Józef Hańczuk – Powiatowy Lekarz Weterynarii podziękował za zaproszenie na sesje, jeżeli
są jakieś pytania i wątpliwości to postaram się ustosunkować.
Stanisław Szwengier – na jarmarku co jest na Bakałarzewskiej, chodził Pan z weterynarii
i sprawdzał paszporty zwierząt nie ukazując swojej legitymacji tylko „blaszkę’. Uważam, że
nie powinno tak być, ja rozumiem kontrola powinna być ale legitymacja powinna być
okazywana.
Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy zapytał i prosił o wyjaśnienie odnośnie sprzedaży na
bazarze w mieście w Suwałkach. W ostatnim czasie sprzedaż jajek, czy innych produktów
z koszyka napotkała duże niezrozumienie mieszkańców jak sprzedających i kupujących czyli
generalnie wszystkich. Zwrócił się o wyjaśnienie, skąd wziął się ten zakaz sprzedaży tych
produktów z koszyka na bazarze suwalskim.
Józef Hańczuk – Powiatowy Lekarz Weterynarii w Suwałkach – w związku z tym, że
zostałem powołany na powiatowego lekarza weterynarii od 1 kwietnia br. i pewne rzeczy
chciałem uporządkować ponieważ nie bardzo zgadzałem się z tym co się działo. Więc jeżeli
chodzi o jarmark na Bakałarzewskiej - ustawowo nad miejscami gromadzenia zwierząt nadzór
sprawuje powiatowy lekarz weterynarii, czyli wszędzie gdzie są spędy, jarmarki, bazary,
pokazy, wystawy. Natomiast z ustawy o identyfikacji, rejestracji zwierząt jest napisane, że
wszystkie zwierzęta powinni być oznakowane zwłaszcza bydło, trzoda chlewna, również
konie posiadać paszporty. W związku z tym, że na bazarze nikt w moim imieniu nie był, ja
sam nie mam czasu i nie jestem w stanie tego zrobić, więc lekarz weterynarii w imieniu
powiatowego lekarza weterynarii sprawuje nadzór na jarmarku dwa razy w miesiącu. Oprócz
tej „blaszki” ma pisemne upoważnienie, że w moim imieniu działa i jest napisany numer na
tej „blasze”. Natomiast jeżeli chodzi o legitymację, to legitymację mają pracownicy, którzy są
zatrudnieni w Powiatowym Inspektoracie. Natomiast lekarze wyznaczeni, którzy działają
z upoważnienia mego, czyli ci wszyscy lekarze, którzy badają zwierzęta to takiej legitymacji
ze zdjęciem nie mają. Natomiast mają upoważnienie pisemne do czego oni są upoważnieni
i tą „blachę” w skórze i do tego muszą pokazać dowód osobisty. Jest tzw. zwana identyfikacja
tego inspektora i na tej podstawie on powinien kontrolować. Z czego wynika to
nieporozumienie, że tam po prostu była samowola, ludzie handlowali czym chcieli jak chcieli.
Kwestia oznakowania, czy kolczyków przecież te cielęta czy świnie to praktycznie
przyjeżdżały nie oznakowane. Powiat suwalski, sejneński, olecki, ełcki są wpisane przez unię
jako rejon wolny np. od gruźlicy, brucelozy czy białaczki, czyli nie ma żadnych
przeciwwskazań, żebyście mogli te produkty sprzedawać na rynku całej unii europejskiej.
Natomiast w są jeszcze regiony, które nie są urzędowo wolne i dlatego ci wszyscy, którzy
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kupują zwierzęta do swoich stad do dalszego chowu muszą przestrzegać pewnych kanonów,
czyli te zwierzęta, które kupują muszą pochodzić z gospodarstw urzędowo wolnych. Bo jeżeli
przyjdzie zwierzę bez dokumentu i bez tego statutu, że pochodzi z gospodarstwa urzędowo
wolnego to wówczas to gospodarstwo traci ten statut. Mieliśmy takie przypadki, że np. ktoś
tam szansę złapał i kupił dwa cielaki a miał oborę, w której było trzydzieści krów i oddawał
mleko więc anulowaliśmy, że to gospodarstwo jest urzędowo wolne i mleczarnia napisała do
gospodarza, że ona tego mleka nie będzie brała. Nie problem jak ktoś ma dwie krowy a jak
czterdzieści to co z tym mlekiem zrobi. Także musicie państwo jako producenci przemyśleć
czy się to wam opłaca czy się nie opłaca. Kwestia tego stosunku, więc zwrócę koledze uwagę,
jeżeli miała miejsce taka sytuacja. Na pewno od czas do czasu też będę tam przebywał
i zwrócę uwagę.
