P R O T O K Ó Ł Nr VII/07
z obrad VII Sesji Rady Gminy Suwałki w dniu 26 czerwca 2007 roku.
Obrady Sesji trwały od godz. 10 00 – 1230 w Biurze Turystyki „Huryn Travel” S. C.
Płociczno-Tartak 40.
Obrady VII Sesji Rady Gminy Suwałki prowadził Przewodniczący Rady Gminy Suwałki
Pan Maciej Suchocki.
Radni obecni na sali obrad według załączonej listy obecności – załącznik nr 1 do protokołu.
Nieobecna Radna Malinowska Wiesława i Radny Wudkiewicz Jarosław.
W obradach uczestniczyli: Pan Tadeusz Chołko – Wójt Gminy, Pan Zbigniew Mackiewicz –
Sekretarz Gminy, Pani Ewa Sienkiewicz – Inspektor wz. Skarbnika, Pani Irena Walendzewicz
– Kierownik Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Admistracyjnego 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, sołtysi - listy obecności stanowią
załączniki nr 2- 4 w załączeniu do protokołu.
Ad. 1
Otwarcie obrad.
Pan Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady otworzył obrady VII Sesji Rady Gminy
i powitał wszystkich zebranych. Stwierdził, że na 15 radnych zgodnie z listą obecności
w obradach uczestniczy 13 radnych, wobec czego istnieje wymagane quorum do
podejmowania prawomocnych uchwał.
Ad. 2
Przyjęcie porządku obrad.
Porządek obrad sesji radni otrzymali wraz z materiałami do poszczególnych punktów obrad.
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 o zmianę
porządku obrad polegającej na:
- wycofaniu z porządku obrad „Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego przez Gminę Suwałki z Miastem
Suwałki dotyczącego powierzenia Miastu Suwałki zadań publicznych związanych
z lokalnym transportem zbiorowym” gdyż wymaga dokładniejszego uzgodnienia
w komisjach rady gminy warunków związanych z lokalnym transportem zbiorowym,
a wprowadzenie w to miejsce - „Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiany
działek w obrębie ewidencyjnym Płociczno-Tartak” jako pkt. 20.
- wprowadzeniu jako pkt. 21 – „Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiany
działek w obrębie ewidencyjnym Magdalenowo i Wigry”.
Przewodniczący Rady – Pan Maciej Suchocki poddał pod głosowanie wprowadzenie
proponowanych zmian do porządku obrad przez Sekretarza Gminy. Głosowało 13 radnych.
Za wprowadzeniem zmian do porządku obrad głosowało 13 radnych. Głosów przeciwnych
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i wstrzymujących się nie było. Proponowane zmiany do porządku obrad zostały przyjęte
jednogłośnie.
Pan Maciej Suchocki - Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie porządek obrad wraz
z wprowadzonymi zmianami. Udział w głosowaniu wzięło 13 radnych. Za przyjęciem
porządku obrad głosowało 13 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
Wobec tego porządek obrad jest następujący:
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad VI Sesji Rady Gminy Suwałki.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy oraz z wykonania uchwał w okresie
między sesjami.
5. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy Suwałki.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Płociczno-Tartak
w gminie Suwałki.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr III/16/06 z dnia 28 grudnia
2006 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego części wsi Czarnakowizna w Gminie Suwałki.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr III/17/06 Rady Gminy
Suwałki z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego części wsi Krzywe w gminie Suwałki.
11. Rozpatrzenie wezwania do usunięcia naruszenia prawa – uprawnienia do
swobodnego rozporządzania działką nr 261/20 położoną w miejscowości Stary
Folwark powstałego na skutek uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części wsi Stary Folwark i Leszczewek.
12. Informacja o wniesionej skardze właściciela nieruchomości nr 422/6 w Starym
Folwarku do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku dot.
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie
nieruchomości.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze
bezprzetargowej nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym
Płociczno-Tartak.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze
bezprzetargowej nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Sobolewo.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przeznaczenia środków finansowych na
pomoc zdrowotną dla nauczycieli, określenia rodzajów świadczeń przyznawanych
w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobów ich przyznawania.
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia gminnej strategii rozwiązywania
problemów społecznych Gminy Suwałki na lata 2007-2012.
18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia systemu profilaktyki i opieki
nad dzieckiem z rodziną Gminy Suwałki na lata 2007-2012.
19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania zespołu opiniującego
kandydatów na ławników.
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20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiany działek w obrębie ewidencyjnym
Płociczno-Tartak.
