PROTOKÓ Ł Nr XII/07
z obrad XII Sesji Rady Gminy Suwałki w dniu 10 grudnia 2007 roku.
Obrady Sesji trwały od godz. 900 – 1130 w sali Nr 11 Urzędu Gminy Suwałki.
Obrady XII 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 Irena Walendzewicz –
Kierownik Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół, Pani Beata Skrocka –
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach, Pan Dariusz Saweliew –
Kierownik Referatu ds. Polityki Społeczno-Gospodarczej, Pan Witold Wałecki – Powiatowy
Lekarz Weterynarii w Suwałkach, 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.
Ponadto w obradach udział wzięli przedstawiciele prasy.
Ad. 1
Otwarcie obrad.
Pan Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady otworzył obrady XII 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 polegającą na:
- zmianie tytułu uchwały w pkt. 10, który powinien brzmieć – „Rozpatrzenie projektu
uchwały w sprawie przyjęcia dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej”;
- wycofaniu z porządku obrad: „Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie realizacji
przez Gminę Suwałki pilotażowego programu pn. „Uczeń na wsi –pomoc w zdobyciu
wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz
gminy miejsko wiejskie” w ramach obszaru B, ponieważ nie ma potrzeby
podejmowania takiej uchwały gdyż te zadania przechodzą na następny rok.
Przewodniczący Rady – Pan Maciej Suchocki poddał pod głosowanie wprowadzenie
proponowanych zmian do porządku obrad przez Sekretarza Gminy. Każda zaproponowana
zmiana została przegłosowana. Głosowało 15 radnych. Za wprowadzeniem zmian do
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porządku obrad głosowało 15 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Proponowane zmiany do porządku obrad zostały przyjęte jednogłośnie.
Radny Józef Jankowski wystąpił z wnioskiem o wycofanie z porządku obrad pkt. 20
„Rozpatrzenie wniosku Radnego Pana Józefa Jankowskiego” .
Przewodniczący Rady – Pan Maciej Suchocki poddał pod głosowanie wprowadzenie
proponowanej zmiany do porządku obrad. Głosowało 15 radnych. Za wprowadzeniem
zmiany do porządku obrad głosowało 15 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 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 XI 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 wydatków, które nie wygasają z upływem
2007 roku.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia dotacji z Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części wsi Krzywe w gminie Suwałki.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek procentowych
opłaty adiacenckiej.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy
Suwałki z organizacjami pozarządowymi na 2008 rok.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr X/99/07 Rady Gminy
Suwałki z dnia 30 października 2007 r. w sprawie zasad przyznawania usług
opiekuńczych, ustalenia odpłatności i zwolnień za świadczone usługi.
17. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr X/100/07 Rady Gminy
Suwałki z dnia 30 października 2007 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za
świadczenia z pomocy społecznej.
18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki
określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązku wymiarze godzin.
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19. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
20. Zamknięcie obrad.
Ad. 3
Przyjęcie protokołu z obrad XI Sesji Rady Gminy Suwałki.
Pan Maciej Suchocki - Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z obrad XI 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 XI 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 listopada 2007 r. do 10 grudnia 2007 r.:
- W okresie tym wydał 7 zarządzeń wewnętrznych umożliwiających właściwe
funkcjonowanie urzędu gminy;
- Dokonano odbioru dróg we wsi Osowa-Kuków, Potasznia-Osowa, Kuków, szosa
Bakałarzewo;
- Wykonano i dokonano odbioru wodociągu we wsi Biała Woda;
- Wspólnie ze Skarbnik Gminy w ubiegłym tygodniu podpisał umowę w PFRON dotyczącą
obszaru A i B (zakup autobusu i dofinansowanie dzieci chorych);
- Ogłoszono przetarg na zakup autobusu, samochodu strażackiego oraz schroniska dla psów;
- Ogłoszono konkurs na najładniejszą szopkę Bożonarodzeniową;
- Ogłoszono i rozstrzygnięto konkurs plastyczny pt: „Lecą liście, lecą”;
- Wystąpiono do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie zmiany
organizacji ruchu na skrzyżowaniu drogi krajowej z drogą powiatową w Dubowie
w związku z częstymi wypadkami drogowymi na w/w skrzyżowaniu;
- W ubiegłym tygodniu złożono również życzenia stulatce Pani Marii Dąbrowskiej
z m. Krzywe;
- Otrzymano pozytywną opinię zatwierdzającą projekt budżetu gminy na 2008 rok;
- W dniach od 3 do 7 grudnia 2007 r. zorganizowano dla mieszkanek gminy badania
mammograficzne dla grupy wiekowej od 35-49 lat odpłatne (za które zapłaciła gmina)
i dla grupy wiekowej 50-59 lat nieodpłatne;
- W dniu 5 grudnia 2007 r. złożono wniosek na dofinansowanie sali sportowej w
Płocicznie-Tartak ze środków PEFRON z Urzędu Marszałkowskiego na kwotę 200 tys.
zł;
- W dniu 3 grudnia 2007 r. gmina uczestniczyła w konferencji Podlaskiej Organizacji
Turystycznej w sprawie promocji produktu turystycznego regionu Suwalszczyzny
i województwa podlaskiego.