Jeżeli chodzi o sprzedaż na bazarze lekkie nieporozumienie ja nie chcę niczego i nikogo
ograniczać wszystko jest dozwolone przez prawo ale pod pewnymi warunkami. Jeśli chodzi
o tą sprzedaż na bazarze jajek czy produktów pochodzenia zwierzęcego generalnie to jest tak,
że za sprzedaż detaliczną jest odpowiedzialny minister zdrowia czyli z jego ramienia jest
inspekcja sanitarna. Natomiast taką małą cząstkę wydzieloną, która leży w gestii ministra
rolnictwa a tym ramieniem jest powiatowy lekarz weterynarii - to jest wolna sprzedaż
bezpośrednia, sprzedaż produktów wyprodukowana przez rolnika przez niego samego.
Sprzedaż bezpośrednia to jest sprzedaż przez producenta. Jeżeli ktoś chce sprzedawać na
bazarze obowiązek ustawowy, to musi być wpisany u nas w rejestrze np. gdy ma 50 kur
i będzie te jajka sprzedawał na bazarze. Do 350 sztuk niosek one muszą być zapisane
w rejestrze. Ustawowo to, musi być projekt technologiczny, więc po prostu zbiera się jajka
dwa razy dzienne, wkłada się te jajka do wytłaczaki i te miejsce gdzie te jajka składowane, że
jednymi drzwiami z tymi jajkami się wchodzi a drugimi te jajka wynosi. Tak mówią przepisy.
Jak każda produkcja rolnicza, jeżeli się chowa kury to państwo zobowiązani jesteście do
prowadzenia jakiś tam zapisków gdzie żeście te kurczęta kupili, jak żeście je żywili, tak samo
jak przy produkcji mleka czy żywca to wszystko musi być. Natomiast jeśli chodzi o badania
to takie małe stada to generalnie właściciele nie badają. Natomiast my jako organ mamy tzw.
badania urzędowe od czasu do czasu może wypadnie jedno gospodarstwo na rok, że
pobierzemy próby urzędowe na coś. Mamy różnego rodzaju monitoringi u zwierząt żywych
poubojowych i również mamy badania monitoringowe jaj. Minister rolnictwa określił
w jakim kierunku są robione badania. Są to badania dla właściciela bezpłatne. Bierzemy
partię jajek 10 czy 15 szt., oczywiście za to nie płacimy i wystawiamy papier. Jeżeli stwierdzi
się przekroczenie tego w jakim tam kierunku jest badane to podejmujemy działanie.
Natomiast generalnie takie małe stadka nie są badane. Oczywiście tak jak przy każdej
produkcji właściciel lub osoba, która zajmuje się pozyskiwaniem tych jaj powinna mieć
książeczkę zdrowia. Jajko jest takim produktem idealnie stworzonym przez przyrodę, że jest
już od razu opakowane. Najważniejszym wymaganiem to jest takie, żeby w momencie
sprzedaży jajka nie były narażone na działanie promieni słonecznych ponieważ one po prostu
się psują, czyli one powinne być pod jakimś daszkiem. Natomiast jeśli ktoś chce sprzedawać
mleko czy kurczaki to już są parametry techniczne, temperatura musi być 4 %. Zapewnić
jakieś dobre warunki tego handlu, czyli musi to być zadaszone, jakieś miejsce gdzie by było
można ręce umyć, czy jakieś tam inne procedury. Na razie jest to na etapie edukacji. Żeby
ludzie sobie uzmysłowili, że coś muszą zrobić, coś musi zrobić ten co za to bierze pieniądze
na bazarze. Sprzedaż bezpośrednia jest przyporządkowana do właściwego powiatowego
lekarza weterynarii, w którym jest prowadzona działalność, jeżeli ktoś chciałby jechać do
Sejn, czy do Augustowa, Olecka to wtedy tylko trzeba tam zgłosić, że chce sprzedawać
i okazać papier. W tej chwili kwestia jest taka, żeby ludzie sobie uświadomili i ci kupujący,
żeby wiedzieli czego wymagać.

