P R O T O K Ó Ł Nr IX/07
z obrad IX Sesji Rady Gminy Suwałki w dniu 28 września 2007 roku.
Obrady Sesji trwały od godz. 1430 – 1530 w sali Nr 11 Urzędu Gminy Suwałki.
Obrady IX 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.
W obradach uczestniczyli: 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-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 wsi - listy obecności stanowią załączniki nr 24 do protokołu.
Ad. 1
Otwarcie obrad.
Pan Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady otworzył obrady IX 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
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 określenia
stawek podatku od środków transportowych”, gdyż do dnia dzisiejszego nie zostały
opublikowane minimalne stawki podatku od środków transportowych na 2008 rok;
- wprowadzeniu jako pkt. 17 – „Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia
pomocy rzeczowej Powiatowi Suwalskiemu”;
- wycofaniu z porządku obrad „Rozpatrzenia projektu uchwały zmieniającej uchwałę
Nr XVI/101/2000 Rady Gminy Suwałki z dnia 28 listopada 2000 r. w sprawie
ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu”
a wprowadzenie w to miejsce - „Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie poparcia
dla zamiaru budowy lotniska lokalnego w Suwałkach”- jako pkt. 19.
Przewodniczący Rady – Pan Maciej Suchocki poddał pod głosowanie wprowadzenie
proponowanych zmian do porządku obrad przez Sekretarza Gminy. Głosowało 15 radnych.
Za wprowadzeniem zmian do porządku obrad głosowało 15 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 15 radnych. Za przyjęciem
porządku obrad głosowało 15 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 VIII 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. Wnioski i oświadczenia.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXXVII/335/06 Rady
Gminy Suwałki z dnia 29 września 2006 roku w sprawie procedury uchwalenia
budżetu gminy Suwałki oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informujących
towarzyszących projektowi budżetu gminy.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie opłaty targowej.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia opłaty miejscowej.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji
i deklaracji podatkowych.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie realizacji przez Gminę Suwałki projektu
pn. „Budowa sali sportowej przy Gimnazjum w Płocicznie-Tartak”.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem o zniesienie
urzędowej nazwy miejscowości Podżyliny i Sztukowizna.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania komisji do dokonania
inwentaryzacji mienia podlegającego komunalizacji.
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi
Suwalskiemu.
18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie
zobowiązania w celu realizacji inwestycji „Budowa ścieżki rowerowej Suwałki Płociczno-Tartak – Gawrych Ruda.
19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie poparcia dla zamiaru budowy lotniska
w Suwałkach.
20. Dyskusja na temat zwiększenia kosztów świadczenia usług komunikacji publicznej na
terenie Gminy Suwałki.
21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia
międzygminnego przez Gminę Suwałki z Miastem Suwałki o realizacji zadań
w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Suwałki.
22. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
23. Zamknięcie obrad.