21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiany działek w obrębie ewidencyjnym
Magdalenowo i Wigry.
22. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
23. Wnioski i oświadczenia.
24. Zamknięcie obrad.
Ad. 3
Przyjęcie protokołu z obrad VI Sesji Rady Gminy Suwałki.
Pan Maciej Suchocki - Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z obrad VI Sesji
wyłożony był do wglądu w Urzędzie Gminy. Radni nie wnieśli uwag do protokołu. Następnie
Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie. Udział w głosowaniu wzięło 13 radnych.
Za przyjęciem protokołu głosowało 13 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się
nie było. Protokół z VI Sesji został przyjęty jednogłośnie przez Radę Gminy.
Ad. 4
Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy oraz z wykonania uchwał w okresie między
sesjami.
Pan Tadeusz Chołko – Wójt Gminy przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności od
ostatniej sesji Rady Gminy za okres od dnia 19 kwietnia 2007 r. do 26 czerwca 2007 r.
Pan Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy przedstawił sprawozdanie z wykonania uchwał
Rady Gminy podjętych na VI Sesji w dniu 18 kwietnia 2007 r.
Rada Gminy Suwałki przyjęła sprawozdanie z działalności Wójta Gminy oraz z wykonania
uchwał w okresie między sesjami.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 5-6 do protokołu.
Ad. 5
Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy Suwałki.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że sprawozdanie z działalności Komisji
Rewizyjnej, Komisji Rolniczo-Gospodarczej i Komisji Społecznej Rady Gminy radni
otrzymali w materiałach sesyjnych.
Rada Gminy Suwałki przyjęła sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej, Komisji
Rolniczo-Gospodarczej i Komisji Społecznej Rady Gminy w okresie między sesjami.
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Sprawozdanie Komisji Rolniczo-Gospodarczej Rady Gminy stanowi załącznik nr 8 do
protokołu.
Sprawozdanie Komisji Społecznej Rady Gminy stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Ad. 6
Interpelacje i zapytania.
Sołtys wsi Biała Woda – zapytał czy gmina nie ma podpisanej umowy z firmą w przedmiocie
gotowości odbioru padłych zwierząt ponieważ rolnicy ponoszą koszty odbioru martwych
zwierząt.
Pan Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady zapytał:
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- na jakim etapie jest przebudowa kanalizacji tłoczonej ze Starego Folwarku do oczyszczalni
ścieków ponieważ na starym odcinku wydobywają się nieprzyjemne zapachy.
- jak zostanie zagospodarowania działka gminna we wsi Krzywe, na której są zlokalizowane
przepompownie?
- zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie sprawy dotyczącej renty planistycznej – przy przekazaniu
działki budowlanej z rodziców dla dzieci - czy dzieci również muszą płacić rentę
planistyczną.
Sołtys wsi Stary Folwark – zwróciła się z prośbą o wydłużenie czasu oświetlenia ulicznego
w okresie wakacyjnym w miejscowościach turystycznych. Mieszkańcy uważają, że w okresie
sezonu turystycznego pali się za krótko, gdyż zapala się o godz. 21³° a gaśnie o godz. 23ºº .
Przewodniczący Rady – zwrócił się do Wójta Gminy o sprawdzenie czy we wszystkich
miejscowościach światło uliczne świeci w ustalonych godzinach gdyż w niektórych wsiach
pali się całą dobę np. we wsi Mała Huta.
Sołtys wsi Podbudówek – zwrócił się z prośbą o zamontowanie dodatkowych lamp oświetlenia
ulicznego we wsi Podbudówek.
Ad. 7
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok.
Pani Ewa Sienkiewicz – Inspektor wz. Skarbnika zwróciła się do Rady Gminy o przyjęcie
dodatkowych zmian do przedłożonego wcześniej projektu uchwały w sprawie zmian
w budżecie gminy na 2007 rok powodujących dodatkowe zwiększenie planu dochodów
o kwotę 111 514 zł, zwiększenie planu wydatków o kwotę 87 714 zł, zmniejszenie planu
wydatków o kwotę 23 800 zł. Wprowadzone zmiany zostały omówione.
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 13 radnych. Za przyjęciem głosowało 13 radnych. Głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.
Pani Ewa Sienkiewicz – Inspektor wz. Skarbnika odczytała projekt uchwały w sprawie zmian
w budżecie gminy na 2007 rok wraz z zaproponowanymi zmianami.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie budżetu gminy na
2007 r. wraz z zaproponowanymi zmianami. Udział w głosowaniu wzięło 13 radnych. Za
przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie
było. Podjęto zatem UCHWAŁĘ Nr VII/52/07 w sprawie zmian w budżecie gminy na
2007 rok – załącznik nr 10 do protokołu.