5

Ponadto poinformował, że zmniejszyła się ilość badań na gruźlicę, brucelozę białaczkę, co
trzy lata było badanie wykonywane a od tego roku będzie co pięć lat. Jeżeli chodzi o hodowlę
świn to będziemy państwa odwiedzać tylko raz w roku dotychczas było, że co trzy miesiące
wykonywało się badanie. Jeżeli chodzi o stan chorób zakaźnych to w ubiegłym roku poza
wścieklizną u kota to nie było żadnych chorób.
Przewodniczący Rady – podziękował dla Pana Józefa Hańczuk Powiatowego Lekarza
Weterynarii w Suwałkach za przybycie na sesję i udzielenie wyjaśnień.
Dariusz Sawieliew – Kierownik PSG – poinformował, że Wójt Gminy Suwałki ogłasza nabór
uczestników do projektu: „Suwalski Internet Równych szans”. Celem naboru jest
wyposażenie w sprzęt komputerowy wraz z dostępem do Internetu 30 zakwalifikowanych
w wyniku naboru uczestników zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej
sytuacji materialnej. Uczestnicy projektu nie będą ponosili żadnych kosztów finansowych
z tytułu przyjęcia sprzętu komputerowego zapewnienia dostępu do Internetu. Osoby
zainteresowane uczestnictwem w projekcie zapraszamy do Urzędu Gminy w celu pobrania
regulaminu uczestnictwa w projekcie „Suwalski Internet równych szans” wraz z załącznikami
oraz formularza zgłoszeniowego do uczestnictwa w projekcie.
Przerwa godz. 1005-1015.
Ad. 7
Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach za
rok 2010.
Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady poinformował, że ze sprawozdaniem z działalności
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach za 2010 rok zapoznała się Komisja
Rewizyjna, Gospodarcza, Społeczna Rady Gminy na posiedzeniu.
Beata Skrocka – Kierownik GOPS poinformowała, że ogólny budżet ośrodka w 2010 r.
wyniósł 3 773 404, 95 zł, z tego dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone
wyniosła 2 431 872 zł. Z otrzymanych środków głównie przeznaczono na świadczenia
rodzinne i składki zdrowotne płacone ze świadczeń rodzinnych. Dofinansowanie zadań
własnych z budżetu państwa wyniosło 425 016 zł i zostało przeznaczone na dożywianie,
zasiłki okresowe, zasiłki stałe. Środki własne Gminy wyniosły 916 516,53 zł i zostało
przeznaczone na dożywianie, usługi opiekuńcze, dodatki mieszkaniowe, zasiłki celowe,
częściowe utrzymanie GOPS.
Radni nie wnieśli uwag do sprawozdania. Przewodniczący Rady poddał sprawozdanie pod
głosowanie. W głosowaniu brało udział 15 radnych. Za przyjęciem sprawozdania głosowało
15 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach
za 2010 rok przyjęto zatem jednogłośnie - stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
Ad. 8
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Gminy Suwałki za 2010 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy
Suwałki za 2010 rok.
Tadeusz Chołko – Wójt Gminy przedstawił sprawozdanie finansowe Gminy Suwałki za 2010
rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Suwałki za 2010 rok - sprawozdanie
stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
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Radni nie wnieśli uwag do sprawozdania.
Maciej Suchocki - Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Suwałki za 2010 rok wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Suwałki za 2010 rok. W głosowaniu brało
udział 15 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było. Podjęto jednogłośnie UCHWAŁĘ Nr VI/47/11 w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Suwałki za 2010 rok wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Suwałki za 2010 rok - uchwała stanowi
załącznik nr 12 do protokołu.
Ad. 9
Zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Wójta
Gminy Suwałki sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2010 rok.
Tadeusz Chołko - Wójt Gminy zapoznał z pozytywną opinią Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Suwałkach - Uchwałą Nr RIO.V.00321-13/11
składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 05 kwietnia
2011 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Suwałki
sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2010 rok - kserokopia uchwały stanowi załącznik nr
13 do protokołu.