2

Ad. 3
Przyjęcie protokołu z obrad VIII Sesji Rady Gminy Suwałki.
Pan Maciej Suchocki - Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z obrad VIII 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 VIII 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 17 sierpnia 2007 r. do 28 września 2007 r.:
- W okresie tym wydał 12 zarządzeń wewnętrznych umożliwiających właściwe
funkcjonowanie urzędu gminy;
- W dniach 25-26 sierpnia br. pracownicy urzędu gminy wzięli udział w szkoleniu pt. „System
zarządzana siecią Natura 2000 oceny oddziaływania inwestycji na środowisko oraz
korzyści związane z funkcjonowaniem sieci Natura 2000”;
- W okresie tym wstępnie uzgodniono z Prezydentem Miasta Suwałki prace dotyczące
budowy ścieżki rowerowo-pieszej od Suwałk poprzez Płociczno aż do Gawrych Rudy;
- W okresie tym zakończono budowę sieci wodociągowej w m. Wiatrołuża Pierwsza;
- Ogłoszono przetarg na rozbudowę wodociągu w m. Biała Woda;
- W dniu 2 września br. odbyły się gminne dożynki w m. Przebród, na których wręczono
odznaczenia 12 zasłużonym rolnikom;
- Ogłoszono przetargi na remont drogi Kuków, przebudowę sterowania oświetlenia
drogowego, przebudowę nawierzchni żwirowej na asfaltową w m. Okuniowiec;
- W dniu 10 września br. pracownicy urzędu gminy wzięli udział w spotkaniu z Sekretarzem
Stanu Ministerstwa Środowiska, tematem spotkania była gospodarka odpadami oraz
zagospodarowanie odpadów komunalnych;
- W miniony piątek i sobotę odbyła się na terenie gminy akcja sprzątania świata. W akcji
udział wzięły wszystkie szkoły naszej gminy;
- Podjęte na minionej sesji uchwały zatwierdzające plany zagospodarowania przestrzennego
m. Płociczno, Przebród, Osowa, Czarnakowizna, Turówka Stara, Taciewo uzyskały
pozytywną opinie Wojewody Podlaskiego i zostały już opublikowane w Dzienniku
Urzędowym Województwa Podlaskiego;
- W dniu 20 września br. odbyło się spotkanie w Urzędzie Gminy w sprawie przebudowy
drogi wojewódzkiej nr 653 na odcinku Zajączkowo-Przebród. Droga ta została
wprowadzona do tych inwestycji indetykatywnych w pierwszej kolejności od Bakałarzewa
do Suwałk.
- W dniach od 20-21 września br. w Nowej Wsi odbyły się praktyczne warsztaty poświęcone
budowie przydomowych oczyszczalni ścieków realizowanych w ramach projektu „Sieci
przyrodniczej Narew”. Jest to program pilotażowy w wyniku, którego uczestnicy
warsztatów otrzymali za darmo projekty techniczne oraz mieli możliwość zapoznania się
z technologią budowy;
- W tym tygodniu również zakończono remont szkoły w Nowej Wsi;
- W dniach 21-23 września br. gmina była współorganizatorem dni środowisk kulturalnych,
które odbyły się na Wigrach.
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Pan Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy przedstawił sprawozdanie z wykonania uchwał
Rady Gminy podjętych na VIII Sesji w dniu 17 sierpnia 2007 r. - załącznik nr 5 do
protokołu.
Rada Gminy Suwałki przyjęła sprawozdanie z działalności Wójta Gminy oraz z wykonania
uchwał w okresie między sesjami.
Ad. 5
Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy Suwałki.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że sprawozdanie z działalności ze wspólnego
posiedzenia Komisji: Rewizyjnej, Rolniczo-Gospodarczej i 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 –
załącznik nr 7 do protokołu.
Ad. 6
Interpelacje i zapytania.
Radny Feliks Złotnik – zapytał jakie mogą być koszty i jakiej pomocy można oczekiwać
w sprawie wybudowania oczyszczalni przydomowych.
Radny Marian Wiszniewski – zapytał jak wygląda sprawa wymiany przystanków na terenie
gminy.
Radny Józef Jankowski – zwrócił się z zapytaniem do Pana Dariusza Saweliewa – Kierownika
Ref. ds. PSG jak przedstawia się sprawa ustawienia platformy do jazdy na rolkach
i deskorolkach w m. Płociczno. Młodzież zebrała podpisy, rodzice wyrazili zgodę i minął już
ponad rok i nic w tej sprawie nie zostało zrobione.
Sołtys wsi Stary Folwark – korzystając z obecności radnych powiatowych, zwróciła się
o remont drogi powiatowej w Starym Folwarku do PTTK-u. Poinformowała, że otrzymali
odpowiedź ze Starostwa Powiatowego, że brak jest środków na ten cel. Przewidziane koszty
740 tys. zł i liczą na współpracę oraz wspólny projekt z PTTK i z urzędem gminy. Zapytała
czy Starostwo Powiatowe w Suwałkach nawiązało jakiś kontakt w sprawie rozwiązania tego
problemu.
Pan Ryszard Jankowski – Przewodniczący Rady Sołeckiej Płociczno-Tartak – zapytał, kto
