P R O T O K Ó Ł Nr XVI/08
z obrad XVI Sesji Rady Gminy Suwałki w dniu 31 lipca 2008 roku.
Obrady Sesji trwały od godz. 900 – 1130 w sali Urzędu Gminy Suwałki.
Obrady XVI 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.
W obradach uczestniczyli: Tadeusz Chołko – Wójt Gminy, Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz
Gminy, Danuta Bućko – Skarbnik Gminy, Beata Skrocka – Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Suwałkach, Katarzyna Jabłońska – Ref. ds. Inwestycyjnych
i Gospodarczych, Dariusz Saweliew – Kierownik Referatu ds. Polityki SpołecznoGospodarczej, Cezary Folejewski – radca prawny, Adam Paliwoda – radca prawny,
Stanisław Szwengier – Radny Powiatu, sołtysi wsi - listy obecności stanowią załączniki nr 24 w załączeniu do protokołu.
Ad. 1
Otwarcie obrad.
Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady otworzył obrady XVI Sesji Rady Gminy
i powitał wszystkich zebranych. Stwierdził, że na 15 radnych zgodnie z listą obecności
w obradach uczestniczy 15 radnych, wobec czego istnieje wymagane quorum do
podejmowania prawomocnych uchwał.
Henryk Butkiewicz – Wiceprzewodniczący Rady wystąpił z wnioskiem o wprowadzenie
zmiany do proponowanego porządku obrad XVI sesji, który został przesłany wraz
z zaproszeniem na sesję tj. pkt 2. „Wnioski i oświadczenia” przenieść w miejsce pkt 22
a „Przyjęcie porządku obrad” jako pkt. 2 ponieważ jak można prowadzić sesję gdy nie ma
ustalonego porządku obrad.
Przewodniczący Rady – Pan Maciej Suchocki poddał pod głosowanie wprowadzenie
proponowanej zmiany. Głosowało 15 radnych. Za wprowadzeniem zmiany głosowało 14
radnych, głosów przeciwnych nie było, wstrzymał się 1 radny. Proponowana zmiana została
przyjęta jednogłośnie.
Ad. 2
Przyjęcie porządku 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 15 radnych. Za przyjęciem
porządku obrad głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Porządek obrad XVI Sesji Rady Gminy Suwałki został przyjęty jednogłośnie.
Porządek obrad jest następujący:
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XV 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. Przyjęcie informacji o wykonaniu budżetu gminy za pierwsze półrocze 2008 roku.
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8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Płociczno-Tartak w gminie
Suwałki.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Osowa, Kuków-Folwark i Bród
Nowy w gminie Suwałki.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Krzywe w gminie Suwałki.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XIV/135/08 Rady Gminy
Suwałki z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Przebród w gminie
Suwałki.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę NR XV/162/08 Rady Gminy
Suwałki z dnia 19 czerwca 2008 roku w sprawie przystąpienia do zmiany Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Suwałki.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego części wsi Dubowo Drugie w gminie Suwałki.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Starym
Folwarku.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nabycia działki nr 84/10 w obrębie
Okuniowiec.
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie realizacji przez Gminę Suwałki projektu
pn.„Budowa sali sportowej przy Gimnazjum w Płocicznie-Tartak”–wyposażenie stałe.
18. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXI/180/04 Rady Gminy
Suwałki z dnia 29 października 2004 r. w sprawie nadania statutu Gminnej Biblioteki
Publicznej.
19. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę NR I/5/06 Rady Gminy Suwałki
z dnia 23 listopada 2006 r. w sprawie powołania Komisji Społecznej Rady Gminy
Suwałki.
20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy
Suwałki.
21. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
22. Wnioski i oświadczenia.
23. Zamknięcie obrad.
Ad. 3
Przyjęcie protokołu z obrad XV Sesji Rady Gminy Suwałki.
Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z obrad XV Sesji wyłożony był do wglądu
w Urzędzie Gminy. Radni nie wnieśli uwag do protokołu. Następnie Przewodniczący poddał
pod głosowanie. Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za przyjęciem protokołu głosowało
15 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Protokół z XV Sesji został
przyjęty jednogłośnie przez Radę Gminy.