Pan Tadeusz Chołko - Wójt Gminy zapoznał z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Białymstoku z dnia 26.11.2007 r. opiniującą pozytywnie budżet Gminy Suwałki na
2008 rok. Ksero uchwały Nr RIO.V.0131-6-10/07 - załącznik nr 5 do protokołu.
Pan Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy przedstawił sprawozdanie z wykonania uchwał
Rady Gminy podjętych na XI Sesji w dniu 19 listopada 2007 r.
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Rada Gminy Suwałki przyjęła sprawozdanie z działalności Wójta Gminy oraz z wykonania
uchwał w okresie między sesjami.
Sprawozdanie - stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Ad. 5
Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy Suwałki.
Pan Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o wypowiedzenie się
w sprawie dotyczącej sprawozdań z działalności Komisji Rady Gminy z tego względu, że na
ostatnim posiedzeniu komisji była dyskusja na temat zasadności odczytywania sprawozdań
z działalności Komisji na sesji Rady Gminy.
Radny Jarosław Wudkiewicz – uważa, że sprawozdania powinne być czytane albo dołączane
do zaproszeń na sesję dla sołtysów bo my jako radni znamy jak pracują komisje natomiast
samo takie suche stwierdzenie, że sprawozdanie z działalności komisji rady gminy dla
sołtysów nic nie mówi. Moja propozycja jest przeczytać sprawozdanie gdyż jest to dosłownie
pięć, dziesięć minut całej sesji a ludzie będą poinformowani i będą wiedzieli jak pracuje rada.
Radny Józef Jankowski – stwierdził, że jest to słuszny wniosek, my jako radni wiemy jak
pracują Komisje ale pozostali nie wiedzą a co szkodzi przeczytać nie jest to tajemnicą, sesje
są jawne. Wnioskował, żeby czytać sprawozdania z działalności Komisji Rady Gminy na sesji
ponieważ gdy sołtys otrzyma z zaproszeniem to pozostałe osoby nie będą wiedziały.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek zgłoszony przez Radnego
Jarosława Wudkiewicza i Radnego Józefa Jankowskiego o odczytywanie na sesji sprawozdań
z działalności Komisji Rady Gminy. Głosowało 15 radnych. Za przyjęciem wniosku
głosowało 13 radnych, przeciw 2 radnych, głosów wstrzymujących się nie było. Wniosek
został przyjęty.
Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady Gminy zapoznali ze sprawozdaniami
z działalności komisji.
Radny Marek Jeromin – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zapoznał ze sprawozdaniem
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy - stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Radny Feliks Złotnik – Przewodniczący Komisji Rolniczo-Gospodarczej zapoznał
ze sprawozdaniem Komisji Rolniczo-Gospodarczej Rady Gminy - stanowi załącznik nr 8 do
protokołu.
Radna Wiesława Malinowska – Przewodnicząca Komisji Społecznej zapoznała
z sprawozdaniem Komisji Społecznej Rady Gminy - stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Rada Gminy Suwałki przyjęła sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej, Komisji
Rolniczo-Gospodarczej i Komisji Społecznej Rady Gminy w okresie między sesjami.
Pan Witold Wałecki – Powiatowy Lekarz Weterynarii – poinformował na temat ptasiej grypy.
Zwrócił się z prośbą o poinformowanie hodowców ptactwa szczególnie wodnego, żeby były
w zamknięciu nie mogą stykać się z wodą płynącą. Ograniczenie trzeba wprowadzić mimo,
że te niebezpieczeństwo jest w prawdzie daleko od nas ale ono istnieje.
Przypomniał o obowiązku złożenia przez rolników oświadczenia podmiotu działającego na
rynku pasz do Powiatowego Lekarza Weterynarii o spełnieniu wymogów rozporządzenia Nr
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183/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 stycznia 2005 r. ustanawiającego
wymagania dotyczące higieny pasz. Ponieważ od 1 stycznia 2008 r. jeżeli rolnik nie złoży
takiego oświadczenia nie będzie mógł sprzedać żadnej wolnej sztuki na rynku.
