P R O T O K Ó Ł Nr VI/07
z obrad VI Sesji Rady Gminy Suwałki w dniu 18 kwietnia 2007 roku.
Obrady Sesji trwały od godz. 1700 – 1900 w sali Urzędu Gminy Suwałki.
Obrady VI 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 Dariusz Saweliew –
Kierownik Referatu ds. Polityki Społeczno-Gospodarczej, Pan Sławomir Mitros– radca
prawny, Pan Cezary Folejewski – radca prawny, Pani Wiesława Bezdziecka – Radna Powiatu,
Pan Stanisław Szwengier – Radny Powiatu, Pan Sławomir Dąbkowski – Stowarzyszenie
AWA, Pan Marek Wasilewski – Stowarzyszenie AWA, Pan Karol Rynkiewicz – Podlaska Izba
Rolnicza (listy obecności w załączeniu do protokołu).
Porządek obrad:
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. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lipniak i Nowa
Wieś, w Gminie Suwałki.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego
części
obrębu
Płociczno-Tartak, w Gminie Suwałki.
8. Rozpatrzenie
projektu
uchwały
w
sprawie
zaciągnięcia
kredytu
termomodernizacyjnego na pokrycie wydatków związanych z realizacją inwestycji
pod nazwą „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi”.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania przez Gminę Suwałki zadań
publicznych dla Miasta Suwałki.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy
Suwałki do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
11. Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Suwałki na 2007 rok.
12. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
13. Wnioski i oświadczenia.
14. Zamknięcie obrad.
Ad. 1
Pan Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady otworzył obrady VI Sesji Rady Gminy
i powitał wszystkich zebranych. Stwierdził, że na 15 radnych zgodnie z listą obecności
w obradach uczestniczy 100 % ustawowego składu rady, wobec czego istnieje wymagane
quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Ad. 2
Porządek obrad sesji wraz z materiałami do poszczególnych punktów obrad wszyscy
otrzymali wcześniej.

1

Pan Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady zapytał, czy Radni chcieliby wnieść uwagi
bądź propozycje do przedstawionego porządku obrad.
Pan Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy wystąpił z wnioskiem o wprowadzenie do
porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu
nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Okuniowiec - jako pkt. 12 - wyjaśnił, że
działka zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego wsi Okuniowiec przeznaczona
jest pod budownictwo letniskowe. Wpłynął wniosek od osoby, której grunty graniczą z tą
działką. Jest to zbyt duża powierzchnia żeby można było sprzedaż nie w drodze przetargowej
czyli na powiększenie gospodarstwa. Wobec tego tą działkę chcemy sprzedać w drodze
przetargu nieograniczonego. W budżecie gminy na 2007 r. jest zaplanowane 800 tys. zł ze
sprzedaży naszego mienia komunalnego. W związku z tym, żeby wykonać 100 % planu
budżetowego proszę o wprowadzenie tej uchwały do porządku obrad.
Przewodniczący Rady – Pan Maciej Suchocki poddał pod głosowanie wprowadzenie do
porządku obrad jako pkt. 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie
w drodze przetargu nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Okuniowiec.
W głosowaniu udział wzięło 15 radnych. Za wprowadzeniem do porządku obrad projektu
uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.
Następnie Pan Maciej Suchocki - Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie porządek
obrad wraz z wprowadzoną zmianą. Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za przyjęciem
porządku obrad głosowało 15 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Dotychczasowa numeracja porządku obrad Sesji uległa zmianie.
Ad. 3
Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z obrad V 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 V Sesji
został przyjęty jednogłośnie przez Radę Gminy.
Ad. 4
Pan Tadeusz Chołko – Wójt Gminy przedstawił sprawozdanie z działalności Wójta Gminy od
dnia 20 marca 2007 r. do dnia 18 kwietnia 2007 r.:
- W okresie tym wydał 7 zarządzeń wewnętrznych.
- Sukcesywnie w okresie wiosennym dokonywano naprawy dróg gminnych.
- Zlecono wykonanie ośmiu wiat przystankowych.
- Ogłoszono przetarg na sprzedaż działek w m. Okuniowiec i w m. Płociczno-Osiedle.