wchodzi w skład komisji sprawdzającej działalność Pana Wnuka, który obsługuje wodociągi
gminne. Zwrócił się do Wójta z zapytaniem dlaczego Wójt nie odbiera telefonu, gdyż on
dzwonił kilkakrotnie i Wójt odłożył słuchawkę.
Pan Stanisław Masiewicz – mieszkaniec wsi Białe zapytał w sprawie drogi
Białe-Niemcowizna ponieważ uważa, że została źle wyremontowana - zapytał czy będzie
poprawiona. Pracownik urzędu, który zajmuje się drogami poinformował, że na wiosnę
będzie wyremontowany następny odcinek tej drogi.
Druga sprawa- w sprawie rowów melioracyjnych są zaniedbane i w ogóle nie funkcjonują.
Sołtys wsi Krzywe – zapytał kiedy będzie ustawiona wiata przystankowa w m. Krzywe.
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Radna Wiesława Malinowska – zapytała jaka jest decyzja odnośnie studni głębinowej
w Starym Folwarku, która miała być w tym roku wybudowana.
Pan Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady zapytał:
- Odcinek ciśnieniowy ze Starego Folwarku został przyłączony do przepompowni P-6 i winien
on systematycznie być konserwowany (chodzi o biofilter) - uważam, że nie właściwie
działa. Jeżeli filtry działają to nie czuć nieprzyjemnego zapachu zaś jeśli dłuższy okres
pracują przestają funkcjonować i nie można tam przejechać. Żeby zobowiązać Pana
Wnuka o częstszą konserwację i przeglądy tych biofiltrów, przepompowni.
- Sprawdzić jak przebiega droga w m. Krzywe w miejscu przy krzyżu, gdyż pewien Pan buduje
się i stawia taką nową infrastrukturę. Ludzie mnie pytają czy inwestor nie stawia to na
krawężnikach chodzi o ogromne głazy w ogrodzeniu. Ponieważ, ktoś jadąc drogą może się
skaleczyć. Proszę sprawdzić czy on nie stawi na gminnej działce i jak przebiega granica
działki z drogą gminną.
Ad. 7
Wnioski i oświadczenia.
Pan Tadeusz Chołko – Wójt Gminy poinformował o następujących sprawach:
- w dniu 5 października br. odbierze w Warszawie certyfikat gminy FAIR PLAY 2007 jest to
znaczące wyróżnienie wśród wszystkich gmin z całego kraju;
- poinformował o wynikach sprawdzianu VI klas szkół podstawowych z terenu gminy
przeprowadzonych w roku szkolnym 2006/2007. Gmina Suwałki w powiecie suwalskim
jest na pierwszym miejscu, także jest to sukces naszych nauczycieli i uczniów.
- zwrócił się z prośbą do radnych i sołtysów o poinformowanie mieszkańców o obowiązku
złożenia wniosku o wydanie nowego dowodu osobistego. Termin wymiany dowodów
osobistych nie został wydłużony, obowiązuje do dnia 31.12.2007 r. Przesunięto jedynie
termin ważności starych – książkowych dowód osobistych do dnia 31.03.2008 r. w związku
z tym , że osoby które złożą wnioski w grudniu 2007 r. nowe dowody osobiste odbiorą
dopiero w terminie do dnia 31 marca 2008 r. z uwagi na ciągle wydłużający się okres
produkcji dowodów osobistych.
Ad. 8
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok.
Pani Danuta Bućko – Skarbnik Gminy zwróciła się do Rady Gminy o przyjęcie dodatkowych
zmian do przedłożonego wcześniej projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na
2007 rok. 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 15 radnych. Za przyjęciem zmian w budżecie gminy na 2007 rok głosowało 13
radnych, głosów przeciwnych nie było, wstrzymało się 2 radnych.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie budżetu gminy na
2007 r. wraz z zaproponowanymi zmianami. Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych.
Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych nie było, wstrzymało się
2 radnych. Podjęto zatem UCHWAŁĘ Nr IX/74/07 w sprawie zmian w budżecie gminy na
2007 rok – załącznik nr 8 do protokołu.
Ad. 9
Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXXVII/335/06 Rady Gminy
Suwałki z dnia 29 września 2006 roku w sprawie procedury uchwalenia budżetu gminy
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Suwałki oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informujących towarzyszących
projektowi budżetu gminy.
Pan Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady poinformował, że sprawa była dyskutowana na
wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy.
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały. W związku z tym 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 jednogłośnie UCHWAŁĘ
NR IX/75/07 zmieniającą Uchwałę Nr XXXVII/335/06 Rady Gminy Suwałki z dnia 29
września 2006 roku w sprawie procedury uchwalenia budżetu gminy Suwałki oraz
