P R O T O K Ó Ł Nr XIII/08
z obrad XIII Sesji Rady Gminy Suwałki w dniu 14 marca 2008 roku.
Obrady Sesji trwały od godz. 900 – 1300 w sali Urzędu Gminy Suwałki.
Obrady XIII Sesji Rady Gminy Suwałki prowadził Przewodniczący Rady Gminy Suwałki
Maciej Suchocki.
Radni obecni na sali obrad według załączonej listy obecności – załącznik nr 1 do protokołu.
Nieobecny Radny Andrzej Safinowski.
W obradach uczestniczyli: Tadeusz Chołko – Wójt Gminy, Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz
Gminy, Danuta Bućko – Skarbnik Gminy, Irena Walendzewicz – Kierownik Gminnego
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół, Beata Skrocka – Kierownik Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach, Dariusz Saweliew – Kierownik Referatu ds.
Polityki Społeczno-Gospodarczej, Sławomir Mitros – radca prawny, Józef Grabowski –
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Suwałkach, Helena Balonis - Dyrektor Zespołu Szkół
w Płocicznie-Tartak, Małgorzata Lewczuk – Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej
w Płocicznie-Tartak, Bożena Omiljanowicz – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Starym
Folwarku, Grażyna Jacewicz – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Poddubówku, Stanisław
Szwengier – Radny Powiatu, Ryszard Jankowski – Przewodniczący Rady Sołeckiej wsi
Płociczno, sołtysi wsi - listy obecności stanowią załączniki nr 2-4 w załączeniu do
protokołu.
Ad. 1
Otwarcie obrad.
Pan Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady otworzył obrady XIII 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.
Do porządku obrad radni nie zgłosili uwag, wobec czego Przewodniczący Rady poddał pod
głosowanie porządek obrad. Udział w głosowaniu wzięło 14 radnych. Za przyjęciem
porządku obrad głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Porządek obrad XIII Sesji Rady Gminy Suwałki został przyjęty jednogłośnie.
Porządek obrad jest następujący:
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XII 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 przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy Suwałki na 2008 rok.
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9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
przyjęcia planu pracy Komisji
Rolniczo-Gospodarczej Rady Gminy Suwałki na 2008 rok.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Społecznej
Rady Gminy Suwałki na 2008 rok.
11. Sprawozdanie z zakresu umorzonych wierzytelności oraz udzielonych ulg z tytułu
należności do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
Ordynacja podatkowa.
12. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach za
2007 rok.
13. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych Gminy Suwałki za 2007 rok.
14. Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Płocicznie-Tartak za
2007 rok.
15. Zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Wójta
Gminy Suwałki sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2007 rok.
16. Zapoznanie z opinią Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Suwałki w sprawie wykonania
budżetu Gminy Suwałki za 2007 rok.
17. Zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Komisję
Rewizyjna Rady Gminy Suwałki wniosku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy
absolutorium.
18. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2007 rok oraz podjęcie uchwały
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Suwałki absolutorium z tytułu wykonania
budżetu Gminy Suwałki za 2007 rok.
19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Suwałki na rok
2008.
20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/67/07 Rady
Gminy Suwałki z dnia 17 sierpnia 2007 roku w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego części wsi Przebród w Gminie Suwałki.
21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia
zasadniczego i uzgodnienia wartości jednego punktu w złotych dla pracowników
gminnych jednostek organizacyjnych.
22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form
doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2008 r.
23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia regulaminu wynagradzania
nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych
przez gmine Suwałki.
24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze
bezprzetargowej nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Nowa Wieś.
25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiany działek w obrębie ewidencyjnych
Leszczewek i Czerwony Folwark.
26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze
bezprzetargowej nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Sobolewo.
27. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nabycia działek nr 3/1 i 5/1 w obrębie
Magdalenowo i Wigry.
28. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr VII/64/07 Rady Gminy
Suwałki z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie zamiany działek w obrębie
ewidencyjnym Magdalenowo i Wigry.
29. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia Związku Międzygminnego
„Suwalszczyzna”.
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30. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju i Modernizacji
urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Gminy Suwałki na lata 2008-2012.
31. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
32. Rozpatrzenie wniosku Radnego Pana Józefa Jankowskiego.
33. Zamknięcie obrad.
Ad. 3
Przyjęcie protokołu z obrad XII Sesji Rady Gminy Suwałki.
Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z obrad XII Sesji wyłożony był do wglądu
w Urzędzie Gminy. Radni nie wnieśli uwag do protokołu. Następnie 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 XII Sesji został
przyjęty jednogłośnie przez Radę Gminy.
Ad. 4
Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy oraz z wykonania uchwał w okresie między
sesjami.
Tadeusz Chołko – Wójt Gminy przedstawił sprawozdanie z działalności Wójta Gminy od
ostatniej sesji Rady Gminy za okres od dnia 10 grudnia 2007 r. do dnia 14 marca 2008 r.
Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy przedstawił sprawozdanie z wykonania uchwał
w okresie między sesjami.
Rada Gminy przyjęła sprawozdanie z działalności Wójta Gminy i wykonania uchwał
- załączniki nr 5-6 do protokołu.
Ad. 5
Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy Suwałki.
Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej, Komisji Rolniczo-Gospodarczej i Komisji
Społecznej Rady Gminy radni otrzymali w materiałach sesyjnych.
Radny Marek Jeromin – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zapoznał ze sprawozdaniem
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy – sprawozdanie stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Radny Józef Jankowski – stwierdził, że jest członkiem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy
Suwałki i ma zastrzeżenia do sprawozdania Komisji Rewizyjnej. Przytoczył z regulaminu
Komisji Rewizyjnej cytat: „Komisja jest organem, który na bieżąco kontroluje i opiniuje.
Komisja dokonuje kontroli z punktu widzenia interesów gminy kryterium gospodarności,
rzetelności oraz zgodności z prawem” i ze statutu gminy cytat: „Członkowie komisji są
obowiązani przestrzegać ogólnie obowiązujących przepisów prawa i w tym w szczególności
dotyczących ochrony tajemnicy państwowej, służbowej obowiązujących w kontrolowanej
jednostce oraz ochrony danych osobowych”. Natomiast w sprawozdaniu komisji jest
napisane, że Komisja pozytywnie zaopiniowała przekazanie pogorzelcom wsi Płociczno
drewno na więźbę dachową – Radny Jankowski był przeciwny. Cytat: „Pisze Pan nieprawdę,
mieszkańcy mają do mnie pretensję. Sekretarz Gminy wtedy na komisji powiedział, że
z Płociczna wytniemy, damy drzewo – powiedziałem, że nie z Płociczna więcej nie wytniecie.
Dlaczego się uparłem. Jeden z mieszkańców z Płociczna przyniósł mi kartkę, że wycięto 30
sosen a było to miesiąc przed pożarem. Więcej jeśli wycięto 30 sosen to powiedziałem więcej
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nie wytną już, bo i tak spustoszenie wielkie zrobiono tym lesie. 134 sosny wycięto, o których
nic nie mówiłem”.
