P R O T O K Ó Ł Nr IV/07
z obrad IV Sesji Rady Gminy Suwałki w dniu 20 lutego 2007 roku.
Obrady Sesji trwały od godz. 1300 – 1530 w sali Urzędu Gminy Suwałki.
Obrady IV 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 Irena
Walendzewicz – Kierownik Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół, Pani
Beata Skrocka – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach, Pan
Dariusz Saweliew – Kierownik Referatu ds. Polityki Społeczno-Gospodarczej, Pan Sławomir
Mitros – radca prawny, Pan Cezary Folejewski – radca prawny (listy obecności w załączeniu
do protokołu).
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad III 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 przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Krzywe, w Gminie
Suwałki.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części wsi Biała Woda, w Gminie Suwałki.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie opinii do projektu listy obszarów Natura
2000.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form
doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2007 r.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nabycia działek w obrębie ewidencyjnym
Krzywe i Mała Huta.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze
bezprzetargowej nieruchomości w obrębie ewidencyjnym Krzywe.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze
przetargu nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Czarnakowizna.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do Lokalnej Grupy Działania
(LGD) „Nasza Suwalszczyzna”.
15. Rozpatrzenie uchwały zmieniającej uchwałę Nr III/22/06 Rady Gminy Suwałki z dnia
28 grudnia 2006 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy Suwałki na 2007 rok.
17. Rozpatrzenie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rolniczo
-Gospodarczej Rady Gminy Suwałki na 2007 rok.
18. Rozpatrzenie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Społecznej Rady
Gminy Suwałki na 2007 rok.
19. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
20. Wnioski i oświadczenia.
21. Zamknięcie obrad.
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Ad. 1
Pan Maciej Suchocki – Przewodniczący
Powitał radnych, sołtysów, Wójta Gminy,
Stwierdził, że na 15 radnych zgodnie z
ustawowego składu rady, wobec czego
prawomocnych uchwał.

Rady otworzył obrady IV Sesji Rady Gminy.
pracowników Urzędu Gminy, radców prawnych.
listą obecności w obradach uczestniczy 100 %
istnieje wymagane quorum do podejmowania

Ad. 2
Porządek obrad sesji wraz z materiałami do poszczególnych punktów obrad wszyscy
otrzymali wcześniej.
Pan Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady zapytał, czy Radni chcieliby wnieść uwagi
bądź propozycje do przedstawionego porządku obrad.
Pan Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy w imieniu Wójta Gminy wystąpił z wnioskiem
o wprowadzenie do porządku obrad dwóch projektów uchwał:
- jako pkt 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do
Stowarzyszenia Akcja Wspierania Aktywności – sprawa wynikła w ubiegłym
tygodniu, cześć radnych była na spotkaniu, które było przeprowadzone przez
przedstawicieli tego Stowarzyszenia. Stowarzyszenie chce zainwestować pewne
środki finansowe na terenie Polski dla regionu północno-wschodniego. Rozmawiają
z wieloma samorządami między innymi z naszą gminą. Jest to przedsięwzięcie, które
sprowadza się do wybudowania fabryki budowania półfabrykatów do budowy
mieszkań czy innych dużych budynków wielogabarytowych. Podejmując tą uchwałę
nie ponosimy żadnych negatywnych skutków i konsekwencji finansowych;
- jako pkt 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Bród Nowy,
w Gminie Suwałki – wyjaśnił, że sprawa dotyczy sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania dla nieruchomości o pow. 5 ha położonych we wsi Bród Nowy .
Z wnioskiem o sporządzenie planu wystąpił Pan Chomicz Zygmunt zajmujący się
eksploatacją kruszywa naturalnego, który chce wydobywać kolejne złoża kruszywa.
Koszty opracowania planu zagospodarowania tego terenu ponosi przedsiębiorca
a gmina prowadzi procedurę formalno-prawną.
Pan Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wprowadzenie
proponowanych projektów uchwał do porządku obrad. Każdy wniosek został przegłosowany.
Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za wprowadzeniem do porządku obrad projektów
uchwał głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Rada
Gminy jednogłośnie przyjęła zgłoszone projekty uchwał do porządku obrad.
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 IV sesji został przyjęty jednogłośnie.
Dotychczasowa numeracja porządku obrad Sesji uległa zmianie.
Ad. 3
Pan Maciej Suchocki - Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z obrad III Sesji
wyłożony był do wglądu w Urzędzie Gminy. 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 III Sesji został przyjęty jednogłośnie przez Radę Gminy.