rodzajów i szczegółowości materiałów informujących towarzyszących projektowi
budżetu gminy – załącznik nr 9 do protokołu.
Ad. 10
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości.
Pan Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady poinformował, że sprawa była dyskutowana na
wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy.
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. Rada Gminy jednogłośnie podjęła
UCHWAŁĘ NR IX/76/07 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości – załącznik nr 10 do protokołu.
Ad. 11
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie opłaty targowej.
Pan Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady poinformował, że sprawa była dyskutowana na
wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy.
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. Rada Gminy jednogłośnie podjęła
UCHWAŁĘ NR IX/77/07 w sprawie opłaty targowej – załącznik nr 11 do protokołu.
Ad. 12
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia opłaty miejscowej.
Pan Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady poinformował, że sprawa była dyskutowana na
wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy.
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 15 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Rada Gminy jednogłośnie podjęła
UCHWAŁĘ NR IX/78/07 w sprawie opłaty miejscowej – załącznik nr 12 do protokołu.
Ad. 13
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji
i deklaracji podatkowych.
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Pan Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady poinformował, że sprawa była dyskutowana na
wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy.
Radny Feliks Złotnik – zapytał, czy trzeba będzie składać nowe deklaracje.
Pani Danuta Bućko – Skarbnik Gminy wyjaśniła, że cała gmina jest zaktualizowana według
obecnie obowiązujących deklaracji. W przypadku dokupienia lub sprzedaży gruntów trzeba
będzie nowe deklaracje wypełniać, które będą obowiązywały od dnia 1 stycznia 2008 r.
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 IX/79/07 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji
i deklaracji podatkowych – załącznik nr 13 do protokołu.
Ad. 15
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie realizacji przez Gminę Suwałki projektu pn.
„Budowa sali sportowej przy Gimnazjum w Płocicznie-Tartak”.
Radny Józef Jankowski zwrócił się z zapytaniem do Wójta Gminy czy nie są zagrożone
terminy, gdyż obserwuje budowę sali sportowej i prace są wykonywane tak opieszale.
Pan Tadeusz Chołko – Wójt Gminy wyjaśnił, że urząd cały czas monitoruje, wczoraj
przeprowadził kolejną rozmowę z wykonawcą i wykonawcą kopuły dachowej. Do końca
miesiąca listopada mają być wykonane ściany i pokrycie dachowe. Takie są ustalenia, tego
będę pilnował, żeby było zrealizowane.
Pan Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady poinformował, że sprawa była dyskutowana na
wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy. Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego
projektu uchwały.
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 jednogłośnie UCHWAŁĘ Nr IX/80/07 w sprawie
realizacji przez Gminę Suwałki projektu pn. „Budowa sali sportowej przy Gimnazjum
w Płocicznie-Tartak” - załącznik nr 14 do protokołu.
P R Z E R W A - 1415 - 1425
Ad. 15
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem o zniesienie
urzędowej nazwy miejscowości Podżyliny i Sztukowizna.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.
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
IX/81/07 w sprawie wystąpienia z wnioskiem o zniesienie urzędowej nazwy miejscowości
Podżyliny i Sztukowizna - załącznik nr 15 do protokołu.
Ad. 16
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania komisji do dokonania
inwentaryzacji mienia podlegającego komunalizacji.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.
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 jednogłośnie UCHWAŁĘ Nr IX/82/07
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w sprawie powołania komisji do dokonania inwentaryzacji mienia podlegającego
komunalizacji - załącznik nr 16 do protokołu.
Ad. 17
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi
Suwalskiemu.
Pan Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy odczytał projekt uchwały.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.
