P R O T O K Ó Ł Nr III/06
z obrad III Sesji Rady Gminy Suwałki w dniu 28 grudnia 2006 roku.
Obrady Sesji trwały od godz. 1000 – 1210 w sali Urzędu Gminy Suwałki.
Obrady III Sesji Rady Gminy Suwałki prowadził Przewodniczący Rady Gminy Suwałki Pan
Maciej Suchocki.
W obradach uczestniczyli radni, sołtysi, Pan Tadeusz Chołko – Wójt Gminy, Pan Zbigniew
Mackiewicz – Sekretarz Gminy, Pani Danuta Bućko – Skarbnik Gminy, Pani Wanda Grygo –
Kierownik Referatu ds. Inwestycyjnych i Gospodarczych, Pani Irena Walendzewicz –
Kierownik Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół, Pani Beata Skrocka –
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach, Pan Sławomir Mitros –
radca prawny, Pan Cezary Folejewski – radca prawny, Pani Katarzyna Jabłońska – Inspektor
Referatu ds. Inwestycyjnych i Gospodarczych (listy obecności w załączeniu do protokołu).
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad II sesji Rady Gminy Suwałki.
4. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami i wykonania uchwał od dnia
23 listopada 2006 r.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Czarnakowizna w gminie Suwałki.
7. Rozpatrzenie uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części wsi Krzywe.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego części wsi Krzywe.
9. Rozpatrzenie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXXVIII/340/06 Rady Gminy
Suwałki z dnia 25 października 2006 r. w sprawie zamiany działek w obrębie
ewidencyjnym Osinki.
10. Rozpatrzenie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności
drogowej na działce nr geod. 364/4 w obrębie ewidencyjnym Płociczno-Tartak
stanowiącej własność gminy Suwałki.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok.
12. Rozpatrzenie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr I/10/06 Rady Gminy Suwałki z dnia
23 listopada 2006 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXVIII/338/06 Rady
Gminy Suwałki z dnia 25 października 2006 r. w sprawie określenia regulaminu
wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych
prowadzonych przez gminę Suwałki.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania
dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie
ścieków.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy
Suwałki z organizacjami pozarządowymi.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
i Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2007 r.
18. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
19. Wnioski i oświadczenia.
20. Zamknięcie obrad.
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Ad. 1
Pan Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady otworzył obrady III Sesji Rady Gminy.
Powitał radnych, sołtysów, Wójta Gminy, pracowników Urzędu Gminy, radców prawnych.
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
Porządek obrad sesji wraz z materiałami do poszczególnych punktów obrad został przesłany
radnym.
Pan Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady zapytał, czy Radni chcieliby wnieść uwagi
bądź propozycje do zaproponowanego porządku obrad.
Pan Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy wystąpił z wnioskiem o wprowadzenie do
porządku obrad dwóch punktów:
- „Rozstrzygnięcie wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego wniesionego przez
Klub Wodny Hańcza w Suwałkach” jako punkt 6 porządku obrad.
- „ Rozstrzygnięcie wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego wniesionego przez
Pana Bogusława Graboń działającego z upoważnienia współwłaścicieli poszczególnych
działek” jako punkt 7 porządku obrad.
Przewodniczący Rady – Pan Maciej Suchocki poddał pod głosowanie wprowadzenie
proponowanych punktów do porządku obrad. Głosowało 15 radnych. Za wprowadzeniem do
porządku obrad głosowało 15 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Proponowane zmiany do porządku obrad zostały przyjęte jednogłośnie.
Następnie Pan Maciej Suchocki - Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie porządek
obrad wraz z zaproponowanymi zmianami. Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za
przyjęciem porządku obrad głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się
nie było. Porządek obrad III sesji został przyjęty jednogłośnie.
Dotychczasowa numeracja porządku obrad Sesji uległa zmianie.
