P R O T O K Ó Ł Nr XIV/08
z obrad XIV Sesji Rady Gminy Suwałki w dniu 22 kwietnia 2008 roku.
Obrady Sesji trwały od godz. 900 – 1200 w sali Nr 11 Urzędu Gminy Suwałki.
Obrady XIV 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 Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy, Pani Danuta Bućko
– Skarbnik Gminy, Pani Wanda Grygo – Kierownik Referatu ds. Inwestycyjnych
i Gospodarczych, Pani Beata Skrocka – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Suwałkach, Pan Dariusz Saweliew – Kierownik Referatu ds. Polityki
Społeczno-Gospodarczej, Pan Sławomir Mitros – radca prawny, Pan Cezary Folejewski –
radca prawny, Pan Stanisław Szwengier – Radny Powiatu, sołtysi wsi, Pani M. Naruszewicz
mieszkanka wsi Mała Huta, Pan Waldemar Jutkiewicz – mieszkaniec wsi Krzywe - listy
obecności stanowią załączniki nr 2-4 w załączeniu do protokołu.
Ad. 1
Otwarcie obrad.
Pan Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady otworzył obrady XIV Sesji Rady Gminy.
Powitał radnych i wszystkich obecnych na sali obrad. 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 wystąpił o zmianę porządku obrad polegającej
na:
- wprowadzeniu do porządku obrad jako pkt. 8 – „Rozpatrzenie projektu uchwały
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części wsi Dubowo Drugie, w Gminie Suwałki;
- wprowadzeniu do porządku obrad jako pkt. 9 – „Rozpatrzenie projektu uchwały
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części wsi Osowa i Kuków-Folwark, w Gminie Suwałki;
- wprowadzeniu do porządku obrad jako pkt. 10 – „Rozpatrzenie projektu uchwały
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części wsi Przebród, w Gminie Suwałki;
Uzasadnił, że są to projekty uchwał o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gdzie będą określone tereny pod wydobycie kruszywa.
Inwestorzy, którzy chcą wydobywać kruszywo aby mogli otrzymać pozwolenie na wydobycie
(koncesję) musi być sporządzony plan miejscowy. Koszty opracowania planu zostaną pokryte
przez inwestorów.
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Radny Józef Jankowski zwrócił się z zapytaniem do radców prawnych – czy Sekretarz Gminy
może wprowadzać zmiany do porządku obrad. Ponadto ustawa o samorządzie gminnym
mówi, że projekt uchwały może być wprowadzony do porządku obrad, jeżeli wpłynął on do
rady gminy co najmniej 7 dni przed dniem rozpoczęcia sesji rady.
Przewodniczący Rady – wyjaśnił, że Sekretarz Gminy jest również Zastępcą Wójta wobec
czego działa w imieniu Wójta Gminy.
Pan Sławomir Mitros - radca prawny – potwierdził, że Sekretarz Gminy jest jednocześnie
Zastępcą Wójta wobec czego działa w imieniu Wójta Gminy. Natomiast zgodnie z § 22 ust. 4
pkt 2 Statutu Gminy Suwałki „z wnioskiem o uzupełnienie lub zmianę porządku obrad może
wystąpić radny, komisja albo wójt”.
Pan Maciej Suchocki - Przewodniczący Rady poinformował, że zgodnie z art. 20 ust. 1 a
ustawy o samorządzie gminnym „Rada gminy może wprowadzić zmiany w porządku
bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady” wobec tego rada gminy może
wprowadzić zmiany do porządku obrad czego przykładem jest poprzednia sesja gdzie Pan
Radny Józef Jankowski wystąpił z wnioskiem i radni ponownie głosowali porządek obrad.
Przewodniczący Rady – Pan Maciej Suchocki poddał pod głosowanie wprowadzenie
proponowanych zmian do porządku obrad zgłoszonych przez Sekretarza Gminy w imieniu
Wójta Gminy. Każda zaproponowana zmiana została przegłosowana. Głosowało 15 radnych.
Za wprowadzeniem zmian do porządku obrad głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych nie
było, wstrzymało się 2 radnych. Proponowane zmiany do porządku obrad zostały przyjęte
większością głosów.
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 13 radnych, głosów przeciwnych nie było, wstrzymujących się 2
radnych. Porządek obrad został przyjęty większością głosów.
Wobec tego porządek obrad jest następujący:
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XIII 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 przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Dubowo Drugie, w Gminie
Suwałki.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Osowa i Kuków-Folwark,
w Gminie Suwałki.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Przebród, w Gminie Suwałki.

2

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części wsi Krzywe, w gminie Suwałki.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części wsi Lipniak i Nowa Wieś, w gminie Suwałki.
13. Rozpatrzenie uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
części wsi Mała Huta, wniesionej przez właścicielkę nieruchomości oznaczonej nr
ewidencyjnym 404 w Małej Hucie.
14. Rozpatrzenie uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
części wsi Mała Huta, wniesionej przez właścicielkę nieruchomości oznaczonej nr
ewidencyjnym 35 w Małej Hucie.
15. Rozpatrzenie uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
części wsi Mała Huta, wniesionej przez właściciela nieruchomości oznaczonej nr
ewidencyjnym 329 w Małej Hucie.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części wsi Mała Huta, w gminie Suwałki.
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.
18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
udzielenia pomocy finansowej
Samorządowi Województwa Podlaskiego.
19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu
Suwałki.
20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla
Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku.
21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Suwalskiemu.
22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na pokrycie
wydatków związanych z realizacją inwestycji pn. Budowa sieci kanalizacyjnej
w miejscowości Płociczno-Osiedle, Płociczno-Tartak, Gawrych Ruda, Sobolewo,
Krzywe”.
23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Planie Rozwoju Lokalnego Gminy
Suwałki.
24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania imienia szkołom wchodzącym
w skład Zespołu Szkół w Płocicznie-Tartak.
25. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
26. Zamknięcie obrad.
Ad. 3
Przyjęcie protokołu z obrad XIII Sesji Rady Gminy Suwałki.
Pan Maciej Suchocki - Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z obrad XIII Sesji
wyłożony był do wglądu w Urzędzie Gminy. Zwrócił się z zapytaniem do radnych, czy mają
uwagi do protokołu.
