P R O T O K Ó Ł Nr X/07
z obrad X Sesji Rady Gminy Suwałki w dniu 30 października 2007 roku.
Obrady Sesji trwały od godz. 900 – 1230 w sali Nr 11 Urzędu Gminy Suwałki.
Obrady X 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.
Nieobecny Radny Marek Jeromin.
W obradach uczestniczyli: Pan Tadeusz Chołko – Wójt Gminy, Pan Zbigniew Mackiewicz –
Sekretarz Gminy, Pani Danuta Bućko – Skarbnik Gminy, 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, Pani Katarzyna Mroczkowska –
radca prawny, Pan Cezary Folejewski – radca prawny, Pani Wiesława Bezdziecka – Radna
Powiatu, Pan Stanisław Szwengier – Radny Powiatu,
Pan Ryszard Jankowski –
Przewodniczący Rady Sołeckiej, sołtysi wsi - listy obecności stanowią załączniki nr 2- 4 do
protokołu.
Ad. 1
Otwarcie obrad.
Pan Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady otworzył obrady X Sesji Rady Gminy
i powitał wszystkich zebranych. Stwierdził, że na 15 radnych zgodnie z listą obecności
w obradach uczestniczy 14 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 pkt 10 - „Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie obniżenia
średniej ceny sprzedaży drewna do celów wymiaru podatku leśnego” ponieważ projekt
uchwały był przedstawiony na wszystkich Komisjach Rady Gminy i większość radnych jest
za tym, żeby wprowadzić ustawowe stawki podatku leśnego w związku z czym nie ma
potrzeby podejmowania uchwały;
- wprowadzeniu do porządku obrad jako pkt 10 - „Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
opłaty od posiadania psów” gdyż co roku taka uchwała była podejmowana i pierwsze
interpelacje były żeby takiej uchwały nie podejmować ale po konsultacjach z Regionalną
Izbą Obrachunkową w Białymstoku stoimy na stanowisku, żeby podjąć bo w innym
przypadku będzie obowiązywała stawka ustawowa tj. 100 zł od jednego psa. Proponowana
stawka do uchwalenia 40 zł od jednego psa.
- wprowadzeniu do porządku obrad jako pkt 22 - „Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części
wsi Biała Woda w gminie Suwałki – potrzeba wprowadzenia tej uchwały jest taka, że
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inwestor chce wybudować zakład stolarski. Obowiązujący na ten tern miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego nie umożliwia realizacji w/w inwestycji w pełnym
zakresie. W związku z tym, celowe jest podjęcie uchwały i przystąpienie do prac nad
projektem planu.
Przewodniczący Rady – Pan Maciej Suchocki poddał pod głosowanie wprowadzenie
proponowanych zmian do porządku obrad przez Sekretarza Gminy. Głosowało 14 radnych.
Za wprowadzeniem zmian do porządku obrad głosowało 14 radnych. Głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było. Proponowane zmiany do porządku obrad zostały przyjęte
jednogłośnie.
Przewodniczący Rady wystąpił z wnioskiem o wycofanie z porządku obrad: „Rozpatrzenie
projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Finansowo-Budżetowej Rady Gminy
Suwałki ponieważ sprawa była rozpatrywana przez wszystkie Komisje Rady Gminy
i większość radnych jest przeciwna powołaniu Komisji Finansowo-Budżetowej.
Wniosek poddał pod głosowanie. Głosowało 14 radnych. Za wycofaniem uchwały głosowało
14 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Proponowana zmiana do
porządku obrad została przyjęta jednogłośnie.
Pan Maciej Suchocki - Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie porządek obrad wraz
z wprowadzonymi zmianami. Udział w głosowaniu wzięło 14 radnych. Za przyjęciem
porządku obrad głosowało 14 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 IX 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 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów
wymiaru podatku rolnego.
10. Rozpatrzenie uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków
transportowych.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr IX/79/07 Rady Gminy
Suwałki z dnia 28 września 2007 r. w sprawie określenia wzorów informacji
i deklaracji podatkowych.
13. Uchwała w sprawie wyboru ławników na kadencję w latach 2008-2011.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Suwałki.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze
bezprzetargowej nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Kuków Folwark.
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17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze
bezprzetargowej nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Leszczewo.
18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Samorządowi Województwa Podlaskiego.
19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie
zobowiązania
w celu realizacji inwestycji „Budowa ciągu rowerowo – pieszego w
ciągu drogi wojewódzkiej Nr 655 Kąp-Wydminy-Olecko-Raczki-Suwałki-Rutka
Tartak w m. Podbudówek (na odcinku od granicy administracyjnej miasta Suwałki do
skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1146B Przebród-Wychodne-Zielone
Pierwsze-Poddubówek do drogi 1184B, po jednej stronie drogi”.
20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad przyznawania usług opiekuńczych,
ustalania odpłatności i zwolnień za świadczone usługi.
21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia
z pomocy społecznej.
22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Biała Woda w gminie Suwałki.
23. Informacja Wójta Gminy Suwałki dotycząca oświadczeń majątkowych złożonych
przez Sekretarza Gminy (Z-cę Wójta), Skarbnika Gminy, kierowników jednostek
organizacyjnych gminy.
24. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Suwałki z przeprowadzonej analizy
oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych Rady Gminy Suwałki.
25. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
26. Zamknięcie obrad.
Ad. 3
Przyjęcie protokołu z obrad IX Sesji Rady Gminy Suwałki.
Pan Maciej Suchocki - Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z obrad IX Sesji
wyłożony był do wglądu w Urzędzie Gminy. Radni nie wnieśli uwag do protokołu. Następnie
Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie. Udział w głosowaniu wzięło 14 radnych.