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Ad. 4
Pan Tadeusz Chołko – Wójt Gminy przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności od
ostatniej sesji Rady Gminy za okres od dnia 28 grudnia 2006 r. do 20 lutego 2007 r.
Pan Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy przedstawił sprawozdanie z wykonania uchwał
Rady Gminy podjętych na III Sesji w dniu 28 grudnia 2006 r.
Radni nie wnieśli uwag do przedłożonych sprawozdań (sprawozdania w załączeniu do
protokołu.
Ad. 5
Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej, Komisji Rolniczo-Gospodarczej i Komisji
Społecznej Rady Gminy wszyscy otrzymali z zaproszeniami na sesję.
Radni nie wnieśli uwag do przedłożonych sprawozdań z działalności Komisji Rewizyjnej,
Komisji Rolniczo-Gospodarczej, Komisji Społecznej Rady Gminy (sprawozdania
w załączeniu do protokołu).
Ad. 6
Interpelacje i zapytania.
Radny Pan Józef Jankowski – zapytał jaki jest odzew wniosków zgłaszanych przez
mieszkańców na zebraniach wiejskich, które zostały ujęte w protokole między innymi miało to
miejsce w m. Płociczno jak był Pan Saweliew usłyszał dużo rzeczy co mieszkańcy by chcieli.
Radny Feliks Złotnik zapytał czy została już zakończona wymiana lamp oświetlenia ulicznego
na terenie gminy.
Radny Marian Wiszniewski zgłosił, że w m. Przebród ludzie narzekają na bardzo niskie
ciśnienie wody. Na poprzedniej sesji proponował podłączenie wody ze Spółdzielni
Mieszkaniowej w Przebrodzie.
Pan Maciej Suchocki Przewodniczący Rady :
- zgłosił potrzebę odśnieżania ścieżki rowerowej w Krzywem;
- zapytał na jakim etapie są rozmowy z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji
w Suwałkach na temat obsługi przejęcia sieci wodno-kanalizacyjnej we wsiach
z terenu gminy;
- zapytał co jest z zespołem śpiewaczym „Wigranie” z tego względu, że w internecie,
w „Radiu 5” jest informacja o ogłoszonym konkursie na dyrygenta zespołu.
Pan Tadeusz Chołko – Wójt Gminy wręczył nagrodę i list podziękowania dla Pani Danuty
Remiszko nauczyciela Szkoły Podstawowej w Starym Folwarku. W imieniu własnym i Rady
Gminy serdecznie podziękował za wieloletnią pracę na rzecz rozwoju kultury fizycznej na
terenie Gminy Suwałki. Złożył gratulacje za wyniki sportowe podopiecznych zajmowanych
w turniejach na szczeblu wojewódzkim, krajowym oraz międzynarodowym.
Pan Tadeusz Chołko - Wójt Gminy i Pan Maciej Suchocki - Przewodniczący Rady wręczyli
album i podziękowali dla Pana Franciszka Suchockiego sołtysa wsi Mała Huta za współpracę,
włożony wysiłek na rzecz Gminy i swojej miejscowości. Pan Franciszek Suchocki jest
z najdłuższym stażem (34 lata) sołtysem na terenie Gminie Suwałki.
Ad. 7
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego części wsi Krzywe w Gminie Suwałki.

3

Pan Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady wyjaśnił, że sporządzenie planu podyktowane
jest usprawnieniem komunikacji związanej z wydobyciem kruszywa ze złoża „Krzywe I”
i ma na celu ochronę środowiska, w tym również ochronę mieszkańców osiedla domków
jednorodzinnych zlokalizowanych w sąsiedztwie złoża. Kładka rowerowa przez rzekę Czarna
Hańcza wykorzystana przy eksploatacji kruszywa docelowo będzie służyć komunikacji
rowerowej z miejscowości Sobolewo do Krzywego i Suwałk lub do Starego Folwarku.
Koszty związane ze sporządzeniem podkładów geodezyjnych i projektu planu zobowiązało
się pokryć Przedsiębiorstwo Produkcji Materiałów Drogowych KRUSZBET S.A.
w Suwałkach.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały. W związku z tym Pan Maciej
Suchocki – Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt . Udział w głosowaniu brało
15 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było. Rada Gminy jednogłośnie podjęła UCHWAŁĘ NR IV/27/07
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części wsi Krzywe w Gminie Suwałki (uchwała w załączeniu do protokołu).
Ad. 8
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części wsi Biała Woda, w Gminie Suwałki.