- W dniu 26 marca 2007 r. pracownicy Urzędu Gminy wzięli udział w konferencji na
Uniwersytecie Warszawskim dotyczącej partnerstwa publiczno-prywatnego oraz dokonali
oględzin sali gimnastycznej w Pruszkowie.
- W dniu 29 marca 2007 r. wspólnie z Sekretarzem Gminy uczestniczył w konferencji
energooszczędnej źródeł światła.
- W dniu 30 marca 2007 r. wspólnie z Domem Pracy Twórczej w Wigrach zorganizowaliśmy
obchody drugiej rocznicy śmierci Papieża Jana Pawła II.
- W dniu 01 kwietnia 2007 r. Gmina uczestniczyła w obchodach 63 rocznicy powieszonych
16 suwalczan przez okupanta hitlerowskiego.
- W dniu 4 kwietnia 2007 r. wspólnie ze Szkołą Podstawową Nr 6 w Suwałkach oraz
Przewodniczącym Rady Gminy Suwałki zorganizowaliśmy i obchodziliśmy 63 rocznicę
pomordowania 16 działaczy Armii Krajowej w Krzywem.
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- W okresie przedświątecznym Gmina zorganizowała IV edycję konkursu na najpiękniejszą
pisankę - do konkursu zgłoszono 40 prac.
Pan Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy przedstawił sprawozdanie z wykonania uchwał
Rady Gminy podjętych na V sesji w dniu 20 marca 2007 r. ( sprawozdanie w załączeniu do
protokołu).
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionych sprawozdań.
Ad. 5
Pan Radny Jarosław Wudkiewicz poinformował, że wpłynęła od Pana Wnuka umowa
o zaopatrzenie w wodę, on sam jak i inni ludzie pewnych zapisów umowy nie rozumieją.
Między innymi są takie punkty jak: „Zainstalowanie i utrzymanie antyskażeniowych zaworów
zwrotnych zgodnie z obowiązującymi polskimi normami” – co to znaczy? Następnie:
„Zapewnienie odpowiedniego ciśnienia wody”- co to znaczy odpowiednie ciśnienie wody,
w Wychodnym tego ciśnienia wody nadal nie ma. Pan Wnuk tyle razy mówił, że ciśnienie
będzie w ciągu dwóch tygodni zrobione a do tej pory nie zrobił. Ja nie mam pretensji do Pana
Wójta tylko do Pana Wnuka, który robi złą opinię dla gminy. Ludzi nie obchodzi skąd jest
woda ale żeby miała odpowiednie parametry.
Druga sprawa, myślę, że Pan Wójt zna sprawę pszczół we wsi Kropiwne Nowe, które
zagrażają życiu i zdrowiu mieszkańcom.
Pan Radny Marian Wiszniewski – w sprawie podłączenia wody do Spółdzielni Mieszkaniowej
w Przebrodzie. Prezes Spółdzielni zgłosił się do Pana Wnuka w tej sprawie dwa miesiące
temu, do dnia dzisiejszego Pan Wnuk nie dał żadnej odpowiedzi.
Pan Radny Feliks Złotnik zapytał Wójta Gminy kiedy jest planowane asfaltowanie dróg
gminnych.
Pan Maciej Suchocki Przewodniczący Rady – zwrócił się z zapytaniem do Wójta Gminy:
- na jakim etapie są uzgodnienia z PWiK w Suwałkach na temat przejęcia obsługi sieci
wodno-kanalizacyjnej m. Krzywe;
- czy nie ma potrzeby ogłoszenia nowego przetargu gdyż prawdopodobnie firma Pana
Wnuka, która obsługuje wodociągi z terenu gminy zmieniała nazwę.
Pan Sławomir Mitros – radca prawny wyjaśnił, że nie ma takiej potrzeby gdyż nie zmienił się
ani Regon, ani NIP i firma jest ta sama.
Ad. 6
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego części wsi Lipniak i Nowa Wieś, w Gminie Suwałki.
Pan Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady poinformował, że sprawa była dyskutowana na
wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy.
Pan Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy zgłosił autopoprawkę do projektu uchwały do
§ 2. dopisać zapis: „zabudowę pensjonatową”.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wprowadzenie autopoprawki do uchwały.