Za przyjęciem protokołu głosowało 14 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się
nie było. Protokół z IX 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 29 września 2007 r. do 30 października 2007 r.:
- W okresie tym wydał 10 zarządzeń wewnętrznych umożliwiających właściwe
funkcjonowanie urzędu gminy;
- W okresie tym przeprowadził cztery zebrania wiejskie w miejscowościach: Potasznia, Nowa
Wieś, Poddudówek, Płociczno;
- W okresie tym zorganizował dwa spotkania z Podlaskim Zarządem Dróg Wojewódzkich
dotyczących przebiegu procesu inwestycyjnego na terenie gminy – przebudowa drogi
Bakałarzewo-Suwałki i dokończenie chodnika w Krzywem i ścieżki rowerowo-pieszej
Suwałki-Poddubówek;
- Otrzymano premię termodernizacyjną w wysokości 40 tys. zł na remont Szkoły
Podstawowej w Nowej Wsi;
- W okresie tym dokonano odbioru wodociągu w m. Wiatrołuża Pierwsza;
- Wspólnie z Sekretarzem Gminy i Przewodniczącym Rady, Przewodniczącymi Komisji Rady
uczestniczył w odsłonięciu pomnika Papieża Jana Pawła II;
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- Wspólnie z GZES zorganizował Dzień Edukacji Narodowej, w którym wspólnie
z kierownictwem rady uczestniczyli w tym święcie zawodowym oraz wręczył cztery
nagrody Wójta nauczycielom;
- W dniu 21 października 2007 r. gmina przeprowadziła wybory do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej;
- W dniu 5 października 2007 r. w Warszawie odebrał certyfikat FAIR PLAY 2007 (nasza
gmina była jedną ze 153 gmin w kraju, którym wręczono ten certyfikat);
- W dniu 5 października br. wspólnie ze Skarbnik Gminy w Banku Gospodarstwa Krajowego
w Warszawie podpisał umowę na finansowanie budowy sali gimnastycznej
Płocicznio-Tartak na kwotę 600 tys. zł.
- W miesiącu październiku wykonano i dokonano odbioru oczyszczalni przydomowej
przy szkole w Nowej Wsi (oczyszczalnia była budowana w ramach projektu „Centrum
zielonych technologii”);
- W miesiącu październiku złożył dwa wnioski do FFRON, jeden na obszar A – dopłata
rodzicom dzieci, które maja orzeczenie lekarskie, drugi obszar B- na zakup autobusu;
- W dniu 21 października br. złożył wniosek do Eko-Funduszu o dofinansowanie wykonania
kanalizacji pt: „Rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie WPN”;
- W dniach 18-19 października br. gmina wzięła udział w konferencji pt. „E–rozwoju
superregionu suwalskiego jaki jest i jak go wykorzystać”;
- W ubiegłym tygodniu dokonano prac porządkowych na zbiorowych mogiłach żołnierzy
z I i II wojny światowej.
Pan Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy przedstawił sprawozdanie z wykonania uchwał
Rady Gminy podjętych na IX Sesji w dniu 28 wrzesnia 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 z posiedzenia
Komisji: Rewizyjnej, Rolniczo-Gospodarczej i Społecznej Rady Gminy radni otrzymali
w materiałach sesyjnych.
Rada Gminy Suwałki przyjęła sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej, Komisji
Rolniczo-Gospodarczej i Komisji Społecznej Rady Gminy w okresie między sesjami –
załączniki nr 6-8 do protokołu.
Ad. 6
Interpelacje i zapytania.
Radny Józef Jankowski – zwrócił się z zapytaniem do Wójta Gminy i prosił o udzielenie
odpowiedzi na piśmie w ciągu 14 dni – Jakie korzyści ma gmina z tytułu dzierżawy
wodociągów i kanalizacji gminnych?
Radny Henryk Butkiewicz – Wiceprzewodniczący Rady – zapytał odnośnie budowy sali
sportowej w Płocicznie- Tartak - czy jest rozwiązana sprawa stopy fundamentowej?
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Radny Feliks Złotnik – w poprzednich latach kiedy działał Zarząd Gminy budżet gminy był
opracowywany wspólnie z Zarządem i Wójtem Gminy. Uważam, że teraz również wskazana
była by konsultacja chociażby z Komisją Rolniczo-Gospodarczą Rady Gminy.
Pan Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady zapytał:
- Czy są jakieś dyskusje na temat przejęcia obsługi kanalizacji we wsi Krzywe i czy są jakieś
postępy w negocjacjach w sprawie przekazania obsługi odcinka sieci kanalizacji w m. Mała
Huta dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach.
- Czy została wyjaśniona sprawa, którą poruszałem na poprzedniej sesji - dotyczy ogrodzenia
działki w m. Krzywe w miejscu przy krzyżu, czy nie jest ono postawione na gminnej działce
oraz jak przebiega granica działki z drogą gminną.
Radny Józef Jankowski – zwrócił się z zapytaniem do Przewodniczącego Rady – jest mu
wiadome, że wpłynęła skarga od mieszkańca Krzywego w sprawie kanalizacji, co zamierza
z tym zrobić. Kiedy kończyła się kadencja rady postawił wniosek do Wójta, żeby nie
przedłużał umowy z Panem Wnukiem na obsługę wodociągów i kanalizacji, ponieważ
dzierżawca jest człowiekiem nieuczciwym i nie można takiemu człowiekowi powierzać
majątku gminy. Tą sprawę Pan Przewodniczący rozpoczął, posiadam notatki z zebrania ze
Starego Folwarku i ta sprawa nie została rozwiązana do końca. Posiadam kalkulację, która
była sporządzana kiedy był wniosek, żeby utworzyć zakład budżetowy w gminie. Sąsiednia
Gmina Jeleniewo posiada zakład budżetowy, proszę zobaczyć jak oni prosperują.