Pan Tadeusz Chołko – Wójt Gminy zwrócił się z prośbą o wprowadzenie w § 28 Ustala się
stawki procentowe służące naliczeniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości
nieruchomości w związku z uchwaleniem planu: 1) dla terenów dróg (2KD, 3KDW, 4KDW,
5KDW i 6KDW) – w wysokości 1 % (słownie: jeden procent); 2) dla pozostałych terenów –
w wysokości 30% (słownie trzydzieści procent).
Pani Wanda Grygo – Kierownik Ref. ds. IiG wyjaśniła, że w projekcie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego przewiduje się realizację inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, obejmujące sieć
wodociągową, kanalizacji sanitarnej. Drogi wewnętrzne będą stanowić własność prywatną,
natomiast grunt przeznaczony na poszerzenie drogi gminnej zostanie przekazany na ten cel
nieodpłatnie. Wobec powyższego nie przewiduje się wykupu gruntów przez Gminę Suwałki
po uchwaleniu planu. W związku z powyższym nie ma przeszkód formalno-prawnych do
podjęcia uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi
Biała Woda w gminie Suwałki obejmującego obszar zabudowy mieszkaniowo-usługowej.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.
Pan Maciej Suchocki - Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu brało udział 15 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Podjęto zatem UCHWAŁĘ NR IV/28/07
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Biała Woda,
w Gminie Suwałki.(uchwała w załączeniu do protokołu).
Ad. 9
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie opinii do projektu listy obszarów Natura 2000.
Pani Wanda Grygo – Kierownik Ref. ds. IiG poinformowała, że w dniu 19.01.2007 r.
wpłynęło pismo z Ministerstwa Środowiska z prośbą o wyrażenie opinii na temat utworzenia
obszarów specjalnej ochrony w ramach Natura 2000. Po przeanalizowaniu dokładnie stanu
faktycznego uważamy, że niektóre tereny zaproponowane przez ministra nie powinne być
włączone do tych obszarów. Dotyczy to przede wszystkim terenów leśnych gdzie w tej chwili
przebiega kolej, przebiega droga krajowa nr VIII, na część terenów miejscowości Gawrych
Ruda są sporządzone plany miejscowe, na miejscowość Płociczno również wydane są
prawomocne decyzje o warunkach zabudowy. Wówczas gdybyśmy to przyjęli realizacja tych
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przedsięwzięć może nastręczyć nam pewne problemy. Dlatego, że te inwestycje mogą
pogorszyć stan środowiska. Byśmy musieli uzyskać odpowiednie decyzje o środowiskowych
uwarunkowaniach a w niektórych przypadkach uzyskiwać zgodę czy też opinie komisji
europejskiej. Wyrażenie negatywnej opinii w zakresie do tych terenów, które nie mają
właściwości ochronnej generalnie do terenów zurbanizowanych.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwał. W związku z tym Pan Maciej
Suchocki - 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 zatem jednogłośnie UCHWAŁĘ Nr
IV/29/07 w sprawie opinii do projektu listy obszarów Natura 2000. (uchwała w załączeniu
do protokołu).
Ad. 10
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia
zawodowego nauczycieli w 2007 r.
Pani Irena Walendzewicz – Kierownik GZEAS wyjaśniła, że zgodnie z art. 70 ustawy z dnia
26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela na każdy rok budżetowy w planach finansowych
poszczególnych szkół wyodrębnia się środki finansowe na dofinansowanie doskonalenia
zawodowego nauczycieli w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych
na wynagrodzenia osobowe tych placówek. Minister właściwy do spraw oświaty
i wychowania określił w drodze rozporządzenia sposób podziału tych środków uwzględniając
między innymi kompetencje organów prowadzących szkoły. § 6 ust. 2 rozporządzenia
nakłada również na organy prowadzące obowiązek opracowania planu na każdy rok
budżetowy. Kompetencję do ustalenia tegoż planu daje Radzie Gminy art. 91 d pkt 1 ustawy –
Karta Nauczyciela
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwał.
Pan Maciej Suchocki - Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu brało udział 15 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Rada Gminy jednogłośnie podjęła
UCHWAŁĘ NR IV/30/07 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia
zawodowego nauczycieli w 2007 r. (uchwała w załączeniu do protokołu).
Ad. 11
Podjęcie uchwały w sprawie nabycia działek w obrębie ewidencyjnym Krzywe i Mała Huta.