W głosowaniu brało udział 15 radnych. Za przyjęciem autopoprawki głosowało 15 radnych,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Autopoprawka została przyjęta
jednogłośnie.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały. W związku z tym Pan Maciej
Suchocki - Przewodniczący Rady odczytał i poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu brało udział 15 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. UCHWAŁĘ NR VI/45/07 w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części
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wsi Lipniak i Nowa Wieś, w Gminie Suwałki podjęto zatem jednogłośnie (uchwała
w załączeniu do protokołu).
Ad. 7
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego części obrębu Płociczno-Tartak, w Gminie Suwałki.
Pani Wanda Grygo – Kierownik Ref. ds. IiG poinformowała, że przedmiotem niniejszego
planu będzie wyznaczenie terenów pod realizację ścieżki rowerowej wraz z niezbędną
infrastrukturą techniczną. Sprawa była rozpatrzona na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady
Gminy.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. 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 VI/47/07 w
sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
części obrębu Płociczno-Tartak, w Gminie Suwałki (uchwała w załączeniu do protokołu).
Ad. 8
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu termomodernizacyjnego na
pokrycie wydatków związanych z realizacją inwestycji pod nazwą „Termomodernizacja
budynku Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi”.
Pan Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy wyjaśnił, że przed sporządzeniem projektu
uchwały został wykonany audyt energetyczny budynku Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi,
w wyniku którego wynikło, że przeprowadzona termomodernizacja zwróci się po 7 latach
z oszczędności wynikających ze zmniejszenia kosztów ogrzewania budynku szkoły.
Planowana wysokość kredytu zostanie określona w umowie w wysokości 173 100 zł. Spłatę
pożyczki przewiduje się na okres 2007-2017. Przewidywany koszt odsetek od kredytu to
kwota 60 200 zł. Przewidywany koszt prowizji udzielenia kredytu to kwota 1 731 zł. Jako
zabezpieczenie kredytu wskazuje się weksel własny in blanco. Po wykonaniu inwestycji
otrzymamy premie termomodernizacyjną w wysokości 20 % tj. 43 256 zł. W ramach tych
prac zostanie wykonane: ocieplenie stropodachu wentylowanego o pow. 206,6 m², ocieplenie
ściany przy gruncie 13 cm warstwą styropianu, ocieplenie posadzki na gruncie 5 cm warstwą
styropianu, ocieplenie ścian zew. 13 cm warstwą styropianu, wymiana okien i drzwi w części
budynku, modernizacja instalacji c.o. obejmująca wymianę grzejników, montaż zaworów
podpionowych, montaż automatyki pogodowej oraz wymiana kotła, komina, inst.
elektrycznych, robót budowlanych, montaż zaworów termostatycznych grzejnikowych.
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 15 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. Głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Rada Gminy jednogłośnie podjęła UCHWAŁĘ
Nr VI/47/07 w sprawie zaciągnięcia kredytu termomodernizacyjnego na pokrycie wydatków
związanych z realizacją inwestycji pod nazwą „Termomodernizacja budynku Szkoły
Podstawowej w Nowej Wsi” (uchwała w załączeniu do protokołu).
Przerwa 1725-1735.
Ad. 9
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania przez Gminę Suwałki zadań
publicznych dla Miasta Suwałki.
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Pani Irena Walendzewicz – Kierownik GZEAS wyjaśniała, że na wspólnym posiedzeniu
Komisji Rady Gminy były omawiana sprawa powierzenia dla Miasta Suwałki zadania
w zakresie wychowania przedszkolnego dzieci w wieku 3-5 lat w miejskich przedszkolach.
Tworzenie publicznych przedszkoli jest zadaniem gminy i dlatego, że gmina nie ma własnego
przedszkola musi to zadanie przekazać dla Miasta Suwałki. Obowiązkiem Wójta Gminy
będzie zawarcie porozumienia z Prezydentem Miasta Suwałki w sprawie powierzenia tego
zadania publicznego oraz udział w kosztach realizacji powierzonego zadania.
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 15 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. Głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Rada Gminy jednogłośnie podjęła UCHWAŁĘ
Nr VI/48/07 w sprawie przekazania przez Gminę Suwałki zadań publicznych dla Miasta
Suwałki (uchwała w załączeniu do protokołu).