Ad. 4
Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy oraz z wykonania uchwał w okresie między
sesjami.
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Tadeusz Chołko – Wójt Gminy przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności od
ostatniej sesji Rady Gminy za okres od dnia 19 czerwca 2008 r. do dnia 31 lipca 2008 r.;
- W okresie tym ogłoszono przetarg na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Krzywe,
Sobolewo, Gawrych Ruda, Płociczno-Tartak, Płociczno-Osiedle;
- Dofinansowano utwardzenie drogi we wsi Niemcowizna;
- Partycypowano w kosztach budowy chodnika w miejscowości Płociczno-Tartak przez zakup
materiałów;
- Przeprowadzono przetarg na sprzedaż trzech działek budowlanych;
- W chwili obecnej trwają szacowania szkód powstałych w wyniku klęski suszy;
- W dniu 2 lipca 2008 r. został wyłożony do publicznego wglądu projekt zmiany studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Suwałki;
- Sporządzone zostały nowe analizy zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego wsi Krzywe, Płociczno-Tartak, Osowa, KukówFolwark, Bród Nowy i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami
obowiązującego w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Suwałki;
- W dniu 7 lipca 2008 r. odbyła się dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami do
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Czarnakowizna;
- W dniu 14 lipca 2008 r. odbyła się dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami do
projektu zmiany studium;
- Rozpatrzone zostały wniesione uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części wsi Dubowo Drugie oraz wprowadzone zostały zmiany do projektu
planu wynikające z rozpatrzenia uwag;
- W dniu 30 czerwca 2008 r. złożono wniosek do Ministra Sportu i Turystyki o zwiększenie
dotacji o 150 000 zł na inwestycję budowa sali sportowej przy gimnazjum w PłocicznieTartak;
- W dniu 1 lipca 2008 r. podpisano umowę z Komendą Wojewódzką Policji w Białymstoku
dotyczącą przekazania Komendzie Policji Miejskiej w Suwałkach 3 000 zł na zakup paliwa
do pojazdów patrolujących teren gminy Suwałki w miesiącu lipcu i sierpniu br.;
- W dniu 13 lipca 2008 r. zorganizowano letnie spotkanie nad Wigrami w Starym Folwarku;
- W dniu 9 lipca 2008 r. złożono wniosek w Wilnie w ramach programu współpracy
transgranicznej Litwa-Polska na lata 2007-2013 – uporządkowanie gospodarki wodnościekowej na pograniczu Polsko-Litewskim;
- W dniu 30 lipca 2008 r. odbyła się prezentacja w Euroregionie „Niemen” projektu
sąsiedzkie spotkania nad Wigrami w roku 2006 w ramach programu „Intenrreg”.
Na spotkaniu beneficjentów związanych z zakończeniem realizacji mikroprojektu;
- Ogłoszono przetarg na realizację inwestycji wodociągowej z Eko-Funduszu;
- W miesiącu lipcu przygotowano umowę między Gminą Suwałki a Samorządem
Województwa Podlaskiego dotyczącą przekazania Samodzielnemu Publicznemu Szpitalowi
Wojewódzkiemu w Suwałkach pomocy finansowej w wysokości 25 000 zł
z przeznaczeniem na zakup koncentratorów tlenu;
- W dniu 27 czerwca 2008 r. zgłoszono teren inwestycyjny w Dubowie Pierwszym (około 100
ha) do konkursu grunt na medal organizowanego przez Polską Agencję Informacji
i Inwestycji Zagranicznych;
- W partnerstwie z ośrodkami pomocy społecznej z terenu powiatu oraz Powiatowym
Centrum Pomocy Rodzinie jako partnerem wiodącym przystąpiono do projektu pod nazwą
„Anwers”;
-W dniu 15 lipca 2008 r. Urząd Gminy Suwałki podpisał umowę z Urzędem Marszałkowskim
o realizacji projektu „Daj sobie szansę”. Wartość projektu opiewa na kwotę 94 454 zł.
Przewidziany czas realizacji od sierpnia do grudnia tego roku. Celem projektu jest
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aktywizacja zawodowa osób długotrwale bezrobotnych bądź pozostających bez zatrudnienia
z powodu opieki nad osobami zależnymi.