Pan Tadeusz Chołko - Wójt Gminy wyjaśnił, że podjęcie tej uchwały jest częściową
odpowiedzią na zapytanie Pana Przewodniczącego Rady. Kiedy wystąpiliśmy do Prezesa
PWiK o przejęcie sieci wodno-kanalizacyjnej postawił pewne warunki między innymi żeby
działki pod przepompowniami stanowiły własność gminy. Dlatego został przygotowany
projekt uchwały na odpłatne nabycie na rzecz gminy nieruchomości, na których stoją
przepompownie i stacja podnoszenia ciśnienia. Jest to jeden z warunków wniosku
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach, który realizujemy.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwał.
Pan Maciej Suchocki - Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie nabycia działek obrębie ewidencyjnym Krzywe i Mała Huta. W głosowaniu brało
udział 15 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było. Podjęto zatem jednogłośnie UCHWAŁĘ Nr IV/31/07
w sprawie nabycia działek obrębie ewidencyjnym Krzywe i Mała Huta (uchwała w
załączeniu do protokołu).
Ad. 12
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Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze
bezprzetargowej nieruchomości w obrębie ewidencyjnym Krzywe.
Pani Wanda Grygo – Kierownik Ref. ds. IiG wyjaśniła, że z wnioskiem o nabycie działki nr
528/1 o pow. 0,0480 ha we wsi Krzywe wystąpił Pan Jacek Pabianiak. Zgodnie z planem
zagospodarowania przestrzennego działka (droga) położna jest na terenie zabudowy
mieszkaniowej z usługami. Działka rozdziela własne grunty Pana Jacka Pabianiak i utrudnia
zagospodarowanie terenu. Obecnie działka nie jest użytkowana jako droga. Komisja
Rolniczo-Gospodarcza pozytywnie zaopiniowała zbycie powyższej działki. Żeby
dotychczasowi użytkownicy drogi nr 97/2 mieli do niej dojazd to przed sprzedażą działki nr
528/1 Pan Pabianiak musi ustalić służebność drogową w swojej działce oznaczonej nr 527/1.
Pan Maciej Suchocki - Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości w obrębie
ewidencyjnym Krzywe.
W głosowaniu brało udział 15 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych,
głosów przeciwnych nie było, wstrzymał się 1 radny. Podjęto zatem UCHWAŁĘ NR
IV/32/07 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości
w obrębie ewidencyjnym Krzywe (uchwała w załączeniu do protokołu).
Przerwa 1405 – 1400. Po przerwie na obradach sesji był nieobecny Radny Feliks Złotnik.
Ad.13
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu
nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Czarnakowizna.
Pan Tadeusz Chołko – Wójt Gminy poinformował, że działki o nr 64, 68/5, 68/6 są
w użytkowaniu rolniczym. Komisja Rolniczo-Gospodarcza Rady Gminy pozytywnie
zaopiniowała sprzedaż działek w drodze przetargu.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały. W związku z tym
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. Udział w głosowaniu wzięło
14 radnych (nieobecny był Radny Feliks Złotnik). Za przyjęciem uchwały głosowało 14
radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Podjęto zatem jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr IV/33/06 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu
nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Czarnakowizna (uchwała w załączeniu
do protokołu).
Ad. 14
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do Lokalnej Grupy Działania (LGD) „Nasza
Suwalszczyzna”.
Pan Dariusz Saweliew – Kierownik Ref. ds. PSG poinformował, że celem powołania
Lokalnej Grupy Działania jest korzystanie z funduszy europejskich w ramach Programu
LEADER. W skład Lokalnej Grupy Działania wchodzą samorządy jak i również
Stowarzyszenia i przedsiębiorcy lokalni. Program LEADER oparty jest na pozyskiwaniu
środków nie tylko pod kątem samorządów ale i lokalnej przedsiębiorczości. Gmina Suwałki
przystępując do LGD „Nasza Suwalszczyzna” jest uprawniona do realizacji zadań
zgłoszonych do Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2006-2007.
Członkowstwo w LGD daje tez szanse gminie na wsparcie finansowe realizowanych
projektów w kolejnych latach programowania tj. 2007-2013, gdzie beneficjent ubiegający się
o dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej będzie musiał uzyskać akceptacje i poparcie
dla swego projektu przez LGD.
Pan Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady zapytał czy są jakieś konsekwencje finansowe.
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Pan Dariusz Saweliew – konsekwencją jest składka członkowska w wysokości 1 000 zł
rocznie.