Ad. 6
Interpelacje i zapytania.
Sołtys wsi Stary Folwark – zapytanie dotyczące drogi powiatowej skierowała do radnych
powiatowych, gdyż mieszkańcy od dawna już zgłaszają aby wprowadzić ograniczniki
prędkości ruchu na odcinku drogi gdzie znajduje się szkoła. Ponieważ na znaki ostrzegawcze,
że są dzieci w szkole nie wszyscy zwracają uwagę. W tej chwili o tej porze roku ten problem
właściwie nie istnieje ale w sezonie letnim to się odbywają nie raz jakieś rajdy motocyklistów
i to sprawia zagrożenie. Zwróciła się z prośbą o uwidocznienie tej sprawy w przyszłych
planach, żeby w sezonie letnim może i na powiatowych drogach jakiś ten ruch ograniczyć bo
w zwartym terenie jest zagrożenie.
Radna Maria Warakomska – w telewizji w programach rolniczych mówi się o szkoleniach
ponieważ wchodzą nowe przepisy dostosowawcze dla rolników. Jest jej wiadomo, że w Polsce
są takie szkolenia i mówi się, że pół szkoleń było w miesiącu listopadzie i grudniu a następna
połowa to miesiąc luty, marzec. Zapytała czy jest coś wiadome, że takie szkolenia są
w gminie.
Sołtys wsi Krzywe – zapytał kto powinien wywozić śmiecie z przystanków, czy jest jakaś
konkretna firma, która powinna to robić.
Radny Feliks Złotnik – zwrócił się o remont dróg (podsypać żwirem) we wsi Zielone Drugie,
Niemcowizna ponieważ są powybijane i autobus szkolny nie pojedzie.
Sołtys wsi Gawrych Ruda – zwrócił się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na złożone pismo
odnośnie oświetlenia i chodnika w m. Gawrych Ruda.
Radny Jarosław Wudkiewicz – zwrócił się z prośbą o ustawienie wiaty przystankowej przy
Szkole Podstawowej Nr 11 w Suwałkach. W stronę miasta jest ustawiona wiata przystankowa
natomiast w stronę wsi Potasznia nie ma i dzieci jadące w kierunku Potaszni stoją po drugiej
stronie ulicy i przebiegają przez drogę główną albo chowają się do szkoły. Zapytał czy można
by było wpłynąć na miasto żeby postawić wiatę przystankową.
Pan Ryszard Jankowski – Przewodniczący Rady Sołeckiej Płociczna zwrócił się w sprawie
oświetlenia ulicznego. Zamontowane są lampy energooszczędne, po co one wogóle są, gdy
światło gaśnie o godz. 23ºº a o godz. 5°° zapala się. Znowu oszczędność, to w ogóle całkiem
zlikwidować te lampy niech będzie ciemno.
Radny Andrzej Safinowski – dzieci, które uczą się w szkołach gminnych za dobre wyniki
w nauce otrzymują stypendium a dzieci z terenu gminy, które uczą się poza szkołami
gminnymi nie otrzymują stypendium – zapytał do kogo w tej sprawie zgłosić się.
Radny Jarosław Wudkiewicz – zwrócił się z prośbą o wycięcie drzew (topoli) przy drodze
gminnej w Wychodnym ponieważ zagrażają bezpieczeństwu. Spawa była zgłaszana na
zebraniu mieszkańców.
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Ad. 7
Wnioski i oświadczenia
Radny Józef Jankowski:
– Uzasadnił swój wniosek, który zgłosił do porządku obrad: o przeniesienie na następną sesję
punktu: „Rozpatrzenie wniosku Radnego Pana Józefa Jankowskiego. Otrzymał od
Przewodniczącego Rady pismo, w którym jest napisane, że Przewodniczący zajmie
stanowisko w tej sprawie kiedy będą wyniki kontroli komisji. Komisja skończyła pracę
a Przewodniczący nie zajął stanowiska. Po drugie ze względów humanitarnych, że zbliżają
się święta a jeśli ruszymy tą sprawę to będzie „wielki kocioł”.
- Wystąpił z wnioskiem o utworzenie jednostki pomocniczej Osiedla Płociczno. Od 1937 r.