- Gmina przygotowuje się do realizacji ustawy o funduszu alimentacyjnym poprzez
informowanie o zasadach udzielania pomocy z funduszu. Zamówione zostały druki oraz
pracownik odbył już przeszkolenie w tym zakresie.
- W dniu 17 lipca 2008 r. byliśmy zaproszeni do Redakcji Gazety Rzeczpospolita
w Warszawie, która organizowała ranking najlepszych gmin. Na 1587 gmin wiejskich
nasza gmina zajęła 63 miejsce. Pod uwagę były brane między innymi takie kryteria jak:
ilość pozyskanych środków, ilość środków zainwestowanych na jedną osobę, zadłużenie,
wyniki egzaminu z kl. V i klas gimnazjalnych.
Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy przedstawił sprawozdanie z wykonania uchwał
w okresie między sesjami.
Rada Gminy przyjęła sprawozdanie z działalności Wójta Gminy i wykonania uchwał
- sprawozdanie z wykonania uchwał stanowi załączniki nr 5 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.
Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady Gminy zapoznali ze sprawozdaniami
z działalności komisji.
Radny Marek Jeromin – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zapoznał ze sprawozdaniem
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy - stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Radny Feliks Złotnik – Przewodniczący Komisji Rolniczo-Gospodarczej zapoznał
ze sprawozdaniem Komisji Rolniczo-Gospodarczej Rady Gminy - stanowi załącznik nr 7 do
protokołu.
Radna Wiesława Malinowska – Przewodnicząca Komisji Społecznej zapoznała
z sprawozdaniem Komisji Społecznej Rady Gminy – stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Rada Gminy Suwałki przyjęła sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej, Komisji
Rolniczo-Gospodarczej i Komisji Społecznej Rady Gminy w okresie między sesjami.
Ad. 6
Interpelacje i zapytania.
Radny Józef Jankowski – zwrócił się z zapytaniem do Wójta Gminy, kiedy Wójt skończy
mówić niesłuszne rzeczy w stosunku do jego osoby jako radnego.
Sołtys wsi Biała Woda – zwrócił się z prośbą o wycięcie drzew przy drodze powiatowej we
wsi Biała Woda ponieważ zagrażają bezpieczeństwu.
Radna Wiesława Malinowska – zwróciła się z prośbą do Wójta żeby monitował do Starostwa
Powiatowego w Suwałkach aby systematycznie był wykaszany wjazd do m. Stary Folwarku
bo w chwili obecnej rosną bardzo wysokie chwasty i wyjazd jest niewidoczny.

4

Radny Andrzej Safinowski – zapytał czy jest coś wiadome w sprawie wycinki krzaków przy
drodze we wsi Osowa-Potasznia i Potasznia ponieważ nie można przejechać a było zgłaszane
na poprzedniej sesji dla Starosty Suwalskiego.
Radny Marian Wiszniewski – zapytał kiedy będzie wykonany remont pozostałej części drogi
we wsi Kuków w ubiegłym roku była zrobiona część drogi.
Sołtys wsi Wychodne
- Zwrócił się z prośbą o ustawienie znaku na drodze wojewódzkiej zakaz wyprzedzania
samochodów na odcinku od wsi Kuków do przystanku Wychodne. Ze żwirowni w Kukowie
wyjeżdżają ciężarówki wyrzucają żwir z samochodów co zagraża bezpieczeństwu ludziom
stojącym na przystanku.
- Zapytał co będzie z poboczami – trzeci raz już zgłasza, więcej nie będzie.
Maciej Suchocki Przewodniczący Rady – zwrócił się z zapytaniem o wyjaśnienie sprawy czy
jezioro Krzywe jest strefą ciszy.
Sołtys wsi Krzywe – zapytał czy coś wiadome jest w sprawie spalarni odpadów, która miała
powstać w m. Małej Hucie.
Ad. 7
Przyjęcie informacji o wykonaniu budżetu gminy za pierwsze półrocze 2008 roku.