Przewodniczący Rady – zwrócił się do radnego Józefa Jankowskiego czy ma zapytania do
sprawozdania.
Radny Józef Jankowski – powiedziałem, że nie zgadzam się z lasu w Płocicznie bo już
zostało wycięte. Na posiedzeniu Komisji Sekretarz Gminy poinformował Komisje gdzie
zostało rozchodowane drzewo, wyjaśnił między innymi, że na cmentarz w Płocicznie, na
kładki, na cmentarze itd. Natomiast powiedziałem, że na cmentarz w Płocicznie te drzewo nie
poszło. Sekretarz Gminy mówił że 40 letnie sosny wycinano a tam są ponad 100 letnie.
Sekretarz twierdził, że to drzewo poszło na cmentarz . Twierdziłem na komisji, że nie jest to
drzewo z tego lasu bo stolarz wykonał robotę ze Starego Folwarku, wystawił fakturę na
drzewo dębowe. A przecież w lesie w Płocicznie dębu nie ma a Sekretarz potwierdził, że te
drzewo poszło rozchodowane na to, więc jest to nieprawda i Komisja Rewizyjna została
wprowadzona w błąd.
Przewodniczący Rady – zwrócił się do Radnego Józefa Jankowskiego o przedstawienie
zarzutów jakie ma do sprawdzenia Komisji Rewizyjnej gdyż zaczyna dużo tematów i nie
wiadomo o co chodzi.
Radny Józef Jankowski – powiedział, że Komisja Rewizyjna została wprowadzona w błąd,
została poinformowana niezgodnie z prawdą w sprawie rozchodowania drzewa.
Przewodniczący Rady po raz kolejny zwrócił się do Radnego Jankowskiego Józefa czy ma
jakieś zastrzeżenia do sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
Radny Józef Jankowski stwierdził, że sprawozdanie Komisji Rewizyjnej jest nierzetelnie
napisane bo z jego punktu widzenia Przewodniczący Komisji jest manipulowany, bo pisze
protokół a dopiero on się dowiaduje członek Komisji jak otrzymuje materiały co było
napisane, wnioskuje o zmianę przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Komisja Rewizyjna
nie może być oszukiwana, musi być oparta na prawie i wiarygodności.
Przewodniczący Rady – wyjaśnił, że zgodnie z § 32 ust. 2 Statutu Gminy Suwałki –
członkowie komisji wybierają ze swego grona przewodniczącego komisji.
Radny Józef Jankowski – wystąpił z wnioskiem o zmianę członka komisji Rewizyjnej Rady
Gminy Marka Jeromin.
Radny Józef Jankowski – na posiedzeniu komisji był Pan Saweliew i zadawałem pytania nie
ujęte w protokole Komisji to bardzo ważna rzecz bo chodziło o drugi cmentarz jak tam
„fuszerka” odstawiona.
Przewodniczący Rady – Panie Józefie odbieram Panu głos.
Radny Józef Jankowski – odpowiedział, że nie ma Pan prawa.
Przewodniczący Rady ogłosił przerwę godz. 930-940.
Przewodniczący Rady – z tego względu, że został zgłoszony wniosek przez Radnego Józefa
Jankowskiego o wykluczenie Pana Marka Jeromina ze składu Komisji Rewizyjnej zgodnie
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z ustawą o samorządzie gminnym rada gminy może wprowadzić zmiany w porządku obrad
bezwzględną większością ustawowego składu rady. W związku z tym należy do porządku
obrad wprowadzić: - Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę NR I/3/06 Rady Gminy Suwałki
z dnia 23 listopada 2006 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Suwałki
i zaproponował jako pkt 6.porządku obrad.
Przewodniczący Rady – Maciej Suchocki poddał pod głosowanie wprowadzenie
proponowanej zmiany do porządku obrad. Głosowało 14 radnych. Za wprowadzeniem
zmiany do porządku obrad głosowało 14 radnych czyli wszyscy obecni. Głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było. Proponowana zmiana do porządku obrad została przyjęta
jednogłośnie.
Radny Feliks Złotnik – Przewodniczący Komisji Rolniczo-Gospodarczej zapoznał ze
sprawozdaniem Komisji Rolniczo-Gospodarczej Rady Gminy – sprawozdanie stanowi
załącznik nr 8 do protokołu.
Radna Wiesława Malinowska – Przewodnicząca Komisji Społecznej zapoznała
ze sprawozdaniem Komisji Społecznej Rady Gminy – sprawozdanie stanowi załącznik nr 9
do protokołu.
Na obrady sesji Rady Gminy przybył radny Andrzej Safinowski – godz. 10ºº.
Przerwa godz. 1005-1020.
Dotychczasowa numeracja porządku obrad XIII Sesji Rady Gminy uległa zmianie.
Ad. 6
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę NR I/3/06 Rady Gminy Suwałki
23 listopada 2006 r. w sprawie powołania Komisji Rady Gminy Suwałki.
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Maciej Suchocki - Przewodniczący Rady – wyjaśnił, że został zmieniony porządek obrad
i wprowadzono jako pkt 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę NR I/3/06 Rady Gminy
Suwałki z dnia 23 listopada 2006 r. w sprawie powołania Komisji Rady Gminy Suwałki.
Został zgłoszony wniosek przez Radnego Józefa Jankowskiego o wykreślenie ze składu
Komisji Rewizyjnej Radnego Marka Jeromina. Zgodnie z § 33 ust. 1 Statutu Gminy Suwałki
Komisja Rewizyjna Rady Gminy Suwałki działa w składzie 5 radnych więc jest potrzeba
wskazania kandydata na miejsce Radnego Marka Jeromina. Zwrócił się do Radnego Józefa
Jankowskiego czy wskaże kandydata na miejsce Radnego Marka Jeromina.
Radny Józef Jankowski – odpowiedział, że członków komisji powołuje rada i radni zgłaszają
wnioski on nie musi może ktoś inny podać.
Radny Henryk Butkiewicz – Wiceprzewodniczący Rady – zgłosił do składu Komisji
Rewizyjnej Rady Gminy Suwałki w miejsce Radnego Marka Jeromina zaproponował
Radnego Mariana Wiszniewskiego.
Radny Marian Wiszniewski wyraził zgodę.
Radni nie zgłosili innych kandydatów.
Przewodniczący Rady – zwrócił się z zapytaniem do rady czy są jeszcze jakieś inne wnioski
do projektu uchwały.
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Radny Marek Jeromin – wystąpił z wnioskiem do projektu uchwały o wprowadzenie zmiany
w składzie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Suwałki poprzez wykreślenie ze składu komisji
Rewizyjnej Radnego Józefa Jankowskiego.
Radny Henryk Butkiewicz – Wiceprzewodniczący Rady zgłosił do składu Komisji
Rewizyjnej Rady Gminy Suwałki w miejsce Radnego Józefa Jankowskiego zaproponował
Radnego Andrzeja Safinowskiego.