Ad. 8
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Płociczno-Tartak w gminie Suwałki.
Pani Wanda Grygo – Kierownik Ref. ds. IiG wyjaśniła, że podjęcie uchwały o przystąpieniu
do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Płociczno-Tartak jest
wymiernym wynikiem polityki przestrzennej Gminy Suwałki, która określona została
w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Suwałki oraz
ustawy z dnia 29 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, z której
wynika konieczność sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
gminy. Ze studium wynika, że przedmiotowy teren znajduje się na obszarach w części

4

wymagających zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze
i nieleśne. Ze studium wynika również, że na przedmiotowym obszarze gmina zamierza
sporządzić plany miejscowe, widząc tu potencjalny rozwój atrakcyjnych miejsc zamieszkania
i wypoczynku dla przyszłych mieszkańców gminy Suwałki. Istnieje tu możliwość
wyznaczenia terenów do realizacji przestrzeni publicznych i usług podstawowych dla
rozwijającej się wsi Płociczno-Tartak. Obserwując ożywienie na rynku nieruchomości na
przedmiotowym terenie zauważyć trzeba tendencje zmierzają do większego zurbanizowania
terenu wsi. Strategia rozwoju Gminy stanowi podstawę do określenia pożądanej struktury
przestrzennej obszaru, która zakłada wykorzystanie walorów środowiska przyrodniczego,
oraz atrakcyjnego powiązania komunikacyjnego i stanu zainwestowania infrastruktury
technicznej. Gmina Suwałki poniesie koszty związane ze sporządzeniem planu. Jednak
realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia będzie skutkować opracowaniem miejscowego
planu, w wyniku którego uruchomione zostaną nowe tereny budowlane – do budżetu wpłyną
środki finansowe. W związku z tym, celowe jest podjęcie uchwały i przystąpienie do prac nad
projektem planu miejscowego.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały. W związku z tym Pan Maciej
Suchocki - Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu brało udział 13 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Podjęto zatem w głosowaniu jawnym
jednogłośnie UCHWAŁĘ NR VII/53/07 w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Płociczno-Tartak
w gminie Suwałki – załącznik nr 11 do protokołu.
Ad. 9
Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr III/16/06 z dnia 28 grudnia
2006 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego części wsi Czarnakowizna w Gminie Suwałki.
Pani Wanda Grygo – Kierownik Ref. ds. Inwestycyjnych i Gospodarczych wyjaśniła, że
podjecie uchwały zmieniającej uchwałę Nr III/16/06 z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części
wsi Czarnakowizna, w Gminie Suwałki wynika z wniosku firmy GAMESA, która
zdecydowała się na usytuowanie elektrowni wiatrowej na terenie Gminy Suwałki, rezygnując
jednocześnie z jej lokalizacji na przyległym do granicy Gminy Suwałki terenie wsi Morgi
w Gminie Przerośl. Aby umożliwić realizację tej inwestycji niezbędne jest wprowadzenie
zmiany w przedmiocie ustaleń planu w uchwale intencyjnej. Przyszły inwestor ponosi koszt
opracowania niniejszego planu i nie obciążają one budżetu Gminy Suwałki.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały. W związku z tym Pan Maciej
Suchocki - Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu brało udział 13 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych,
przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Rada Gminy jednogłośnie podjęła UCHWAŁĘ
NR VII/54/07 zmieniająca uchwałę Nr III/16/06 z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
części wsi Czarnakowizna w Gminie Suwałki – załącznik nr 12 do protokołu.
Ad. 10
Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr III/17/06 Rady Gminy Suwałki
z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego części wsi Krzywe w gminie Suwałki.
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Pani Wanda Grygo – Kierownik Ref. ds. Inwestycyjnych i Gospodarczych poinformowała, że
podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr III/17/06 Rady Gminy Suwałki z dnia 28
grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części wsi Krzywe w gminie Suwałki wynika z konieczności
doprowadzenia ww. uchwały do stanu zgodności z obowiązującymi przepisami prawa.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały. W związku z tym Pan Maciej
Suchocki - Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu brało udział 13 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych,
przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Rada Gminy jednogłośnie podjęła UCHWAŁĘ
NR VII/55/07 zmieniającą uchwałę Nr III/17/06 Rady Gminy Suwałki z dnia 28 grudnia
2006 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
części wsi Krzywe w gminie Suwałki – załącznik nr 13 do protokołu.