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 jednogłośnie UCHWAŁĘ Nr IX/83/07
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Suwalskiemu - załącznik nr 17 do
protokołu.
Ad.18
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie
zobowiązania w celu realizacji inwestycji w celu realizacji inwestycji „Budowa ścieżki
rowerowej Suwałki - Płociczno-Tartak – Gawrych Ruda”.
Pan Tadeusz Chołko – Wójt Gminy wyjaśnił, że trasa przebiegu ścieżki w Płocicznie-Tartak
będzie przebiegała od krzyża stalowego wzdłuż osiedla aż do restauracji „Dąbek” i dalej
będzie ciąg rowerowy jezdnią.
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 15 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Podjęto zatem jednogłośnie UCHWAŁĘ
NR IX/84/07 w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania w celu realizacji
inwestycji w celu realizacji inwestycji „Budowa ścieżki rowerowej Suwałki Płociczno-Tartak – Gawrych Ruda - załącznik nr 18 do protokołu.
Ad. 19
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie poparcia dla zamiaru budowy lotniska
w Suwałkach.
Pan Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy poinformował, że uczestniczył w spotkaniu
w Urzędzie Miasta Suwałki na temat możliwości budowy lotniska na terenie miasta. Swego
czasu w Urzędzie Marszałkowskim w Białymstoku lotnisko suwalskie było wpisane na listę
do realizacji w pierwszej kolejności. Po zmianie władz rządowych zmieniły się pewne
spojrzenia i okazało się, że lotnisko w Suwałkach jest nie potrzebne tylko w Białymstoku
i suwalskie lotnisko zostało wykreślone. Prezydent Miasta Suwałki zabiegał o wpisanie
lotniska w rozporządzeniu Rady Ministrów jako jedno z wielu w Polsce do potrzeby
wybudowania. I takie lotnisko zostało wpisane w Rozporządzeniu Rady Ministrów, że
w Suwałkach jest potrzeba budowy lotniska. Ale w środkach finansowych, które pochodzą
z unii europejskiej na to lotnisko brak jest pieniędzy. Prezydent Miasta Suwałki wierzy
w swoje możliwości i pozyska pieniądze na budowę lotniska, tylko musi mieć poparcie
samorządów. Na spotkaniu wszyscy przedstawiciele gminy zadeklarowali o podjęcie uchwały,
która nie rodzi żadnych kosztów finansowych a być może przyczyni się do poparcia tej
inwestycji.
Pan Maciej Suchocki - Przewodniczący Rady odczytał i poddał pod głosowanie projekt
uchwały. Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 15
radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Rada Gminy jednogłośnie
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podjęła UCHWAŁĘ NR IX/85/07 w sprawie poparcia dla zamiaru budowy lotniska
w Suwałkach - załącznik nr 19 do protokołu.
Radny Józef Jankowski wyszedł z sali obrad o godz. 1445.
Ad. 20
Dyskusja na temat zwiększenia kosztów świadczenia usług komunikacji publicznej na
terenie Gminy Suwałki.
Pan Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy poinformował, że Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej w Suwałkach, które wykonuje usługi przewozowe w zakresie
lokalnego transportu zbiorowego z terenu Gminy Suwałki do miasta Suwałki wystąpiło
z pismem odnośnie zwiększenia dopłaty do jednego wozokilometra ze względu na
nieprzewidziane skutki finansowe polegające na zwiększeniu kosztów zakupu paliwa
i zmniejszeniu ilości przewożonych pasażerów. Z wyliczeń, które przedstawił Pan Adam
Kasprzyk – Kierownik PGK Suwałki na posiedzeniu Komisji Rolniczo-Gospodarczej wynika
że PGK dopłaca do przewozów z terenu gminy około 60 tys. zł. za siedem miesięcy tego
roku. W między czasie dokonaliśmy lustracji wszystkich linii MPK w dni robocze, wolne
soboty i niedziele. I na podstawie tego mamy skalę porównawczą ile osób naprawdę jedzie
komunikacją miejską i na dobrą sprawę to trzeba by było tylko kilka linii zostawić a resztę to
trzeba zlikwidować gdyż ludzie nie jeżdżą.
Pan Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady powitał zaproszonego na obrady sesji Pana
Janusza Krzyżewskiego – Prezesa Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Suwałkach.
Pan Janusz Krzyżewski – Prezes PGK Spółka z o.o. poinformował, że firma jest gotowa do
spełniania życzeń i oczekiwań co do funkcjonowania komunikacji autobusowej Fakty są
takie, że zaczęliśmy liczyć koszty i powstały nowe pomysły na racjonalizację. Liczba
przejeżdżonych kilometrów przez autobusy rośnie a liczba przewożonych osób spada.