Radny Andrzej Safinowski wyraził zgodę.
Radni nie zgłosili innych kandydatów.
Przewodniczący Rady poddał wnioski do projektu uchwały pod głosowanie.
- Wniosek Radnego Józefa Jankowskiego – w uchwale Nr I/3/06 Rady Gminy Suwałki z dnia
23 listopada 2006 r w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Suwałki § 1 pkt
4) Marek Jeromin zastępuje się Marian Wiszniewski. Głosowało 15 radnych. Za głosów nie
było, - przeciw 12 radnych, - wstrzymało się 3 radnych. Wniosek nie został przyjęty.
Przewodniczący Rady nie udzielił głosu Radnemu Józefowi Jankowskiemu.
- Wniosek Radnego Marka Jeromina – w uchwale Nr I/3/06 Rady Gminy Suwałki z dnia 23
listopada 2006 r w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Suwałki § 1 pkt
3) Józef Jankowski zastępuje się Andrzej Safiniowski. Głosowało 15 radnych. Za głosowało
12 radnych, - przeciw 2 radnych, - wstrzymał się 1 radny. Wniosek został przyjęty.
Przewodniczący Rady stwierdził, że do projektu uchwały wniosek Radnego Józefa
Jankowskiego o wykreślenie Radnego Marka Jeromina ze składu Komisji Rewizyjnej Rady
Gminy został odrzucony a wniosek Marka Jeromina o wykreślenie Radnego Józefa
Jankowskiego ze składu Komisji Rewizyjnej został przyjęty większością głosów.
W związku z tym Przewodniczący Rady odczytał i poddał pod głosowanie projekt uchwały
zmieniającej uchwałę NR I/3/06 Rady Gminy Suwałki z dnia 23 listopada 2006 r. w sprawie
powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Suwałki.
Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 10 radnych,
przeciw – 3 radnych, wstrzymało się 2 radnych. Podjęto większością głosów UCHWAŁĘ Nr
XIII/116/08 zmieniająca uchwałę NR I/3/06 Rady Gminy Suwałki z dnia 23 listopada
2006 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Suwałki - stanowi
załącznik nr 10 do protokołu.
Ad. 7
Interpelacje i zapytania.
Tadeusz Chołko – Wójt Gminy poinformował, że uczennica Szkoły Podstawowej
w Starym Folwarku Adrianna Wasilewska uczestniczyła w ogólnopolskim konkursie
„Ojczyzna Polszczyzna” na którym zajęła 10 miejsce. Jest to bardzo wysokie miejsce
i cieszymy się, że mamy tak zdolne dziecko w naszej gminie. Złożył gratulacje i życzył
wszystkiego najlepszego. Podziękował Dyrektor Szkoły Podstawowej w Starym Folwarku
Pani Bożenie Omiljanowicz.
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Starym Folwarku - Bożena Omiljanowicz poinformowała,
że był to konkurs językowy ogólnopolski zorganizowany przez instytut naukowy przez
Stowarzyszenie Ojczyzna Polszczyzna. Do konkursu na etapie szkolnym przystąpiło 10 tys.
dzieci. W Suwałkach startowało 40 dzieci. Do etapu rejonowego zakwalifikowało się 14
uczniów i z tego 4 uczennice były ze Starego Folwarku. Na etap ogólnopolski
zakwalifikowała się Adrianna Wasilewska i było 43 dzieci. Najwyższy wynik na tym
konkursie był 47 punktów, Adrianna otrzymała 40 punktów.
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Tadeusz Chołko - Wójt Gminy poinformował, że szkoły podstawowe z terenu Gminy Suwałki
zajęły I miejsce w wynikach nauczania. Komisja egzaminacyjna, która sprawdzała wyniki
nauczania udowodniła, że mamy zdolnych uczniów, że nauczyciele dobrze pracują
a dyrektorzy dobrze organizują pracę.
Zespół Szkół w Płocicznie-Tartak zdobył puchar za zajęcie III miejsca z terenu powiatu za
osiągnięcia sportowe.
Dyrektor Zespołu Szkół w Przebrodzie poinformowała, że przygotowują się do nadania
imienia i sztandaru szkole. Zaprosiła Przewodniczącego Rady do honorowego komitetu
organizacyjnego, który będzie działał przy organizacji dotyczącej nadania imienia i sztandaru
szkole.
Henryk Butkiewicz – Wiceprzewodniczący Rady – w związku z tym, że jak ze sprawozdania
Komisji Rewizyjnej wynikało jest prowadzona jakaś sprawa przez prokuraturę a inne komisje
nie były o tym fakcie poinformowane, zwrócił się z prośbą o przedstawienie więcej
szczegółów, czy faktycznie jest takie postępowanie prowadzone, na czyj wniosek i w jakiej
sprawie.
Radny Józef Jankowski – zwrócił się z zapytaniem do Przewodniczącego Rady czy zna
przepisy kiedy może odebrać głos radnemu. Czy dobrze postąpił to jeszcze wyjaśnimy.
Posiada dokumenty, że jest osobą niepełnosprawną i w związku z tym ma pewne prawa. To
jest uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, która np. mówi: do dostępu informacji
możliwości komunikacji międzyludzkiej. Stwierdził, że Przewodniczący złamał prawo dla
osoby niepełnosprawnej I grupy. Oświadczył, że złoży zażalenie gdyż nie może tego robić, za
takie rzeczy traci się stanowisko. Ma jeszcze jeden przywilej cytat: „jako senior i nie może
Pan postępować jak ze śmieciem Panie Przewodniczący, zawnioskuję za odwołaniem
Przewodniczącego – złożę wniosek. Ja nie muszę być w Komisji Rewizyjnej, każdy radny ma
prawo do wszystkiego i może zrobić i nie pozwolić, żeby została ukradziona ani jedna
złotówka. Nie muszę być ale jeśli ja postawiłem wniosek zgodnie z prawdą o wykluczenie,
uzasadniłem a Pan przyjął wniosek, żeby mnie wykluczyć bez żadnego uzasadnienia – czy to
zgodnie z prawem na łapu capu szybciej, żeby się pozbyć Jankowskiego. Ja bez Komisji
Rewizyjnej zrobię jeszcze więcej. Ze względu nawet na stan mego zdrowia rozmyślałem zrzec
się mandatu. Ale jeszcze raz Panu mówię sprawa pójdzie do prokuratury jak Pan postępujesz
z radnym niepełnosprawnym, żeby Pan był pewny, nie wolno Panu tego robić ani Wójtowi ani
innemu”.
Przewodniczący Rady – zwrócił się ponownie do Radnego Józefa Jankowskiego z prośbą
o zadawanie na temat interpelacji i zapytania, bo jeszcze raz Panu zabiorę głos.