Ad. 10
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Suwałki
do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
Radny Józef Jankowski – żeśmy rozmawiali na temat tej spółki i mam przed sobą umowę
spółki w Taciewie, poza tym nie znam nikogo kto reprezentuje tą spółkę. Jak można wchodzić
do spółki nie znając wspólnika, podejmować decyzję nic nie wiedząc. Wspólnik musi być
wiarygodny i zaufany, dlatego mam pewne wątpliwości. W sprawie przedmiotu działalności
w/w spółki na ostatnim spotkaniu ci Panowie opowiadali różne historie między innymi, że nie
będzie sprzedaży żadnych materiałów budowlanych. Natomiast tutaj
w projekcie
umowy w określeniu przedmiotu działalności jest tak dużo napisane między innymi materiały
będą sprzedawane, będzie produkcja metali itd. Jeśli spółka ma określoną tak szeroką
działalność, to ona nic nie zrobi. Tyle działalności i taki mały wkład, więc trzeba będzie wziąć
kredyty a to bardzo ryzykowane nie znając wspólników. Może by ci wspólnicy przedstawili
się, co potrafią żeby mnie przekonać abym zagłosował do wstąpienia do spółki. No bo jeśli
rada podejmie uchwałę to Wójt napewno przystąpi. Czy wspólnik jest wiarygodny, czy jest
zaufany, co robił o nim nie wiemy tak w ciemno nie można podjąć decyzji. Zwrócił się do
rady o rozważenie tej sprawy czy wejść do spółki.
Pan Sławomir Mitros – Radca prawny wyjaśnił - odnośnie przedmiotu działalności to nie jest
wina nikogo z piszących umowę spółki, jest to po prostu taki dziwaczny system zapisywania
tej działalności. W PKD każdy punkt zawiera wiele podpunktów i wychodzą ewidentne
bzdury nie to co chce się wpisać tylko to co jest tam napisane. Sprawa dotycząca przedmiotu
działalności nie wynika ze złej woli piszących tylko tak jest zapisane w tej ustawie, że należy
podać dział, a dział zupełnie nie zawiera tego co my chcemy robić. Kiedyś pisano wprost
produkcja konserw, a dzisiaj wychodzi że produkcja konserw to jest tam jakieś przetwarzanie
produktów zwierzęcych no i zupełnie to nie będzie wyglądać tak jak to wyglądało.
Pan Henryk Butkiewicz – wyjaśnił, że też podchodził z dystansem do utworzenia tej spółki.
Natomiast nie jest prawdą, że my nie znamy przedstawicieli tej spółki gdyż na posiedzeniach
Komisji Rady Gminy spotykaliśmy się z nimi i było wyjaśniane. Tam nie będzie brany kredyt,
będą brane obligacje, także kto uważnie słuchał zna mniej więcej sprawę. Na dzień dzisiejszy
ten projekt umowy spółki, który został przedłożony jest dobry i na obecny czas jest celowe
powołanie spółki ponieważ bezrobocie trochę się u nas zmniejszy, a głównie będzie przychód
dla gminy, przychód z podatku od nieruchomości, przychód od osób fizycznych. Także gmina
zyska bo my tylko przyzwyczajaliśmy się do tego, ze Panie Wójcie trzeba podżwirować,
trzeba asfalt ale skąd wziąć na to pieniądze. Z chwilą decydowania się na zostanie radnym,
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kandydowanie i później złożenie ślubowania to myśmy wzięli na siebie odpowiedzialność za
ta gminę, za jej rozwój. Możemy cztery lata przesiedzieć i nic złego nie zrobić ale i nic
dobrego czyli będzie stagnacja. Wszystkie gminy pójdą do przodu a my będziemy siedzieli.
Dzisiaj jak będziemy głosowali to trzeba zadać pytanie - czy jako radny jestem za tym żeby
gmina miała większe przychody, żeby miała pieniądze na inwestycje, czy jestem za tym, żeby
przesiedzieć cztery lata i nic nie robić i nic złego nie zrobić. Także proszę odpowiedzieć na te
pytanie.