Zwrócił się do Przewodniczącego po raz drugi z zapytaniem, co Pan zamierza zrobić, wniosek
złożyłem tak samo do Pana, a Pan te wszystkie wnioski skierował do rady. Zwrócił się do
całej rady, żeby nie byli w martwym punkcie i też podjęli się rozwiązanie tego problemu.
Ad. 7
Wnioski i oświadczenia.
Pan Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady – z tego względu, że do niego wpłynął wniosek
Radnego Józefa Jankowskiego o rozwiązanie umowy z Panem Wnukiem na dzierżawę mienia
komunalnego (wodociągi), Wójt Gminy powołał komisję w sprawie przeprowadzenia kontroli
w przedsiębiorstwie „WODNIK” Wodociągi i kanalizacje Marek Wnuk. Zwrócił się do Wójta
Gminy o zapoznanie z protokołem komisji, która sprawdziła działalność Pana Wnuka.
Pan Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy zapoznał ze stwierdzonymi
nieprawidłowościami, zaleceniami i ogólnymi wnioskami z protokołu i z czynności
sprawdzających przeprowadzonych na podstawie zarządzenia Wójta Gminy Suwałki Nr 15/07
z dnia 7 września 2007 roku - wyciąg z protokołu stanowi załącznik Nr 9 .
Radny Józef Jankowski – stwierdził, że Komisja była w naszej wsi Płociczno-Osiedle ale nie
w pełnym składzie zabrakło jednego członka komisji ale za to był Pan Wnuk, z jakiej to racji.
Gdy komisja była u sąsiadów czekał kiedy przyjdą do niego. Był pierwszy na liście jako
poszkodowany gdyż Pan Wnuk wystawiał zawyżone rachunki w celu wyłudzenia, gdyż płacił
przez tyle poprzedniej firmie za 7,7 m³ wody a on naliczył 25 m³ miesięcznie wody za
podlewanie warzyw. Byłem zgłoszony jako pierwszy poszkodowany, czy komisja nie powinna
była mnie odwiedzić. Stałem i czekałem, że przyjdzie do mnie i tylko usłyszałem – „wiele
szumu o nic”. Uważa, że ta komisja nie jest wiarygodna. Rozmawiał z nieobecnym członkiem
Komisji Panią Grzymkowską – księgową PWiK i odniósł wrażenie, że jest też niewiarygodna,
gdyż zadał kilka pytań i wywnioskował , że była po stronie Pana Wnuka. Uważa , że w tym
wypadku jeśli jest łamane prawo, przepisy prawne dotyczące zużycia wody, odprowadzania
ścieków, wystąpił z wnioskiem o rozwiązanie umowy z Panem Wnukiem i zgłosił drugi
wniosek o powołanie jednostki budżetowej w gminie. W poprzedniej kadencji rady na
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ostatniej sesji postawił wniosek, żeby Pan Wójt nie zawierał nowej umowy z Panem Wnukiem
i wówczas powiedział między innymi, że są znamiona korupcji. Nie wie czy jakiś odzew był
gdyż może liczono, że kadencja się kończy a do następnej kadencji Jankowski nie dostanie
się. Dlatego ponownie postawił wniosek o utworzenie jednostki budżetowej na terenie gminy
w sprawie wodociągu nich te pieniądze ma gmina a nie Pan Wnuk sobie „pałac ma
budować”.
Pan Maciej Suchocki- Przewodniczący Rady – ten temat będzie rozpatrzony na najbliższej
sesji Rady Gminy, proszę o przygotowanie na komisjach i rozpatrzymy wszystkie wnioski
Radnego Józefa Jankowskiego.
Pan Zbigniew Mackiewicz - Sekretarz Gminy ustosunkował się do zarzutów Pana Józefa
Jankowskiego. Komisja nie zachodziła do Radnego Józefa Jankowskiego, gdyż z Radnym
spotykamy się bardzo często i znamy jego problemy i nie było konieczne, żeby wchodzić do
mieszkania. Znane były komisji zarzuty Radnego Józefa Jankowskiego i te zarzuty częściowo
się potwierdziły w pracach komisji. Oczywiście z Komisją był Pan Wnuk dlatego, że zarzuty
trafiały do niego i chcieliśmy doprowadzić do pewnej konfrontacji. Generalnie jest tak, że ten
kto miał problemy z Panem Wnukiem to był rozliczany na podstawie ryczałtu od dnia kiedy
został założony licznik nie ma żadnych problemów.
Pan Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady – zapytał czy Komisja zajmowała się również
pismem, które było złożone przez mieszkańca Krzywego dotyczy mego brata, który zarzucał
nieprawidłowości.
Sekretarz Gminy - braliśmy pod uwagę to pismo ale nie potwierdziły się te zarzuty
jednoznacznie w pracy komisji. Komisja nie była we wsi Krzywe. Komisja była u około 10
mieszkańców w Płocicznie z czego niektóre osoby były w urzędzie i takie rozmowy zostały
przeprowadzone. Ludzie zarzucają nieprawidłowości a sami są niewporządku bo jeżeli
deklarują, że zamieszkują trzy osoby i ryczał jest liczony na trzy osoby a faktycznie mieszka
pięć osób.