Płociczno było Osiedlem Zakładowym po przekształceniach zrobiono, że zostało
sołectwem, to nie jest żadne sołectwo gdyż nie ma żadnego rolnika. Wcześniej było osiedle
zakładowe Tartak i Osiedle. Mieszkańcy chcą, żeby była jednostka pomocnicza osiedla,
zarząd osiedlowy pieniądze z gminy na to idą a mieszkańcom po tych wszystkich
przekształceniach własnościowych należy się jakaś rekompensata.
Sołtys wsi Stary Folwark – jeżeli Płociczno miało by mieć prawa Osiedla więc również
i Stary Folwark nie jest wsią u nas też nie ma rolników.
Pan Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady odniósł się do wniosku Radnego Józefa
Jankowskiego skierowanego do jego osoby, że odpowiedzi chciał udzielić na sesji podczas
rozmowy na ten punkt a Pan Jankowski na kolejną sesję przedkłada więc czeka aż będzie
dyskusja w tej sprawie i wtedy zajmie stanowisko.
Radny Józef Jankowski – Przewodniczący poinformował, że po zakończeniu prac komisji
ustosunkuje się i udzieli odpowiedzi na piśmie.
Przewodniczący Rady - nie ma takiego obowiązku na sesji ustosunkuje się i Pan będzie miał
odpowiedź.
Pan Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy:
- Przypomniał o obowiązku złożenia wniosku o wydanie nowego dowodu osobistego.
Termin wymiany dowodów osobistych nie został wydłużony, obowiązuje do dnia
31.12.2007 roku. Przesunięto jedynie termin ważności starych – książkowych dowodów
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 31 marca 2008 r.
z uwagi na ciągle wydłużający się okres produkcji dowodów osobistych.
- Poinformował, że od dnia 1 stycznia 2008 r. zmienia się komunikacja na terenie gminy do
m. Żyliny, Potasznia, Lipniak przez Nowa Wieś, Okuniowiec zostaną zlikwidowane MPK
w to miejsce będzie kursował PKS.
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 powodujących dodatkowe zmniejszenie planu wydatków o kwotę 724 068 zł,
zwiększenie planu wydatków o kwotę 282 565 zł. Wprowadzone zmiany zostały omówione.
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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 głosowało 15 radnych. Głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.
Pani Danuta Bućko – Skarbnik Gminy odczytała projekt uchwały w sprawie zmian
w budżecie gminy na 2007 rok wraz z zaproponowanymi zmianami.
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 15 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie
było. Podjęto zatem UCHWAŁĘ Nr XII/106/07 w sprawie zmian w budżecie gminy na
2007 rok – stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
Ad. 9
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem
2007 roku.
Pani Danuta Bućko – Skarbnik Gminy wyjaśniła, że przedłożony projekt uchwały dotyczy
środków przeznaczonych na realizację projektu pilotażowego pn. „Uczeń na wsi” – pomoc
w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne i zamieszkujące gminy wiejskie oraz
gminy wiejsko-miejskie.
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 w głosowaniu jawnym
jednogłośnie UCHWAŁĘ NR XII/108/07 w sprawie wydatków, które nie wygasają
z upływem 2007 roku – stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
Ad. 10
Rozpatrzenie projektu w sprawie przyjęcia dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej.
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 odczytał i poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu brało udział 15 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych,
przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Rada Gminy jednogłośnie podjęła UCHWAŁĘ
NR XII/109/07 w sprawie przyjęcia dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej – stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
Ad. 11
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części wsi Krzywe w gminie Suwałki.
Pan Tadeusz Chołko – Wójt Gminy poinformował, że przeprowadzono procedurę
sporządzenia planu miejscowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 roku
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Celem planu jest: 1) przeznaczenie terenów
rolnych pod eksploatację kruszywa naturalnego na potrzeby drogownictwa i budownictwa,
a po wyeksploatowaniu złóż rekultywacja terenu, 2) wyznaczenie terenów pod zabudowę
mieszkaniową, zagrodową oraz terenów użytkowanych rolniczo, zieleni, terenów komunikacji
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i infrastruktury technicznej, 3) określenie zasad zagospodarowania terenów, minimalizujących
skutki wpływu ustaleń planu na środowisko przyrodnicze, 4) zmiana przeznaczenia gruntów
rolnych i leśnych na cele nierolnicze lub nieleśne, 4) uporządkowanie istniejącej zabudowy.