Ad. 3
Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z obrad II Sesji wyłożony był do wglądu
w Urzędzie Gminy. Zapytał, czy są uwagi do protokołu z poprzedniej sesji. Radni nie wnieśli
uwag do protokołu. Następnie Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie. Udział
w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za przyjęciem protokołu głosowało 15 radnych. Głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Protokół z II Sesji został przyjęty jednogłośnie
przez Radę Gminy.
Ad. 4
Pan Tadeusz Chołko – Wójt Gminy przedstawił sprawozdanie z działalności Wójta Gminy za
okres od dnia 23 listopada 2006 r. do dnia 27 grudnia 2006 r.
Radny Jarosław Wudkiewicz opuścił salę obrad – godz. 10°°.
Pan Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy przedstawił sprawozdanie z wykonania uchwał
Rady Gminy podjętych na I Sesji w dniu 23 listopada 2006 r. i II Sesji w dniu 6 grudnia
2006 r.
Radni nie wnieśli uwag do przedłożonych sprawozdań (sprawozdania w załączeniu do
protokołu).
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Ad. 5
Interpelacje i zapytania.
Pan Maciej Suchocki Przewodniczący Rady – zwrócił się do Wójta Gminy z zapytaniem jak
jest z realizacją przetargu na modernizację oświetlenia ulicznego. Wpływają uwagi
mieszkańców, głównie z m. Krzywe, że oświetlenie nie świeci tak jak powinno, gdyż nie może
być tak, że w jednej wsi świeci całą noc a w drugiej gaśnie.
Sołtys wsi Wychodne – zgłosił, że we wsi Wychodne jest słabe ciśnienie wody stwierdził, że
może ten problem występuje tylko w jego rejonie.
Sołtys wsi Stary Folwark – zapytała czy by były jakieś fundusze na zorganizowanie kursu
języka angielskiego ponieważ jest duże zainteresowanie wśród mieszkańców.
Radny Jankowski Józef – zwrócił się z zapytaniem do Wójta ponieważ mieszkańcy go pytają
czy gmina ma się czym pochwalić, czy gmina odnosi jakieś sukcesy, dlaczego nie pisze o tym
prasa, czasem „Radio 5” coś tam powie. Niech piszą, niech ludzie czytają i wiedzą co się
w gminie dzieje.
Sołtys wsi Turówka Stara – zgłosił remont drogi przez wieś w Turówce Starej.
Radny Marian Wiszniewski – poinformował, że rozmawiał z Prezesem Spółdzielni
Mieszkaniowej w Przebrodzie, który poinformował, że może przekazać 90 tys. m³ wody
rocznie.
Ad. 6
Rozstrzygnięcie wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego wniesionego przez
Klub Wodny Hańcza w Suwałkach.
Pani Wanda Grygo – Kierownik Ref. ds. IiG wyjaśniła, że w dniu 23 sierpnia 2006 r. Rada
Gminy uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Stary Folwark
i Leszczewo. Plan został sporządzony według procedury określonej w art. 17 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. O opracowaniu planu zawiadomiono
mieszkańców, zawiadomiono właściwe organy, zostały zebrane wnioski do planu,
sporządzona została koncepcja, która uzyskała pozytywną opinię Gminnej Komisji
Urbanistycznej działającej przy Wójcie Gminy. Plan uzyskał wszystkie pozytywne opinie
i uzgodnienia, był wyłożony do publicznego wglądu. W dniu 23 września 2006 r. na sesji
Rady Gminy został uchwalony. Dokumentację planistyczną przekazano Wojewodzie
Podlaskiemu w celu sprawdzenia pod względem prawnym. Wojewoda nie stwierdził uchybień
prawnych i plan w dniu 30 października 2006 r. wszedł w życie. Każdy projekt planu jest
opiniowany i uzgadniany. Opinie nie są wiążące natomiast uzgodnienia są wiążące i musi to
być uzgodnienie zawsze pozytywne. W przypadku nie uzgodnienia plan nie może być
poddany dalszej procedurze czyli nie mógłby być uchwalony. Właściciele nieruchomości