Radny Józef Jankowski – wyjaśnił, że na ostatniej sesji ze względów zdrowotnych opuścił
obrady sesji około godz. 12ºº. Po przeczytaniu protokołu jaki został sporządzony z ostatniej
sesji dostał szoku jak w stosunku do jego osoby i na jego temat wypowiadał się Wójt Gminy.
Wszystkie wypowiedziane sprawy przedstawił kłamliwie. Między innymi zostało
powiedziane, że okradam Pana Wnuka z wody. Powiedział, że mam nie dopłacone 190 zł
i jestem winien dla Pana Wnuka. Wszystkie rachunki mam na bieżąco opłacone. Nigdy nie
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miałem zadłużeń moją ambicją by nie było to, żeby nie płacić za wodę skoro sam głosuje nad
uchwaleniem stawek za wodę. Przedstawił pismo od Pana Marka Wnuka WODNIK
Wodociągi i Kanalizacje z dnia 30 listopada 2007 roku skierowane do jego osoby
następującej treści: „W związku z błędnym przyjęciem normy ryczałtowej 3 m³ na osobę
zamiast 2,40 w okresie od kwietnia 2005 roku dokonano korekty należności za wodę jak
niżej: uznano w 2005 r. 9 miesięcy na sumę 20,09 zł, w 2006 r. 12 miesięcy na sumę 26,50 zł,
w 2007 r. 6 miesięcy na sumę 14,96 zł. I razem 61,55 zł. Uwzględniając istniejące na Pana
koncie zaległości w wysokości 46,97 zł do zwrotu, pozostała kwota 14,56 zł , którą
Przedsiębiorstwo zwróci w przeciągu 14 dni od dnia otrzymania nr konta, na które zostanie
przelany zwrot”. Radny Józef Jankowski dołączył pismo do protokołu.
Przewodniczący Rady – zwrócił się do Radnego Józefa Jankowskiego, że jest radnym trzecią
kadencję radny z tak dużym doświadczeniem i powinien wiedzieć, że dyskutujemy nad
protokołem czyli to co było na sesji ale nie nad treścią. Jeżeli ma uwagi do treści protokołu,
więc proszę zgłaszać w punkcie porządku obrad - Wnioski i oświadczenia.
Radny Józef Jankowski – stwierdził, że nie będzie więcej mówił chciał tylko jedną rzecz
udowodnić, że to wszystko co zostało powiedziane jest kłamstwem.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie protokół z obrad XIII Sesji Rady Gminy.
Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za przyjęciem protokołu głosowało 15 radnych.
Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Protokół z XIII 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 z działalności Wójta Gminy od
ostatniej sesji Rady Gminy za okres od dnia 14 marca 2008 r. do 22 kwietnia 2008 r.:
- W dniu 18 marca 2008 r. przeprowadzono w Przebrodzie etap gminny Ogólnopolskiego
Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego;
- W dniu 20 marca 2008 r. gmina uczestniczyła w warsztatach pod nazwą pisanie projektów w
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Suwalsko-Mazurskiej Szkole Biznesu
i Zarządzania;
- W dniu 20 marca 2008 r. rozstrzygnięto Gminny Konkurs Pisanek Wielkanocnych;
- W dniu 2 kwietnia 2008 r. zorganizowano obchody w Pokamedulskim Zespole
Klasztornym w Wigrach w związku z III rocznicą śmierci Papieża Jana Pawła II.
- W dniu 4 kwietnia 2008 r. uczestniczono w uroczystości przy pomniku 16 członków ruchu
oporu zamordowanych przez hitlerowców w 1944 r. w Krzywem;
- W dniu 08 kwietnia 2008 r. zorganizowano uroczystości przy pomniku pamięci
rozstrzelanego w 1944 r. Mariana Daniłowicz w Tartaku;
- W dniu 10 kwietnia 2008 r. przeprowadzono gminny etap konkursu „Jak żyć bezpiecznej”
w Zespole Szkół w Przebrodzie;
- W dniu 17 kwietnia 2008 r. Kierownik Ref. ds. PSG wziął udział w konferencji „Wdrażanie
elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja
samorządowa” oraz w spotkaniu z Ministrem Rozwoju Regionalnego – Panią Elżbietą
Bieńkowską;
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- W dniach 17-18 kwietnia 2008 r. Wójt Gminy wziął udział w Wilnie w spotkaniu
samorządów polskich z samorządami polonijnymi rejonu Wilńskiego, Sołeńskiego i Trow;
- W dniu 17 marca 2008 r. odbyła się narada w gminie z Wójta z Dyrektorami podległych
szkół;
- W dniu 26 marca 2008 r. Wójt Gminy razem z Kierownikiem GZEAS wziął udział
w
seminarium przygotowanym przez Fundację Rozwoju Dzieci im. J.A. Komeńskiego pt. „Jak
upowszechnić edukację przedszkolną na terenie gminy”;
- W okresie od 7-11 kwietnia 2008 r. Wójt Gminy razem z Kierownik GZEAS odbył
indywidualne spotkania z Dyrektorami Szkół w Urzędzie Gminy celem omówienia ustaleń
dotyczących organizacji szkół na rok szkolny 2008/2009;
- W dniu 14 kwietnia 2008 r. Wójt Gminy razem z Kierownikiem GZEAS uczestniczył
w
konferencji przygotowanej przez Wojewodę Podlaskiego „Podlaska debata o edukacji”;
- W okresie tym zakończono rozbudowę sieci wodociągowej we wsi Czarnakowizna
o długości 3 963 m;
- Zawarto umowę na rozbudowę sieci wodociągowej we wsi Gawrych Ruda o długości
127 mb;
- Uzyskano pozwolenie na rozbudowę sieci wodociągowej we wsi Krzywe o długości
584 mb.
- Zakończona została kontrola NIK. Stwierdzono, że sprawy związane z planowaniem
przestrzennym prowadzone są prawidłowo.
- W dniu 31 marca 2008 r. odbyła się Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna, która
zaopiniowała projekty miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi
Poddudówek oraz projekt miejscowego planu zagospodarowania części wsi Biała Woda.