Dlatego projektujemy nowy rozkład jazdy, który wejdzie w perspektywie najbliższych
tygodni. W tej chwili kierowcy przejeżdżają około 1,5 mln kilometrów rocznie. Z analiz,
które zostały poczynione na terenie miasta ograniczymy w najbliższych tygodniach 17-18 %
tj. o 250 tys. kilometrów mniej. Jesteśmy gotowi na dialogi, dyskusje z władzami gminy, radą
gminy, która niestety musi dołożyć do tego interesu. My policzyliśmy, że przez okres siedmiu
miesięcy jeżeli chodzi o usługi świadczone na terenie Gminy Suwałki to PGK dołożyło 60
tys. zł. Dopłata do wozokilometra w tej chwili wynosi 1,35 zł. Miasto Suwałki dopłaca
średnio do wozokilometra 2,20 zł. Z Gminą Suwałki rozliczamy się mierząc przejechane
kilometry od granicy miasta, a powinniśmy mierzyć od głównego przystanku suwalskiego.
Z Panem Wójtem mamy za sobą parę spotkań na ten temat i musimy podjąć jakieś
rozwiązanie. Problem sam się nie załatwi czyli, następna kwestia to jest podpisanie
porozumienia, czyli zlecenia zadania własnego, które jest świadczeniem usług przewozów
pasażerskich jako zadania własnego gminy. Rada Gminy może uchwałą upoważnić Wójta do
podpisania takiego porozumienia.
Pan Tadeusz Chołko – Wójt Gminy wyjaśnił, że chodzi o to, żeby uzyskane środki ze
sprzedaży biletów i dopłata gminy przynajmniej wyszła na zero. Jako rada musimy
zastanowić się czy my jako całe społeczeństwo będziemy dopłacać do przewozu jednej,
dwóch, czterech osób. Jest to praca dla Komisji Rolniczo-Gospodarczej Rady Gminy na
najbliższy czas - przeanalizować te materiały. Uważam, że jednym wyjściem będzie
ograniczenie linii, które nie są rentowne. Zwrócił się do sołtysów i radnych o podejście po
gospodarsku i podjęcie decyzji najkorzystniejszej pod względem ekonomicznym.
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Pan Maciej Suchocki - Przewodniczący Rady – mówię na podstawie Krzywego bilet kosztuje
3,20 zł a autobusu PKS jest tańszy kosztuje 2,80 zł. Jest to już taka kwota, że dwie osoby to
jednak jadą taksówką. Dlatego nie mamy wpływu na to, że ci mieszkańcy przestają jeździć.
To jest komunikacja publiczna powinna być w jakiś sposób dotowania przez samorząd,
będziemy płacić za kursy po prostu w 100%. Przynajmniej dla mnie ta kwota 2,50 zł na
początku była do dyskusji bo tak jak Pan Prezes mówi musimy się dogadać bo mieszkańcy
muszą korzystać z tej komunikacji.
Radna Wiesława Bezdziecka – dwa lata temu autobusy jadące do Krzywego były zapełnione.
Jeżeli bilet obecnie kosztuje 3,80 zł to jest za drogo i nie opłaca się, więc wolę jeździć
własnym samochodem. Ludzie z m. Krzywego kilometr drogi pokonują do granicy miasta
ponieważ jak można za jeden kilometr wziąć ponad 1 zł więcej. To nie jest rozwiązanie,
trzeba szukać oszczędności a nie podnoszenie ceny biletów.
Radny Andrzej Safinowski – zwrócił uwagę, że tak dbacie o ten biznes i szukacie tych
podwyżek ale nie zadbaliście, żeby doładować karty miejskie dla dzieci z dniem 1 września
br. Każdy musiał jechać osobiście ponieść koszty biletu do PGK, żeby doładować bilet. To
jest w waszym zakresie, żeby załatwić karty z dniem 1 września.
Pani Irena Walendzewicz - Kierownik GZEAS wyjaśniła, że na terenie gminy jest ponad 300
uczniów, którym doładowujemy karty. Na miesiąc wrzesień ten problem został rozwiązany
tak, że zostały przygotowane listy uczniów poszczególnych szkół i były złożone w PGK. Była
informacja we wszystkich szkołach na terenie miasta Suwałki gdzie uczniowie mogą karty
doładowywać. To był pierwszy miesiąc roku szkolnego i tylko w tej wersji doładowywanie
kart było realizowane. Natomiast już w tej chwili pracownik urzędu i pracownik PGK pojawi
się we wszystkich placówkach w oznaczonym terminie na terenie Miasta Suwałki i na terenie
Gminy Suwałki i karty będą doładowywane.
Przewodniczący Rady – zwrócił się z prośbą do Prezesa żeby firma, która kontroluje bilety
wyrozumiale podchodzenia do uczniów w okresie przełomu miesiąca, gdyż uczeń może
czasami zapomnieć o doładowaniu karty.
Ad. 21
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia
międzygminnego przez Gminę Suwałki z Miastem Suwałki dotyczącego wydawania
zezwoleń na wykonywanie zbiorowego transportu publicznego na terenie Gminy
Suwałki.
Pan Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy wyjaśnił, że zgodnie z ustawą z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym do zadań własnych gminy należą sprawy związane