mogą skarżyć plan zgodnie z art. 101 ustawy o samorządzie gminnym. Takie dwa wnioski
wpłynęły do Rady Gminy. Jeden wniosek Klubu Wodnego Hańcza, który wzywa Wójta do
wykreślenia z uchwały Rady Gminy zatwierdzającej plan przestrzennego zagospodarowania
miejscowości Stary Folwark § 11 pkt 4 zakazującego remontów kapitalnych i konieczności
likwidacji sezonowych substandartowych obiektów jako niezgodnego z planem budowlanym
i ustawą o własności. Wyjaśniła, że jest to zapis, który wynikł z uzgodnień z Dyrektorem
WPN, gdy gmina wystąpiła o uzgodnienie, bez tego zapisu to otrzymaliśmy od Dyrektora
WPN odmowę. Później zorganizowano spotkanie robocze i Dyrektor Parku wniósł swoje
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uwagi, jednym z punktów było wprowadzenie tego zapisu mającego na celu uporządkowanie
istniejącego stanu zagospodarowania. Jest to teren Parku Narodowego objętego najwyższą
formą ochrony przyrody jest to również obszar Natura 2000. Z tego tez wynikają i pewne
obowiązki, które mieszkańcy muszą spełniać. Jest to wymuszone działanie Parku, w innym
przypadku plan nie był by uchwalony, żeby ten zapis nie był wprowadzony. Ponadto zgodnie
z prawem budowlanym obiekty muszą być użytkowane w taki sposób, żeby nie zagrażały
bezpieczeństwu, konstrukcji, bezpieczeństwu przeciwpożarowemu, ochrony sanitarnej,
ochrony środowiska. Obiekt będący w złym stanie technicznym nadaje się do rozbiórki, jeżeli
są one w dobrym lub średnim stanie to nie dotyczy. Uwzględnienie tego i podjęcie działań
zmierzających do wykreślenia powoduje to, że należałoby zmienić plan, zmiana planu
powoduje również to, że znowu trafi do uzgodnień do WPN. Stanowisko Gminy jest takie,
żeby nie przyjąć tego wezwania gdyż nie nastąpiło naruszenie prawa.
Pan Tadeusz Chołko – Wójt Gminy wystąpił z wnioskiem o odrzucenie wezwania do
usunięcia naruszenia interesu prawnego wniesionego przez Klub Wodny Hańcza
w Suwałkach.
Pan Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady zapytał, czy Radni mają jakieś zapytania
dotyczące tej sprawy. Radni nie wnieśli uwag.
Pan Maciej Suchocki - Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek Wójta Gminy
o odrzucenie wezwania Klubu Wodnego Hańcza w Suwałkach. Głosowało 14 radnych,
1 radny był nieobecny - Jarosław Wudkiewicz. Za odrzuceniem wezwania głosowało 14
radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Rada Gminy odrzuciła
wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego wniesionego przez Klub Wodny Hańcza
w Suwałkach.
Ad. 7
Rozstrzygnięcie wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego wniesionego przez
Pana Bogusława Graboń działającego z upoważnienia współwłaścicieli poszczególnych
działek.
Pani Wanda Grygo – Kierownik Ref. ds. IiG poinformowała, że Pan Graboń reprezentujący
siebie i współwłaścicieli działek wnosi o wykreślenie zapisu dotyczącego remontów. Są to
domki kempingowe, są one nieuporządkowane, w różnym stanie technicznym. Na dzień
dzisiejszy są one użytkowane i będą użytkowane. Stanowisko Gminy jest takie, żeby odrzucić
to wezwanie gdyż przyjęcie powoduje robienie planu, który do niczego nie prowadzi.
Pan Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady zapytał, czy Radni mają jakieś zapytania
dotyczące tej sprawy
Radny Marek Jeromin – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej wystąpił z wnioskiem
o odrzucenie wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego wniesionego przez Pana
Bogusława Graboń działającego z upoważnienia współwłaścicieli poszczególnych działek.