Ad. 11
Rozpatrzenie wezwania do usunięcia naruszenia prawa – uprawnienia do swobodnego
rozporządzania działką nr 261/20 położoną w miejscowości Stary Folwark powstałego
na skutek uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi
Stary Folwark i Leszczewek.
Pani Wanda Grygo – Kierownik Ref. ds. Inwestycyjnych i Gospodarczych poinformowała, że
Pan Piotr Łukowski wezwał Radę Gminy do usunięcia naruszenia prawa - uprawnienia do
swobodnego dysponowania terenem objętym działką 261/10, położoną we wsi Stary Folwark,
stanowiącą własność Piotra Łukowskiego powstałego na skutek podjęcia przez Radę Gminy
Suwałki w dniu 23 sierpnia 2006 r. uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego części wsi Stary Folwark i Leszczewek w gminie Suwałki.
Dotyczy to terenów - obiektu gastromicznego restauracji „Sieja” w Starym Folwarku, na
części tego terenu przy skrzyżowaniu dróg została wyznaczona przestrzeń publiczna. Przez
przestrzeń publiczną należy rozumieć: obszar o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia
potrzeb mieszkańców, poprawy jakości ich życia i sprzyjających w nawiązywaniu kontaktów
społecznych ze względu na jego położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne określonych
w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Tutaj krzyżują się
ścieżki rowerowe, szlaki piesze jest to teren istniejących usług gastronomicznych, także
autorzy planu uznali to miejsce jako najbardziej odpowiadające tej funkcji przestrzeni
publicznej. Jeżeli chodzi w stosunku do tego terenu tak jak i do pozostałych innych to nie jest
tak, że cała działka może być zabudowana tu jest ograniczona powierzchnia zabudowy jest
określona powierzchnia biologicznie czynna, powierzchnia zieleni i elementów służących ich
stygmatowi także nie jest możliwe zabudowanie całej działki. Ta działka jest położona na
skrzyżowaniu dróg powiatowych także ze względu na bezpieczeństwo też nie ma mowy
o zabudowie blisko samej ulicy. Jest to zgodne ze studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego, które mówi, że w miejscach styków np. szlaków
turystycznych i rowerowych takie przestrzenie należy wydzielać. Jest to duża miejscowość,
miejscowość turystyczna, ludzie musza się gdzieś tam spotykać i te kontakty międzyludzkie
nawiązywać. Uwzględnienie tego wezwania spowodowało by, że byśmy robili od początku
plan zagospodarowania przestrzennego. Jeżeli rada gminy nie uwzględni uwagi Pan
Łukowski ma prawo wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Białymstoku.
Radny Jankowski Józef – zapytał czy było naruszenie prawa.
Pani Wanda Grygo – Kierownik Ref. ds. IiG odpowiedziała, że według niej nie ma
naruszenia prawa. Realizując studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gdzie
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jest zawarta polityka przestrzenna gminy musimy realizować plany zgodnie ze studium. Jest
to teren parku narodowego, znajduje się w pierwszej kategorii ochronności o podwyższonym
reżymie także muszą być pewne zachowania.
Przewodniczący Rady – zapytał czy według przepisów urbanistycznych wynika, że muszą
być takie przestrzenie.
Pani Wanda Grygo – Kierownik Ref. ds. IiG - wyjaśniła, że zgodnie z ustawą o planowaniu
i zagospodarowaniu i rozporządzeniem w sprawie zakresu polityki studium i planu
miejscowego te przestrzenie publiczne są wymienione. Ponadto jest to zdefiniowane
w ustawie, także jest to bardzo ważne pojęcie.
Radny Feliks Złotnik – Przewodniczący Komisji Rolniczo-Gospodarczej Rady Gminy
wystąpił z wnioskiem o oddalenie wezwania do usunięcia naruszenia prawa – uprawnienia do
swobodnego rozporządzania działka nr 261/20 położoną w miejscowości Stary Folwark.
Pan Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady poddał wniosek pod głosowanie.
Udział w głosowaniu wzięło 13 radnych. Za oddaleniem wezwania głosowało 13 radnych,
głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było. Rada Gminy jednogłośnie oddaliła wezwanie
do usunięcia naruszenia prawa – uprawnienia do swobodnego rozporządzania działką nr
261/20 położoną w miejscowości Stary Folwark.