Pan Maciej Suchocki - Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu brało udział 14 radnych (nieobecny był Radny Feliks Złotnik). Za przyjęciem
uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Rada
Gminy jednogłośnie podjęła UCHWAŁĘ NR IV/34/07 w sprawie przystąpienia do Lokalnej
Grupy Działania (LGD) „Nasza Suwalszczyzna” (uchwała w załączeniu do protokołu).
Ad. 15
Rozpatrzenie uchwały zmieniającej uchwałę Nr II/22/06 Rady Gminy Suwałki z dnia
28 grudnia 2006 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych.
Pan Dariusz Saweliew – Kierownik Ref. ds. PSG poinformował, że w dniu 18 stycznia
2007 r. Komisja Społeczna Rady Gminy na posiedzeniu wystąpiła z wnioskiem
o zmniejszenie wynagrodzenia członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych. W związku z powyższym proponuje się zapis: „IV. Zasady wynagradzania
członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Suwałki. Za
udział w posiedzeniu gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy
Suwałki lub za przeprowadzenie kontroli placówek handlowych i gastronomicznych:
1) członkom Komisji przysługuje wynagrodzenie w wysokości 10 % minimalnego
wynagrodzenia za pracę określonego ustawą z dnia 10 października 2002 r. minimalnym
wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679 z późn. zm.); 2) Przewodniczącemu
Komisji w wysokości 15 % minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego ustawą z dnia
10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. Nr 200, poz. 1679
z późn. zm.).
Pan Maciej Suchocki - Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. Udział
w głosowaniu wzięło 14 radnych (nieobecny był Radny Feliks Złotnik). Za przyjęciem
uchwały głosowało 4 radnych, przeciw 7 radnych, wstrzymało się 3 radnych. Uchwała nie
została podjęta (projekt uchwały w załączeniu do protokołu).
Ad. 16
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady
Gminy na 2007 rok.
Pan Maciej Suchocki - Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W głosowaniu brało udział 14 radnych (nieobecny był Radny Feliks Złotnik). Za przyjęciem
uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Podjęto
zatem jednogłośnie UCHWAŁĘ Nr IV/35/07 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji
Rewizyjnej Rady Gminy na 2007 rok (uchwała w załączeniu do protokołu).
Ad. 17
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji
Rolniczo-Gospodarczej Rady Gminy na 2007 rok.
Pan Maciej Suchocki - Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W głosowaniu brało udział 14 radnych (nieobecny był Radny Feliks Złotnik). Za przyjęciem
uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Podjęto
zatem jednogłośnie UCHWAŁĘ Nr IV/36/07 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji
Rolniczo-Gospodarczej Rady Gminy na 2007 rok (uchwała w załączeniu do protokołu).
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Ad.18
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Społecznej Rady
Gminy na 2007 rok.
Pan Maciej Suchocki - Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W głosowaniu brało udział 14 radnych (nieobecny był Radny Feliks Złotnik). Za przyjęciem
uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Podjęto
zatem jednogłośnie UCHWAŁĘ Nr IV/37/07 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji
Społecznej Rady Gminy na 2007 rok (uchwała w załączeniu do protokołu).
Ad. 19
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Akcja Wspierania
Aktywności.
Pan Tadeusz Chołko – Wójt Gminy poinformował, że zostanie zorganizowane za dwa , trzy
tygodnie spotkanie w urzędzie gminy z radnymi i przedstawicielami Stowarzyszenia Akcja
Wspierania Aktywności.
Pan Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady zapytał jakie są skutki finansowe przystępując
do tego Stowarzyszenia.
Wójt Gminy wyjaśnił, że 100 zł wpisowe.
Przewodniczący Rady zwrócił się z prośbą o wytypowanie osoby do reprezentowania Gminy
Suwałki w Stowarzyszeniu.
Pan Henryk Butkiewicz wnioskował o wytypowanie Pana Tadeusza Chołko – Wójta Gminy
Suwałki.
Przewodniczący Rady poddał wniosek pod głosowanie. Rada Gminy jednogłośnie
wytypowała Wójta Gminy – Tadeusza Chołko do reprezentowania w Stowarzyszeniu.
W głosowaniu brało udział 14 radnych (nieobecny był Radny Feliks Złotnik). Za głosowało
14 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Pan Maciej Suchocki - Przewodniczący Rady odczytał i poddał pod głosowanie projekt
uchwały w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Akcja Wspierania Aktywności.