Pan Maciej Suchocki - Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek
o odrzucenie wezwania Bogusława Graboń działającego z upoważnienia współwłaścicieli
poszczególnych działek. Głosowało 14 radnych, 1 radny był nieobecny - Jarosław
Wudkiewicz. Za odrzuceniem wezwania głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było. Rada Gminy odrzuciła wezwanie do usunięcia naruszenia
interesu prawnego wniesionego przez Bogusława Graboń działającego z upoważnienia
współwłaścicieli poszczególnych działek.
Ad. 8
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego części wsi Czarnakowizna w gminie Suwałki.
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Pani Katarzyna Jabłońska – Inspektor Ref. ds. IiG wyjaśniła, że został przygotowany projekt
uchwały intencyjnej o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części wsi Czaranakowizna. Jest to teren graniczący z gminą Bakałarzewo.
Inicjatywa wypłynęła od firmy, która realizuje plany na terenie gminy pod wiatraki,
przedmiotem planu ma być głównie ustalenie zasadnego gospodarowania terenu
oddziaływania elektrowni wiatrowych. Na terenie naszej gminy są planowane elektrownie
wiatrowe tak samo podobnie na terenie gminy Filipów. Strefa oddziaływania wchodzi na
teren naszej gminy, tak samo jak nasza strefa na teren sąsiedniej gminy. Na tym terenie są
istniejące siedliska i żeby zapewnić mieszkańcom tych terenów jakość możliwość rozwoju,
dobudowy tych siedlisk i jednocześnie chronić ich trzeba opracować plan.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały. Pan Przewodniczący Rady
poddał projekt uchwały pod głosowanie. Udział w głosowaniu brało 14 radnych. Za
przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie
było. Rada Gminy jednogłośnie podjęła UCHWAŁĘ Nr III/16/06 w sprawie przystąpienia
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi
Czarnakowizna w gminie Suwałki (uchwała w załączeniu do protokołu).
Ad. 9
Rozpatrzenie uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części wsi Krzywe.
Pan Tadeusz Chołko – Wójt Gminy poinformował, że Pan Aleksander Daniłowicz zam.
Krzywe złożył uwagę do opracowywanego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części wsi Krzywe o przekształcenie działki oznaczonej nr geodezyjnym
252/1 położonej w obrębie Krzywe symbolem 9 R na działki pod budownictwo mieszkaniowe
jednorodzinne z dopuszczeniem usług. Wnioskuje o nieuwzględnienie uwagi, ze względu na:
niekorzystne warunki fizjograficzne – teren nie powinien być zabudowany ze względu na
niskie położenie oraz mało wytrzymałe grunty pochodzenia organicznego, które podlegają
ochronie; - brak powiązania z istniejącą i projektowaną zabudową mieszkaniową; uciążliwość oddziaływania terenów komunikacyjnych – lokalizacja na skrzyżowaniu drogi
powiatowej z drogą gminną.
Pan Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek Wójta Gminy
o nieuwzględnienie uwagi Pana Aleksandra Daniłowicz. Udział w głosowaniu wzięło 14
radnych, 1 radny był nieobecny - Jarosław Wudkiewicz. Za nieuwzględnieniem uwagi
głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Rada Gminy
jednogłośnie uwagi nie uwzględniła.
Ad. 10
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części wsi Krzywe.
Pani Katarzyna Jabłońska – Inspektor Ref. ds. IiG wyjaśniła, że w dniu 21 września 2005 r.