Do projektu planu w trakcie wyłożenia do publicznego nie złożono uwag. Ustalenia planu są
zgodne z prowadzoną polityką przestrzenną Gminy. Przyjęto możliwość wyznaczenia i
ustalenia nowych terenów i zasad zagospodarowania umożliwiających zlokalizowanie
planowanych inwestycji. Budowa kładki rowerowej na rzecze Czarnej Hańczy jest możliwa i
może być czasowo wykorzystana do niepublicznego transportu, pozwoli usprawnić system
komunikacji związany z wydobyciem kruszywa naturalnego ( kilkakrotnie skracając drogę
transportu kruszywa do zakładu produkcyjnego przy całkowitym odciążeniu ruchu
komunikacyjnego na drodze wojewódzkiej w Krzywyn oraz w mieście Suwałki).
Pan Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy wystąpił o wprowadzenie autopoprawki do
projektu uchwały - wprowadzić nowy § w miejsce istniejącego § 33 i kolejne dwa § o jedną
pozycję przesuną się. § 33 o następującym brzmieniu: „ § 33. ust. 1. Tracą moc ustalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Suwałki w miejscowości
Krzywe (Uchwała Nr III/17/06 Rady Gminy Suwałki z dnia 28 grudnia 2006 r. Dz. Urz. Woj.
Podlaskiego Nr 25, poz. 224) oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenu złoża kruszywa naturalnego „Krzywe I” położonego we wsi Krzywe (Uchwała Nr
XXX/254/05 Rady Gminy Suwałki z dnia 29 listopada 2005 r. Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr
12, poz. 160) w gminie Suwałki na terenie granice określone rysunkiem planu; ust. 2.
Ustalenia dotyczące stawek procentowych, na podstawie których ustala się opłatę, o której
mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym. ust. 3 Ustala się następujące stawki procentowe: 1) dla terenu oznaczonego
symbolem: PG1, PG2, MN i KDW – 30 %; 2) dla terenu oznaczonego symbolem: RM, ZL,
R, W i KL – 5 %.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie autopoprawkę do uchwały. W głosowaniu brało
udział 15 radnych. Za przyjęciem autopoprawki głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych i
wstrzymujących się nie było. Autopoprawka została przyjęta jednogłośnie.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały. W związku z tym Pan Maciej
Suchocki - Przewodniczący Rady 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 XII/110/07
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części wsi Krzywe w gminie Suwałki – stanowi załącznik nr 13 do
protokołu.
P R Z E R W A godz. 1010-1020
Ad. 12
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek procentowych
opłaty adiacenckiej.
Pan Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady poinformował, że sprawa była dyskutowana na
wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy, czy Radni chcieliby wnieść uwagi bądź
propozycje do przedstawionego projektu uchwały.
Pan Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy wyjaśnił, że zgodnie z art. 98 a ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, jeżeli właściciel lub wieczysty
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użytkownik, który wniósł opłaty za cały okres użytkowania dokona podziału nieruchomości
w wyniku którego wzrośnie jej wartość, wójt w drodze decyzji może ustalić opłatę
adiacencką z tego tytułu. Wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej ustala rada gminy
w drodze uchwały w wysokości nie większej niż 30 % różnicy wartości nieruchomości.
Zgodnie z art. 145 ust. 1 cytowanej ustawy wójt gminy może w drodze decyzji ustalić opłatę
adiacencką każdorazowo po stworzeniu warunków do podłączenia nieruchomości do
poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej albo po stworzeniu warunków do
korzystania z wybudowanej drogi. Wysokość opłaty adiacenckiej zgodnie z art. 146 ust. 2
wymienionej ustawy ustala rada gminy w drodze uchwały, która nie może być większa niż
50 % różnicy między wartością, jaką nieruchomość ma po ich wybudowaniu. Na terenie
gminy coraz większy obszar nieruchomości objęty jest planami zagospodarowania
przestrzennego, w których wyznaczone są tereny pod budownictwo. Właściciele dokonują
podziału swoich nieruchomości a gmina uzbraja tereny w infrastrukturę techniczną.
W związku z powyższym podjęcie takiej uchwały umożliwi pozyskanie środków
finansowych, które mogą być wykorzystane na budowę infrastruktury technicznej.
Przewodniczący Rady – ze względu na to, że jest to jeden z kolejnych podatków, który będzie
dotyczył naszych mieszkańców wnioskował, żeby w § 1 uchwały ustalić stawkę 1 % i w § 2
uchwały również ustalić stawkę 1%.
Radny Jarosław Wudkiewicz - czy nie lepiej w ogóle odrzucić tą uchwałę, bo jeżeli ustalimy
stawkę 1%, dla gminy będzie przychód powiedzmy 100 zł a wycena będzie 10 000 zł więc to
mija się z celem.