Radny Józef Jankowski – zwrócił się z zapytaniem do Sekretarza Gminy ile jeszcze nieszczęść
musi być, pożarów w naszej wsi żeby nie było czym ugasić pożaru. W kadencji Pana Wójta
było osiem pożarów w Płocicznie-Tartak, hala paliła się 100 m od hydrantu nie było wody,
następny budynek palił się też nie było wody. Ostatnio był pożar w Płocicznie, przyjechał wóz
strażacki nie było wody, w hydrantach nie było wody, a zbiornik retencyjny na 20 tys. l wody
został zasypany bo Wójt kazał dla Pana Wnuka zasypać. Złożyłem wniosek o wybudowanie
hydrantów. Ile jeszcze nieszczęść będzie żeby doprowadzić do bezpieczeństwa przed tymi
skutkami.
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Sołtys wsi Lipniak – poruszył sprawę drogi asfaltowej we wsi Lipnik, która prowadzi do nowo
budowanego ośrodka. Ośrodek rozpocznie swoją działalność od miesiąca czerwca na bardzo
dużą skalę, jest przewidywane około 120 osób dziennie a droga asfaltowa jest bardzo wąska.
W tej chwili trwa budowa tego ośrodka i jeździ bardzo dużo samochodów co jest
niebezpiecznie ponieważ droga jest wąska i nie można się wyminąć, żeby tą sprawę w jakiś
sposób rozwiązać np. wykonać gdzie możliwe kilka zatoczek.
Radny Józef Jankowski zwrócił się z zapytaniem do Wójta Gminy ponieważ sprawa ciągnie
się kilka miesięcy a władze gminy robiły wszystko, żeby uniemożliwić wyjaśnienie tej sprawy.
Została nawet powołana komisja „kadłubkowa” nie wyjaśniono, nie wiadomo co tam jest.
Więc jeśli wszystko się robi, jeżeli prowadzi się walkę z mieszkańcami, którzy głosowali na
Wójta a teraz prowadzi się walkę z tymi mieszkańcami, że ktoś krzywdzi i oszukuje i tak samo
zostałem poszkodowany i sprawa nie wyjaśniona. Zwrócił się z zapytaniem do Wójta Gminy
jak postąpi w przyszłości z Panem Wnukiem, ponieważ go oszukał i okradł, wielu
mieszkańców skrzywdził a Wójt robi wszystko żeby sprawa nie została dograna.
Poinformował, że niebawem opuści obrady sesji ze względu na stan zdrowia ponieważ bardzo
źle się czuje.
Radny Feliks Złotnik – zapytał czy równarki pojechały już na drogi żwirowe.
Ryszard Jankowski - Przewodniczący Rady Sołeckiej zwróci się z zapytaniem:
– jakie prawa i obowiązki posiada rada sołecka, dlaczego nie ma tego na piśmie;
– czy jest zgodne z prawem, żeby Pan Wnuk w umowie o pobór wody wykorzystywał nasze
dane osobowe.
Sołtys wsi Wychodne – zwrócił się z prośbą o odwodnienie drogi gminnej (wykonanie rowów)
na odcinku od Augustynowicza do krzyżówek we wsi Wychodne ponieważ gdy padają deszcze
cały czas na asfalcie stoi woda.
Maciej Suchocki Przewodniczący Rady – zwrócił się z zapytaniem co z budową wiaty
przystankowej w m. Krzywem koło siedziby Wigierskiego Parku Narodowego.
Radna Wiesława Malinowska zwróciła się z zapytaniem do Wójta Gminy na temat
zagospodarowania odpadów na terenie Gminy Suwałki ponieważ była taka informacja, że
gmina postara się zakupić worki do segregacji i wspomóc mieszkańców w rozwiązaniu
problemu. Zapytała kiedy nastąpi segregacja śmieci i bezpłatny odbiór tych posegrowanych
śmieci od mieszkańców gminy.
Ad. 8
Wnioski i oświadczenia – nie zgłoszono.
Ad. 9
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy na 2008 rok.
Maciej Suchocki - Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W głosowaniu brało udział 15 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Podjęto zatem jednogłośnie UCHWAŁĘ
Nr XIII/117/08 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy na 2008
rok - stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
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Ad. 10
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
Rolniczo-Gospodarczej Rady Gminy na 2007 rok.

przyjęcia

planu

pracy

Komisji

Przewodniczący Rady - Maciej Suchocki poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W głosowaniu brało udział 15 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Podjęto zatem jednogłośnie UCHWAŁĘ
Nr XIII/118/08 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rolniczo-Gospodarczej Rady
Gminy na 2008 rok - stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
Ad. 11
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Społecznej
Rady Gminy na 2008 rok.
Maciej Suchocki - Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W głosowaniu brało udział 15 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Podjęto zatem jednogłośnie UCHWAŁĘ
Nr XIII/119/07 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Społecznej Rady Gminy na 2008
rok - stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
Ad. 12
Sprawozdanie z zakresu umorzonych wierzytelności oraz udzielonych ulg z tytułu
należności do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
Ordynacja podatkowa.
Przewodniczący Rady poinformował, że ze sprawozdaniem tym zapoznały się Komisje Rady
Gminy na wspólnym posiedzeniu w dniu 29 lutego 2008 roku.
Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś z Radnych ma jakieś pytania do
sprawozdania. Głosów w dyskusji nie było i Przewodniczący Rady poddał sprawozdanie pod
głosowanie. W głosowaniu brało udział 15 radnych. Za przyjęciem sprawozdania głosowało
15 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Sprawozdanie z zakresu umorzonych wierzytelności oraz udzielonych ulg z tytułu należności,
do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.
w 2006 roku przyjęto zatem jednogłośnie - stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
Ad. 13
Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach
za 2006 rok wszyscy radni otrzymali z zaproszeniem na sesję.
Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady poinformował, że ze sprawozdaniem tym zapoznały
się Komisje Rady Gminy na wspólnym posiedzeniu w dniu 29 lutego 2008 roku.
Zapytał, czy ktoś z Radnych ma jakieś pytania do sprawozdania. Głosów w dyskusji nie było.
Przewodniczący Rady poddał sprawozdanie pod głosowanie. W głosowaniu brało udział 15
radnych. Za przyjęciem sprawozdania głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.
Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach
za 2007 rok przyjęto zatem jednogłośnie - stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
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Ad. 14
Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych Gminy Suwałki za 2007 rok.
Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady poinformował, że ze sprawozdaniem tym zapoznały
się Komisje Rady Gminy na wspólnym posiedzeniu w dniu 29 lutego 2008 roku.
Zapytał, czy ktoś z Radnych ma jakieś pytania do sprawozdania. Głosów w dyskusji nie było
i Przewodniczący Rady poddał sprawozdanie pod głosowanie. W głosowaniu brało udział 15
radnych. Za przyjęciem sprawozdania głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych nie było,
wstrzymał się 1 radny.
Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych Gminy Suwałki za 2007 rok przyjęto większością głosów - stanowi załącznik
nr 16 do protokołu.
Ad. 15
Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Płocicznie-Tartak
za 2007 rok.
Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady poinformował, że ze sprawozdaniem tym zapoznały
się Komisje Rady Gminy na wspólnym posiedzeniu w dniu 29 lutego 2008 roku. Zapytał, czy
ktoś z Radnych ma jakieś pytania do sprawozdania. Głosów w dyskusji nie było.
Przewodniczący Rady poddał sprawozdanie pod głosowanie. W głosowaniu brało udział 15
radnych. Za przyjęciem sprawozdania głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.
Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Płocicznie-Tartak za 2007 rok
przyjęto jednogłośnie - sprawozdanie stanowi załącznik nr 17 do protokołu.
Ad. 16
Zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Wójta
Gminy Suwałki sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2007 rok.
Wójt Gminy – Tadeusz Chołko zapoznał z uchwałą Nr RIO.V.0131-1-5/08 składu
orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 11 marca 2008 roku
w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Suwałki sprawozdaniu
z wykonania budżetu za 2007 rok - kserokopia uchwały stanowi załącznik nr 18 do
protokołu.
Ad. 17
Zapoznanie z opinią Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Suwałki w sprawie wykonania
budżetu Gminy Suwałki za 2007 rok.
Marek Jeromin – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Gminy zapoznał z pozytywną
opinią Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Suwałki z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie
wykonania budżetu Gminy Suwałki za 2007 rok - opinia komisji stanowi załącznik 19 do
protokołu.
Ad. 18
Zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Komisję
Rewizyjna Rady Gminy Suwałki wniosku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy
absolutorium.
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Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady Gminy zapoznał z uchwałą Nr RIO.V.0131-2-3/08
składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 11 marca 2008
roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy
Suwałki wniosku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium - kserokopia uchwały
stanowi załącznik nr 20 do protokołu.
Ad. 19
Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2007 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie
udzielenia Wójtowi Gminy Suwałki absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy
Suwałki za 2007 rok.
Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś z Radnych chciałby w tej sprawie
zabrać głos.
Głosów w dyskusji nie było i Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie sprawozdanie
z wykonania budżetu gminy za 2007 rok. W głosowaniu brało udział 15 radnych. Za
przyjęciem sprawozdania głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się
nie było.
Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2007 rok w głosowaniu jawnym przyjęto
jednogłośnie - sprawozdanie stanowi załącznik nr 21 do protokołu.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Gminy - Marek Jeromin przedstawił wniosek
Komisji Rewizyjnej skierowany do Rady Gminy Suwałki w sprawie udzielenia absolutorium
Wójtowi Gminy Suwałki z wykonania budżetu za rok 2007 - wniosek stanowi załącznik nr
22 do protokołu.
Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy. W głosowaniu brało udział
15 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych
nie było, wstrzymał się 1 radny. Rada Gminy w głosowaniu jawnym podjęła UCHWAŁĘ Nr
XIII/120/08 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Suwałki absolutorium z tytułu wykonania
budżetu Gminy Suwałki za 2007 rok - uchwała stanowi załącznik nr 23 do protokołu.
Ad. 20
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Suwałki na 2008
rok.
Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś z Radnych ma jakieś pytania do
budżetu gminy na 2008 rok.
Głosów w dyskusji nie było. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Suwałki na 2008 rok. W głosowaniu brało udział 15
radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było. Rada Gminy w głosowaniu jawnym jednogłośnie podjęła
UCHWAŁĘ Nr XIII/121/08 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Suwałki na 2008 rok uchwała stanowi załącznik nr 24 do protokołu.
Przerwa 1135-1145
Radny Józef Jankowski – złożył życzenia z okazji Świat Wielkanocnych i opuścił obrady
Sesji Rady Gminy Suwałki – godz. 1150.
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Przewodniczący Rady wznowił obrady XIII Sesji Rady Gminy i udzielił głosu Wójtowi
Gminy.
Tadeusz Chołko – Wójt Gminy podziękował za udzielenie absolutorium. Podziękował
radnym za konstruktywną współpracę ponieważ to wszystko co gmina osiągnęła jest dla
mieszkańców gminy. Podziękował sołtysom wsi, Sekretarzowi Gminy, Skarbnik Gminy
Kierownikom Referatów. Zwrócił się z prośbą do Kierowników Ref. o przekazanie
podziękowań wszystkim pracownikom urzędu.
Ad. 21
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/67/07 Rady Gminy
Suwałki z dnia 17 sierpnia 2007 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części wsi Przebród w Gminie Suwałki.
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
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 jednogłośnie UCHWAŁĘ NR
XIII/122/08 w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/67/07 Rady Gminy Suwałki z dnia 17
sierpnia 2007 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części
wsi Przebród w Gminie Suwałki - uchwała stanowi załącznik nr 25 do protokołu.
Ad. 22
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia
zasadniczego i uzgodnienia wartości jednego punktu w złotych dla pracowników
gminnych jednostek organizacyjnych.
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
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 XIII/123/08 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i uzgodnienia
wartości jednego punktu w złotych dla pracowników gminnych jednostek organizacyjnych uchwała stanowi załącznik nr 26 do protokołu.
Ad. 23
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form
doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2008 r.
Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś z Radnych ma jakieś pytania do
projektu uchwały. Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.
W związku z tym 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
XIII/124/08 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego
nauczycieli na 2008 r. - uchwała stanowi załącznik nr 27 do protokołu.
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Ad. 24
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia regulaminu wynagradzania
nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez
gminę Suwałki.
Irena Walendzewicz – Kierownik GZEAS wystąpiła o wprowadzenie autopoprawki w § 15
ust. 1 i ust. 3 załącznika do projektu uchwały wykreślenie słów: „ lub szkodliwych”.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie autopoprawkę do uchwały. W głosowaniu brało
udział 14 radnych. Za przyjęciem autopoprawki głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych i
wstrzymujących się nie było. Autopoprawka została przyjęta jednogłośnie.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały. W związku z tym
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 XIII/125/08 w sprawie
określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach
oświatowych prowadzonych przez gminę Suwałki - uchwała stanowi załącznik nr 28 do
protokołu.
Ad. 25
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze
bezprzetargowej nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Nowa Wieś.
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
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 XIII/126/08
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej
nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Nowa Wieś - uchwała stanowi załącznik
nr 29 do protokołu.
Ad. 26
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiany działek w obrębie ewidencyjnych
Leszczewek i Czerwony Folwark.