Pan Maciej Suchocki Przewodniczący Rady – złożył podziękowanie dla Wójta i dla Pani
Wandy Grygo za sporządzanie planów zagospodarowania przestrzennego. Przeprowadzona
kontrola NIK stwierdziła, że plany zagospodarowania przestrzennego są bardzo dobrze
sporządzane a plan zagospodarowania przestrzennego złoża kruszywa Krzywego został
bardzo dobrze zrobiony gdzie inspektorzy NIK dziwili się, że rada wprowadziła takie
zastrzeżenia na korzyść mieszkańców. Również była omówiona skargę, którą mieszkańcy
złożyli do NIK na temat sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego. Nie
znaleziono żadnych uchybień wręcz przeciwnie wypowiadali się w samych pozytywnych
słowach, że wprowadzono tak wiele zapisów na rzecz ograniczenia uciążliwości dla
mieszkańców.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie sprawozdanie z działalności Wójta Gminy
w okresie między sesjami. Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za przyjęciem
sprawozdania głosowało 15 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie przez Radę Gminy.
Pan Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy przedstawił sprawozdanie z wykonania uchwał
Rady Gminy podjętych na XIII Sesji w dniu 14 marca 2008 r. Przewodniczący Rady poddał
pod głosowanie sprawozdanie z wykonania uchwał. Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych.
Za przyjęciem sprawozdania głosowało 15 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących
się nie było. Rada Gminy Suwałki przyjęła jednogłośnie sprawozdanie z wykonania uchwał
w okresie między sesjami - załącznik nr 5 do protokołu.
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Ad. 5
Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy Suwałki.
Radny Adam Nieszczerzewicz – członek Komisji Rolniczo-Gospodarczej przedstawił
sprawozdanie z działalności Komisji Rolniczo-Gospodarczej Rady. Przewodniczący Rady
poddał pod głosowanie sprawozdanie z działalności Komisji Rolniczo-Gospodarczej Rady
Gminy. Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za przyjęciem sprawozdania głosowało 15
radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Sprawozdanie z działalności
Komisji Rolniczo-Gospodarczej Rady Gminy zostało przyjęte jednogłośnie przez Radę
Gminy – stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Ad. 6
Interpelacje i zapytania.
Sołtys wsi Dubowo Pierwsze – zgłosił remont drogi we wsi Dubowo Pierwsze tj. wykonanie
asfaltu ponieważ droga jest w bardzo złym stanie.
Pan Ryszard Jankowski – Przewodniczący Rady Sołeckiej zgłosić potrzebę wykonania tablicy
ogłoszeń w Płocicznie przy kościele, czy przy szkole.
Radny Józef Jankowski – zgłosił następujące sprawy:
- niejasności w sprawozdaniu Komisji Rolniczo-Gospodarczej, która pisze na temat Komisji
Urbanistyczno-Architektonicznej. Z materiałów jakie posiada w budżecie gminy, w 2006 r.
na komisję Urbanistyczno-Architektoniczną była kwota 17 500 zł, natomiast w 2007 r.
45 000 zł a na 2008 r. prawie 200 000 zł jest ale nie wyszczególniono ile na komisję.
A w sprawozdaniu Komisji Rolniczo-Gospodarczej jest napisane, że komisja
Urbanistyczno-Architektoniczna miała trzy posiedzenia i zarobiła po 45 zł – zapytał skąd
to się bierze ta wiedza - Panie Przewodniczący.
- odnośnie stacji wodociągowej w Nowej Wsi. Rozebrano starą stację i wybudowano nową.
Były sprężarki, silniki, pompy i zostało wywiezione jako złom do punktu skupu. Zwrócił się
z zapytaniem do Skarbnik Gminy czy są jakieś wpływy do budżetu gminy ze sprzedaży starej
stacji wodociągowej w Nowej Wsi.
Sołtys wsi Sobolewo – zwrócił się z zapytaniem kiedy będzie rozbudowana strażnica we wsi
Sobolewo.
Radny Marek Huszcza – zwrócił się z prośbą o nawiezienie żwiru na drogę we wsi Gawrych
Ruda (droga rządowa), buduje się nowe osiedle i ludzie narzekają, że nie można przejechać.
Pana Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady;
- na jakim etapie jest budowa sali gimnastycznej w Płocicznie-Tartak;
- jak wygląda realizacja projektu budowy „fermy wiatrowych”;
- czy coś jest wiadome na temat spółki gminy - Taciewo.
Ad. 7
Wnioski i oświadczenia.
Pan Stanisław Szwengier – Radny Powiatowy zwrócił się z prośbą, żeby na następną sesję
zaprosić Starostę Powiatowego.
Pan Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy poinformował, że:
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- po obradach sesji są do odebrania drzewka (sosna, świerk) na obsadzenie dróg gminnych;
- od dnia 1 maja 2008 r. w miejscowości Zielone Kamedulskie w budynku po byłej szkole
powstanie Centrum Internetowego Doskonalenia na Odległość.
Radny Feliks Złotnik – poinformował, że Spółka EKO wprowadza opłaty za odpady
segregowane. Podwyżkę wprowadzili za wywóz od pojemnika a teraz od worka żądają po
4,50 zł. Uważa, że skończy się segregacja. Kompostowania na naszym terenie też różnie
działa, w zasadzie teraz jest remont zakładu. Podczas remontu wszystkie odpady wywożą
bezpośrednio na hander. Jeszcze przystąpiliśmy do Związku Gmin i jak z całego okręgu
zaczną przywozić odpady to powstanie góra .
Pan Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady zapoznał z postanowieniem Prokuratury
Rejonowej w Suwałkach o odmowie wszczęcia śledztwa na podstawie art. 17 § 1 pkt 1 kpk,
art. 305 § 3, art. 325 § 1 kpk po rozpatrzeniu zawiadomienia: Ryszarda Jankowskiego, Jana
Dziemianowicza i Józefa Jankowskiego, mieszkańców wsi Płociczno z dnia 10.01.2008 r.
w sprawie działań podejmowanych w latach 2004-2007 przez Wójta Gminy Suwałki, poprzez
nadużycie udzielonych mu uprawnień w postaci: wycinki ponad 100 drzew a następnie
zużycia pozyskanego w ten sposób surowca na nieustalone cele i sprzedaży działek
budowlanych w miejscowości Płociczno po cenach niższych niż ich faktyczna wartość oraz
powierzenie zarządu nad siecią wodno-kanalizacyjną dla prywatnego przedsiębiorstwa Marka
Wnuk, które to działania spowodowały lub mogły spowodować szkodę w majątku Gminy
Suwałki.