Radny Feliks Złotnik – jeżeli musimy wprowadzić opłatę adiecencką to, czy nie warto by
było obniżyć stawki renty planistycznej od tych samych działek.
Przewodniczący Rady – opłatę planistyczną pobiera się w chwili sprzedaży a adiacencką
w chwili wykonania danej inwestycji więc jedno z drugim koliduje.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek o ustalenie wysokości stawki
procentowej opłaty adiacenckiej:
- z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału dokonanego na wniosek
właściciela lub użytkownika wieczystego, który wniósł opłaty roczne za cały okres
użytkowania tego prawa na 1% wzrostu wartości nieruchomości;
- z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego budową urządzeń infrastruktury
technicznej na 1 %
różnicy między wartością jaką nieruchomość miała przed
wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej, a wartością jaką nieruchomość ma po
ich wybudowaniu.
Udział w głosowaniu brało 15 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 11 radnych,
przeciw 4 radnych, głosów wstrzymujących się nie było. Wniosek został przyjęty przez Radę
Gminy.
Pan Maciej Suchocki - Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie ustalenia wysokości stawek procentowych opłaty adiacenckiej. Udział
w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za przyjęciem uchwały głosów nie było, przeciw głosowało
15 radnych, głosów wstrzymujących się nie było. Rada Gminy jednogłośnie nie podjęła
uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek procentowych opłaty adiacenckiej.
Ad. 13
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Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy
Suwałki z organizacjami pozarządowymi na 2008 rok.
Pan Dariusz Saweliew – Kierownik Ref. ds. PSG wyjaśnił, że działając w myśl ustawy
o samorządzie gminnym i ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
samorząd zobowiązany jest co roku przyjąć roczny program współpracy z organizacjami
pozarządowymi. Współpraca organów administracji pozarządowych może odbywać się
poprzez zlecenie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych, wzajemne
informowanie się o planowanych kierunkach działalności i inne formy określone w ustawie
o pożytku publicznym i o wolontariacie. Niniejszy program jest wyznaczeniem kierunków
współpracy Gminy Suwałki z organizacjami pozarządowymi oraz formy i zasad współpracy
z tymi organizacjami w roku 2008.
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
XII/111/07 w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Suwałki z organizacjami
pozarządowymi na 2008 rok – stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
Ad. 14
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Pan Dariusz Saweliew – Kierownik Ref. ds. PSG poinformował, że prowadzenie działań
związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji
społecznej osób uzależnionych od alkoholu należy do zadań własnych gminy. Ustawa
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi obejmuje 6 zadań. Realizacja
tych zadań jest prowadzona w postaci Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych. Obowiązkiem organu stanowiącego gminy jest uchwalenie
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na każdy rok
budżetowy w celu prawidłowej realizacji zadań wynikających z ustawy o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Program będzie realizowany zgodnie
z ustawą przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suwałkach oraz Referat ds. Polityki
Społeczno-Gospodarczej Urzędu Gminy Suwałki i inne organizacje.
Radny Józef Jankowski – myśmy rozmawiali na temat dużych kosztów (45 tys. zł ) na
Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych gdyż je skład jest aż 9 osobowy.
Pan Dariusz Saweliew – Kierownik Ref. Ds. PSG – powiedział, że tą sprawę wyjaśniał na
wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy, że może być mniejszy skład komisji nie jest to
duży problem. Jeżeli chodzi o tych 9 osób, to nie wszystkie osoby bezpośrednio na każdej
komisji biorą udziału. Nie jest powiedziane, że 9 osób uczestniczy w każdej komisji. Jest to
grupa osób przeszkolona do podejmowania wiążących decyzji.
Radna Wiesława Malinowska – poinformowała, że Przewodniczący Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na spotkaniu Komisji Społecznej zasugerował, że
wręcz mu przeszkadza taka liczba członków komisji lepiej by się pracowało w mniejszej
liczebnie i uważa, że maksymalnie 6 osób to wystarczająco. Wniosek ze strony członków
Komisji Społecznej był taki, żeby jeszcze raz Wójt Gminy rozpatrzył zasadność liczebności
tej komisji.
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Pan Maciej Suchocki - Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. Udział
w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych. Głosów
przeciwnych nie było, wstrzymało się 2 radnych. Podjęto UCHWAŁĘ Nr XII/112/07
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych - stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
Ad. 15
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
i Przeciwdziałania Narkomanii.
Pan Dariusz Saweliew – Kierownik Ref. ds. PSG poinformował, że zgodnie z ustawą z dnia
29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, prowadzenie działań związanych
z profilaktyką i przeciwdziałaniem narkomanii należy do zadań własnych gminy.