Tadeusz Chołko – Wójt Gminy poinformował, że gmina zamierza wykonać remont drogi
gminnej Leszczewek - Cimochowizna polegający na utwardzeniu nawierzchni drogi. Podczas
prac przygotowawczych stwierdzono rozbieżności pomiędzy przebiegiem rzeczywistym drogi
gminnej, a stanem ewidencyjnym. Obecnie część drogi przebiega przez grunty stanowiące
własność Skarbu Państwa będące w zarządzie Wigierskiego Parku Narodowego (działka nr
654). W związku z powyższym Gmina zwróciła się do Wigierskiego Parku Narodowego
z prośbą o przekazanie gruntu zajętego pod drogę na rzecz gminy. Wigierski Park Narodowy
pismem z dnia 06 września 2007r. zaproponował zamianę części działki nr 654 zajętej pod
drogę gminną na działkę nr 698 położoną w obrębie Leszczewek i działkę nr 48 w obrębie
Czerwony Folwark stanowiące drogi wewnętrzne służące wyłącznie dojazdowi do gruntów
rolnych i leśnych zarządzanych przez WPN. Komisja Rolniczo-Gospodarcza Rady Gminy
w dniu 19 września 2007 roku pozytywnie zaopiniowała propozycję w/w zamiany.
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Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały. W związku z tym
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 jednogłośnie UCHWAŁĘ NR
XIII/127/08 w sprawie zamiany działek w obrębie ewidencyjnych Leszczewek i Czerwony
Folwark – uchwała stanowi załącznik nr 30 do protokołu.
Ad. 27
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze
bezprzetargowej nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Sobolewo.
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
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 XIII/128/08 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej
nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Sobolewo - uchwała stanowi załącznik nr
31 do protokołu.
Ad. 28
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nabycia działek nr 3/1 i 5/1 w obrębie
Magdalenowo i Wigry.
Tadeusz Chołko – Wójt Gminy wyjaśnił, że nabycie działek nr 3/1 i 5/1 pod poszerzenie drogi
gminnej nr 27/5 w obrębie ewidencyjnym Magdalenowo i Wigry jest konsekwencją
prostowania przebiegu drogi gminnej z Panem Józefem Nowosadko. Sprawę nabycia w/w
działek pozytywnie zaopiniowała Komisja Rolniczo-Gospodarcza Rady Gminy w dniu
29 lutego 2008 roku.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały. W związku z tym
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 jednogłośnie UCHWAŁĘ NR
XIII/129/08 w sprawie nabycia działek nr 3/1 i 5/1 w obrębie Magdalenowo i Wigry uchwała stanowi załącznik nr 32 do protokołu.
Ad. 29
Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr VII/64/07 Rady Gminy
Suwałki z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie zamiany działek w obrębie ewidencyjnym
Magdalenowo i Wigry.
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
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 jednogłośnie UCHWAŁĘ NR
XIII/130/08 zmieniającej Uchwałę Nr VII/64/07 Rady Gminy Suwałki z dnia 26 czerwca
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2007 r. w sprawie zamiany działek w obrębie ewidencyjnym Magdalenowo i Wigry - uchwała
stanowi załącznik nr 33 do protokołu.
Ad. 30
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia Związku Międzygminnego
„Suwalszczyzna”.
Tadeusz Chołko – Wójt Gminy wyjaśnił, że narzędziem planowania gospodarki odpadami na
terenie gminy jest gminny plan gospodarki odpadami. Obowiązek jego opracowania przez
organ wykonawczy gminy a następnie uchwalenia przez organ wykonawczy gminy
a następnie uchwalenia przez radę gminy nałożył art. 14 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
o odpadach. Zgodnie z uregulowaniami ustawy o odpadach plany gospodarki odpadami
muszą być zgodne z polityką ekologiczną państwa i planem jednostki samorządu
terytorialnego wyższego szczebla. Uwzględniając specyfikę naszego regionu, po zaciągnięciu
opinii samorządów naszego województwa Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa
Podlaskiego na lata 2007-2010 stanowi o utworzeniu w województwie podlaskim 7 Regionów
Zagospodarowania Odpadów. Gminy powiatu suwalskiego, sejneńskiego oraz Miasto
Suwałki, zgodnie z ustaleniami tego dokumentu tworzą Region obsługiwany przez Zakład
Zagospodarowania Odpadów Suwałki. Realizując powyższe ustalenia gminy północnej części
województwa powinny jak najszybciej podjąć kroki zmierzające do utworzenia wspólnej
gospodarki odpadami komunalnymi co umożliwi opracowanie projektu budowy niezbędnej
infrastruktury Zakładu Zagospodarowania Odpadów przy wsparciu środkami Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013. Zasady
funkcjonowania związku oraz sposób realizacji powierzonego mu zadania określone zostaną
w statucie związku, który zgodnie z zapisami ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym zostanie przyjęty przez rady gmin wstępujących do związku. Zgodnie z art. 18 ust.
2 pkt. 12 ustawy o samorządzie gminnym podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania
z innymi gminami należy do wyłącznej właściwości 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. Podjęto zatem jednogłośnie UCHWAŁĘ
NR XIII/131/08 w sprawie utworzenia Związku Międzygminnego „Suwalszczyzna” uchwała stanowi załącznik nr 31 do protokołu.
Ad. 31
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju i Modernizacji
urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Gminy Suwałki na lata 2008-2012.
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. Podjęto jednogłośnie UCHWAŁĘ NR
XIII/132/08 w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju i Modernizacji urządzeń wodociągowych
i kanalizacyjnych Gminy Suwałki na lata 2008-2012 - uchwała stanowi załącznik nr 32 do
protokołu.
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Ad. 32
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady udzielił odpowiedzi na zapytania Radnego Józefa
Jankowskiego dotyczące:
- Odnośnie zapytania czy zna przepisy na podstawie jakich może udzielić głosu dla radnych –
odpowiedział, że zna przepisy;
- Odnośnie oświadczenia Radnego Józefa Jankowskiego, że posiada I grupę inwalidzka więc
dlatego przysługuje mu jakieś dodatkowe prawa – odpowiedział, że nie znane są mu żadne
podstawy prawne do tego żeby inwalida I grupy miał jakieś przywileje dodatkowe na
obradach sesji rady gminy;
- Odnośnie dlaczego nie uzasadnił wniosku o odwołanie Radnego Jankowskiego z Komisji
Rewizyjnej – odpowiedział, że nie ma takiego wymogu, żeby wniosek był uzasadniony.
Tadeusz Chołko – Wójt Gminy udzielił odpowiedzi na zapytania:
- Radnego Henryka Butkiewicz w sprawie doniesienia do prokuratury poinformował, że
zostaliśmy poinformowani przez policję, że wpłynęło doniesienie od mieszkańców wsi
Płociczno podpisane przez Radnego Józefa Jankowskiego, Pana Jankowskiego – Rada
Sołecka i sołtysa wsi. Dotyczy sprzedaży działek po obniżonych cenach, wycinki drzew
z lasu komunalnego i kanalizacji - Pana Marka Wnuka.
Z materiałów, które
przedstawiliśmy dla policji i prokuratury została wszczęcia odmowa postępowania,
natomiast powtórnie zostało złożone zażalenie do prokuratury i teraz będzie rozpatrywała
prokuratura rejonowa. Jeśli chodzi o sprzedaż działek po zaniżonych cenach - sprzedaż
działek odbywa się w formie przetargu i przetarg publicznie ustala cenę a nie Wójt czy
gmina, tylko ci którzy przychodzą kupić działkę. Nie wiem gdzie tu są te zaniżone ceny.