Ad. 10
Zapoznanie z Zarządzeniem Nr 16/11 Wójta Gminy Suwałki z dnia 8 marca 2011 r.
w sprawie informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Suwałki za 2010 rok.
Maciej Suchocki Przewodniczący Rady poinformował, iż z Zarządzeniem Nr 16/11 Wójta
Gminy Suwałki z dnia 8 marca 2011 r. w sprawie informacji o stanie mienia komunalnego
Gminy Suwałki za 2010 r. radni zapoznali się na posiedzeniach Komisji - stanowi załącznik
nr 14 do protokołu.
Ad. 11
Zapoznanie z opinią Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Suwałki w sprawie sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy Suwałki za 2010 rok i sprawozdania finansowego Gminy
Suwałki za 2010 rok.
Adam Nieszczerzewicz – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Gminy zapoznał
z pozytywną opinią Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Suwałki z dnia 6 kwietnia 2011 r.
w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Suwałki za 2010 rok i sprawozdania
finansowego Gminy Suwałki za 2010 rok - opinia komisji stanowi załącznik nr 15 do
protokołu.
Komisja Rewizyjna Rady Gminy Suwałki po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Wójta Gminy
Suwałki z wykonania budżetu za 2010 rok i sprawozdaniem finansowym Gminy Suwałki za
2010 na podstawie art. 18 a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) wystąpiła z pismem do Przewodniczącego
Rady Gminy Suwałki przekazując opinię o wykonaniu budżetu Gminy Suwałki
i o sprawozdaniu finansowym Gminy Suwałki za 2010 rok wraz z uzasadnieniem i wniosek
w sprawie absolutorium.
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Ad. 12
Zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Komisję
Rewizyjną Rady Gminy Suwałki wniosku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy
absolutorium.
Adam Nieszczerzewicz – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zapoznał z pozytywną opinią
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Suwałkach - Uchwałą Nr RIO.V00322-5/11 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia
19 kwietnia 2011 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną
Rady Gminy Suwałki wniosku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium za
2010 rok - uchwała stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
Ad. 13
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Suwałki
absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Suwałki za 2010 rok.
Adam Nieszczerzewicz - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Gminy przedstawił
wniosek Komisji Rewizyjnej skierowany do Rady Gminy Suwałki w sprawie udzielenia
absolutorium Wójtowi Gminy Suwałki z wykonania budżetu za rok 2010 - wniosek stanowi
załącznik nr 17 do protokołu.
Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Suwałki absolutorium z tytułu wykonania
budżetu Gminy Suwałki za 2010 rok. 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 VI/48/11 w sprawie udzielenia Wójtowi
Gminy Suwałki absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Suwałki za 2010 rok uchwała stanowi załącznik nr 18 do protokołu.
Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady złożył gratulacje dla Wójta Gminy za tak dobry
budżet i prosił o przekazanie dla pracowników urzędu.
Tadeusz Chołko - Wójt Gminy – skierował podziękowania w kierunku Przewodniczącego
Rady i wszystkich radnych, którzy biorą udział w decyzjach, w kierowaniu i prowadzeniu
naszej gminy. Podziękował za współpracę radnym, Przewodniczącemu Rady,
Przewodniczącym wszystkich komisji. Podziękował dla Skarbnik Gminy, Sekretarza Gminy,
Kierowników Referatów to dzięki ich żmudnej pracy nie mamy czego się wstydzić a wręcz
mamy czym się zadowolić i szczycić. Zwrócił się do kierowników referatów żeby przekazali
podziękowania wszystkim pracownikom ze swoich referatów.
Ad. 14
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Suwałki na
2011 rok.
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
2011 rok. Po stronie planu wydatków wprowadzenie zmiany z tytułu:
- zwiększenia środków na zadanie „Aktualizacja dokumentacji na budowę ścieżki rowerowej
Suwałki - Płociczno-Tartak - Gawrych Ruda” o kwotę 5 000 zł w ramach wydatków
inwestycyjnych;
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- w zakresie wydatków z pomocy społecznej przesunięcie środków na pokrycie kosztów
pogrzebu osoby nieznanej, której ciało zostało znalezione na terenie naszej gminy o kwotę
2 160 zł w ramach rozdziałów;
- dokonanie skorygowania planu wydatków projektu: pn. „Ja dziewczynka, ja chłopaczek
jestem sobie przedszkolaczek” w kwocie 212 zł w ramach paragrafów.