Obowiązkiem organu stanowiącego gminy jest uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki
i Przeciwdziałania Narkomanii na każdy rok budżetowy w celu prawidłowej realizacji zadań
wynikających z ustawy o narkomanii. Program będzie realizowany zgodnie z ustawą przez
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suwałkach oraz Referat ds. Polityki
Społeczno-Gospodarczej Urzędu Gminy Suwałki i inne organizacje.
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 14 radnych. Głosów
przeciwnych nie było, wstrzymał się 1 radny. Podjęto UCHWAŁĘ Nr XII/112/07
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Narkomanii stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
Ad. 16
Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr X/99/07 Rady Gminy Suwałki
z dnia 30 października 2007 r. w sprawie zasad przyznawania usług opiekuńczych,
ustalenia odpłatności i zwolnień za świadczone usługi.
Pani Beata Skrocka – Kierownik GOPS wyjaśniła, że Podlaski Urząd Wojewódzki, Wydział
Nadzoru i Kontroli, zakwestionował w podjętej uchwale brak zapisu zgodnego z art. 50
ustawy o pomocy społecznej. Należy dopisać brakujące sformułowanie „ z wyłączeniem
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi”.
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
XII/113/07
zmieniająca Uchwałę Nr X/99/07 Rady Gminy Suwałki z dnia
30 października 2007 r. w sprawie zasad przyznawania usług opiekuńczych, ustalenia
odpłatności i zwolnień za świadczone usługi – stanowi załącznik nr 17 do protokołu.
Ad. 17
Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr X/100/07 Rady Gminy
Suwałki z dnia 30 października 2007 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za
świadczenia z pomocy społecznej.
Pani Beata Skrocka – Kierownik GOPS wyjaśniła, że Podlaski Urząd Wojewódzki, Wydział
Nadzoru i Kontroli, zakwestionował w podjętej uchwale brak zapisu zgodnego z art. 96
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ustawy o pomocy społecznej. Należy dopisać brakujące sformułowanie „przyznane pod
warunkiem zwrotu”.
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
XII/114/07 zmieniająca Uchwałę Nr X/100/07 Rady Gminy Suwałki z dnia
30 października 2007 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy
społecznej – stanowi załącznik nr 18 do protokołu.
Ad. 18
Rozpatrzenie projektu uchwały w określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone
dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązku wymiarze godzin.
Pani Irena Walendzewicz – Kierownik Gminnego Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego
Szkół poinformowała, że zgodnie z art. 42 ust. 3 ustawy - Karty Nauczyciela nauczyciele
szkół podstawowych, gimnazjów realizują swoje zajęcia w wymiarze 18 godzin. Sytuacja
zaczyna się komplikować, jeżeli w ramach jednego etatu następuje łączenie zajęć o różnym
pensum, np. 9 godzin języka polskiego i 10 godzin w bibliotece. Najpierw należy potwierdzić
kwalifikacje nauczyciela. Gdy uporamy się z problemem kwalifikacji, trzeba dokonać
łączenia pensum o różnym wymiarze. Uprawniony jest do tego tylko organ prowadzący na
podstawie art. 42 ust. 7 Karty Nauczyciela. Po uzyskaniu opinii organu sprawującego nadzór
pedagogiczny (Kuratora Oświaty), organ prowadzący szkołę lub placówkę określa
tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach (jednego)
stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym
wymiarze godzin. Znaczy to, że organ prowadzący ustala wymiar pensum. W projekcie w/w
uchwały opisane są zasady ustalania pensum nauczycielom, którzy realizują zajęcia o różnym
tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
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
XII/115/07 w sprawie w określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk
o różnym tygodniowym obowiązku wymiarze godzin - stanowi załącznik nr 19 do
protokołu.
Ad. 19
Odpowiedzi na zapytania i interpelacje:
Pan Tadeusz Chołko – Wójt Gminy udzielił odpowiedzi:
- Odnośnie ogranicznika prędkości ruchu na odcinku drogi powiatowej przy szkole
w Starym Folwarku (policjantów leżących) – wyjaśnił, że Urząd Gminy wystąpi do
Powiatowego Zarządu Dróg w Suwałkach z prośbą żeby ten wniosek był
zrealizowany.
-

Odnośnie szkoleń dla rolników - poinformował, że w tej sprawie kontaktował się
z Kierownikiem Doradztwa Rolniczego w Suwałkach, który nie potrafił jednoznacznie
odpowiedzieć czy na terenie Gminy Suwałki były takie szkolenia prowadzone.