z lokalnym transportem zbiorowym. Przepisy ustawy z dnia 06 września 2001 r. o transporcie
drogowym (Dz. U. Nr 125, poz. 1371 z późn.) stwarzają podstawy dla współpracy jednostek
samorządowych w zakresie świadczeń usług komunikacji miejskiej w ramach lokalnego
transportu zbiorowego na terenie gminy i miasta. Miasto Suwałki jest organem wydającym
zezwolenia na wykonywanie transportu zbiorowego do przewozu ludzi na terenie Gminy
Suwałki. Na dzień dzisiejszy zgodnie z przepisami prawa, Miasto Suwałki nie posiada
kompetencji do wydania takiego zezwolenia na przewozy pasażerskie przez komunikację
miejska na terenie gminy, wobec czego zaistniała konieczność podpisania porozumienia.
Realizowana na terenie Gminy Suwałki przez Miasto Suwałki komunikacja zbiorowa
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prowadzona przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Spółka z o. o., ma
charakter transportu lokalnego, co w powiązaniu z art. 74 w/w ustawy mówiącym
o możliwości zawierania transportu lokalnego z terenu Gminy Suwałki do Miasta Suwałki
jako zadanie publiczne i obowiązku udziału w kosztach realizacji powierzonego zadania
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.
Pan Maciej Suchocki - Przewodniczący Rady odczytał i poddał pod głosowanie projekt
uchwały. Udział w głosowaniu wzięło 14 radnych (nieobecny był 1 radny – Józef Jankowski).
Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie
było. Podjęto jednogłośnie UCHWAŁĘ Nr IX/86/07 w sprawie wyrażenia zgody na
zawarcie porozumienia międzygminnego przez Gminę Suwałki z Miastem Suwałki
o realizacji zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na obszarze Gminy
Suwałki - załącznik nr 20 do protokołu.
Ad. 22
Odpowiedzi na zapytania i interpelacje:
Pan Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy udzielił odpowiedzi:
- Odnośnie oczyszczalni przydomowych – poinformował, że ponad 100 osób jest zapisane,
które chciały by wybudować oczyszczalnie przydomowe. Jest to inwestycja prywatna
i bardzo potrzebna, gdyż nie we wszystkich miejscowościach gmina jest zdolna ze
względów ekonomicznych wybudować kolektor sanitarny. Przepisy unijne i nasze krajowe
obligują mieszkańców zgodnie z gospodarką odpadami płynnymi do posiadania szczelnego
szamba lub oczyszczalni. W chwili obecnej gmina zrealizowała projekt wynikiem, którego
było wybudowanie oczyszczalni przydomowej dla szkoły w Nowej Wsi. Około 20 osób
otrzymają projekty budowy tej oczyszczalni, którą to oczyszczalnie będą sami mogli
wybudować. Jeżeli ktoś ma swoje szczelne szambo to musi wybudować dwa zbiorniki nie
muszą to być zbiorniki betonowe tylko wyłożone folią. Zagospodarowane odpowiednio
filtrem biologicznym lub drugim zbiornikiem - oczko wodne i jest to koszt do 2 tys. zł.
Trzeba jakby mieć projekt, dokumentację gdyż wykonuje się to na zgłoszenie w Starostwie
Powiatowym w Suwałkach. Do tego trzeba kupić pompę i odprowadzić prąd. Jest to
najtańszy system budowy oczyszczalni przydomowych. Są jeszcze inne systemy budowy
oczyszczalni takie jak np.: na ezberach – wkłada się specjalne filtry do zbiornika, z którego
ciecz jest dalej przepompowywana do następnego zbiornika, z którego ciecz jest rozsączana
po gruncie. Ogólny koszt oczyszczalni to 10 tys. zł. Można jeszcze budować inne
oczyszczalnie, które możemy kupić w granicach 6-7 tys. zł. W chwili obecnej mamy
zapisanych wiele osób, które chcą budować oczyszczalnie ale brak jest środków
finansowych. Mają być programy transgraniczne, które wejdą prawdopodobnie na
przełomie tego roku, gdzie będzie można składać wnioski przez Euroregion Niemen,
którego gmina jest członkiem. Jeżeli będzie coś wiadome o możliwości pozyskania środków
to zrobimy wszystko, żeby pomóc mieszkańcom w budowie oczyszczalni.
- Odnośnie rowów melioracyjnych – poinformował, że są dwie kategorie rowów
melioracyjnych: podstawowe i szczegółowe. Podstawowe są to rowy melioracyjne czyli
rzeki płynące Wiatrołużanka, Kamionka, te które płyną po naszej gminie i są w zarządzie
Zakładu Melioracji. Druga kategoria czyli szczegółowe są to pozostałe rowy, które zostały
przekazane na własność dla właścicieli gruntów, którzy mają obowiązek ich konserwacji.
Pan Tadeusz Chołko - Wójt Gminy odpowiedział:
- Odnośnie wiaty przystankowej – poinformował, że są zrobione i w najbliższych
dniach będą ustawione.
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-