Pan Tadeusz Chołko – Wójt Gminy zwrócił się do radnych o podjęcie tej uchwały, musimy
jako radni podjąć decyzje czasami ryzykowne. Tak jak Radny Butkiewicz Henryk powiedział,
jeżeli będziemy siedzieli nic nie robiąc to rzeczywiście nic nie zrobimy i ludzie będą mieli do
nas pretensje. Jeżeli w tym roku by powstała ta spółka, jeżeli powstaną wiatraki oraz jeżeli
powstanie druga żwirownia to będzie bardzo dobrze. Jeżeli nawet będziemy mieli milion
dodatkowych dochodów i przeznaczymy je na inwestycje to naprawdę będzie wspólny
sukces. Jeżeli nawet milion przeznaczymy na drogi, ocieplimy, wyremontujemy szkoły,
kupimy jakiś sprzęt, wybudujemy salę gimnastyczną, zrobimy ścieżki rowerowo-piesze to
wszystko dla naszych mieszkańców. My musimy podejmować odważne decyzje, ja tego się
nie boję dlatego tez proszę podjąć odważną decyzję - proszę mi zaufać.
Radny Henryk Butkiewicz – jeżeli uchwała zostanie podjęta i zatwierdzona przez Wojewodę
Podlaskiego proszę, żeby spółka – Panowie wspólnicy opracowali biznes-plan tej spółki.
Pani Wiesława Bezdziecka – Radna Powiatowa zwróciła się do Przewodniczącego Rady
z zapytaniem czym się ta spółka będzie zajmowała.
Pan Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady – wyjaśnił, że będzie to spółka, która powołała
do istnienia fabrykę produkcji elementów do produkcji budynków.
Pan Sławomir Dąbkowski – Stowarzyszenie AWA – poinformował, że będą produkowane
elementy do budowy domów. Jest to najnowsza technologia pozwalająca na bardzo duże
skrócenie czasu inwestycji i pomniejszenie kosztów inwestycji nawet do 40 %. Jest to
materiał szybki w budowie i tani w wykonaniu, dlatego szeroki przedmiot działalności spółki.
PKD czyli normy mówią o tym, że jeśli używa się do produkcji drut, musi być produkcja
metali, jeżeli będzie używana do tego pianka polistanowa czyli też styropian to może być
produkcja artykułów bo tak zapisuje się w normach. Jeżeli chodzi o samą produkcję
materiałów budowlanych to co będzie produkowane wymaga określonych podstawowych
elementów: drut, styropian, cement. Jeśli chodzi o planowane zatrudnienie będzie to około
300 osób. Jeśli chodzi o wspólników spółki to byli na spotkaniu z radnymi i zaprezentowali
się. Zostały przedstawione przez nich dokumenty legalizujące począwszy od kwalifikacji do
osiągnięć zawodowych. Jeden ze wspólników Pan Aleksander Pietrołaj w chwili obecnej
prowadzi jedną z najbardziej cenionych pracowni architektonicznych - budowlanych
w Warszawie i w Ostrołęce. Obsługuje województwo warmińskie, mazowieckie, łódzkie,
częściowo podlaskie. W swoich pracowniach zatrudnia ponad 40 architektów, którzy będą
automatycznie obsługiwali tą technologię od strony projektowej, montażowej, nadzoru
budowlanego. Jeśli chodzi o drugiego wspólnika w spółce „Nowe Domy” Pan Aniołkowski,
który od wielu lat posiada staż w budownictwie w pracach wykończeniowych. Natomiast jeśli
chodzi o samą technologię, będzie to pierwsza tego typu fabryka w Polsce z licencją,
z prawem wyłączności na cały kraj. W związku z tym przez najbliższe 5 lat nikt drugiej takiej
fabryki w Polsce nie postawi. Ze wstępnych wyliczeń wynika, że dochód do budżetu gminy
w postaci podatku powinien przekroczyć 2 mln .
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Przewodniczący Rady – powiedział, że ubolewa i trochę jest mu przykro że dwa razy były
spotkania w sprawie tej spółki, prowadząc między innymi ostatnie spotkanie pytał się czy są
jakieś pytania, niejasności a obecnie niektórzy koledzy radni zaczynają sprawę od początku.