Jankowski z Rady Sołeckiej - dlaczego Pan Wnuk odkręca wodomierz później go zeruje
i wstawia drugiej osobie biorąc opłatę jako za nowy wodomierz. Pani Aneta Zielińska
zgłaszała do Pana Wnuka w miesiącu sierpniu br., awarię licznika i do tej pory nikt nie
przyjechał. Tak samo sąsiadka też nie mogła dodzwonić się.
Radny Józef Józef – zwrócił się do Sekretarza Gminy, że w protokole nie było wzmianki od
czego to się w ogóle zaczęło ta cała historia. Pan Wnuk udzielił odpowiedzi na piśmie na
moje zapytanie z sesji w sprawie opłaty stałej odbiorców gminy posiadających wodomierze
wyjaśnił, że wodociąg Płociczno-Osiedle ma 134 odbiorców nie mających liczników. Umowy
ze wszystkimi były podpisane ryczałtowe prawo tak pozwalało. Ja miałem umowę i płaciłem,
nie miałem żadnych problemów, aż dopiero kiedy podniósł z 7 m³ na 20 m³. Zadzwoniłem
i zapytałem dlaczego Pan podwyższył, powiedział bo mi tak pasuje i teraz podniósł na 25 m³.
Ponadto pobierał po 80 gr za legalizację wodomierza, zwróciłem się z pismem do Pana
Wójta na które otrzymałem odpowiedź, że skoro odbiorca jest rozliczany na zasadzie ryczałtu
nie może być obciążany opłatą 80 gr na legalizację wodomierzy. Radca prawny również
udzielił wyjaśnień w tej sprawie, że odbiorca rozliczany na zasadzie ryczałtu nie może być
obciążany. Od mieszkańców pobierał taka opłatę i nikomu nie zwrócił w protokole tego nie
ma zapisane.
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Pan Zbigniew Mackiewicz – Panie Józefie mamy też zapisane odnośnie Pana, że Pan
odmówił wyrażenia zgody na montaż wodomierza a jako radny powinien Pan pierwszy
zamontować wodomierz. Przepisy pozwalają na rozliczanie ryczałtowe ale gdy jest
wstawiony wodomierz to wtedy nie ma żadnych nieprawidłowości i nie ma żadnych
konfliktów. Jeżeli rada gminy uważa, że prace komisji były nieobiektywne, to może powołać
komisję z radnych.
Przewodniczący Rady – rada gminy nie ma takich możliwości to Wójt Gminy powołuje taką
komisję.
Pan Stanisław Szwengier – Radny Powiatowy i sołtys wsi – na jednej z wcześniejszych sesji
poruszył problem dotyczący dróg Wasilczyki, Wychodne, gdyż pobocze jest wyżej od asfaltu
i gdy padają deszcze to woda stoi na asfalcie w związku z tym zwrócił się prośbą żeby
w budżecie gminy zaplanować środki na ten cel.
Pan Zbigniew Mackiewicz poinformował, że od dnia 1 listopada br. pewne linie komunikacji
MPK na terenie gminy zostaną zlikwidowane. Zostaną zlikwidowane kursy autobusu
w sobotę i niedzielę do m. Płociczna godz. 5³º, do m. Żylin – godz. 14°°, do m. Potaszni,
m. Biała Woda godz. 1040 , 1310 i w dni robocze do m. Potasznia o godz. 10 10. Trwają
rozmowy z PKS, który jest zainteresowany uruchomieniem ewentualnie dodatkowych kursów
na trasie Żyliny.
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 14 radnych. Za przyjęciem zmian w budżecie gminy na 2007 rok głosowało 14
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.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie budżetu gminy na
2007 r. wraz z zaproponowanymi zmianami. Udział w głosowaniu wzięło 14 radnych.
Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie
było. Podjęto jednogłośnie UCHWAŁĘ Nr X/87/07 w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2007 rok – załącznik nr 10 do protokołu.
Ad. 9
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru
podatku rolnego.
Pan Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady poinformował, że sprawa była dyskutowana na
posiedzeniach wszystkich Komisji Rady Gminy.
Komisja Rolniczo-Gospodarcza Rady Gminy zaproponowała średnią cenę żyta w wysokości
40 zł za 1 q.
Komisja Rewizyjna Rady Gminy zaproponowała cenę żyta do ustalenia podatku rolnego 40 zł
za 1 q.
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Komisja Społeczna Rady Gminy zaproponowała średnią cenę żyta w wysokości 35,20 zł za
1 q.
Przewodniczący Rady pod głosowanie proponowane ceny żyta:
Cena żyta do ustalenia podatku rolnego 40 zł za 1 q
- za 9 radnych;
- przeciw 5 radnych
- wstrzymało się 0 radnych
Cena żyta w wysokości 35,20 zł za 1q
- za 5 radnych;
- przeciw 9 radnych;
- wstrzymało się 0 radnych.
Rada Gminy większością głosów przyjęła cenę żyta do ustalenia podatku rolnego 40 zł za 1 q,
która stanowi podstawę podatku rolnego na 2008 rok na obszarze gminy.
Przewodniczący Rady odczytał i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie obniżenia
ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
W głosowaniu brało udział 14 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 9 radnych, przeciw
5 radnych, głosów wstrzymujących się nie było. Podjęto większością głosów UCHWAŁĘ
NR X/88/07 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego–
załącznik nr 11 do protokołu.
Stawka podatku na podatek leśny została zaproponowana w wysokości stawek ustawowych tj.
cena drewna 147,28 zł x 0,220 m³, co daje stawkę 32,40 zł 1 ha fizycznego lasu.