W głosowaniu brało udział 14 radnych (nieobecny był Radny Feliks Złotnik). Za przyjęciem
uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Rada
Gminy w głosowaniu jawnym jednogłośnie podjęła UCHWAŁĘ Nr IV/38/07 w sprawie
przystąpienia do Stowarzyszenia Akcja Wspierania Aktywności (uchwała w załączeniu do
protokołu).
Ad. 20
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego części wsi Bród Nowy, w Gminie Suwałki.
Pani Wanda Grygo – Kierownik Ref. ds. IiG wyjaśniła, że przedsiębiorca Pan Zygmunt
Chomicz zajmujący się eksploatacją kruszywa naturalnego, zwrócił się do Urzędu Gminy
z prośbą o sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
nieruchomości położonych we wsi Bród Nowy o nr ew. 126, 124/1 i 123/1 w związku
z planowaną eksploatacją kruszywa naturalnego. Plan dotyczyć będzie poszerzenia terenów
złoża kruszywa istniejącego już na części działki nr 126. Koszty związane ze sporządzeniem
podkładów geodezyjnych i projektu planu zobowiązał się pokryć Przedsiębiorca, który będzie
eksploatował kopalinę. Uchwalenie planu miejscowego spowoduje wzrost podatków oraz
wpływ opłat z tytułu eksploatacji kruszywa. Po przeanalizowaniu stanu faktycznego
i prawnego nie ma przeszkód do podjęcia niniejszej uchwały, tym bardziej, że gmina nie
ponosi kosztów związanych ze sporządzeniem projektu planu.
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Radny Józef Jankowski zapytał czy każdy obywatel naszej gminy może indywidualnie
wystąpić o opracowanie planu przestrzennego.
Pani Wanda Grygo – Kierownik Ref. ds. IiG wyjaśniła, że w zasadzie każdy może wystąpić
i wniosek jest rozpatrywany. Jeżeli jest to jedna działka trudno jest sporządzić plan
i przechodzić całą skomplikowaną procedurę. Z punktu widzenia projektowania
urbanistycznego dla jednej działki nie powinno się sporządzać dlatego, że w projektowaniu
urbanistycznym należy rozpatrywać większy obszar a nie tylko punkt. Ponadto jest przyjęte
studium uwarunkowań gdzie jest określona polityka i określone są tereny do planów
miejscowych.
Radny Jankowski Józef – powiedział, że już nie raz słyszał, że opracowanie planu jest
finansowane przez różnych inwestorów, ale nigdzie nie doczytał się gdzie te pieniądze są.
Pani Wanda Grygo – Kierownik Ref. ds. IiG wyjaśniła, że np. za sporządzenie planu złoża
kruszywa w Krzywem, Kruszbet sfinansował podkłady geodezyjne na drugą część w kwocie
10 tys. zł i jako darowiznę przekazał podkłady na Krzywe przy drodze do Sobolewa.
Odnośnie wiatraków firma ta też przekazała ustaloną wysokość na konto gminy, także my to
pilnujemy i egzekwujemy.
Pan Maciej Suchocki - Przewodniczący Rady odczytał i poddał projekt uchwały pod
głosowanie. W głosowaniu brało udział 14 radnych (nieobecny był Radny Feliks Złotnik).
Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie
było. Podjęto zatem jednogłośnie UCHWAŁĘ Nr IV/39/07 w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Bród Nowy,
w Gminie Suwałki (uchwała w załączeniu do protokołu).
Ad. 21
Odpowiedzi na zapytania i interpelacje:
Pan Tadeusz Chołko – Wójt Gminy udzielił odpowiedzi:
- Odnośnie odzewu wniosków zgłaszanych na zebraniach wiejskich – wyjaśnił, że
z każdego zebrania wnioski zostały spisane i została zrobiona zbiorówka. Razem jest
118 wniosków. Zostaną rozpisane na poszczególne referaty i każdy referat w swoim
zakresie merytorycznym udzieli odpowiedzi dla sołtysa bądź rady sołeckiej.
- W sprawie oświetlenia ulicznego, oraz potrzeb występujących w tym zakresie –
wyjaśnił, że jeżeli chodzi o te brakujące lampy oświetleniowe to nie tylko w Zielonym
Królewskim ale takich miejsc jest więcej, dlatego na ostatnim posiedzeniu Komisji
Rolniczo-Gospodarczej, Komisja ustaliła, że dokona lustracji wszystkich punktów
w terenie, spotka się z sołtysami i powyższą sprawę omówi.