Na tych spotkaniach byli przedstawiciele spółki i należało zadawać pytania bo po to ci ludzie
byli żeby nam wyjaśnić. Jeśli organizujemy komisję to po to, żeby wszelkie niejasności
wytłumaczyć. Ja też do tego podchodzę z ostrożnością, że to jest ryzykowną decyzją bo nikt
tego na naszym terenie się nie podjął, żaden samorząd nie tworzył takiej spółki. Musimy
starać się o to żeby nasz region rozwinąć i żeby odciążyć naszych mieszkańców, podatników,
wyborców nie tylko zastanowić się o ile podatek podnieść lecz dążyć do tego żeby obniżyć.
Po to są takie inwestycje żeby naszym mieszkańcom żyło się lepiej, musimy podjąć ryzyko.
Pan Tadeusz Chołko – Wójt Gminy – wyjaśnił, że obecnie dopłacamy do szkół 1 mln 700 zł
jeżeli będzie to trafiony pomysł, udało by się pokryć koszty wydawane na oświatę. I tak jak
Przewodniczący powiedział może wreszcie obniżymy podatki dla ludzi. Zauważcie,
otworzyliśmy pracownię gdzie nie ma żadna gmina w województwie a może i w kraju, którą
się szczycimy jak również podjęliśmy uchwałę o budowie elektrowni wiatrowej. Jeśli
inwestycja ze spółką nie wyjdzie zwrócił się do Pana Sławomira Dąbkowskiego to właśnie on
poniesie za to odpowiedzialność.
Radny Jankowski Józef – zwrócił się do Przewodniczącego, że on nie musi ubolewać, po to
jest sesja żeby wyjaśnić, ubolewać możesz Pan nad czymś innym. Zwrócił się do Pana
Sławomira Dąbkowskiego z zapytaniem jaką on rolę odgrywa w tej spółce.
Pan Sławomir Dąbkowski – odpowiedział, że jego gospodarstwo będzie przeznaczone na
realizację tej inwestycji a on pozbędzie się gospodarstwa.
Radny Józef Jankowski – zwrócił się do Radnego Henryka Butkiewicz, że patrzeć trzeba
realnie jaka jest rzeczywistość i myśleć realnie. Wiatraki, żwirownie owszem można się
zgodzić z lekka ręką pieniądze będą ale tutaj to „gruszki na wierzbie” nie jest przekonany
i takie jest jego zdanie.
Pan Maciej Suchocki - Przewodniczący Rady zgłosił i poddał pod głosowanie autopoprawkę
do uchwały: w § 1 ust. 4 wpisać: „Projekt umowy spółki stanowi załącznik do niniejszej
uchwały”. W głosowaniu brało udział 15 radnych. Za przyjęciem głosowało 15 radnych,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Autopoprawka została przyjęta
jednogłośnie.
Pan Maciej Suchocki - Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały wraz z wprowadzoną
autopoprawką i poddał pod głosowanie. Udział w głosowaniu brało 15 radnych.
Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, przeciw 1 radny (Józef Jankowski)
i wstrzymał się 1 radny (Wiesława Malinowska). Rada Gminy podjęła UCHWAŁĘ Nr
VI/49/07 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Suwałki do spółki
z ograniczoną odpowiedzialnością (uchwała w załączeniu do protokołu).
Ad. 11
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok.
Pani Danuta Bućko – Skarbnik Gminy zwróciła się z prośbą o przyjęcie dodatkowych zmian
do przedłożonego projektu uchwały powodujących zwiększenie planu dochodów i wydatków
z tytułu:
- przyjęcia dotacji w wysokości 9 720 zł na przeprowadzenie wyborów do Sejmiku
Samorządowego;
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przyjęcia dotacji w wysokości 4 767 zł na dodatki dla pracowników socjalnych
realizujących prace w terenie.
Pan Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zaproponowane zmiany
do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok. Udział w głosowaniu
wzięło 15 radnych. Za przyjęciem zmian głosowało 15 radnych. Głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.
Pani Danuta Bućko – Skarbnik Gminy odczytała projekt uchwały w sprawie zmian
w budżecie gminy na 2007 rok wraz z zaproponowanymi zmianami.