Przerwa 1000-1010
Ad. 8
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Dubowo Drugie, w Gminie Suwałki.
Pani Wanda Grygo – Kierownik Ref. ds. IiG udzieliła wyjaśnień do trzech kolejnych
projektów uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości położonych we wsi Dubowo Pierwsze
o pow. około 5, we wsi Przebród o pow. 5 ha i we wsi Kuków-Folwark, Osowa około 120 ha
w związku z planowaną eksploatacją kruszywa naturalnego. Koszty związane ze
sporządzeniem planu pokryją Przedsiębiorcy, którzy będą eksploatowali kopalinę. Po
przeanalizowaniu stanu faktycznego i prawnego nie ma przeszkód do podjęcia niniejszych
uchwał, tym bardziej, że gmina nie poniesie kosztów związanych ze sporządzeniem
projektów planów.
Przewodniczący Rady zwrócił się z zapytaniem czy są uwagi do projektu uchwały.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały. W związku z tym Pan Maciej
Suchocki - Przewodniczący Rady odczytał i poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu brało udział 15 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Rada Gminy jednogłośnie podjęła
UCHWAŁĘ NR XIV/133/08 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Dubowo Drugie, w Gminie Suwałki –
załącznik nr 7 do protokołu.
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Ad. 9
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Osowa i Kuków-Folwark,
w Gminie Suwałki.
Przewodniczący Rady zwrócił się z zapytaniem czy są uwagi do projektu uchwały.
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały. Pan Maciej Suchocki - Przewodniczący Rady
odczytał i poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu brało udział 15 radnych. Za
przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych nie było, wstrzymał się
1 radny. Rada Gminy większością głosów podjęła UCHWAŁĘ NR XIV/134/08 w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
części wsi Osowa i Kuków - Folwark, w Gminie Suwałki – załącznik nr 8 do protokołu.
Ad. 10
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Przebród, w Gminie Suwałki.
Przewodniczący Rady zwrócił się z zapytaniem czy są uwagi do projektu uchwały.
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały. Pan Maciej Suchocki - Przewodniczący Rady
odczytał i poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu brało udział 15 radnych. Za
przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie
było. Rada Gminy jednogłośnie podjęła UCHWAŁĘ NR XIV/135/08 w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
części wsi Przebród, w Gminie Suwałki – załącznik nr 9 do protokołu.
Ad.11
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części wsi Krzywe, w gminie Suwałki.
Pani Wanda Grygo – Kierownik Ref. ds. IiG wyjaśniła, że w dniu 2 marca 2007 roku Rada
Gminy Suwałki podjęła uchwałę Nr V/44/07 w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania części wsi Krzywe, w gminie Suwałki.
Przeprowadzono procedurę sporządzenia planu miejscowego zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Do projektu planu
w trakcie wyłożenia, jak również w ciągu 14 dni po jego wyłożeniu nie zgłoszono uwag.
Celem planu jest:1) wyznaczenie terenów pod zabudowę usługową, terenów komunikacji
i infrastruktury technicznej oraz społecznej; 2) określenie zasad zagospodarowania terenu
minimalizujących skutki wpływu ustaleń planu na środowisko przyrodnicze; 3) zmiana
przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze. Plan umożliwia realizację obiektu
o funkcji usługowej, zgodnie z zapotrzebowaniem społecznym tj. centrum
edukacyjno-kulturowego dla mieszkańców. Sporządzenie planu uprości procedury związane z
uzyskaniem pozwolenia na budowę.
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 UCHWAŁĘ NR
XIV/136/08 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi
Krzywe, w gminie Suwałki – załącznik nr 10 do protokołu.
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Ad. 12
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części wsi Lipniak i Nowa Wieś, w gminie Suwałki.
Pani Wanda Grygo – Kierownik Ref. ds. IiG wyjaśniła, że w dniu 18 kwietnia 2007 roku
Rada Gminy Suwałki podjęła uchwałę Nr VI/45/07 w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lipniak i Nowa Wieś,
w gminie Suwałki. Przeprowadzono procedurę sporządzenia planu miejscowego zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym. Celem planu jest: 1) wyznaczenie terenów pod zabudowę mieszkaniową
jednorodzinną, zagrodową z funkcją agroturystyczną, zabudowę pensjonatową, usługi
sportowe i wypoczynkowe, infrastrukturę towarzyszącą i obsługę komunikacyjną oraz
terenów użytkowanych rolniczo, lasów i zadrzewień; 2) określenie zasad zagospodarowania
terenu minimalizujących skutki wpływu ustaleń planu na środowisko przyrodnicze;
3) uporządkowanie istniejącej zabudowy zagrodowej; 4) zmiana przeznaczenia gruntów
rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne. W związku z uchwaleniem niniejszego planu
zagospodarowania przestrzennego do budżetu gminy wpłyną środki finansowe z tytułu
wzrostu wartości nieruchomości oraz podatki, które można będzie przeznaczyć na realizację
zadań własnych. Sporządzenie planu uprości również procedury związane z uzyskaniem
pozwolenia na budowę przyszłym inwestorom. Nie będzie potrzeby uzyskiwania decyzji
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Projekt budowlany przedkłada się
Staroście Suwalskiemu przy wniosku o pozwolenie na budowę. Do projektu planu w trakcie
wyłożenia, jak również w ciągu 14 dni po jego wyłożeniu nie zgłoszono uwag.
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 UCHWAŁĘ NR
XIV/137/08 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi
Lipniak i Nowa Wieś, w gminie Suwałki – załącznik nr 11 do protokołu.
Ad. 13
Rozpatrzenie uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
części wsi Mała Huta, wniesionej przez właścicielkę nieruchomości oznaczonej
nr ewidencyjnym 404 w Małej Hucie.
Pani Wanda Grygo – Kierownik Ref. ds. IiG poinformowała, że Pani Marta Naruszewicz,
wniosła uwagę dotyczącą nie uwzględnienia w planie podziału działki nr 404 na dwie działki
budowlane. Uwaga została nieuwzględniona ponieważ przedmiotowa działka ma zbyt małą
powierzchnię przeznaczoną pod zabudowę, aby dokonać dodatkowego podziału na działki,
które spełniłyby ustalenia zawarte w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Suwałki, dotyczące minimalnych parametrów i wskaźników
powierzchni działek w zabudowie jednorodzinnej.