Pan Tadeusz Chołko – Wójt Gminy zapoznał z pozytywną opinią Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Suwałkach – Uchwałą NR RIO.V.0131-5-3/08
składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 29 lipca
2008 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Suwałki informacji
o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2008 roku. Kopia Uchwały NR
RIO.V.0131-5-3/08 stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Maciej Suchocki - Przewodniczący Rady wyjaśnił, że informacja o wykonaniu budżetu gminy
za pierwsze półrocze 2008 roku została przedłożona wszystkim radnym. Zapytał czy są
uwagi. Radni nie wnieśli uwag.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie informację o wykonaniu budżetu gminy za
pierwsze półrocze 2008 roku. W głosowaniu brało udział 15 radnych. Za przyjęciem
informacji głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Podjęto zatem jednogłośnie informację o wykonaniu budżetu gminy za pierwsze półrocze
2008 roku - stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
Ad. 8
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminna 2008 rok.
Pani Danuta Bućko – Skarbnik Gminy zwróciła się do Rady Gminy o przyjęcie dodatkowych
zmian do przedłożonego wcześniej projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na
2008 roku.
W wyniku zaproponowanych zmian nastąpiło zwiększenie planu dochodów o kwotę
117 001,00 zł; zmniejszenie planu wydatków o kwotę 121 668,000 zł; i zwiększenie planu
wydatków o kwotę 17 319 940,00 zł.
Pan Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zaproponowanie
zmiany do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok. Udział

5

w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za przyjęciem głosowało 15 radnych. Głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.
Pani Danuta Bućko – Skarbnik Gminy odczytała projekt uchwały w sprawie zmian
w budżecie gminy na 2008 rok wraz z zaproponowanymi zmianami.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2008 rok. W głosowaniu brało udział 15 radnych. Za przyjęciem uchwały
głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Podjęto zatem
jednogłośnie UCHWAŁĘ Nr XVI/163/08 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
Ad. 9
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Płociczno-Tartak w gminie Suwałki.
Pan Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy poinformował, że przedmiotem planu będzie
wyznaczenie i ustalenie zasad zagospodarowania terenów przeznaczonych pod komunikację
i infrastrukturę techniczną oraz tereny użytkowane rolniczo, zadrzewienia i zieleń. Teren ten
nie jest objęty żadnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i sąsiadujące
z bezpośrednimi terenami, na które opracowano i zatwierdzono uchwałą Rady Gminy
Suwałki Nr XXXVII/323/06 z dnia 29 września 2006 roku plan miejscowy. Przyjęto
możliwość ustalenia nowych zasad zagospodarowania terenu umożliwiających
zlokalizowanie planowanej inwestycji, zgodnie z wolą mieszkańców Gminy Suwałki i władz
Gminy Suwałki, jako koniecznego uzupełnienia istniejącego przeznaczenie terenu.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały. W związku z tym Pan Maciej
Suchocki - Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu brało udział 15 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Podjęto zatem jednogłośnie UCHWAŁĘ
Nr XVI/164/08
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego części wsi Płociczno-Tartak w gminie Suwałki - stanowi
załącznik nr 12 do protokołu.
Ad. 10
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Osowa, Kuków-Folwark i Bród
Nowy w gminie Suwałki.
Pan Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy poinformował, że przedmiotem planu będzie
wyznaczenie i ustalenie zasad zagospodarowania terenów przeznaczonych pod eksploatację
kruszywa naturalnego wraz z niezbędnymi obiektami i urządzeniami do przerobu kruszywa,
infrastrukturę towarzyszącą i obsługę komunikacyjną oraz tereny komunikacji, zabudowy
zagrodowej, tereny użytkowane rolniczo, zadrzewienia i zieleń oraz określenie zasad
zagospodarowania terenu minimalizujących skutki wpływu ustaleń planu na środowisko.
Inwestor wyraził swoją wolę i zainteresowanie inwestowaniem na przedmiotowym terenie
składając wniosek do Urzędu Gminy Suwałki, sporządzi także podkłady geodezyjne do celów
projektowych. Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia będzie skutkować opracowaniem
miejscowego planu, w wyniku którego uruchomione zostaną tereny pod złoża kruszywa – do
budżetu wypłyną środki finansowe z tytułu podatku oraz opłat związanych z opłatą
eksploatacyjną. W związku z tym, celowe jest podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Osowa,
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Kuków-Folwark i Bród Nowy w gminie Suwałki i przystąpienie do prac nad projektem planu
miejscowego.
Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś z Radnych ma jakieś pytania do
projektu uchwały. Głosów w dyskusji nie było i 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 jednogłośnie UCHWAŁĘ Nr XVI/165/08 w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Osowa, Kuków Folwark
i Bród Nowy w gminie Suwałki - stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
Ad. 11
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Krzywe w gminie Suwałki.
Pan Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy poinformował, że przedmiotem planu będzie
wyznaczenie i ustalenie zasad zagospodarowania terenu przeznaczonego pod zabudowę
usługowo-mieszkalną, komunikację i infrastrukturę techniczną. Atrakcyjne położenie działki:
w centralnej części wsi, oraz dobre jej skomunikowanie powodują, że lokalizacja takiej
inwestycji w tym miejscu jest uzasadniona. Inwestor wyraził swoją wolę i zainteresowanie na
przedmiotowym terenie składając wniosek do Urzędu Gminy Suwałki. Inwestor poniesie
koszty związane ze sporządzeniem projektu planu. Obowiązujący na ten teren miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego nie umożliwia realizacji w/w inwestycji w pełnym
zakresie. W związku z tym, celowe jest podjęcie uchwały i przystąpienie do prac nad
projektem planu.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały. W związku z tym Pan Maciej
Suchocki - Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu brało udział 15 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Podjęto zatem jednogłośnie UCHWAŁĘ
Nr XVI/166/08
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego części wsi Krzywe w gminie Suwałki - stanowi załącznik
nr 14 do protokołu.
Ad. 12
Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwalę Nr XIV/135/08 Rady Gminy
Suwałki z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Przebród w gminie
Suwałki.
Pan Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy wyjaśnił, że przedmiotem planu będzie
wyznaczenie terenów niezbędnych na realizację drogi dojazdowej do trenów projektowanej
eksploatacji kruszywa naturalnego, którego granice ustalono w uchwale Nr XIV/135/08 Rady
Gminy Suwałki z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Przebród w gminie Suwałki.
Inwestor wyraził swoją wolę i zainteresowanie inwestowaniem na przedmiotowym terenie
składając wniosek do Urzędu Gminy Suwałki, sporządzi także podkłady geodezyjne do celów
projektowych. Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia będzie skutkować opracowaniem
miejscowego planu, w wyniku którego uruchomione zostaną tereny pod drogę dojazdową.
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Radny Józef Jankowski - zwrócił uwagę, że podejmowane są dziesiątki uchwał i co jakiś czas
są uchwały zmieniające - to znaczy, że Pracownia Urbanistyczna źle pracuje.
Przewodniczący Rady – odpowiedział, że należy czasami przyjść do Pracowni Urbanistycznej
i zapytać pracownika merytorycznie odpowiedzialnego, żeby wyjaśnił. Wynik tych poprawek,
czasami wyglądających tak dziwnie to jest to, że prace są wykonywane bardzo dynamicze a
życie koliguje potrzeby. Chcąc, żeby nasza gmina była w rankingach musimy działać szybko
i skutecznie.
Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. W głosowaniu brało udział
15 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych nie było,
wstrzymało się 2 radnych.
Podjęto większością głosów UCHWAŁĘ Nr XVI/167/08 zmieniającą uchwałę Nr
XIV/135/08 Rady Gminy Suwałki z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Przebród
w gminie Suwałki - stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
Przerwa 1005-1020
Ad. 13
Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę NR XV/162/08 Rady Gminy
Suwałki z dnia 19 czerwca 2008 roku w sprawie przystąpienia do zmiany Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Suwałki.