Odnośnie drogi powiatowej w Starym Folwarku – może radni powiatowi coś
powiedzą, myślę jak trzeba będzie dofinansujemy - tyle mogę powiedzieć.

-

W sprawie składu komisji w przedsiębiorstwie WODNIK Wodociągi i Kanalizacje
Marek Wnuk – wyjaśnił, że w skład komisji wchodzi główna księgowa z PWiK Pani
Grażyna Grzymkowska, Pan Zbigniew Mackiewicz - Sekretarz Gminy i Pani Alicja
Przekop.

-

Odnośnie telefonu - oświadczył, że jak przez okres 5 lat jest Wójtem to nigdy od
nikogo nie odłożył telefonu -może wystąpiła jakaś usterka techniczna. Tak samo jak
drzwi nie są zamknięte i każdy zawsze może przyjść.

-

Odnośnie drogi Białe-Niemcowizna - poinformował, że ta droga na tym odcinku była
niewłaściwie wykonana my ją naprawiliśmy. Została wyżwirowana, wykonano roboty
ziemne i wstawiono przepusty pod drogą. A jeszcze sprawdzimy czy Pan nie zajmuje
pasa drogowego. Inna sprawa kiedy w ubiegłym tygodniu wykonawca zawiózł dwie
wywrotki ziemi, to wy go pogoniliście. W takim przypadku róbcie sobie sami (mówię
to oficjalnie przy sołtysach, przy radnych) nie chcecie nie zrobimy, gmina nie będzie
ponosiła kosztów.

-

Odnośnie wiaty przystankowej w m. Krzywe – poinformował , że będzie w tym roku
zrobiona.

-

W sprawie studni głębinowej – wyjaśnił, że jest wykonana dokumentacja a dzisiaj ze
Starostwa Powiatowego w Suwałkach zostało wysłane pozwolenie na budowę. W tym
roku nie będzie budowana, ponieważ chcemy włączyć w jeden projekt Leszczewo,
Piertanie, Tartak, Wigry - rozwiązanie gospodarki ściekowej jeziora Wigierskiego
Parku Narodowego w ramach środków unijnych.

-

Odnośnie biofiltru – poinformował, że zostanie sprawdzone i jeżeli są jakieś usterki
będziemy zgłaszali.

-

Odnośnie granicy w Krzywe na Zdroje – wyjaśnił, że ten inwestor zgłaszał, że ścieżka
rowerowa jest w jego działce. Jest pewien problem, że na terenie miejscowości
Krzywe są dwie osnowy geodezyjne, które różnią się między sobą. Rozmawiał
z geodetą powiatowym, żeby ustalić, która jest właściwa i według tej osnowy
wszystkie pomiary będą dokonywane. Uważa, że w najbliższym czasie ta sprawa
zostanie wyjaśniona.

Radny Jarosław Wudkiewicz – odnośnie drogi Białe-Niemcowizna stwierdził, że może nie
zna się na drogach czy ona jest dobrze czy źle zrobiona, ale przejechał się tą drogą kilka razy
i uważa, że nie jest właściwie zrobiona.
Pan Tadeusz Chołko - Wójt Gminy – wyjaśnił, że wspólnie z Panem Butkiewiczem Wiceprzewodniczącym Rady, Panem Złotnikiem – Przewodniczącym Komisji
Rolniczo-Gospodarczej dokonali lustracji drogi, wczoraj sam przejeżdżał tą drogą. Uważam,
że jest dobrze zrobiona gdyż zostało nawiezione na tą drogę kilkanaście wywrotek żwiru.
Radny Feliks Złotnik – Przewodniczący Komisji Rolniczo-Gospodarczej uważa, że droga jest
dobrze zrobiona tj. wyżwirowana i wyrównana.
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Pan Stanisław Masiewicz – ta droga tak była skończona na ile warunki atmosferyczne
pozwoliły i miała być skończona na wiosnę i do tej pory nie jest zakończona.
Pan Maciej Suchocki - Przewodniczący Rady uważa, że Pan Wójt tę sprawę wyjaśni na
najbliższym posiedzeniu Komisji Rolniczo-Gospodarczej.
Ad. 24
Zamknięcie obrad.
Pan Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady Gminy po wyczerpaniu porządku obrad
zamknął obrady IX Sesji Rady Gminy Suwałki.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokołowała
Halina Marcinkiewicz

Przewodniczący Rady
Maciej Suchocki
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