Pan Tadeusz Chołko – Wójt Gminy wystąpił z wnioskiem o nieuwzględnienie uwagi Pani
Marty Naruszewicz dotyczącej działki nr 404 położonej we wsi Mała Huta.
Pan Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek Wójta Gminy
o nieuwzględnienie uwagi Pani Marty Naruszewicz. Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych.
Za nie uwzględnieniem uwagi głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących
się nie było. Rada Gminy jednogłośnie uwagi nie uwzględniła.
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Ad. 14
Rozpatrzenie uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
części wsi Mała Huta, wniesionej przez właścicielkę nieruchomości oznaczonej
nr ewidencyjnym 35 w Małej Hucie.
Pani Wanda Grygo – Kierownik Ref. ds. IiG poinformowała, że Pani Marta Naruszewicz
wniosła uwagę o uwzględnienie dokonania zamiany podziału działki nr 35 (przeznaczenie
w planie 6MN) z działek o wielkości 14 arów na działki 10 arowe. Uwaga nie została
uwzględniona ponieważ nie ma żadnego uzasadnienia aby działkę nr 35 podzielić na działki o
minimalnych parametrach.
Pan Tadeusz Chołko– Wójt Gminy wystąpił z wnioskiem o nie uwzględnienie uwagi Pani
Marty Naruszewicz dotyczącej działki nr 35 położonej we wsi Mała Huta.
Pan Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek Wójta Gminy
o nie uwzględnienie uwagi Pani Marty Naruszewicz. Udział w głosowaniu wzięło 15
radnych. Za nie uwzględnieniem uwagi głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych i
wstrzymujących się nie było. Rada Gminy jednogłośnie uwagi nie uwzględniła.
Ad. 15
Rozpatrzenie uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
części wsi Mała Huta, wniesionej przez właściciela nieruchomości oznaczonej nr
ewidencyjnym 329 w Małej Hucie.
Pani Wanda Grygo – Kierownik Ref ds. IiG poinformowała, że Pan Jan Pilecki wniósł uwagę
dotyczącą ponownego przeznaczenia działki nr 329 na cele budowlane, tak jak to miało
miejsce w starym, nieaktualnym już planie. Uwaga nie została uwzględniona ponieważ
w starym planie miejscowym działka Pana Jana Pileckiego leżała na terenie oznaczonym
symbolem 3.11 RRO (teren Ośrodka Produkcji Gospodarki Rybackiej), natomiast sugerowane
przez właściciela przeznaczenie działki pod zabudowę jest niemożliwe ze względu na
fizjografie terenu – bardzo duże spadki terenu oraz możliwość osuwania się mas ziemnych.
W związku z powyższym teren działki Pana Jana Pileckiego został przeznaczony pod
zadrzewienie.
Pan Tadeusz Chołko – Wójt Gminy wystąpił z wnioskiem o nie uwzględnienie uwagi Pana
Jana Pileckiego dotyczącej działki nr 329 położonej we wsi Mała Huta
Pan Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek Wójta Gminy
o nieuwzględnienie uwagi Pana Jana Pileckiego. Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za
nie uwzględnieniem uwagi głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się
nie było. Rada Gminy jednogłośnie uwagi nie uwzględniła.
Ad. 16
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części wsi Mała Huta, w gminie Suwałki.
Pani Wanda Grygo – Kierownik Ref. ds. IiG wyjaśniła, że w dniu 29 września 2006 roku
Rada Gminy Suwałki podjęła uchwałę Nr XXXVII/325/06 w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Mała Huta,
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w gminie Suwałki. Przeprowadzono procedurę sporządzenia planu miejscowego zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym. Celem planu jest: 1) wyznaczenie terenów pod zabudowę mieszkaniową
jednorodzinną, rekreacji indywidualnej, pensjonatowej, usługowej, rzemieślniczej,
zagrodowej oraz terenów użytkowanych rolniczo, lasów i zadrzewień, wód
powierzchniowych, komunikacji i infrastruktury technicznej; 2) określenie zasad
zagospodarowania terenu minimalizujących skutki wpływu ustaleń planu na środowisko
przyrodnicze; 3) uporządkowanie istniejącej zabudowy zagrodowej; 4) zmiana przeznaczenia
gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne. W związku z uchwaleniem
niniejszego planu zagospodarowania przestrzennego do budżetu gminy wpłyną środki
finansowe z tytułu wzrostu wartości nieruchomości oraz podatki, które można będzie
przeznaczyć na realizację zadań własnych. Sporządzenie planu uprości również procedury
związane z uzyskaniem pozwoleń na budowę przyszłym inwestorom. Nie będzie potrzeby
uzyskiwania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Projekt budowlany
przedkłada się Staroście Suwalskiemu przy wniosku o pozwolenie na budowę.
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 14 radnych,
głosów przeciwnych nie było, wstrzymał się 1 radny. Rada Gminy podjęła UCHWAŁĘ NR
XIV138/07 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi
Mała Huta, w gminie Suwałki – załącznik nr 12 do protokołu.
Ad. 17
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.
Pani Danuta Bućko – Skarbnik Gminy poinformowała, że radni otrzymali projekt uchwały
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok. Zwróciła się z prośbą o dokonanie poprawki
w załączniku nr 8 Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata - wiersz 1.2 Planowane
w roku budżetowym: podzielić na: wiersz 1.2.1. pożyczki - 819 000 zł i wiersz 1.2.2. kredyty
-181 000 zł.
Przewodniczący Rady zwrócił się z zapytaniem czy są uwagi do projektu uchwały.
Ponieważ nie zgłoszono uwag, poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian
w budżecie gminy na 2008 rok. Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za przyjęciem
uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Podjęto
jednogłośnie UCHWAŁĘ Nr XIV/139/08 w sprawie zmian w budżecie gminy na
2008 rok – załącznik nr 13 do protokołu.
Ad. 18
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi
Województwa Podlaskiego.