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 UCHWAŁĘ NR VI/50/07
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok (uchwała w załączeniu do protokołu).
Ad. 12
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu
nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Okuniowiec.
Radny Pan Feliks Złotnik – Przewodniczący Komisji Rolniczo-Gospodarczej poinformował,
że sprawa była rozpatrywana na Komisji Rolniczo-Gospodarczej. Komisja proponuje
sprzedać działkę w drodze przetargu nieograniczonego.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały. W związku z tym Pan Maciej
Suchocki – Przewodniczący Rady odczytał i 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 VI/51/07 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości
położonej w obrębie ewidencyjnym Okuniowiec (uchwała w załączeniu do protokołu).
Ad. 16
Odpowiedzi na zapytania udzielił:
Pan Tadeusz Chołko – Wójt Gminy wyjaśnił:
- Odnośnie zapisów w umowie – wyjaśnił, że odpowiedź zostanie udzielona na pismie
natomiast jeśli chodzi o ciśnienie wody to zarządzi kontrolę ciśnienia w m. Przebród
i Wychodne – jedną w porze największego poboru a drugą w południe.
- Odnośnie sprawy pszczół – poinformował, że znany jest mu ten temat bo był u niego
w tej sprawie mieszkaniec z m. Kropiwne Nowe. Podejmiemy stosowne kroki zgodnie
z naszą uchwałą. Dzisiaj nawet rozmawiał z jednym Panem ze Związku
Pszczelarskiego, który poinformował, że właściciel tej pasieki pszczół wywozi pasiekę
pod m. Aleksandrowo a drugą część pod m. Filipów.
- Odnośnie asfaltowania dróg – wyjaśnił, że w dniu 23 kwietnia 2007 r. jest otwarcie
ofert i na początku miesiąca maja rozpoczniemy prace.
- Odnośnie sprawy zgłoszonej przez Radnego Mariana Wiszniewskiego odpowiedzi
udzielimy ustnie indywidualnie.
- Odnośnie przejęcia sieci wodno-kanalizacyjnej w Krzywem myślę, tutaj Radna
Powiatowa mi pomoże zresztą i pomaga, też włącza się w rozmowę z Panem
Prezesem PWiK w Suwałkach. Ostatnio w sobotę były prowadzone rozmowy
z Prezesem PWiK i wszystko jest na dobrej drodze. Ponadto na bieżąco
Przewodniczący będzie informowany.
Ad. 17
Wnioski i oświadczenia:
Pan Maciej Suchocki - Przewodniczący Rady;
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- Zgłosił wniosek Pana Henryka Butkiewicz o sporządzenie biznes-planu przez spółkę, która
przystąpi do spółki z gminą.
- Przypomniał radnym o obowiązku złożenia oświadczeń majątkowych do dnia 30 kwietnia
2007 r.
Pan Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy:
- Zwrócił się z prośbą do sołtysów wsi, żeby sołtysi bardziej się zaangażowali i dopilnowali
dróg, które są równane że jeżeli ktoś równa to nie tylko ma przejechać ale tą drogę
wyrównać w sposób prawidłowy.
- Poinformował, że Przedsiębiorstwo Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. w Łomży
poszukuje chętnych rolników do współpracy w zakresie produkcji i dostaw ziemniaków z
przeznaczeniem na produkcję skrobi oraz reprodukcji sadzeniaków ziemniaków
skrobiowych.
- Poinformował, że zmienił się wzór dokumentów, na podstawie którego zwierzęta
przeżuwacze wędrują od posiadacza do posiadacza czyli zmieniają właścicieli.
Pan Tadeusz Chołko – Wójt Gminy zwrócił się z prośbą do sołtysów o poinformowanie
mieszkańców:
- że Urzędzie Gminy do dnia 15 maja 2007 r. jest udzielana pomoc dla rolników
w wypełnianiu wniosków o dopłaty obszarowe.
- żeby zadbali o porządek na swoich posesjach.
Pan Stanisław Szwengier – sołtys wsi Wychodne zwrócił się z prośbą żeby na następne
obrady sesji zaprosić Powiatowego Lekarza Weterynarii.
Ad. 18
Zamknięcia obrad 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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