Pani Katarzyna Jabłońska – Pracownia Urbanistyczna wyjaśniła, że podjęcie uchwały
o zmianie uchwały intencyjnej dotyczącej zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Suwałki jest wynikiem polityki przestrzennej
Gminy Suwałki oraz ustawy z dnia 29 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym. Na podstawie uzgodnień pomiędzy Gminą Suwałki a Gminą Miejską
Suwałki, Gmina Suwałki zobowiązała się do wszczęcia i przeprowadzenia procedur mających
na celu umożliwienie realizacji portu lotniczego planowanego na terenie Miasta Suwałki
i w niewielkiej części na terenie Gminy Suwałki (we wsi Zielone Kamedulskie). Zapisy
obowiązującego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Suwałki umożliwiają realizację w/w inwestycji. Rozpatrując wnioski inwestorów
planujących eksploatacje złóż kruszywa naturalnego na terenie Gminy Suwałki ustalono, że
należy umożliwić rozbudowę systemu komunikacji kolejowej na terenie gminy Suwałki,
poprzez wprowadzenie do Studium możliwości realizacji bocznicy kolejowej. Podjęcie
uchwały o zmianie Uchwały Nr XV/162/08 Rady Gminy Suwałki z dnia 19 czerwca 2008 r.
umożliwi wprowadzenie powyższych zmian do studium jedna procedurą.
Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś z Radnych ma jakieś pytania do
projektu uchwały. Głosów w dyskusji nie było i 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 jednogłośnie UCHWAŁĘ Nr XVI/168/07 zmieniającą uchwalę NR XV/162/08
Rady Gminy Suwałki z dnia 19 czerwca 2008 roku w sprawie przystąpienia do zmiany
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Suwałki stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
Ad. 14
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części wsi Dubowo Drugie w gminie Suwałki.
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Pani Katarzyna Jabłońska – Pracownia Urbanistyczna wyjaśniła, że w dniu 29 września
2006 r. została podjęta uchwała intencyjna w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Dubowo Drugie w gminie
Suwałki. W planie wyznaczono i ustalono zasady zagospodarowania terenów przeznaczonych
pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, usługową, rzemieślniczą, technicznoprodukcyjną, zagrodową, rekreacji indywidualnej oraz terenów użytkowanych rolniczo,
zieleni, zalesień, komunikacji i infrastruktury technicznej. Projekt planu został opracowany
zgodnie z wymaganą procedurą, uzyskał odpowiednie opinie i uzgodnienia, był wyłożony do
publicznego wglądu, nie wpłynęły żadne uwagi dotyczące ustaleń zawartych w projekcie
planu. Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia będzie skutkować uruchomieniem
nowych terenów budowlanych – do budżetu wpłyną środki finansowe z tytułu podatku oraz
innych opłat. W związku z tym celowe jest podjęcie uchwały zatwierdzającej w/w plan
miejscowy.
Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś z Radnych ma jakieś pytania do
projektu uchwały. Głosów w dyskusji nie było i 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 jednogłośnie UCHWAŁĘ Nr XVI/169/07 w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego części wsi Dubowo Drugie w gminie Suwałki stanowi
-załącznik nr 17 do protokołu.
Ad. 15
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Starym
Folwarku.
Pan Tadeusz Chołko – Wójt Gminy poinformował, że w dniu 19 czerwca 2008 r. Rada
Gminy podjęła uchwałę intencyjną o zamiarze utworzenia Zespołu Szkół w Starym Folwarku.
Uchwała została przedłożona radzie Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Starym Folwarku
w celu wyrażenia opinii oraz wystąpienia do Podlaskiego Kuratora Oświaty z wnioskiem
o wydanie pozytywnej opinii oraz w sprawie utworzenia Zespołu Szkół. Podlaski Kurator
wydał opinię pozytywna w sprawie połączenia z dniem 1 września 2008 r. szkoły
podstawowej i gimnazjum w Starym Folwarku. Rada Pedagogiczna szkoły podstawowej
również wyraziła opinię pozytywną co do zamiaru połączenia obu szkół. Wobec powyższego
Rada Gminy ma prawo podjąć uchwałę w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Starym
Folwarku.
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. Podjęto jednogłośnie UCHWAŁĘ NR
XVI/170/08 w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Starym Folwarku - uchwała stanowi
załącznik nr 18 do protokołu.
Ad. 16
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nabycia działki nr 84/10 w obrębie
Okuniowiec.