Ad. 12
Informacja o wniesionej skardze właściciela nieruchomości nr 422/6 w Starym Folwarku
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku dot. miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.
Pani Wanda Grygo – Kierownik Ref. ds. Inwestycyjnych i Gospodarczych poinformowała, że
w miesiącu marcu 2007 r. Pan Andrzej Baranowski właściciel nieruchomości nr 422/6
w Starym Folwarku wystąpił z pismem do Wójta Gminy. Została udzielona odpowiedź, że
zgodnie z przepisem art. 101 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r.,
każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone uchwałą lub zarządzeniem
podjętymi przez organ gminy w sprawie zakresu administracji publicznej, może – po
bezskutecznym wezwaniu do usunięcia naruszenia - zaskarżyć uchwałę do sądu
administracyjnego. Sprawa dotyczyła usunięcia z planu zagospodarowania przestrzennego
dwóch zapisów. Usunięcia zapisu dotyczącego remontów substandardowych i w złym stanie
technicznym obiektów na terenie ośrodka. Obiekty w złym stanie technicznym muszą być
zawsze rozeznane, to muszą być spełnione te dwa warunki jednocześnie, muszą być
substandardowe nie odpowiadające normom i w złym stanie technicznym. Wprowadzony
zapis w uchwale był warunkiem uzgodnienia projektu planu przez Dyrektora Wigierskiego
Parku Narodowego. Brak uzgodnienia powoduje istotnie naruszenie procedury sporządzania
planu art. 17 i art. 28 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.
Pan Andrzej Baranowski pominął wezwanie do Rady Gminy i złożył za pośrednictwem Wójta
Gminy skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Skarga na uchwałę Rady Gminy
Suwałki w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części
wsi Stary Folwark i Leszczewek, w Gminie Suwałki wraz z odpowiedzią i aktami sprawy
zostanie przesłana do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku.
Przerwa – 10 minut
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Ad. 13
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
Pan Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy poinformował, że Agencja Nieruchomości
Rolnych wystąpiła z prośbą o nieodpłatne przekazanie na rzecz Gminy Suwałki
nieruchomości położonej we wsi Zielone Kamedulskie oznaczonej nr 187 o pow. 0,0393 ha,
zabudowanej domem mieszkalnym o pow. 44,60 m² i budynkiem gospodarczym
o pow. 21,0 m² obciążonej umową najmu oraz nieruchomości we wsi Przebród oznaczonej nr
76/1 o pow. 0,16 ha, nr 76/2 o pow. 0,0600 ha, nr 76/4 o pow. 0,0200 ha i nr 76/7 o pow.
0,0032 ha stanowiących drogi w osiedlu mieszkaniowym i do byłej kotłowni. Komisja
Rolniczo-Gospodarcza Rady Gminy na posiedzeniu w dniu 18 maja 2007 r. wyraziła zgodę na
nieodpłatne przejęcie powyższych nieruchomości na rzecz gminy.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.
Pan Maciej Suchocki - Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. Udział
w głosowaniu wzięło 13 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych. Głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Podjęto zatem jednogłośnie UCHWAŁĘ Nr
VII/56/07 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości - załącznik nr 14 do
protokołu.
Ad. 14
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze
bezprzetargowej nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Płociczno-Tartak.
Pan Tadeusz Chołko – Wójt Gminy poinformował, że z wnioskiem o nabycie działki nr 852/1
i 877/1 we wsi Płociczno-Tartak wystąpił Zakład Energetyczny Białystok S.A. W/w działki
niezbędne są dla Zakładu pod istniejącą oraz projektowaną stację transformatorową 20/0,4 kV
w celu zasilenia w energię elektryczną nowo powstałego osiedla.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.
Pan Maciej Suchocki - Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. Udział
w głosowaniu wzięło 13 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych. Głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Podjęto jednogłośnie UCHWAŁĘ Nr VII/57/07
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości
położonych w obrębie ewidencyjnym Płociczno-Tartak - załącznik nr 15 do protokołu.
Ad. 15
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze
bezprzetargowej nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Sobolewo.
Pan Tadeusz Chołko – Wójt Gminy poinformował, że z wnioskiem o nabycie działek nr 245,
35 i 111/2 we wsi Sobolewo wystąpiły Suwalskie Kopalnie Surowców Mineralnych Spółka
z o. o. W/w działki stanowią drogi polne położone w granicach koncesji zezwalającej
Suwalskim Kopalniom na eksploatację kruszywa naturalnego. Wniosek został pozytywnie
zaopiniowany przez Komisję Rolniczo-Gospodarczą Rady Gminy. W związku z powyższym
zwrócił się z prośbą do Rady o podjęcie przedmiotowej uchwały.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.