Rady Gminy jednogłośnie (głosowało 14 radnych: - za 14 radnych, - przeciw 0 radnych, wstrzymało się 0 radnych) przyjęła stawki podatku na podatek leśny w wysokości stawek
ustawowych. Ich wysokość wynosi 147,28 od 1 ha fizycznego tj. 32,40 od 1 ha fizycznego
lasu.
Ad. 10
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów.
Sołtys wsi Stary Folwark - taka uwaga, żeby wszyscy podatnicy nawet właściciele
nieruchomości, działkowcy tez mieli prawo posiadania przynajmniej jednego psa bez
dodatkowych opłat. Uważa, że jest to niesprawiedliwe, że właściciel nieruchomości
kilkuarowej musi nawet za jednego psa ponosić dodatkową opłatę.
Pan Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy wyjaśnił, że ustawa o podatkach i opłatach
lokalnych reguluje kto jest zwolniony od tych opłat. Podatku od posiadania psów nie
pobiera się:
- od członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz
innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów
międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie maja miejsca pobytu stałego
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
- z tytułu posiadania psów będących pomocą dla osób niepełnosprawnych niewidomych,
głuchoniemych, niedołężnych);
- od osób w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielne gospodarstwo domowe – od
jednego psa;
- z tytułu posiadania psów utrzymywanych w celu pilnowania gospodarstw rolnych – po dwa
na każde gospodarstwo.
W chwili obecnej maksymalna opłata górna granica wynosi 100 zł. Proponowana kwota
opłaty 40 zł od psa.
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Jeżeli dotyczy ściągalności tych opłat, to za każdy podatek inkasent otrzymuje dodatkowe
wynagrodzenie. Są to pieniądze dla budżetu gminy w prawdzie niewielkie ale jakie duże
koszty gmina ponosi na odławianie bezpańskich psów to jest dopiero zatrważające i wynosi
około 30 tys. zł rocznie.
Przewodniczący Rady – zwrócił się z zapytaniem do radców prawnych - poprzednio mieliśmy
jako podatek a teraz jest to jako opłata?
Radca prawny – wyjaśnił, ze jest to opłata jaką rada może wprowadzić, jeśli będzie podjęta
uchwała. Do tej pory był to podatek w tej chwili jest opłata od posiadania psów więc jeśli
rada zdecyduje się podjąć taka uchwałę to wprowadzi opłatę, która będzie obowiązywała od
dnia 1 stycznia 2008 r.
Pan Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie opłaty od posiadania psów.
W głosowaniu brało udział 14 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 7 radnych, przeciw 3 radnych, - wstrzymało się od głosu 4 radnych. Rada Gminy większością głosów
podjęła UCHWAŁĘ NR X/89/07 w sprawie opłaty od posiadania psów – załącznik nr 12
do protokołu.
Ad. 11
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków
transportowych.
Pan Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady poinformował, że sprawa była dyskutowana na
posiedzeniach wszystkich 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 14 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Rada Gminy jednogłośnie podjęła
UCHWAŁĘ NR X/90/07 w sprawie stawek podatku od środków transportowych–
załącznik nr 13 do protokołu.
Ad. 12
Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr IX/79/07 Rady Gminy Suwałki
z dnia 28 września 2007 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji
i deklaracji podatkowych.
Pan Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady poinformował, że sprawa była dyskutowana na
posiedzeniach wszystkich Komisji Rady Gminy.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.
Pan Maciej Suchocki - Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu brało udział 14 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Rada Gminy jednogłośnie podjęła
UCHWAŁĘ NR X/90/07 zmieniającej uchwałę Nr IX/91/07 Rady Gminy Suwałki z dnia
28 września 2007 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji
podatkowych – załącznik nr 14 do protokołu.
Ad. 13
Uchwała w sprawie wyboru ławników na kadencję w latach 2008-2011.
Pan Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady poinformował, że Wiceprezes Sądu
Okręgowego w Suwałkach Jacek Zbigniew Przygucki pismami nr A-0160-3/7 z dnia 28 maja
2007 r. oraz 11 września 2007 r. podał do wiadomości Radzie Gminy Suwałki, iż na okres
kadencji 2008 -2011 do rozpoznawania spraw przez Sąd Rejonowy w Suwałkach niezbędne
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jest wybranie 8 ławników, w tym do orzekania w Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
– 4 ławników.
W ustawowym terminie wpłynęła następująca liczba zgłoszeń:
- do Sądu Rejonowego w Suwałkach – 10 zgłoszeń, a w tym do Wydziału Pracy
i Ubezpieczeń Społecznych – 4 zgłoszeń.
Kandydat na ławnika Pani Krystyna Eugenia Stefanowicz-Zając nie spełnia wymogów
określonych w art. 158 §1 pkt 5 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów
powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.).
Rada Gminy na sesji w dniu 26 czerwca 2007 r. uchwała Nr VII/62/07 powołała zespół do
zaopiniowania kandydatów na ławników.
Maciej Suchocki przedstawił opinię wraz z wnioskiem o wykreślenie z wykazu zgłoszenia
i nie umieszczenia na karcie do głosowania kandydata, który nie spełnia warunków
ustawowych – opinia stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
Wyjaśnił, że zgodnie z przepisami art. 160 ust. 1 cytowanej ustawy – prawo o ustroju sądów
powszechnych, wyboru ławników dokonuje rada w głosowaniu tajnym.
Poprosił o zgłaszanie kandydatów:
Maciej Suchocki zgłosił kandydaturę Ireny Hofman,
Józef Jankowski zgłosił kandydaturę Marka Huszcza,
Henryk Butkiewicz zgłosił Adama Nieszczerzewicz.