Radny Józef Jankowski nachodził kilkakrotnie mnie i Panią Wandę i chciał kupić bez
przetargu dwie działki dla syna i córki. Odmówiłem i poinformowałem, że jeżeli rada gminy
podejmie uchwałę w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowe wtedy zostaną sprzedane.
Ponadto zostały specjalnie podzielone dwie działki na większe, które miał kupić w
przetargu a później też nie kupił i też ponieśliśmy dodatkowe koszty. Mówię, żeby radni i
mieszkańcy wiedzieli jaki to Pan Józef Jankowski sprawiedliwy i uczciwy.
Następna sprawa drzewo - na wszystkie drzewo, które zostało wycięte mamy pozwolenie,
na 95 szt. I jestem pewny, że nie wycieliśmy ani jednej sztuki więcej a różnica o której
mówił Pan Józef wynika z tego, że to mieszkańcy Płociczna wycieli. Tydzień czy dwa
tygodnie temu złapaliśmy na kradzieży drzewa. Zgłosiliśmy na policję i całości nie ukradli.
Wczoraj sprawdziliśmy i od naszego cięcia do dnia wczorajszego zostało wycięte 8 szt.
To nie gmina wycina, to mieszkańcy Płociczna kradną. Tak naprawdę żeby rada sołecka,
radni i wszyscy to pilnujcie tego lasu a nie piszecie doniesienia do prokuratury. Niech rada
sołecka przejdzie się i zobaczy jak wyglądają rowy w Płocicznie jak wygląda strzelnica
w Płocicznie, gdzie są śmieci wysypywane i nie mówcie, że raz w miesiącu to jest za często
śmiecie wywozić.
Jeżeli chodzi o Pana Wnuka firmę Wodnik to mieszkańcy Płociczna zalegają z płaceniem
za wodę na kwotę 8 tys. zł i kto te koszty pokryje. Między innymi radny Jankowski kwotę
147 zł. Gdyby wszyscy płacili to co do nich należy nie było by problemu. Ktoś te koszty
musi pokryć, pokrywa reszta społeczeństwa.
- Radnego Józefa Jankowskiego odnośnie hydrantów – wyjaśnił, że Pan Jankowski nie miał
racji mówiąc, że hydranty mogą być naziemne i podziemne. Wykonuje się hydranty
podziemne po to między innymi żeby wody nie kradli, bo z nadziemnych kradną. Dlaczego
nie wszędzie tam są hydranty. Nie ma dlatego ponieważ na starym osiedlu Płociczna jest

16

rura 40, 60 i jest za cienka. W planie modernizacji na rok przyszły jest przebudowa tego
odcinka i będzie doprowadzone do stanu takiego jaki ma być i będą hydranty.
- Sołtysa wsi Lipniak – poinformował, że postaramy się to sprawę załatwić.
- Odnośnie m. Płociczno, wody i Pana Wnuka firma „Wodnik”- poinformował, że
przedwczoraj spotkał się z mieszkańcami Płociczna i zapytano go czy jest prawdą, że kazał
w miesiącu sierpniu zbierać podpisy przeciw Panu Wnukowi. Odpowiedział, że absolutnie
nie, to właśnie Pan Jankowski wymyślił i powiedział, że Wójt kazał zbierać podpisy
przeciw Wnukowi. Zwrócił się do radnych o przeanalizowanie tego wszystkiego.
- Radnego Feliksa Złotnika – odpowiedział, że równarki poszły już na drogi ale jak pada
deszcz to nie ma sensu równać dróg. Zwrócił się o cierpliwość gdyż nie wszystkie drogi
można w jednym czasie wykonać.
- Sołtysa wsi Wychodne w sprawie odwodnienia drogi we wsi Wychodne – odpowiedział, że
sprawa została przekazana do załatwienia i będzie rozpatrzona.
- Przewodniczącego Rady w sprawie wiaty przystankowej w m. Krzywe – poinformował, że
rozmawiał z
wykonawcą, który poinformował, że od poniedziałku wchodzi na plac
budowy i rozpoczyna budowę.
- Radnej Wiesławy Malinowskiej odnośnie selektywnej zbiórki odpadów – odpowiedział, że
w projekcie budżetu są zaplanowane środki z gminnego funduszu na zakup worków.
W dniu 19.03.2008 r. jest zorganizowane spotkanie ze wszystkimi firmami wywożącymi
śmiecie na terenie gminy także nad tym tematem pracujemy.
Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy udzielił odpowiedzi na zapytania:
- Odnośnie hydrantów - w dniu 24 stycznia br. komisja przeprowadziła przegląd sieci
hydrantowej. W skład komisji weszły następujące osoby: Marek Wnuk – zarządca sieci
wodociągowej, Eugeniusz Korzun – przedstawiciel Ochotniczej Straży Pożarnej
w Płocicznie, Pani Alicja Przekop – pracownik urzędu. Odczytał protokół z kontroli.
- Odpowiedź na pytanie Ryszarda Jankowskiego – Przewodniczącego Rady Sołeckiej
dotyczące rady sołeckiej - odczytał część wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego
w przedmiocie co należy rozumieć przez radę sołecką i co jej kompetencji należy. Według
art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr
142, poz. 1591 z późn. zm) rada sołecka jest organem wspomagającym działalność sołtysa.
Nie ma ona ani uprawnień organu uchwałodawczego. Ustawa nie precyzuje na czym owo
wspomaganie sołtysa polega. W literaturze wyrażono pogląd, że skoro zarówno funkcje
uchwałodawcze, jak i wykonawcze ustawodawca powierza innym organom (zebranie
wiejskie, sołtys) oraz stwierdza, że rada wspomaga sołtysa, to należy przyjąć, że rada nie
ma samoistnych kompetencji. Jest organem doradczym i opiniodawczym sołtysa.
- Odnośnie umieszczania danych osobowych w umowie dotyczącej sieci wodociągowej –
poinformował, że jeżeli Pan Jankowski uważa, że zostało jego imię naruszone czy złamana
ustawa o ochronie danych osobowych to należy wystąpić do Pana Wnuk zarządcy
wodociągów. Odbiorca usług wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych celem
realizacji umowy. W celu realizacji umowy, żeby wiedzieć dla kogo wystawić i wysłać
fakturę. Pan może podpisać umowę lub nie, jeżeli nie to proszę zwrócić się do zarządcy
wodociągów.
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Tadeusz Chołko – Wójt Gminy uzupełnił swoją wypowiedź, że jak sprawa z doniesieniem do
prokuratury zakończy się i uprawomocni się to oświadczył, że jako Wójt Gminy złoży
doniesienie do prokuratury o naruszenie dobra osobistego naszej gminy, Wójta jako Wójta
Tadeusza Chołko.
Ad. 33
Rozpatrzenie wniosku Radnego Pana Józefa Jankowskiego.
Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady poinformował, że w dniu 1 sierpnia 2007 r. wpłynął
wniosek Radnego Józefa Jankowskiego w sprawie rozwiązania umowy z Panem Markiem
Wnukiem WODNIK Sp. z o.o. o dzierżawę mienia komunalnego (wodociągi). Była na ten
temat dyskusja sprawa tak długo była odkładana nawet przez z samego zainteresowanego. Na
wniosek Komisji Rolniczo-Gospodarczej Rady Gminy zostały przeprowadzenie zebrania
w miejscowościach w których jest pobierana woda i odprowadzane ścieki.
Pan Tadeusz Chołko – Wójt Gminy przedstawił podsumowanie wszystkich zebrań, które
zostały przeprowadzone w dniu od 7-15 stycznia 2008 r. Przeprowadzono spotkania
z mieszkańcami gminy Suwałki w sprawie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania
ścieków. Spotkania odbyły się w siedzibie Szkoły Podstawowej w Podubówku, Przebrodzie,
Nowej Wsi, Płocicznie-Tartak w siedzibie Wigierskiego Parku Narodowego, w Spółdzielni
Mieszkaniowej w Zielonym Kamedulskim, w świetlicy wiejskiej w Potaszni u sołtysa
w Kukowie i w Małej Hucie. W wyniku przeprowadzonych spotkań mieszkańcy nie widzą
potrzeby tworzenia zakładu gminnego do zarządzania siecią wodno-kanalizacyjną. Ponadto
nie wnoszą o zmianę obecnego zarządcy firmy „Wodnik”. Tylko mieszkańcy obecni na
spotkaniu w Szkole Podstawowej Płociczno-Tartak jednoznacznie nie wypowiedzieli się. Ta
część mieszkańców przede wszystkim wniosła uwagi do istniejącej sieci hydrantowej oraz
kilka uwag dotyczących indywidualnych spraw takie jak odcięcie wody oraz przerwy
w dostawie wody. Z przebiegu spotkania wynika, że tylko mieszkańcy którzy nie mają
wodomierzy są niezadowoleni z zarządcy. Na pozostałych spotkaniach mieszkańcy nie mieli
uwag do sposobu rozliczania za wodę i ścieki, usuwania awarii oraz zarządzania siecią przez
dotychczasowego zarządcę. Wnioskowali o przeprowadzenie przeglądu hydrantów, było kilka
uwag o poprawę czytelności wystawiania faktur oraz wnioskowano w Starym Folwarku
o rozliczanie za wodę i ścieki w okresie letnim za okres letni, w okresie zimowym za okres
zimowy. Ponadto w Starym Folwarku stwierdzono, że woda jest słabej jakości. Po za tym
mieszkańcy wsi Krzywe i Stary Folwark wnoszą o częstszy nadzór nad pracą przepompowni
ścieków, żeby zmniejszyć ilość awarii, zorganizować monitoring przepompowni. We wsi
Krzywe poinformowano, że czasem wydobywają się nieprzyjemne zapachy z przepompowni
ścieków. Stwierdzono, że pomimo przedstawionych problemów mieszkańcy są ogólnie
zadowoleni z możliwości korzystania dostawy wody i odprowadzania ścieków. Gdzie
mieszkańcy mają zainstalowane wodomierze nie ma żadnych problemów. Na żadnym
z zebrań wiejskich oprócz zebrania w Płocicznie-Tartak, na którym mieszkańcy nie
wypowiedzieli się jednoznacznie nie żądano zmiany administratora ani założenia zakładu
budżetowego gminnego.
Przewodniczący Rady – Maciej Suchocki uzupełniając wypowiedź Wójta Gminy jak ta
sprawa rozpoczęła się przychodzili mieszkańcy Krzywego na sesję rady była dyskusja na
zebraniu w m. Krzywe na temat obsługi i osoby, które tu przychodziły powiedziały, że były
problemy ale zostały już wyjaśnione. Nie mówię, że jest to tak bardzo dobrze ale jest o wiele
lepiej niż było.
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Pan Maciej Suchocki - Przewodniczący Rady zwrócił się do rady o wypowiedzi w sprawie
Pana Wnuka uważa, że materiał przedstawiony wyjaśnia sytuację.
Radny Jarosław Wudkiewicz – wcześniej zgłaszał do Pana Wnuka firma „Wodnik” problem
niskiego ciśnienia wody w m. Wychodne i po paru interwencjach zamontowano u niego zegar
mierzący ciśnienie i obecnie jest ciśniecie 6 megapaskali. W tej chwili przynajmniej w tym
okresie zimowym bo nie wiadomo jak będzie w okresie letnim. W chwili obecnej uważa, że
jest dobrze.
Wójt Gminy – na pewno jak będzie duży pobór wody to ciśnienie spadnie żeby był świadomy
bo w okresie zimowym nie ma takiego poboru wody.
Przewodniczący Rady – stwierdził, że jest to przykład na to, że te problemy można
rozwiązywać tylko trzeba chęci dwóch stron. Zapytał czy są jakieś uwagi.
Radny Marian Wiszniewski – stwierdził, że były problemy wszędzie zostały usunięte przez
Pana Wnuka tylko w Płocicznie problemy zostały.
Przewodniczący Rady – poddał pod głosowanie wniosek Radnego Józefa Jankowskiego
w sprawie rozwiązania umowy z Panem Markiem Wnuk „Wodnik” Spółka z o.o. o dzierżawę
mienia komunalnego (wodociągi).
W głosowaniu brało udział 14 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 0 radnych,
-przeciw 14 radnych, - wstrzymało się 0 radnych.
Rada Gminy Suwałki jednogłośnie nie przyjęła wniosku radnego Józefa Jankowskiego.
Ad 34
Zamknięcie obrad.
Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady stwierdził, że jest mu przykro, że dzisiejsza jakże
ważna sesja miała taki a nie inny przebieg ale każdy ma prawo wypowiedzieć swoje zdanie
i zachowywać się jak uważa. My radni jesteśmy po to, żeby pracować z Wójtem dla
społeczeństwa i każdy tą pracą według własnej oceny kieruje i działania takie podejmuje a nie
inne. Złożył najserdeczniejsze życzenia z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych, żeby
kolejne sesje były bardziej optymistyczne, żebyśmy bardziej się rozumieli a jeśli ktoś uważa,
że nie słusznie i może zbyt często odbiera głos to chcę przeprosić ale uważa, że swoje
obowiązki dostatecznie spełnia i ma za zadanie prowadzić sesję sprawnie żeby to przynosiło
korzyści.
Wójt Gminy – dołączył się do życzeń i zaprosił na spotkanie Wielkanocne w Urzędzie Gminy
w dniu 19 kwietnia 2008 r. o godz.13ºº.
Pan Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady Gminy po wyczerpaniu porządku obrad
zamknął obrady XIII Sesji Rady Gminy Suwałki.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokołowała
Halina Marcinkiewicz

Przewodniczący Rady
Maciej Suchocki
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