- Odnośnie ciśnienia wody w m. Przebród – wyjaśnił, że nikt wcześniej nie zgłaszał, że
jest słabe ciśnienie wody w Przebrodzie było zgłaszane z m. Wychodne, Zielone
Kamedulskie. Zgłosimy ten problem do Pana Wnuka, który obsługuje wodociągi na
terenie gminy. Uważam, że w tym temacie to powinien zabiegać Prezes Spółdzielni bo
jemu powinno zależeć na sprzedaży wody, żeby spółdzielnia mogła zarobić
dodatkowe pieniądze. Proszę o przekazanie Prezesowi Spółdzielni w Przebrodzie.
- Odnośnie odśnieżania ścieżki rowerowej – wyjaśnił, że został ogłoszony przetarg.
Przetarg został rozstrzygnięty i odśnieżanie będzie wykonywał Zakład Usług
Komunalnych.
- Odnośnie przyjęcia instalacji wodno–kanalizacyjnej w Krzywem przez
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach - wyjaśnił, że jednym
z etapów jest wykupienie gruntów. Ponadto właściciele działek, na których są
położone instalacje będą musieli udzielić służebności.
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Pan Dariusz Saweliew – Kierownik Ref. ds. PSG wyjaśnił odnośnie zespołu śpiewaczego
Wigranie, że Pan Kolenkiewicz podziękował za współpracę z zespołem ze względu na
nieporozumienia z niektórymi członkami zespołu. Dlatego na dzień dzisiejszy umowa
z Panem Kolenkiewiczem została zawieszona i za miesiąc luty nie otrzymał wynagrodzenia.
Pan Kolenkiewicz jednoznacznie określił, że nie chce dalej współpracować z Zespołem
w Starym Folwarku. Propozycja Pana Kolenkiewicza jest taka, żeby taki zespół utworzyć
przy Zespole Szkół w Płocicznie-Tartak, już zostały podjęte działania. Zadeklarował, że
będzie to zespół oparty głównie na dzieciach i młodzieży. Jeżeli chodzi o zespół ze Starego
Folwarku nie chcemy przekreślać tej pracy, energii i zapału Pań, które jednak przez tyle lat
w nim pracowały. Na dzień dzisiejszy zamieściliśmy ogłoszenie w internecie i w Radiu 5, że
poszukujemy osoby chętnej do pracy z zespołem w Starym Folarku. Zgłosiły się dwie osoby,
które są zainteresowane taką współpracą. Jedną osobą jest Pan z Zespołu Przeroślaki i drugim
Pan Wyszkowski.
Radna Wiesława Malinowska – poinformowała, że zna problematykę ponieważ uczestniczyła
w tym spotkaniu. Nie był tam jakiś konflikt wewnętrzny między członkami tego zespołu
a prowadzącym tylko poprosiliśmy Pana Kolenkiewicz, żeby wykazał się efektami swojej
ponad rocznej pracy czyli wypisał piosenki, których nas nauczył. Nie umiał tego wykazać
więc poprosiliśmy o pomoc Wójta Gminy i Kierownika Ref. ds. PSG, żeby jednak tą sprawą
zajął się i w jakiś sposób wyegzekwował od Pana Kolenkiewicza efekty pracy gdyż miał
podpisana umowę i brał ponad rok pieniądze gminne więc należało by się z tych efektów
rozliczyć. Do tej pory nie słyszałam od Wójta ani Kierownika czy zostały przedstawione
efekty pracy Pana Kolenkiewicza. A tu dalej będzie umowa podpisana i dalej będzie
w Płocicznie grupę prowadził i dalej brał pieniądze. Uważam, że najpierw powinien rozliczyć
się z efektów pracy z poprzednim zespołem a potem można podpisać z nim umowę
i wydawać pieniądze gminne na zakładanie nowego zespołu.
Radny Józef Jankowski – zwrócił uwagę, że my nie będziemy przychylni bo jeżeli są takie
niesnaski w tym zespole to jaka będzie gwarancja że nie będzie w tym który powstanie
w Płocicznie.
Radna Wiesława Malinowska – jeżeli w tym zespole były dorosłe osoby, które miały swoje
zdanie i umiały swoje zdanie wyrazić to jeżeli ten człowiek przejmie dzieci, to dzieci nie
zawsze potrafią ocenić sytuację poprawnie i wypowiedzieć się na temat pracy prowadzącego.
Przewodniczący Rady – ja myślę, że rozwiązanie tego problemu należy do Pana Wójta.