Zgłoszeni wyrazili zgodę na kandydowanie.
Do składu Komisji Skrutacyjnej zostali zgłoszeni następujący kandydaci:
1) Irena Hofman
2) Marek Huszcza
3) Adam Nieszczerzewicz
Głosowanie składu imiennego Komisji Skrutacyjnej.
Za składem Komisji Skrutacyjnej głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było. Skład Komisji Skrutacyjnej został przyjęty jednogłośnie.
Przerwa w obradach – Komisja Skrutacyjna przygotowała karty do głosowania.
Po przerwie :
Komisja Skrutacyjna rozdała radnym karty do głosowania w sprawie wyboru na ławników
do Sądu Rejonowego w Suwałkach i karty do głosowanie w sprawie wyboru na ławników do
Sądu Rejonowego w Suwałkach do orzekania w Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
– stanowią załączniki od 16 do nr 17.
Komisja Skrutacyjna zapoznała ze sposobem głosownia: „Głosuje się poprzez postawienie
jednego znaku X w odpowiedniej kratce przy każdym nazwisku kandydata”. Przeprowadzono
głosowanie tajne.
Po przeprowadzeniu tajnego głosowania nastąpiła przerwa w obradach, podczas której
Komisja Skrutacyjna dokonała przeliczenia głosów i sporządziła protokoły – 2 sztuki.
Po przerwie
Adam Nieszczerzewicz – członek Komisji Skrutacyjne odczytał protokoły Komisji
w sprawie wyborów ławników do:
1. Sądu Rejonowego w Suwałkach – załącznik nr 18 do protokołu.
2. Sądu Rejonowego w Suwałkach Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych –
załącznik nr 19 do protokołu.

10

Pan Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady
stwierdził, że konsekwencją
przeprowadzonych wyboru jest UCHWAŁA NR X/92/07 w sprawie ławników na kadencję
w latach 2008-2011 – załącznik nr 20 do protokołu.
Ad. 14
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Suwałki.
Pan Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady poinformował, że sprawa była dyskutowana na
posiedzeniach wszystkich Komisji Rady Gminy. Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego
projektu uchwały.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. Udział w głosowaniu wzięło
14 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych. Głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było. Podjęto jednogłośnie UCHWAŁĘ Nr X/93/07 w sprawie
przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Suwałki - załącznik nr 21 do protokołu.
Ad. 15
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków.
Pan Zbigniew Mackiewicz - Sekretarz Gminy poinformował, że zgodnie z art. 24 ustawy
z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu
ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 z późn. zm.). Rada Gminy zatwierdza taryfy na zbiorowe
zaopatrzenie wody i ścieków przedłożone przez przedsiębiorstwo i zweryfikowane przez
Wójta Gminy. Taryfy ustalone są na okres jednego roku. W związku z tym, że obecnie
obowiązujące stawki wody zostały zatwierdzone na okres od 2 stycznia do 31 grudnia 2006 r.
Przedsiębiorstwo WODNIK Wodociągi i Kanalizacje w Suwałkach, Marek Wnuk wystąpiło
z wnioskiem do Wójta Gminy o zatwierdzenie taryf na zbiorowe zaopatrzenie wody i ścieków
na rok 2008 proponując stawkę wody w wysokości 1,77 zł za 1 m³ wody oraz 3,91 za 1 m³
odprowadzonych ścieków W porównaniu do roku ubiegłego wielkość opłaty za ścieki
pozostaje na tym samym poziomie natomiast opłata za wodę wzrasta o 7 gr. W tej kwocie
znajduje się opłata za legalizację wodomierzy, oprócz tego będzie otwarte biuro kontaktu dla
interesantów, żeby zarządca wodociągu był bardziej dostępny.
Radny Józef Jankowski – ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzeniu ścieków mówi, że przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne do wniosku
o zatwierdzeniu taryfy dołącza szczegółową kalkulację cen stawek oraz aktualny plan.
W poprzedniej kadencji rady każdy radny otrzymywał szczegółową kalkulację na
poszczególne wodociągi. To rada gminy decyduje o stawkach wody ale musi na czymś się
oprzeć, musi być szczegółowa analiza. Przez poprzednie lata kiedy był radnym i OPTIMA
miała w zarządzie wodociągi to przyjeżdżał księgowy na sesje i przedstawiał szczegółowo
kalkulację i radni mieli pełną świadomość o podjętej decyzji. Także nic nie było w ciemno,
zwrócił się z prośbą, żeby była szczegółowa kalkulacja zgodnie z ustawą. Ustawa nakłada
obowiązek na Pana Wnuka o przedstawienie szczegółowej kalkulacji, każdy radny powinien
otrzymać szczegółową kalkulację. Niech radni się wypowiedzą czy wbrew prawu można coś
podejmować.