W wyniku zaproponowanych zmian nastąpiło zmniejszenie i zwiększenie wydatków o kwotę
2 372 zł. Budżet po tych zmianach nie ulegnie zwiększeniu ani zmniejszeniu ponieważ jest to
przesunięcie w ramach działów w poszczególnych wydatkach.
Maciej Suchocki - Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zaproponowane zmiany do
projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok. Udział w głosowaniu
wzięło 15 radnych. Za przyjęciem zmian w budżecie gminy na 2011 rok głosowało 15
radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Danuta Bućko – Skarbnik Gminy odczytała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2011 rok wraz z zaproponowanymi zmianami.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie budżetu gminy na
2011 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 VI/49/11 w sprawie zmian w budżecie gminy na
2011 rok – uchwała stanowi załącznik nr 19 do protokołu.
Ad. 15
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Suwałki w miejscowości Nowa Wieś.
Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy wystąpił o wprowadzenie autopoprawki
- w § 39 ust. 3 wykreślenie słów: „rekreacji indywidualnej”;
- w § 24 ust. 1 wykreślenie słowa: „orientacyjne”;
- w § 24 ust. 4 wykreślenie słowa „orientacyjnej”.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie autopoprawki do projektu uchwały.
W głosowaniu brało udział 15 radnych. Za przyjęciem autopoprawek głosowało 15 radnych,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Autopoprawki zostały przyjęte
jednogłośnie.
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 wraz z wniesionymi
autopoprawkami.
W głosowaniu brało udział 15 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Podjęto jednogłośnie UCHWAŁĘ NR
VI/50/11 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Suwałki
w miejscowości Nowa Wieś – uchwała stanowi załącznik nr 20 do protokołu.
Ad. 16
Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr V/35/11 Rady Gminy Suwałki
z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia przez Gminę Suwałki
do projektu pod nazwą: „Rozwój i współpraca pierścieniowych gmin Polski
Wschodniej” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski
Wschodniej 2007-2013.
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Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy wyjaśnił, że w związku z planowanym złożeniem
wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie projektu: „Rozwój i współpraca pierścieniowych
gmin Polski Wschodniej” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski
Wschodniej 2007-2013 przez Gminę Suwałki, Zamość, Sanok i Ełk należy podjąć uchwałę
dotyczącą zabezpieczenia wkładu własnego przez Gminę Suwałki na realizację ww. projektu.
Wskazana kwota 27 603,00 PLN stanowi 10 % kosztów kwalifikowanych przedsięwzięć,
które będą wdrażane przez Gminę Suwałki. Pozostałe 90 % kosztów będzie dofinansowane ze
środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej
2007-2013.
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 zatem jednogłośnie UCHWAŁĘ
NR VI/51/11 zmieniającą uchwałę Nr V/35/11 Rady Gminy Suwałki z dnia 29 marca 2011 r.
w sprawie wyrażenia woli przystąpienia przez Gminę Suwałki do projektu pod nazwą:
„Rozwój i współpraca pierścieniowych gmin Polski Wschodniej” realizowanego w ramach
Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 – uchwała stanowi załącznik
nr 21 do protokołu.
Przerwa 1115-1125
Ad. 17
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
w obrębie ewidencyjnym Krzywe.
Tadeusz Chołko – Wójt Gminy wyjaśnił, że zamiany działek o nr ewid. 248/2 i 248/3
położonych w obrębie ewidencyjnym Krzywe stanowiących własność Gminy Suwałki na
działki o nr 249/8, 251/3, 253/2 położone w obrębie ewidencyjnym Krzywe stanowiące
własność Państwa Krystyny i Zenona Góral dokonuje się w celu uregulowania przebiegu
drogi gminnej. W celu uregulowania stanu faktycznego drogi ze stanem prawnym należy
dokonać zamiany w/w działek.
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 zatem jednogłośnie UCHWAŁĘ
NR VI/52/11
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości w obrębie
ewidencyjnym Krzywe - uchwała stanowi załącznik nr 22 do protokołu.
Ad. 18
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
w obrębie ewidencyjnym Krzywe.