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Poinformował, że zajęcia praktyczne były u Pana Sidorka w Żywej Wodzie na temat
wzajemnej zgodności, których Zespół Doradztwa Rolniczego był organizatorami
i zawiadamiał rolników. Były dość ciekawe tematy: nowe wymogi gospodarstw
ubiegających się o dopłaty bezpośrednie, ochrona środowiska, dobrostan zwierząt,
zdrowie ludności i dobra kultura rolnicza. Szkolenia w dalszym ciągu będą z zakresu
gospodarki ekologicznej. Prosiłem żeby byli w kontakcie z gminą, wtedy byśmy mogli
poinformować rolników.
-

W sprawie wywozu śmieci z przystanków – wyjaśnił, że jeżeli chodzi o przystanki
PGK to obowiązek sprzątania przystanków należy do PGK w Suwałkach. Jeżeli
chodzi o przystanki PKS sprząta gmina. Prowadzone są rozmowy z firmami, które
w danych miejscowościach wywożą śmieci, żeby również sprzątały przystanki
autobusowe.

-

Sprawa oświetlenia ulicznego i chodników w miejscowości Gawrych Ruda – wyjaśnił,
że oświetlenie zostanie wykonane po nowym roku. Natomiast jeżeli chodzi o sprawę
chodników jest to droga powiatowa i będzie problem. W chwili obecnej
w m. Płociczno jest budowany chodnik przy zaangażowaniu gminy została kupiona
kostka i przyznane środki finansowe w kwocie 18 tys. zł. Dlatego jedyne rozwiązanie
jeżeli sami jako gmina włączymy się ale będzie zależało od rady.

-

Odnośnie przystanku przy szkole Nr 11 w Suwałkach - poinformował, że będzie
prowadził rozmowy w tej sprawie z PGK w Suwałkach.

-

Odnośnie światła ulicznego gaszenia o godz. 23ºº i zapalania o godz. 5º- wyjaśnił, że
zostały wstawione zegary astronomiczne i we wszystkich wsiach na terenie gminy
zostało ujednolicone.

-

Odnośnie wycinki drzew w Wychodnym od szosy do straży – poinformował, że
w najbliższym czasie zostaną wycięte.

-

Odnośnie remontu dróg – wyjaśnił, że drogi żwirowe będą w tym tygodniu
naprawiane.

Pani Irena Walendzewicz – Kierownik GZEAS wyjaśniła odnośnie pomocy materialnej dla
uczniów. Są dwa rodzaje pomocy materialnej, jedna o charakterze socjalnym, a druga
o charakterze motywacyjnym. O charakterze socjalnym są to stypendia szkolne i zasiłek
szkolny. Natomiast drugi rodzaj pomocy jest to pomoc materialna o charakterze
motywacyjnym, są to stypendia za wyniki w nauce i za osiągnięcia sportowe. I to odbywa się
na bazie szkoły i jest w gestii dyrektorów szkół. Szkoła może udzielić stypendium za wyniki
w nauce lub za osiągnięcia sportowe, oczywiście obejmuje to stypendium dopiero uczniów od
klasy IV szkoły podstawowej i po odbytym semestrze dopiero są widoczne osiągnięcia
w nauce czy w sporcie jakie miał uczeń. O tym decyduje średnia ocen w okresie lub też
w semestrze. Średnia ocen jest konsultowana z opinią rady pedagogicznej samorządu
uczniowskiego. Z tego co wiadome średnia ocen w mieście Suwałki jest bardzo wygórowana
i gmina nic do tego nie ma. Komisja stypendialna ustala średnią ocen i wniosek o przyznanie
stypendium danemu uczniowi za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe. Z wnioskiem
występuje wychowawca do komisji stypendialnej. Komisja stypendialna rozpatruje wniosek
ale decyduje o tym dyrektor szkoły. Wszystko zależy od regulaminu i od kryteriów jakie
sobie postawiła szkoła. Także bliższych informacji proszę zasięgać u dyrektorów szkół.
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Pan Tadeusz Chołko – Wójt Gminy zaprosił wszystkich radnych, sołtysów na wigilię gminną
w dniu 19 grudnia 2007 r. na godz. 13ºº.
Ad. 20
Zamknięcie obrad.
Pan Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady Gminy po wyczerpaniu porządku obrad
zamknął obrady XII Sesji Rady Gminy Suwałki.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokołowała
Halina Marcinkiewicz

Przewodniczący Rady
Maciej Suchocki
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