Pan Dariusz Saweliew – Kierownik Ref. ds. PSG – jeżeli chodzi o 2007 rok Pan
Kolenkiewicz otrzymał wynagrodzenie za miesiąc styczeń gdyż w tym miesiącu pracował
z zespołem, za miesiąc luty Pan Kolenkiewicz nie otrzymał wynagrodzenia i na dzień
dzisiejszy wynagrodzenie zostało zawieszone.
Przewodniczący Rady – uważam, że jest to temat na Komisję Społeczną Rady Gminy a jeśli
są jakieś sprawy finansowe to może zainteresować się Komisja Rewizyjna Rady.
Radna Wiesława Malinowska – proszę porównać stawkę wynagrodzenia jaką ma Pan
Kolenkiewicz i stawkę nauczyciela wykwalifikowanego dyplomowanego i wtedy możemy
rozmawiać o pieniądzach. Zorientowałam się w tym i wiem, ze miał dwukrotnie większą
stawkę od nauczyciela wykwalifikowanego a cztery razy tylko w miesiącu spotkał się
z zespołem i pobierał wynagrodzenie w wysokości 400 zł.
Ad. 21
Pan Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady zapoznał z pismem:
- Wigierskiego Parku Narodowego w Krzywem o wyznaczenie przedstawicieli do Rady
Naukowej Wigierskiego Parku Narodowego.
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Rada Gminy jednogłośnie wyznaczyła do Rady Naukowej Wigierskiego Parku
Narodowego Pana Tadeusza Chołko – Wójta Gminy Suwałki i Pana Macieja
Suchockiego – Przewodniczącego Rady Gminy Suwałki.
Pismo Wigierskiego Stowarzyszenia Turystycznego w Starym Folwarku sygnalizujące
sugestie wynikające z zauważonych problemów i potrzeb mieszkańców oraz
podmiotów gospodarczych świadczących usługi turystyczne.
Pan Dariusz Saweliew – Kierownik Ref. ds. PSG wyjaśnił, że te tematy były
zgłaszane i dyskutowane na posiedzeniu Komisji Społecznej. Z tego co mu wiadomo
jest chęć współpracy i spotykania się, żeby wypracować jakieś wspólne podłoże do
dalszych rozmów czy działań.
Radna Malinowska Wiesława – Przewodnicząca Komisji Społecznej poinformowała,
że na posiedzeniu Komisji Społecznej byli przedstawiciele różnych organizacji
turystycznych i przedstawili swoje wnioski co do współpracy z gminą . Szczególnie
chodziło o promocję turystyczną nie tylko gminy ale między innymi tych podmiotów,
które działają na terenie gminy. W konsekwencji doszliśmy do wniosku, że jak
najbardziej jest potrzebna taka współpraca, z tym że poprosiliśmy o wskazanie udziału
środków własnych tych podmiotów. I ustaliliśmy, że w miesiącu kwietniu-maju
dojdzie do takiego spotkania, żeby konkretnie padły propozycje, które być może będą
przedmiotem uchwały.

Pan Tadeusz Supron pełnomocnik inwestora Białej Wody wystąpił z prośbą o obniżenie
stawki procentowej służącej naliczeniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości
nieruchomości w związku z uchwaleniem planu zagospodarowania przestrzennego części wsi
Biała Woda w Gminie Suwałki. Uzasadniając w sposób następujący:
- jako inwestor poniósł koszty związane z opracowaniem planu zagospodarowania
przestrzennego;
- inwestor przekaże gminie nieodpłatnie grunty na poszerzenie drogi gminnej;
- inwestor przejął w administrację drogi wewnętrzne związane z całą infrastrukturą, która jak
gdyby towarzyszy budowie osiedla;
- spojrzenia na nas jako inwestora, który chce promować gminę.
Pan Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady poinformował, że wnioski zostaną przekazane
komisjom i jeśli będzie taka potrzeba to na najbliższej sesji będą dyskutowane, gdyż uchwała
została już podjęta i należało dyskutować w tym czasie a Pan spóźnił się.
Pan Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy poinformował, że w dniu 28 lutego 2007 r.
o godz. 10°° w Sali Urzędu Gminy odbędzie się spotkanie z udziałem Przedstawiciela
Zespołu Doradztwa Rolniczego, który będzie mówił jakie są zmiany w wypełnianiu
wniosków o dopłaty bezpośrednie dla rolników.
Ad 22
Pan Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady Gminy po wyczerpaniu porządku obrad
zamknął obrady IV Sesji Rady Gminy Suwałki.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokołowała
Halina Marcinkiewicz

Przewodniczący Rady
Maciej Suchocki
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