Tadeusz Chołko – Wójt Gminy wyjaśnił, że nabycie nieruchomości położonej w obrębie
Krzywe oznaczonej nr 247/10 o pow. 0,0087 ha na rzecz Gminy Suwałki jest niezbędne w celu
uregulowania stanu faktycznego drogi na gruncie ze stanem prawnym
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 UCHWAŁĘ Nr VI/53/11 w sprawie wyrażenia
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zgody na nabycie nieruchomości w obrębie ewidencyjnym Krzywe - uchwała stanowi
załącznik nr 23 do protokołu.
Ad. 19
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
w obrębie ewidencyjnym Krzywe.
Tadeusz Chołko – Wójt Gminy wyjaśnił, że nabycie nieruchomości położonej w obrębie
Krzywe oznaczonej nr 247/14 o pow. 0,0067 ha na rzecz Gminy Suwałki jest niezbędne w celu
uregulowania stanu faktycznego drogi na gruncie ze stanem prawnym.
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 UCHWAŁĘ Nr VI/54/11 w sprawie wyrażenia
zgody na nabycie nieruchomości w obrębie ewidencyjnym Krzywe - uchwała stanowi
załącznik nr 24 do protokołu.
Ad. 20
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
w obrębie ewidencyjnym Płociczno-Tartak.
Tadeusz Chołko – Wójt Gminy poinformował, że zamiany działki o nr ewid. 439
o pow. 0,790 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Płociczno - Tartak stanowiącej własność
Gminy Suwałki na działki o nr ewid. 224/4, 225/1, 34/8 (łączna pow. 0,635 ha) położone
w obrębie ewidencyjnym Płociczno-Tartak stanowiące własność Skarbu Państwa
w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasów Państwowych Nadleśnictwa
Suwałki dokonuje się w celu pozyskania gruntu pod ścieżkę rowerową.
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 UCHWAŁĘ Nr VI/55/11 w sprawie wyrażenia
zgody na nabycie nieruchomości w obrębie ewidencyjnym Krzywe - uchwała stanowi
załącznik nr 25 do protokołu.
Ad. 21
Zapoznanie z korektą sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na
poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę
Suwałki za 2010 rok.
Marlena Omilianowicz – Samodzielny Referent GZEAS wyjaśniła, iż w wierszu 3, kolumnie
6 tabeli sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych
stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Suwałki za 2010 rok
została błędnie podana średnioroczna liczba etatów ustalona dla okresu obowiązywania kwoty
bazowej od dnia 01 stycznia 2010 r. do dnia 31 sierpnia 2010 r. W wyniku pominięcia
miesiąca kwietnia 2010 r. w zestawieniu dotyczącym średniorocznej struktury zatrudnienia
nauczycieli o stopniu awansu zawodowego: mianowany dla Zespołu Szkół w Przebrodzie
zaistniał błąd w konsekwencji, którego w omawianym sprawozdaniu została zaniżona
i błędnie ustalona średnioroczna liczba etatów za wskazany wyżej okres (zamiast 25,20
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powinna wynosić 26,11). Ustalono, że zatrudnienie dla grupy nauczycieli mianowanych
w Zespole Szkół w Przebrodzie dla okresu I-VIII 2010 roku winno wynosić 7,86 zamiast
6,95. Konsekwencją wadliwego ustalenia średniorocznej struktury zatrudnienia było
nieprawidłowe obliczenie wysokości sumy iloczynów średniorocznej liczby etatów i średnich
wynagrodzeń, o których mowa w art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela, ustalonych dla okresów
obowiązywania poszczególnych kwot bazowych, poprzez ich zaniżenie o kwotę 23 972,46 zł.
W przekazywanym sprawozdaniu o wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli za rok
2010 kwotę tę wykazano w kolumnie 8 w wysokości 1 007 738,46 zł, zamiast w wysokości
1 031 710, 92 zł obliczonej, jako wynik następującego działania: (3 292,92 x 8 x 26,11 +
3 523,42 x 4 x 24,40). Niniejszy błąd nie skutkuje wypłatą jednorazowych dodatków
uzupełniających za rok podlegający analizie nauczycieli o stopniu awansu zawodowego
mianowanego.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie korektę sprawozdania z wysokości średnich
wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach
prowadzonych przez Gminę Suwałki za 2010 rok. W głosowaniu brało udział 15 radnych. Za
głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przyjęto
jednogłośnie korektę sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na
poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę
Suwałki za 2010 rok - stanowi załącznik nr 26 do protokołu.