Rada Gminy Suwałki podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Krzywe, gminy Suwałki – teren położony
na obszarach prawnie chronionych w rozumieniu ustawy o ochronie przyrody tj. Obszarze
Chronionego Krajobrazu i otulinie Wigierskiego Parku Narodowego. Przeprowadzono
procedurę sporządzania planu miejscowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zostało ogłoszone publicznie
o przystąpieniu do tego planu, został wyznaczony termin do składania wniosków. Osoby
prywatne oraz instytucje złożyły wnioski, wszystkie wnioski zostały rozpatrzone i wzięte pod
uwagę. W wyniku przeprowadzonej analizy tych wniosków wyznaczono nowe tereny
zabudowy, uzupełniono istniejącą zabudowę typowo mieszkaniową o tereny wzdłuż drogi
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wojewódzkiej, wyznaczono tereny mieszkaniowe jednorodzinne z usługami. Projekt planu
uzyskał wszystkie niezbędne uzgodnienia, opinie i został przedłożony dla Rady Gminy do
uchwalenia.
Przewodniczący Rady – zapytał czy zostało zgłoszono dużo uwag do tego planu.
Pani Katarzyna Jabłońska – Inspektor Ref. ds. IiG wyjaśniła, że wpłynęło 11 uwag, wszystkie
zostały uwzględnione, ponanoszone poprawki, nie wymagały ponownych uzgodnień
ponieważ były to niewielkie zmiany. Jedna uwaga została nieuwzgledniona, uzasadnienie
tego nieuwzględnienia stanowi część uchwały.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały. W związku z tym Pan Maciej
Suchocki - Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. Udział
w głosowaniu brało 14 radnych, 1 radny był nieobecny Jarosław Wudkiewicz Za przyjęciem
uchwały głosowało 14 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Rada
Gminy jednogłośnie podjęła UCHWAŁĘ Nr III/17/06 w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Krzywe (projekt uchwały w załączeniu do
protokołu).
Ad. 11
Rozpatrzenie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXXVIII/340/06 Rady Gminy Suwałki
z dnia 25 października 2006 r. w sprawie zamiany działek w obrębie ewidencyjnym Osinki.
Pan Henryk Butkiewicz – Wiceprzewodniczący Rady wyjaśnił, że w tej sprawie była
wcześniej już podjęta uchwała ale w między czasie zostały zmienione numery działek.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały. W związku z tym Pan Maciej
Suchocki - Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. Udział
w głosowaniu brało 14 radnych, 1 radny był nieobecny - Jarosław Wudkiewicz. Za
przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie
było. Rada Gminy jednogłośnie podjęła UCHWAŁĘ Nr III/18/06 zmieniającą Uchwałę Nr
XXXVIII/340/06 Rady Gminy Suwałki z dnia 25 października 2006 r. w sprawie zamiany
działek w obrębie ewidencyjnym Osinki (projekt uchwały w załączeniu do protokołu).
Ad. 12
Rozpatrzenie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności drogowej na
działce nr geod. 364/4 w obrębie ewidencyjnym Płociczno-Tartak stanowiącej własność
gminy Suwałki.
Pan Tadeusz Chołko – Wójt Gminy poinformował, Pan Andrzej Rusiecki wystąpił z prośbą
o ustanowienie służebności drogowej w działce nr 364/4 stanowiącej własność gminy
Suwałki położonej w m. Płociczno-Osiedle obręb ewidencyjny Płociczno-Tartak do działki
stanowiącej jego własność oznaczonej nr geod. 364/38. Działka nr 364/38 nie posiada
bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, w związku z tym Andrzej Rusiniak nie może
uzyskać decyzji o warunkach zabudowy na rozbudowę istniejącego budynku.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. Udział w głosowaniu wzięło
14 radnych, 1 radny był nieobecny - Jarosław Wudkiewicz. Za przyjęciem uchwały głosowało
14 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Rada Gminy jednogłośnie
podjęła UCHWAŁĘ Nr III/19/06 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności
drogowej na działce nr geod. 364/4 w obrębie ewidencyjnym Płociczno-Tartak stanowiącej
własność gminy Suwałki (uchwała w załączeniu do protokołu).
Przerwa 1055-1110.
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Ad. 13
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok.
Pani Danuta Bućko – Skarbnik Gminy omówiła wprowadzone zmiany w budżecie gminy na
2006 rok. Radni nie wnieśli uwag do zaproponowanych zmian w budżecie gminy na
2006 rok.