Radca prawny – wyjaśnił, że projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków jest podejmowany na podstawie
art. 24 ust. 5 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu
ścieków. Przepis ten mówi, że rada podejmuję uchwałę o zatwierdzeniu taryf w terminie 45
dni od dnia złożenia wniosku, o który mowa w ust. 2, albo o odmowie zatwierdzenia taryf,
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jeżeli zostały one sporządzone niezgodnie z przepisami. Art. 24 ust. 2 mówi, że
przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, w terminie 70 dni przed planowaniem dniem
wejścia taryf w życie, przedstawia wójtowi wniosek o ich zatwierdzenie. Ust. 3 tego przepisu
wskazuje na to, że do wniosku o zatwierdzenie taryf przedsiębiorstwo
wodociągowo-kanalizacyjne dołącza szczegółowa kalkulację cen i stawek opłat oraz aktualny
plan. Kolejny przepis ust. 4 wskazuje, że Wójt sprawdza, czy taryfy i plan zostały
opracowane zgodnie
z przepisami ustawy i weryfikuje koszty, o których mowa w
art. 20 ust. 4 pkt 1 pod względem celowości ich podnoszenia. Do kompetencji rady jest
podejmowanie uchwały o zatwierdzeniu bądź odmowy. Kto inny weryfikuje a kto inny
zatwierdza, nie w ciemno tylko na podstawie wzrostu, na podstawie weryfikacji. Taka jest
procedura, rada podejmuje uchwałę
o zatwierdzeniu bądź o jej odmowie, Wójt
weryfikuje to co Przedsiębiorstwo przedstawi. Art. 24 ust. 8 mówi, że jeżeli rada nie
podejmuje uchwały w terminie o którym w ust. 5 taryfy zweryfikowane przez Wójta wchodzą
w życie po upływie 70 dni od dnia złożenia wniosku
o zatwierdzenie taryf.
Pan Maciej Suchocki - Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w
sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzenia ścieków. Udział w głosowaniu wzięło 14 radnych. Za przyjęciem uchwały
głosowało 12 radnych, - przeciwnych 2 radnych, głosów wstrzymujących się nie było.
Podjęto większością głosów UCHWAŁĘ Nr X/94/07 w sprawie zatwierdzenia taryf dla
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków - załącznik nr
22 do protokołu.
Ad. 16
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze
bezprzetargowej nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Kuków Folwark.
Pan Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy poinformował, że z wnioskiem o nabycie
działki nr 53/2 we wsi Kuków Folwark wystąpił Pan Kazimierz Rupiński. Nieruchomości
przyległe do w/w działki stanowią własność Pana Rupińskiego i położone są na terenie
udokumentowanego złoża kruszywa naturalnego. Podanie zostało pozytywnie zaopiniowane
przez Komisję Rolniczo-Gospodarczą Rady Gminy.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.
Pan Maciej Suchocki - Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. Udział
w głosowaniu wzięło 14 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych. Głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Podjęto jednogłośnie UCHWAŁĘ Nr X/95/07
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości
położonej w obrębie ewidencyjnym Kuków Folwark - załącznik nr 23 do protokołu.
Ad. 17
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze
bezprzetargowej nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Leszczewo.
Pan Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy wyjaśnił, że z wnioskiem o nabycie działki nr
47/1 we wsi Leszczewo wystąpił Pan Janusz Janczulewicz. Podanie zostało pozytywnie
zaopiniowane przez Komisję Rolniczo-Gospodarczą Rady Gminy.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.
Pan Maciej Suchocki - Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. Udział
w głosowaniu wzięło 14 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych. Głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Podjęto jednogłośnie UCHWAŁĘ Nr X/96/07
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości
położonej w obrębie ewidencyjnym Leszczewo - załącznik nr 24 do protokołu.
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Ad.18
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi
Województwa Podlaskiego.
Pan Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy poinformował, że w związku z ograniczonymi
środkami finansowymi Samorządu Województwa Podlaskiego na infrastrukturę drogową
Gmina zamierza udzielić dotacji celowej na dokończenie budowy chodnika dla pieszych
w miejscowości Krzywe .
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 14 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Podjęto zatem jednogłośnie UCHWAŁĘ
NR X/97/07 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa
Podlaskiego - załącznik nr 25 do protokołu.
Ad. 19
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie
zobowiązania w celu realizacji inwestycji „Budowa ciągu rowerowo – pieszego w ciągu
drogi wojewódzkiej Nr 655 Kąp-Wydminy-Olecko-Raczki-Suwałki-Rutka Tartak w m.
Podbudówek (na odcinku od granicy administracyjnej miasta Suwałki do skrzyżowania
z drogą powiatową Nr 1146B Przebród-Wychodne-Zielone Pierwsze-Poddubówek do
drogi 1184B, po jednej stronie drogi”.
Pan Tadeusz Chołko – Wójt Gminy poinformował, że w celu poprawy bezpieczeństwa
rowerzystów oraz pieszych na odcinku Suwałki-Poddubówek Gmina zamierza wspólnie
z Podlaskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Białymstoku wybudować ścieżkę rowerową na
w/w odcinku.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.
Pan Maciej Suchocki - Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. Udział
w głosowaniu wzięło 14 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Rada Gminy jednogłośnie podjęła UCHWAŁĘ
NR X/98/07 w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania w celu realizacji
inwestycji „Budowa ciągu rowerowo – pieszego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 655
Kąp-Wydminy-Olecko-Raczki-Suwałki-Rutka Tartak w m. Podbudówek (na odcinku od
granicy administracyjnej miasta Suwałki do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1146B
Przebród-Wychodne-Zielone Pierwsze-Poddubówek do drogi 1184B, po jednej stronie
drogi” - załącznik nr 26 do protokołu.
Ad. 20
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad przyznawania usług opiekuńczych,
ustalania odpłatności i zwolnień za świadczone usługi.
Pani Beata Skrocka – Kierownik GOPS udzieliła wyjaśnień do dwóch kolejnych uchwał, że
na podstawie art. 50 ust. 6 art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
Rada Gminy podejmuje uchwałę o charakterze obowiązkowym. W związku ze zmianami
przepisów w ustawie o pomocy społecznej, niezbędne jest uaktualnienie uchwał dotyczących
zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej oraz w sprawie zasad
przyznawania usług opiekuńczych, ustalenia odpłatności i zwolnień za świadczone usługi.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.