Pan Maciej Suchocki - Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. Udział
w głosowaniu wzięło 13 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych. Głosów
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przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Podjęto zatem jednogłośnie UCHWAŁĘ Nr
VII/58/07 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej
nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Sobolewo - załącznik nr 16 do
protokołu.
Ad. 16
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przeznaczenia środków finansowych na
pomoc zdrowotną dla nauczycieli, określenia rodzajów świadczeń przyznawanych
w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobów ich przyznawania.
Pani Irena Walendzewicz – Kierownik Gminnego Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego
Szkół poinformowała, że przepis art. 5 ustawy z dnia 18.10.2006 r. o zmianie i uchyleniu
niektórych upoważnień do wydawania niektórych aktów wykonawczych zmienił brzmienie
art. 72 ust. 1 Karty Nauczyciela , poprzez dodanie dodatkowego uprawnienia Radzie Gminy.
Na mocy zmienionego art. 72 ust. 1 Karty Nauczyciela Rada Gminy określa nie tylko
wysokość odpisu na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, ale również rodzaje świadczeń
przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunki i sposób ich przyznawania.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.
Pan Maciej Suchocki - Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. Udział
w głosowaniu wzięło 13 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych. Głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Podjęto jednogłośnie UCHWAŁĘ Nr VII/59/07
w sprawie przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli,
określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków
i sposobów ich przyznawania - załącznik nr 17 do protokołu.
Ad. 17
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia gminnej strategii rozwiązywania
problemów społecznych Gminy Suwałki na lata 2007-2012.
Pani Beata Skrocka – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wyjaśniła, że do
obowiązkowych zadań własnych gminy należy opracowanie i realizacja gminnej strategii
rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów
pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których
celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka. Gminny system ma na celu
takie działania które zmierzają do prowadzenia działalności profilaktycznej w zakresie
rozwiązania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz ochrony przed
przemocą w rodzinie. Ponadto obejmują one obszar pracy z rodziną i pomoc na rzecz dzieci
między innymi dożywianie a także organizowanie letniego i zimowego wypoczynku dla
dzieci i młodzieży z grup szczególnego ryzyka.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.
Pan Maciej Suchocki - Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. Udział
w głosowaniu wzięło 13 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych. Głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Podjęto jednogłośnie UCHWAŁĘ Nr VII/60/07
w sprawie przyjęcia gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy
Suwałki na lata 2007-2012 - załącznik nr 18 do protokołu.
Ad.18
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia systemu profilaktyki i opieki nad
dzieckiem z rodziną Gminy Suwałki na lata 2007-2012.
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Pani Beata Skrocka – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej poinformowała, że
do obowiązkowych zadań własnych gminy należy uchwalanie gminnego systemu profilaktyki
i opieki nad dzieckiem i rodziną. Gminny system ma na celu działania zmierzające do
prowadzenia działalności profilaktycznej w zakresie rozwiązywania problemów
alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz ochrony przed przemocą w rodzinie.
Ponadto obejmuje obszar pracy z rodziną i pomoc na rzecz dzieci między innymi dożywianie,
organizowanie letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały. W związku z tym Pan Maciej
Suchocki - Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu brało udział 13 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Podjęto zatem jednogłośnie UCHWAŁĘ
NR VII/61/07 w sprawie przyjęcia systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem
z rodziną Gminy Suwałki na lata 2007-2012 - załącznik nr 19 do protokołu.
Ad. 19
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów
na ławników.
Pan Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy poinformował, że Prezes Sadu Okręgowego
w Suwałkach pismem z dnia 28 maja 2007 r. podał do wiadomości Radzie Gminy Suwałki
liczbę ławników, która winna być wybrana na okres kadencji 2008-2011. Do rozpoznawania
spraw przez Sąd Rejonowy w Suwałkach niezbędne jest wybrane 12 ławników, w tym do
orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy 4 ławników. Zgodnie z art. 163 § 2 – Prawo
o ustroju sądów powszechnych – przed przystąpieniem do wyborów na ławników rada gminy
powołuje zespół, który przedstawia na sesji radzie gminy swoją opinię o zgłaszanych
kandydatach, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych
w ustawie.