Pan Maciej Suchocki - Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Udział w głosowaniu wzięło 14 radnych, 1 radny był nieobecny - Jarosław Wudkiewicz. Za
przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie
było. Podjęto zatem UCHWAŁĘ NR III/20/06 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006
rok (uchwała w załączeniu do protokołu).
Ad.14
Rozpatrzenie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr I/10/06 Rady Gminy Suwałki z dnia
23 listopada 2006 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.
Pani Danuta Bućko - Skarbnik Gminy wyjaśniła, że na poprzedniej sesji została podjęta
uchwała w sprawie stawek podatku od środków transportowych, w której została ujęta błędna
stawka minimalna wprowadzona dla przyczep i naczep, o dopuszczalnej masie całkowitej
pojazdu łącznie z pojazdem silnikowym nie mniej niż 33 tony i mniej niż 38 ton, z dwiema
osiami, innym systemem zawieszania osi jezdnych niż pneumatyczne lub uznawane za
równoważne, w wysokości 929 zł (niższa niż minimalna stawka ustawowa 1 159,26 zł)
proponuje się przyjąć stawkę wysokości 1400 zł. Na dzień dzisiejszy na terenie Gminy nie
jest zarejestrowany żaden pojazd o w/w parametrach.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały. W związku z tym Pan Maciej
Suchocki - Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. Udział
w głosowaniu brało 14 radnych, 1 radny był nieobecny - Jarosław Wudkiewicz. Za
przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie
było. Rada Gminy jednogłośnie podjęła UCHWAŁĘ Nr III/21/06 zmieniającą Uchwałę Nr
I/10/06 Rady Gminy Suwałki z dnia 23 listopada 2006 r. w sprawie określenia stawek
podatku od środków transportowych (projekt uchwały w załączeniu do protokołu).
Ad. 15
Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXVIII/338/06 Rady Gminy
Suwałki z dnia 25 października 2006 r. w sprawie określenia regulaminu wynagradzania
nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę
Suwałki.
Pani Irena Walendzewicz – Kierownik GZEAS wyjaśniła, że w dniu 15.10.2006 r. została
podjęta uchwała w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół gminy
Suwałki. Zaistniała konieczność wprowadzenia dodatkowych zapisów do tej uchwały
a wynika to z ustawy z dnia 26 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia
społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Przy ustalaniu podstawy wymiaru
wynagrodzenia chorobowego uwzględnia się te składniki wynagrodzenia z tytułu
wykonywania pracy w ramach stosunku pracy, od których ustalono składkę na ubezpieczenie
chorobowe. Zakłady pracy muszą więc ustalać podstawę wymiaru wynagrodzenia na
zasadach ustalonych w ustawie. Wynagrodzenie nauczyciela składa się: z wynagrodzenia
zasadniczego, dodatku za wysługę lat, dodatku motywacyjnego, funkcyjnego, nadgodzin oraz
za warunki pracy. Wszystkie te składniki winne być uwzględnione przy wyliczaniu podstawy
do wynagrodzenia za czas choroby oraz zasiłków z ubezpieczenia społecznego.
Obligatoryjnie uwzględnia się w podstawie do chorobowego wynagrodzenie zasadnicze
pracownika, natomiast pozostałe składniki wynagrodzenia muszą być ujęte
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w postanowieniach układów zbiorowych pracy tj. w przypadku nauczycieli w regulaminach
wynagradzania.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. Udział w głosowaniu wzięło
14 radnych, 1 radny był nieobecny - Jarosław Wudkiewicz. Za przyjęciem uchwały głosowało
14 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Rada Gminy jednogłośnie
podjęła UCHWAŁĘ Nr III/22/06 zmieniającą uchwałę Nr XXXVIII/338/06 Rady Gminy
Suwałki z dnia 25 października 2006 r. w sprawie określenia regulaminu wynagradzania
nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę
Suwałki (uchwała w załączeniu do protokołu).