Pan Maciej Suchocki - Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. Udział
w głosowaniu wzięło 14 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych. Głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Podjęto jednogłośnie UCHWAŁĘ Nr X/99/07

13

w sprawie zasad przyznawania usług opiekuńczych, ustalania odpłatności i zwolnień za
świadczone usługi - załącznik nr 27 do protokołu.
Ad.21
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia
z pomocy społecznej.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.
Pan Maciej Suchocki - Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. Udział
w głosowaniu wzięło 14 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych. Głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Podjęto jednogłośnie UCHWAŁĘ Nr X/100/07
w sprawie zasad przyznawania usług opiekuńczych, ustalania odpłatności i zwolnień za
świadczone usługi - załącznik nr 28 do protokołu.
Ad. 22
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego części wsi Biała Woda w gminie Suwałki.
Pan Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy wyjaśnił, że przedmiotem planu będzie
wyznaczenie i ustalenie zasad zagospodarowania terenu części działek nr 183/8 i 183/5 na
których zrealizowana zostanie inwestycja przemysłowo-składowa. Dobre skomunikowanie
przy drodze powiatowej i gminnej powoduje, że lokalizacja takiej inwestycji jest uzasadniona.
Inwestor wyraził swoja wole i zainteresowanie inwestowaniem na przedmiotowym terenie
składając wniosek do Urzędu Gminy. Inwestor poniesie koszty związane ze sporządzeniem
projektu planu. Obowiązujący na ten teren miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
nie umożliwia realizacji ww. inwestycji w pełnym zakresie. W związku z ty, celowe jest
podjecie uchwały i przystąpienie do prac nad projektem planu. Radni nie wnieśli uwag do
przedstawionego projektu uchwały.
Pan Maciej Suchocki - Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. Udział
w głosowaniu wzięło 14 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych. Głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Podjęto jednogłośnie UCHWAŁĘ Nr X/101/07
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części wsi Biała Woda w gminie Suwałki - załącznik nr 29 do protokołu.
Ad. 23
Pan Zbigniew Sekretarz Gminy przedstawił informację Wójta Gminy Suwałki dotycząca
oświadczeń majątkowych złożonych przez Sekretarza Gminy (Z-cę Wójta), Skarbnika Gminy,
kierowników jednostek organizacyjnych gminy – informacja załącznik nr 30 do protokołu.
Ad. 24
Pan Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady zapoznał z informacją Przewodniczącego Rady
Gminy Suwałki z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez
radnych Rady Gminy Suwałki – informacja załącznik nr 31 do protokołu
Ad. 25
Odpowiedzi na zapytania i interpelacje:
Pan Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy udzielił odpowiedzi:
- Odnośnie budowy sali sportowej w Płocicznie-Tartak poinformował, że nie ma zgody
we Wspólnocie Mieszkaniowej, ludzie między sobą się kłócą. Żeby dokonać wymiany
gruntów jest potrzebny podział, żeby podział został dokonany muszą być wszyscy
właściciele zawiadomieni o dokonanie tego podziału. Jedna osoba Mieszkaniec Wspólnoty
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nie odebrała korespondencji po prostu uchyla się i geodeta nie może dokonać podziału
działki. Ale już w poniedziałek ta osoba odebrała tą korespondencję i jak dobrze pójdzie
w przyszłym tygodniu zostanie sporządzony protokół rokowań co będzie podstawą do
sporządzenia aktu notarialnego.
Pan Tadeusz Chołko – Wójt Gminy udzielił odpowiedzi:
- Odnośnie udziału Komisji Rolniczo-Gospodarczej przy opracowywaniu budżetu gminy –
wyjaśnił, że Komisja Rolniczo-Gospodarcza zawsze była i będzie informowana
o wszystkich poczynaniach tam gdzie są środki finansowe wydawane, jeżeli chodzi
o budżet gminy w szczególności na pewno będzie z Komisją uzgadniane.
- Odnośnie kanalizacji – poinformował, że Mała Huta została już podłączona bezpośrednio do
Miasta Suwałki, otrzymaliśmy pismo informujące w dniu 18.10.2007 r. Jeszcze jak zrobimy
kanalizację odcinka od przepompowni bezpośrednio do miasta to myślę, że również
zostanie przyłączona ale to wymaga czasu.
- Odnośnie granicy- wyjaśnił, że geodeta sprawdził, ogrodzenie jest zgodne z terenem
właściwym, także tutaj nie mamy żadnych uwag.
- W sprawie przejęcia Krzywego przez PWiK w Suwałkach najprawdopodobniej będzie
problem z tego względu, że PWiK chce żebyśmy załatwili służebność z każdej działki żeby
PWiK w Suwałkach miało służebność czyli dojazd i miało możliwość korzystania z każdej
działki. Z tym jest problem gdyż wystarczy, że jedna osoba się sprzeciwi a po za tym są to
dodatkowe koszty.
Maciej Suchocki - Przewodniczący Rady – zapytanie Radnego Jankowskiego, która była
bardzo obszerna chodziło myślę – o to co ja zrozumiałem - o pismo mego brata, który
zarzucał pewne nieścisłości na działalności Pana Wnuka. Z tego względu, że sprawa
dotyczyła osoby spokrewnionej a muszę dodać, że jest to osoba bardzo wyrozumiała dlatego
też po rozmowach stwierdził, że wprawdzie nie jest usatysfakcjonowany odpowiedzą między
innymi od Pana Wójta ale jest na tyle wyrozumiały, że da czas na poprawę działalności Pana
Wnuka.
Ad. 26
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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