Pani Danuta Bućko – Skarbnik Gminy poinformowała, że w budżecie gminy na 2008 zostały
uchwalone środki finansowe na pomoc szpitala w Suwałkach w wysokości 25 000 zł
z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego. Ze względu na trudną sytuację szpitala inne
samorządy również partycypują w kosztach zakupu niezbędnego sprzętu medycznego.
Udzielenie pomocy finansowej jest uzasadnione tym, iż mieszkańcy Gminy Suwałki
korzystają z usług Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach. Ze
względu na specyficzne położenie Gminy Suwałki dookoła Miasta Suwałki jest to jedyna taka
placówka najbardziej dostępna mieszkańcom Gminy Suwałki ze względu na lokalizację.
W związku z tym zachodzi potrzeba podjęcia odrębnej uchwały, że rada gminy wyraża zgodę
na podpisanie przez Wójta Gminy umowy w sprawie udzielenia dotacji. W umowie
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szczegółowo zostaną określone warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie
i zasady rozliczenia środków.
Radny Józef Jankowski – stwierdził, że sytuacja szpitala suwalskiego zmieniła się i była
zupełnie inna jak była podejmowana uchwała budżetowa. Wiadome jest z mediów, że
marszałek nie chce finansować tego szpitala, bo zadłużenie tak duże i przeznaczony jest do
likwidacji. Większość mieszkańców jeździ na leczenie do szpitala w Sejnach, w Olecku bo
tam lepiej leczą i nie ma żadnej dotacji. Gmina to nie jest „dobry wujek”, budżet
marszałkowski ma miliony i nie chce finansować a gmina nie może szastać tak bez przerwy
tymi drobnymi pieniędzmi. Te pieniądze można przeznaczyć na nasze dzieci w szkole na sport
i wychowanie, gdyż co siódme dziecko na dziesięć ma krzywy kręgosłup. Proponuje te
pieniądze przeznaczyć dla naszych mieszkańców.
Pan Dariusz Saweliew – Kierownik Ref. ds. PSG poinformował, że rozmawiał z Dyrektorem
Górskim na pewno nasze pieniądze nie zostaną przeznaczone na wynagrodzenie dla
pracowników czy obsługę administracyjną. Propozycją Pana Dyrektora jak i naszą samorządu
gminnego jak również miasta i starostwa jest zakup konkretnego sprzętu, który w tym
szpitalu ma zostać. I dlatego uważa, że możemy pomóc bo wszyscy się tam leczymy na
pewno ten sprzęt się przyda. Propozycja dyrekcji szpitala jest taka, żebyśmy podpisali
wspólne porozumienie miasto, gmina , starostwo i wspólnie zakupili ten sprzęt.
Radny Feliks Złotnik – odniósł się do wypowiedzi Pana radnego, że nic droższego i ważnego
nie ma jak zdrowie. To jest szlachetny cel i uważa , że samorząd gminy na tym nie straci.
Pan Maciej Suchocki - Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu brało udział 15 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych,
przeciw 1 radny, głosów wstrzymujących się nie było. Podjęto większością głosów
UCHWAŁĘ NR XIV140/08 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi
Województwa Podlaskiego – załącznik nr 14 do protokołu.
Ad. 19
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu
Suwałki.
Pan Dariusz Saweliew – Kierownik ref. ds. PSG wyjaśnił, że uchwałę podejmuje się
w związku z udzieleniem pomocy finansowej Miastu Suwałki w wysokości 30 000 zł
z przeznaczeniem na modernizację pomostu nad jeziorem Czarne w miejscowości Krzywe,
Gmina Suwałki. Podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione złym stanem technicznym
pomostu, którego okres użytkowania wynosi ok. 50 lat, a podejmowane dotychczas prace
remontowe były jedynie doraźne. Ponadto w 2005 roku podpisano porozumienie trójstronne
pomiędzy Wójtem Gminy Suwałki (właścicielem terenu, na którym leży jezioro), Urzędem
Miasta Suwałki (właścicielem pomostu) i Dyrektorem Wigierskiego Parku Narodowego
(zarządca gruntu na plaży). Strony porozumienia będą partycypowały finansowo bądź
rzeczowo w modernizacji przedmiotowego pomostu.
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
XIV/141/07 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Suwałki – załącznik nr 15
do protokołu.
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Ad. 20
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla
Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku.
Pan Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy wyjaśnił, że uchwałę podejmuje się w związku
z przekazaniem Komendzie Wojewódzkiej Policji w Białymstoku środków finansowych
w wysokości 700 zł z przeznaczeniem na przekazanie ich Komendzie Miejskiej Policji
w Suwałkach w celu poprawy wizerunku, Policji dla poprawy bezpieczeństwa na terenie
Gminy Suwałki. Szczególne warunki przekazania i rozliczenia z otrzymanych środków
określi umowa, która zgodnie z wymogami ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U.
z 2007 r. Nr 43, poz. 277) zostanie zawarta z Komendą Wojewódzka Policji w Białymstoku.
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
XIV/142/08 w sprawie przekazania środków finansowych dla Komendy Wojewódzkiej
Policji w Białymstoku – załącznik nr 16 do protokołu.
Ad. 21
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Suwalskiemu.
Pan Tadeusz Chołko – Wójt Gminy wyjaśnił, że Zarząd Powiatu w Suwałkach wystąpił do
Ministra Infrastruktury z wnioskiem o dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej budżetu
państwa, w wysokości 50% wartości inwestycji – „Przebudowa nawierzchni żwirowej na
bitumiczną
drogi
powiatowej
nr
1147B
od
drogi
nr
653-Białe-Niemcowizna-Bakaniuk-Józefowo w km 3+090-5+654 (2,555 km)”. Ze względu
na niewystarczające środki finansowe na utrzymanie dróg powiatowych Gmina mając na
uwadze pilną potrzebę wykonania przebudowy w/w drogi powiatowej służącej mieszkańcom
gminy zamierza częściowo sfinansować powyższe zadanie i przekazać środki finansowe na
ten cel w wysokości do 170 000 zł.
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
XIV/143/08 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Suwalskiemu–
załącznik nr 17 do protokołu.
Ad. 22
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na pokrycie
wydatków związanych z realizacją inwestycji pn. Budowa sieci kanalizacyjnej
w miejscowości Płociczno-Osiedle, Płociczno-Tartak, Gawrych Ruda, Sobolewo,
Krzywe”.