Ad. 16
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania
dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.
Radny Feliks Złotnik – Przewodniczący Komisji Rolniczo-Gospodarczej zapoznał
z pozytywną opinią Komisji w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych
taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.
Pan Maciej Suchocki - Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Udział w głosowaniu wzięło 14 radnych, 1 radny był nieobecny - Jarosław Wudkiewicz.
Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych nie było, wstrzymał się
1 radny. Rada Gminy podjęła UCHWAŁĘ NR III/23/06 w sprawie przedłużenia czasu
obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzenie ścieków (uchwała w załączeniu do protokołu).
Ad 17
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Suwałki
z organizacjami pozarządowymi.
Pan Dariusz Saweliew – Kierownik Ref. ds. PSG wyjaśnił, że działając w myśl ustawy
o samorządzie gminnym i ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
samorząd zobowiązany jest co roku przyjąć roczny program współpracy z organizacjami
pozarządowymi. Współpraca organów administracji pozarządowych może odbywać się
poprzez zlecenie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych, wzajemne
informowanie się o planowanych kierunkach działalności i inne formy określone w ustawie
o pożytku publicznym i o wolontariacie. Niniejszy program jest wyznaczeniem kierunków
współpracy Gminy Suwałki z organizacjami pozarządowymi oraz formy i zasad współpracy
z tymi organizacjami.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.
Pan Maciej Suchocki - Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. Udział
w głosowaniu wzięło 14 radnych, 1 radny był nieobecny - Jarosław Wudkiewicz Za
przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących
się nie było. Rada Gminy jednogłośnie podjęła UCHWAŁĘ Nr III/24/06 w sprawie
przyjęcia programu współpracy Gminy Suwałki z organizacjami pozarządowymi
(uchwała
w załączeniu do protokołu).
Ad. 18
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych.
Pan Dariusz Saweliew – Kierownik Ref. ds. PSG wyjaśnił, że obowiązkiem organu
stanowiącego gminy jest uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na każdy rok budżetowy w celu prawidłowej realizacji zadań
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wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi obejmuje 6 zadań.
Realizacja tych zadań jest prowadzona w postaci Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i stanowi część strategii i integracji polityki
społecznej.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.
Pan Maciej Suchocki - Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Udział w głosowaniu brało 14 radnych, 1 radny był nieobecny - Jarosław Wudkiewicz. Za
przyjęciem uchwały głosowało 10 radnych. Głosów przeciwnych nie było, wstrzymujących
się 4 radnych. Rada Gminy podjęła UCHWAŁĘ Nr III/25/06 w sprawie przyjęcia Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (uchwała w załączeniu do
protokołu).
Ad. 19
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
i Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2007 r.
Pan Dariusz Saweliew – Kierownik Ref. ds. PSG wyjaśnił, że zgodnie z ustawą z dnia
29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, prowadzenie działań związanych
z profilaktyką i przeciwdziałaniem narkomanii należy do zadań własnych gminy.
Obowiązkiem organu stanowiącego gminy jest uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki
i Przeciwdziałania Narkomanii na każdy rok budżetowy w celu prawidłowej realizacji zadań
wynikających z ustawy o narkomanii. Program będzie realizowany zgodnie z ustawą przez
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suwałkach oraz Referat ds. Polityki
Społeczno-Gospodarczej Urzędu Gminy Suwałki i inne organizacje.
Przewodniczący Rady zapytał kto jest koordynatorem tego programu , do kogo się zgłaszać
jeżeli wystąpią takie problemy.
Kierownik PSG – wyjaśnił, że Przewodniczącą Komisji, która odpowiada za realizację
programu profilaktyki alkoholowej jest Pani Anna Suchocka, a koordynatorem, który te dwa
programy scala jest jego referat i z racji tego, że jest jego kierownikiem to jest osobą
odpowiedzialna za te dwa programy.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. Udział w głosowaniu wzięło
14 radnych, 1 radny był nieobecny - Jarosław Wudkiewicz. Za przyjęciem uchwały głosowało
14 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Rada Gminy jednogłośnie
podjęła uchwałę UCHWAŁĘ Nr III/26/06 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu
Profilaktyki i Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2007 r. (uchwała w załączeniu do protokołu).