Ad. 22
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
Tadeusz Chołko – Wójt Gminy udzielił odpowiedzi na zapytania:
- Odnośnie remontu drogi we wsi Gawrych Ruda – wyjaśnił, że wniosek składany do
Wspólnego Sekretariatu Technicznego w Wilnie został zatwierdzony przez komitet
monitorujący. Na dzień dzisiejszy nie mamy podpisanej umowy. Nie chcemy teraz gdy
będzie sezon turystyczny rozkopywać. Zgodnie z harmonogramem w tym roku mamy
zamiar zrobić przyłącza, powyprowadzać poza obręb drogi, przenieść linię niskiego
napięcia poza obręb pasa drogowego i zrobić podbudowę. Na wiosnę do końca maja
przyszłego roku ma być położony dywanik asfaltowy. Taki jest harmonogram, tego musimy
się trzymać i tak będzie w realizacji. W czasie budowy granice na pewno zostaną okazane,
jak wykonawca wejdzie na plac budowy na pewno musimy granice okazać.
- Odnośnie piasku na poboczu koło wylęgarni w Gawrych Rudzie – uważam, że radni
powiatowi przekażą.
- Odnośnie przecinki gałęzi w Białej Wodzie – tutaj chciałbym dać za wzór jak zrobiła wieś
Cimochowizna, właściwe podejście obywatelskie mieszkańców do sprawy. Nie tylko liczyć
na gminę, gmina to wy wszyscy i w sumie to nas wszystkich kosztuje. Naprawdę wieś
Leszczewek, Cimochowizna, Sobolewo można dać za wzór jak zostały wycięte krzaki przy
drodze, aż miło popatrzeć. Dlatego zachęcam innych.
- Odnośnie sprawy budowy hali sportowej w Nowej Wsi – w szkole w Nowej Wsi ilość dzieci
z roku na rok zmniejsza się. Była w tej szkole Komisja Społeczna Rady Gminy może
Przewodnicząca Komisji coś na ten temat powie.
Krystyna Gałaszewska – Przewodnicząca Komisji Społecznej, poinformowała, że Komisja
rozmawiała z nauczycielem, który prowadzi wychowanie fizyczne w szkole w Nowej Wsi,
który powiedział, że na razie on sobie radzi, ten korytarz jest dość szeroki a klasy są mało
liczne, bo nawet po 6 dzieci. Zimą rozstawia stoły do tenisa, dwa stoły albo jeden dla takiej
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ilości dzieci wystarcza a w latem idą na boisko. Pani Dyrektor powiedziała, że taka ilość
dzieci nie przeszkadza w prowadzeniu zajęć, bo gdyby to były klasy bardzo liczne to wtedy
byłby hałas.
Tadeusz Chołko - Wójt Gminy – to nie znaczy, że gmina nie widzi problemu, znam doskonale
wszystkie szkoły tylko trzeba wypośrodkować. Jest to pewien problem, jeżeli są sprawy
ważniejsze chociażby szkoła w Przebródzie, która liczy 180 dzieci, gdzie tam jest tendencja
wzrostowa i nie ma sali. Więc musimy wybrać czy Przebród, czy Nowa Wieś.
- Odnośnie inwestycji w Małej Hucie – wyjaśnił, że z każdym samorządem powiatowym
jeżeli coś robimy podpisujemy porozumienie, ze Starostwem Powiatowym w Suwałkach
było podpisane porozumienie i urząd gminy otrzymał rozliczenie.