Pani Danuta Bućko - Skarbnik Gminy poinformowała, że istnieje możliwość zaciągnięcia
pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Białymstoku na pokrycie wydatków związanych z realizacją inwestycji pn. „Budowa sieci
kanalizacyjnej w miejscowości Płociczno-Osiedle, Płociczno-Tartak, Gawrych Ruda,
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Sobolewo, Krzywe”. Warunkiem preferencyjnym jest to, że do 25 % pożyczki może być
umorzone.
Pan Maciej Suchocki Przewodniczący Rady zwrócił się z zapytaniem czy są uwagi do
projektu uchwały. Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały. W związku
z tym 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
XIV/144/08 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na pokrycie wydatków związanych
z realizacją inwestycji pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości
Płociczno-Osiedle, Płociczno-Tartak, Gawrych Ruda, Sobolewo, Krzywe”– załącznik nr
18 do protokołu.
Ad. 23
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Planie Rozwoju Lokalnego Gminy
Suwałki.
Pan Dariusz Saweliew – Kierownik Ref. ds. PSG poinformował, że zmienia się załącznik
Nr 1 „Wieloletni Plan Zamierzeń Inwestycyjnych” do Planu Rozwoju Lokalnego Gminy
Suwałki w związku z nowym okresem programowania środków unijnych, tj. na lata
2007-2013. Zmiany są wynikiem potrzeby aktualizacji Planu Rozwoju Lokalnego Gminy
Suwałki
w związku z szeregiem inwestycji, na których realizację Gmina Suwałki
ubiegać się będzie
o dofinansowanie ze środków unijnych.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.
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 XIV/145/08 w sprawie zmian w Planie Rozwoju Lokalnego Gminy
Suwałki – załącznik nr 19 do protokołu.
Ad. 24
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania imienia szkołom wchodzącym
w skład Zespołu Szkół w Płocicznie-Tartak.
Pani Irena Walendzewicz – Kierownik GZEAS wyjaśniła, że dnia 16 stycznia 2008 r. wpłynął
wniosek do Wójta Gminy Suwałki złożony przez Panią Helenę Balonis Dyrektora Zespołu
Szkół w Płocicznie-Tartak, która w imieniu Rady Rodziców szkoły zwróciła się z prośbą
o nadanie imienia Lotników Polskich Zespołowi Szkół w Płocicznie-Tartak. W skład Zespołu
Szkół w Płocicznie-Tartak wchodzi Szkoła Podstawowa w Płocicznie-Tartak oraz Gimnazjum
w Płocicznie-Tartak. Delegację do podjęcia niniejszej uchwały Radzie Gminy daje treść
zapisu § 1 ust. 3 Ramowego Statutu Publicznego Gimnazjum Szkoły Podstawowej oraz § 1
ust. 3 Ramowego Statutu Publicznego Gimnazjum, która mówi, że imię szkole nadaje organ
prowadzący na wniosek rady szkoły lub wspólny wniosek rady pedagogicznej, rady rodziców
i samorządu uczniowskiego. Szkoła również będzie posiadała sztandar. Uroczystości oficjalne
są przewidziane na miesiąc październik br.
Radny Józef Jankowski – poinformował, że był zaproszony do szkoły na otwarcie roku
szkolnego 2007/2008. Po zakończeniu uroczystości rozmawiał z dyrektor szkoły i wystąpił
z propozycją, żeby szkoła miała swego patrona i sztandar. Natomiast jeżeli chodzi o sztandar
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z pismem zwróciliśmy się do Pana Wójta. W związku z tym proszę radnych
o
zatwierdzenie tej uchwały.
Pan Maciej Suchocki odczytał i poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu brało
udział 15 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było. Rada Gminy jednogłośnie podjęła UCHWAŁĘ NR
XIV/146/08 w sprawie nadania imienia szkołom wchodzącym w skład Zespołu Szkół
w Płocicznie-Tartak – stanowi załącznik nr 20 do protokołu.
Ad. 25
Odpowiedzi na zapytania i interpelacje:
Pani Danuta Bućko – Skarbnik Gminy udzieliła odpowiedzi na następujące interpelacje
i zapytania;
1) w sprawie sprzedaży starej stacji wodociągowej w Nowej Wsi – wyjaśniła, że zgodnie
z fakturą z dnia 31października 2006 r. na dostawę złomu, stali, żeliwa ze stacji
wodociągowej w Nowej Wsi w ilość 5 204 kg ogólna kwota ze sprzedaży złomu
3 682,35 zł. Pompy pozostały nie wymontowane, będą wykorzystane przy wystąpieniu
ewentualnych awarii w istniejących stacjach. Nie było może tego widać
w przedstawionym sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2006 r. bo to było
w tym samym rozdziale - dochody ze sprzedaży mienia komunalnego.
2) odnośnie wydatków na Komisję Urbanistyczno -Architektoniczną - wyjaśniła, że
w paragrafie - umowy, zlecenia są również wynagrodzenia dwóch osób tj. Pana
Urbanowicza, który sporządza koncepcję i projekty miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego oraz osoby pracującej na umowę zlecenie za obróbkę
graficzną komputerową. Przykładowo w 2006 roku w ogólnej kwocie wydatki - na
komisję 27 495 zł, to 23 063,37 zł są umowy zlecenia tych osób za cały rok (12
miesięcy). Jeżeli chodzi o wydatki pozostałe z paragrafu 4300 w 2006 r., ogólnie
wydatki na plany wyniosły 79 774,15 zł. Darowizny od firm zewnętrznych, które
zgłaszały się o opracowanie planu wyniosły 45 700 zł. W 2007 roku na umowy zlecenia
było 38 659,94 zł, z tego na umowy zlecenia tych dwóch osób, za obróbkę graficzną,
komputerową i sporządzanie koncepcji i projektów miejscowych planów wydatkowano
kwotę 34 567,74 zł. Wydatki ogółem z tymi pozostałymi wyniosły 57 908,68 zł na plany,
w tym darowizny otrzymane 61 300 zł.