Ad. 20
Odpowiedzi na zapytania udzielili:
Pan Tadeusz Chołko – Wójt Gminy:
- Odnośnie oświetlenia - poinformował, że została już podpisana umowa z wykonawcą
i od nowego roku będzie realizowane to zadanie. W każdej miejscowości spotkamy
się z sołtysem i będziemy analizowali gdzie trzeba dowiesić a gdzie zdjąć lampy.
- Odnośnie ciśnienia wody – wyjaśnił, że w dniu dzisiejszym rozmawiał z Panen
Wnukiem, który obsługuje wodociągi na terenie gminy i poinformował, że przyłączył
dodatkowe zasilanie z Miasta Suwałki. Ponadto, jeżeli jest taka możliwość jak zgłosił
Radny Wiszniewski Marian przyłączenia do Przebrodu to jeszcze w dniu dzisiejszym
przekażę tą informację i będziemy realizowali.
- Odnośnie remontu drogi we wsi Turówka Stara – poinformował, że będzie wykonana.
- Odnośnie promocji tego co zostało zrobione – wyjaśnił, że to nie jest takie proste, bo
prasa chętnie pisze tylko to co się źle dzieje, ale co się dobrze dzieje to w ogóle tych
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tematów nie podejmuje. Staramy się to umieszczać ale nie jest to tak jak by się
chciało.
Pan Dariusz Saweliew – Kierownik Ref. ds. PSG
- Odnośnie promocji gminy – wyjaśnił, że jeżeli jakaś inwestycja jest na etapie
końcowym, jakieś wydarzenie kulturalne ma miejsce to zawsze jest zapraszana prasa
tj. „Gazeta Współczesna”, „Kurier Poranny”, „Tygodnik Suwalski”, telewizja
suwalska, telewizja regionalna i każda impreza kulturalna jest nagłaśniana.
- Jeżeli chodzi o naukę języka angielskiego - wyjaśnił, że każde sołectwo w ramach
siebie może zorganizować grupę, stowarzyszenie. Takie stowarzyszenie powstało
w Starym Folwarku i powstała strategia lokalna miejscowości Stary Folwark.
W oparciu o taką grupę, stowarzyszenie nie ma przeszkód by wnioskować o dotację
środków unijnych na kształcenie między innymi naukę języka jak również
podwyższanie kwalifikacji. Może być taki projekt realizowany ale jest potrzebne
zorganizowanie społeczne, że rzeczywiście jest chęć uczyć się tego języka.
Możliwości są duże i również droga nie jest zamknięta przy lokalnych samorządach
sołectwach, urząd może się włączyć ale nie zawsze gdyż, urząd nie musi być głównym
beneficjentem.
Ad. 23
Wnioski i oświadczenia:
Radny Henryk Butkiewicz – Wiceprzewodniczący Rady – zbliżają się wybory sołtysów wsi
i dobrze by było, żeby pracownik który będzie obsługiwał zebranie w danej wsi
poinformował radnego z danego okręgu, żeby radny mógł wziąć udział.
Pan Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych z zapytaniem czy my
jako Rada Gminy będziemy brać udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy i
czy są jakieś propozycje.
Radny Marian Wiszniewski zaproponował, żeby przeznaczyć jedną dietę.
Radny Marek Jeromin uważa, że nie można mówić o kwotach, jak kto uważa to może taką
kwotę przeznaczyć.
Ad. 24
Zamknięcia obrad III sesji Rady Gminy dokonał Pan Maciej Suchocki Przewodniczący Rady,
podziękował za udział w obradach.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokołowała:
Halina Marcinkiewicz

Przewodniczący Rady
Maciej Suchocki
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