Ad 23
Wnioski i oświadczenia
Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy poinformował, że wpłynęło pismo od Posła na
Sejm RP Kazimierza Gwiazdowskiego dotyczy zmiany ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody, w którym to projekcie ustawy są zaproponowane pewne zmiany do
przyjęcia dla gmin niekorzystne przy tworzeniu parków narodowych powiększaniu, likwidacji
czy tworzeniu. W aktualnym stanie prawnym jest tak, że Minister Środowiska może utworzyć
park narodowy, zmienić jego granice lub zlikwidować jedynie po otrzymaniu uchwały organu
jednostki terytorialnego wyrażającej zgodę, zmianę granic lub też likwidację parku
narodowego. Natomiast planuje się przyjęcie takiego rozwiązania, w którym organy
uchwałodawcze jednostek samorządu terytorialnego będą wyrażać jedynie opinie, które nie
będą wiążące dla Ministra Środowiska.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie stanowisko Rady Gminy Suwałki w sprawie
wyrażenia protestu przeciwko zmianie ustawy z dnia 16 kwietnia 2011 r. o ochronie przyrody
W głosowaniu brało udział 15 radnych. Za podjęciem stanowiska głosowało 15 radnych,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Podjęto jednogłośnie stanowisko
w sprawie wyrażenia protestu przeciwko zmianie ustawy z dnia 16 kwietnia 2011 r.
o ochronie przyrody - stanowi załącznik nr 26 do protokołu.
Maciej Suchocki - Przewodniczący Rady zapoznał z pismem Koła Łowieckiego „Kuna”
w Suwałkach z dnia 19.04.2011 r. informujące, że do szacowania szkód wyrządzonych przez
zwierzynę łowną na terenie gminy obrotu łowieckiego KŁ Kuna uprawniony jest Eugeniusz
Kowalewski. Powstanie szkód zgłaszać należy na adres: Koło Łowieckie Kuna w Suwałkach
Płociczno-Tartak 74, 16-402 Suwałki. Właściciel gruntu, na którym powstała szkoda zgłasza
szkodę w formie pisemnej w terminie 3 dni od jej stwierdzenia.
Sołtys wsi Nowa Wieś – odnośnie szkód, szkody w uprawach rolnych i leśnych są
likwidowane a co jest ze szkodami np. na drogach gminnych, które niszczą dziki, szczególnie
latem, gdy jest kałuża na drodze dziki niszczą i droga jest nie przejezdna, co z tym zrobić,
może wystąpić do jakieś instytucji.
Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy poinformował:
- Urząd Gminy posiada do rozdysponowania drzewka: sosny i graby, które otrzymał od
Nadleśnictwa w Suwałkach i po sesji można odebrać.
- Odczytał pismo Zarządu Dróg Powiatowych z dnia 25.03.2011 r. w sprawie realizacji
wniosków mieszkańców wsi zgłoszonych na wyborach sołtysów w miesiącu styczniu
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i lutym 2011 r. Zarząd Dróg Powiatowych w Suwałkach poinformował, iż większość
wniosków według załącznika do pisma ma charakter inwestycyjny i w roku bieżącym nie
może być realizowane, jednakże będzie wzięte pod uwagę przy sporządzaniu planów na
przyszłe lata. Wnioski nie wymagające dużych nakładów finansowych tj. usunięcie
zakrzaczenia przy drodze Korkliny, Trzciane, Korobiec, uzupełnienie i wymiana barier
drogowych w miejscowości Lipniak, ustawienie drogowskazu Biała Woda w miejscowości
Potasznia zostaną zrealizowane w roku bieżącym. Natomiast spowolnienie ruchu
w miejscowości Mała Huta i Stary Folwark - jest wdrożona poprzez ograniczenie szybkości
odpowiednio do 30 i 40 km/h. Wykonanie progów zwalniających na ulicach, po których
odbywa się komunikacja PKS zgodnie z instrukcją o znakach i sygnałach na drogach nie
jest dopuszczalna.
Radny Piotr Taraszkiewicz – podziękował dla Pana Wójta w imieniu własnym jak
i mieszkańców miejscowości Zielone Królewskie za wsparcie przy przebiegu obwodnicy
Suwałki.
Wójt Gminy – wspólna sprawa, nie ma potrzeby dziękować, bo wspólne żeśmy walczyli o to
i dobrze, że się udało.
Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady przypomniał radnym o obowiązku złożeniu
oświadczeń majątkowych w terminie do dnia 30 kwietnia 2011 r.
Przewodniczący Rady – podziękował dla radnego Mariana Wiszniewskiego za
reprezentowanie gminy na uroczystościach powiatowych.
Ad. 24
Zamknięcie obrad.
Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady Gminy po wyczerpaniu porządku obrad zamknął
obrady VI Sesji Rady Gminy Suwałki.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokołowała
Halina Marcinkiewicz

Przewodniczący Rady
Maciej Suchocki
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