Pani Wanda Grygo – Kierownik Ref. ds. IiG – poinformowała, że sporządzenie planu
wymaga wykonania analiz, prac terenowych oraz opracowania prognoz. Przed podjęciem
uchwały intencyjnej sporządza się analizę zgodności ze studium i celowości sporządzania
planu miejscowego. Analizę wraz z uchwałą przekazuje się Wojewodzie Podlaskiemu do
sprawdzenia pod względem prawnym. Następnie zawiadamia się o podjęciu uchwały organy
i instytucje oraz zainteresowanych. Zbiera się wnioski do projektu planu. Sporządza się
projekt, który opiniuje Gminna Komisja Urbanistyczno – Architektoniczna. Po uzyskaniu
takiej opinii projekt planu jest przekazany do uzgodnienia lub zaopiniowania. Po uzyskaniu
pozytywnych uzgodnień i opinii jest wykładany do publicznego wglądu. Można składać
uwagi. Przeprowadza się dyskusję publiczną. Wójt Gminy rozpatruje uwagi te, które są
zasadne uwzględnia w projekcie planu. Po podjęciu uchwały zatwierdzoną dokumentację prac
planistycznych przekazuje się Nadzorowi Prawnemu Województwa Podlaskiego. Jak widać
procedura sporządzania planu jest skomplikowana. Obsada Pracowni jest mała: 1; ¾; ½ etatu
plus jedna osoba przebywa na urlopie macierzyńskim.
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Ponadto Pani Wanda Grygo poinformowała o wydatkach związanych z Komisją
Urbanistyczno – Architektoniczną za 2007 rok. Przedstawiła wpływy, jakie uzyskała za
opracowanie planów oraz darowizny.
Pan Tadeusz Chołko – Wójt Gminy udzielił odpowiedzi:
- W sprawie remontu drogi we wsi Dubowo Pierwsze – położenie nawierzchni bitumicznej –
poinformował, żeby rada mogła to wszystkie drogi zrobiła ale najpierw zadanie
piorotytowe, które rada sobie postawiła to zwodociągowanie gminy (osiem wsi nie ma
wodociągów) i rozwiązanie gospodarki kanalizacyjnej w Parku Narodowym. Jeżeli to
zostanie wykonane to następne zadanie będzie budowa dróg. My robimy i w tym roku
robimy drogę, od szosy Raczkowskiej do szosy Bakałarzewskiej specjalnie żeby odciążyć
drogę Wychodne-Zielone-Podbudówek aby ciężki sprzęt tam nie jechał. Budujemy
sukcesywnie co roku dwie, trzy drogi. Jeżeli chodzi o położenie asfaltu to musimy patrzeć
czy zrobić drogę Dubowo Pierwsze czy drogę w innej wsi, która jest bardziej
eksploatowana, częściej uczęszczana i nie będę obiecał coś, co jest nierealne, Proszę zrobić
zebranie ja przyjadę. W bieżącym roku nie ma zaplanowanych środków finansowych na ten
cel.
- Odnośnie tablicy ogłoszeń – poinformował, że tablice ogłoszeń były robione i zostały
rozdane dla wszystkich sołectw i taka tablica stoi w Płocicznie koło sołtysa przy bloku.
Jeżeli istnieje potrzeba ustawienia drugiej tablicy to zrobimy i postawimy.
- Odnośnie nawiezienia żwiru na drogę (rządowa) Gawrych Ruda
zostanie nawieziony.

– poinformował, że

- W sprawie sali gimnastycznej w Płocicznie-Tartak – wyjaśnił, że w okresie zimowym prace
były trochę zatrzymane. W chwili obecnej budynek sali jest ocieplany i w najbliższych
dniach będzie kładziona izolacja, wylewana posadzka w wewnątrz. W miesiącu wrześniu
planowane jest zakończenie prac a początek października oddanie sali do użytku
z nadaniem imienia i sztandaru szkole.
- Odnośnie ferm wiatrowych – wyjaśnił, że w drugim półroczu tego roku w miejscowości
Biała Woda, Potasznia, Żywa Woda , Bród Stary powinne być rozpoczęte budowy dróg
i fundamentów. Byli już inwestorzy, producenci turbin, objechali całą trasę. Są prowadzone
rozmowy z PDM, który będzie prostował drogi. Będzie się jechało z Kłajpedy przez Litwę
autostradą i później od Szypliszk od nas do Jeleniewa i z Jeleniewa do Białej Wody.
- Jeżeli chodzi o Spółkę Taciewo – Pan Dąbkowski sprzedał swoje gospodarstwo za długi dla
Pana Zymkowskiego, który hoduje trzodę. Niedawno rozmawialiśmy z Panem Dąbkowskim
, który mówił, że sprawa jest otwarta nawet pokazywał oświadczenie nowego właściciela,
że udostępni grunty ale tej osobie to nie wierzę i nie chcę tutaj robić jakichkolwiek
obietnic.
- Odnośnie strażnicy we wsi Sobolewo – poinformował, że w tym tygodniu zostanie
ogłoszony przetarg i w miesiącu maju powinna być rozpoczęta budowa.
Pan Tadeusz Chołko – Wójt Gminy zwrócił się do Pana Marka Wnuka WODNIK Wodociągi i
Kanalizacje o wyjaśnienie czy Pan Józef Jankowski opłacił wszystko za wodę.
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Pan Marek Wnuk – WODNIK Wodociągi i Kanalizacje – poinformował, że według stanu na
dzień dzisiejszy Pan Jankowski zalega z zapłatą 46,97 zł pomimo wyprostowania analizy
normatywnych, nie wiem może sobie wyobraża że zapłaci dowolnie ile uważa.
Wójt Gminy – wyjaśnił, że zabierając głos na ostatniej sesji oparł się na materiałach, które
posiadał od Pana Wnuka tam było 147 albo 148 zł.
Pan Marek Wnuk – wcześniej była taka kwota, częściowo została opłacona ale nie do końca.
Radny Józef Jankowski - zwrócił się do Pana Wnuka, że otrzymał od niego pismo, z którego
wynika, żebym podał konto Panu to prześle Pan mi na bank na moje konto.
Ad. 26
Zamknięcie obrad.
Pan Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady Gminy po wyczerpaniu porządku obrad
zamknął obrady XIV Sesji Rady Gminy Suwałki.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokołowała
Halina Marcinkiewicz

Przewodniczący Rady
Maciej Suchocki
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