Do zespołu opiniującego kandydatów na ławników zgłoszono:
1. Macieja Suchockiego – wyraził zgodę.
2. Józefa Jankowskiego – wyraził zgodę.
3. Henryka Butkiewicza – wyraził zgodę.
4. Irenę Barbarę Hofman – wyraziła zgodę.
5. Jolantę Sztermer – wyraziła zgodę.
Pan Maciej Suchocki - Przewodniczący Rady odczytał i poddał pod głosowanie projekt
uchwały. Udział w głosowaniu wzięło 13 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 13
radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Rada Gminy jednogłośnie
podjęła
UCHWAŁĘ NR VII/62/07 w sprawie powołania zespołu opiniującego
kandydatów na ławników - załącznik nr 20 do protokołu.
Ad. 20
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiany działek w obrębie ewidencyjnym
Płociczno-Tartak.
Pan Tadeusz Chołko – Wójt Gminy poinformował, że część działki stanowiącej własność
Wspólnoty Mieszkaniowej Płociczno-Tartak jest niezbędna dla Gminy w celu budowy sali
sportowej przy gimnazjum w Płocicznie-Tartak. Natomiast na części działki stanowiącej
własność Gminy znajduje się studnia do poboru wody, z której korzysta Wspólnota
mieszkaniowa.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.
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Pan Maciej Suchocki - Przewodniczący Rady odczytał i poddał pod głosowanie projekt
uchwały. Udział w głosowaniu wzięło 13 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 13
radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Podjęto zatem jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr VII/63/07 w sprawie zamiany działek w obrębie ewidencyjnym
Płociczno-Tartak - załącznik nr 21 do protokołu.
Ad. 21
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiany działek w obrębie ewidencyjnym
Magdalenowo i Wigry.
Pan Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy wyjaśnił, że Pan Józef Nowosadko wystąpił do
Wójta Gminy z podaniem o uregulowanie przebiegu drogi gminnej, gdyż istniejący stan
powoduje problemy w momencie składania wniosków o dopłaty obszarowe ponieważ nie
zgadza się powierzchnia działek. Po wytyczeniu drogi w terenie okazało się, że przebieg drogi
zgodnie z ewidencją gruntów znacznie odbiega od rzeczywistego przebiegu drogi na gruncie.
Najprostszym rozwiązaniem będzie zamiana działek i przyjęcie przebiegu drogi na gruncie.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.
Pan Maciej Suchocki - Przewodniczący Rady odczytał i poddał pod głosowanie projekt
uchwały. Udział w głosowaniu wzięło 13 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 13
radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Podjęto jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr VII/64/07 w sprawie zamiany działek w obrębie ewidencyjnym
Magdalenowo i Wigry - załącznik nr 22 do protokołu.
Ad. 22
Odpowiedzi na zapytania i interpelacje:
Pan Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy wyjaśnił odnośnie podpisania umowy na
odbiór padłych zwierząt. Gmina Suwałki miała zawartą umowę ze Strugą S. A. na zbiórkę
i odbiór padłych zwierząt od rolników i nieznanego pochodzenia z terenu gminy od dnia
01.01. 2005 r. do 31.12.2005r. w formie ryczałtu, który był płatny miesięcznie w wysokości
802,50 zł co daje rocznie kwotę 9 630 zł. Koszt zbiórki padliny pochodzenia nieznanego
i od rolników w 2005 roku wynosił około 6 000 zł a ryczałt płacony zgodnie z umową
wynosił 9 630 zł wobec czego nie było ekonomiczne przedłużenie umowy na następne lata.
W obecnej chwili rolnik ponosi tylko część kosztów odbioru i utylizacji padłych sztuk
w kwocie 30 zł od dużej sztuki i 10 zł sztuka mała (dotyczy tylko przeżuwaczy). Natomiast
pozostałe zwierzęta trzoda chlewna itp. 0,45 zł za 1 kg plus dojazd 1,20 zł plus 7% VAT za 1
km przejazdu. Koń 1 000 zł plus transport. Nadmienia się, ze dla firm utylizacyjnych takich
jak Struga Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dopłaca około 98 % całych
kosztów ponoszonych przez firmę natomiast rolnik ponosi tylko znikomą część kosztów w
kwocie jak w/w. Gmina obecnie ponosi tylko koszty związane ze zbiórką i utylizacją padłych
zwierząt nieznanego pochodzenia znajdujące się na terenie gminy (drogi gminne, itp) Sprawa
była przedmiotem dyskusji na Komisji Rolniczo-Gospodarczej i została podjęta decyzja że
nie będziemy płacić pieniędzy.
Pan Tadeusz Chołko – Wójt Gminy udzielił odpowiedzi:
- Odnośnie projektu kanalizacji – wyjaśnił, ze projekt został zlecony i do końca
miesiąca sierpnia ma być wykonany. Jeżeli chodzi o wykonanie, będziemy realizować
projekt kanalizacji razem z Gawrych Rudą i Płocicznem.
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-

Odnośnie zagospodarowania działki gminnej pod przepompownią - poinformował, że
na najbliższej Komisji Rolniczo- Gospodarczej tą sprawą się zajmiemy ale uważa, że
najlepiej by było wydzielić przepompownie a pozostały grunt podzielić i sprzedać
jednemu i drugiemu sąsiadowi.

-

W sprawie renty planistycznej – wyjaśnił, że wspólnie z radcami będziemy nad tym
pracowali i udzielimy odpowiedzi.

-

Oświetlenie ulicznie w miejscowościach turystycznych w okresie wakacyjnym czas
oświetlenia zostanie wydłużony. Jeżeli chodzi o wieś Małą Hutę – sprawdzimy
i wyjaśnimy dlaczego całą noc świeci się światło.

-

Odnośnie lamp we wsi Podbudówek - poinformował, że był w terenie
z Przewodniczącym Rady i Przewodniczącym Komisji Rolniczo-Gospodarczej
i uzgodniono że liczba lamp oświetleniowych nie może ulec zmianie jedynie mogą
być przemontowane na inne słupy wskazane przez sołtysa.
Sołtys wsi Poddubówek poinformował że mieszkańcy wsi nie wyrażają na to zgody,
dlatego też on nie wskaże jakie lampy można przemontować.

Ad. 23
Wnioski i oświadczenia.
Pan Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy – zwrócił się z prośbą o poinformowanie
mieszkańców o wymianie dowodów osobistych gdyż z dniem 1 stycznia 2008 roku stary
dowód osobisty traci ważność.
Pan Dariusz Saweliew – Kierownik Ref. ds. Polityki Społeczno-Gospodarczej poinformował,
że w Urzędzie Gminy Suwałki w dniach 06-07.07.2007 r. odbędą się warsztaty teoretyczne
organizowane w ramach projektu : „Centrum Zielonych Technologii” – Temat: „Opracowanie
i wdrożenie modelowego szkolenia z zakresu wykonywania przydomowych oczyszczalni
ścieków, na terenach cennych przyrodniczo, jako sposób na utrzymanie istniejących
i tworzenie nowych. Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach mogą zgłaszać się do
Urzędu Gminy do Ref. PSG.
Poinformował o imprezach kulturalnych organizowanych na terenie Gminy Suwałki
w 2007 roku;
- w dniu 28 lipca. br. w Starym Folwarku – festyn z udziałem grup folklorystycznych,
młodzieżowych, twórców rękodzieła z terenu Suwalszczyzny, Marijampola (Litwa)
i Rejonu Grodzieńskiego ( Białoruś) ;
- w dniu 8 lipca br. w Gawrych Rudzie - Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Wójta Gminy
Suwałki;
- w dniu 12 sierpnia br. w Starym Folwarku – Lato z Radiem 5;
- w dniu 18 sierpnia br. w Starym Folwarku na jeziorze Wigry - II Regaty żeglarskie
o Puchar Wójta Gminy Suwałki;
- w dniu 2 września br.- w Przebrodzie Dożynki Gminne 2007.
Radny Feliks Złotnik – zwrócił się z zapytaniem do radnych powiatowych, nasza gmina
chciała dofinansować budowę drogi utwardzonej lecz słyszeliśmy, że powiat nie ma pieniędzy
na ten cel, jednak ponoć realizuje budowę drogi w Gminie Raczki, czy jest coś na ten temat
wiadomo.
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Radny Powiatowy – Szwengier Stanisław odpowiedział, że na dzień dzisiejszy co mu
wiadome Gmina Raczki daje 480 tys. zł które powiat wykorzysta na budowę drogi, powiat na
dzień dzisiejszy nie ma środków finansowych na budowę dróg.
Ad. 24
Zamknięcie obrad.
Pan Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady Gminy po wyczerpaniu porządku obrad
zamknął obrady VII Sesji Rady Gminy Suwałki.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokołowała
Halina Marcinkiewicz

Przewodniczący Rady
Maciej Suchocki
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