Pan Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy poinformował, że działka nr 84/10 zgodnie
z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi
Okuniowiec w gminie Suwałki Uchwała Nr XXXV/303/06 Rady Gminy Suwałki z dnia
29 czerwca 2006 roku w większości przeznaczona jest pod poszerzenie drogi gminnej
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oznaczonej symbolem 14 KL. Na podstawie tej uchwały chcemy uregulować stan prawny jaki
jest na gruncie w użytkowaniu. W chwili obecnej droga jest wyjeżdżona na gruncie
prywatnym. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję RolniczoGospodarczą 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 15 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Podjęto zatem jednogłośnie UCHWAŁĘ
NR XVI/171/08 w sprawie nabycia działki nr 84/10 w obrębie Okuniowiec - uchwała
stanowi załącznik nr 19 do protokołu.
Ad. 17
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie realizacji przez Gminę Suwałki projektu
pn.„Budowa sali sportowej przy Gimnazjum w Płocicznie-Tartak”– wyposażenie stałe.
Pan Dariusz Saweliew – Kierownik Ref. PSG poinformował, że w związku z realizacją przez
Gminę Suwałki pn. „Budowa sali sportowej przy Gimnazjum w Płocicznie-Tartak” oraz
możliwością zwiększenia dofinansowania inwestycji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
o 150 000 zł na wyposażenie stałe sali zgodnie z wymogami Ministerstwa Sportu i Turystyki
w Warszawie należy podjąć uchwałę w przedmiocie zabezpieczenia przyznanych środków
w formie weksla „in blanco”. Obecnie Gmina Suwałki na realizację w/w inwestycji otrzymała
600 000 zł dofinansowania z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.
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 15 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Podjęto jednogłośnie UCHWAŁĘ Nr
XVI/172/08 w sprawie realizacji przez Gminę Suwałki projektu pn. „Budowa sali sportowej
przy Gimnazjum w Płocicznie-Tartak” – wyposażenie stałe - uchwała stanowi załącznik nr
20 do protokołu.
Ad. 18
Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXI/180/04 Rady Gminy
Suwałki z dnia 29 października 2004 r. w sprawie nadania statutu Gminnej Biblioteki
Publicznej.
Pan Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy wyjaśnił, że z uwagi na przeniesienie fili
Gminnej Biblioteki Publicznej z miejscowości Bród Nowy do miejscowości Potasznia
zaistniała konieczność dokonania zmian w statucie Gminnej Biblioteki Publicznej z dnia
29 października 2004 r.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały. Przewodniczący Rady poddał
pod głosowanie projekt uchwały. Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za przyjęciem
uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Podjęto
jednogłośnie UCHWAŁĘ Nr XVI/173/08 zmieniającą uchwałę Nr XXI/180/04 Rady Gminy
Suwałki z dnia 29 października 2004 r. w sprawie nadania statutu Gminnej Biblioteki
Publicznej - uchwała stanowi załącznik nr 21 do protokołu.
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Ad. 19
Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę NR I/5/06 Rady Gminy Suwałki
z dnia 23 listopada 2006 r. w sprawie powołania Komisji Społecznej Rady Gminy
Suwałki.
Przewodniczący Rady poinformował, że Radna Maria Warakomska złożyła rezygnację
z członka Komisji Społecznej Rady Gminy Suwałki. Zapoznał z wnioskiem – wniosek
stanowi załącznik nr 22 do protokołu.
Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o zgłaszanie kandydatur na członka Komisji
Społecznej Rady Gminy.
Radny Feliks Złotnik – zaproponował uzupełnienie składu Komisji Społecznej Rady Gminy
i zgłosił Radnego Józefa Jankowskiego.
Radny Józef Jankowski – zwrócił się o podanie powodu usunięcia jego z Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy Suwałki - stwierdził, że jeśli jest kara to musi być wina. Przez sześć lat był
członkiem Komisji Rewizyjnej i uważa, że pracował dobrze i jego miejsce jest w Komisji
Rewizyjnej. Proszę uzasadnić, że rada przegłosowała i usunęła z Komisji Rewizyjnej.
Radny Józef Jankowski nie wyraził zgody na członka Komisji Społecznej Rady Gminy
ponieważ uważa, że jego miejsce jest w Komisji Rewizyjnej.
Radni nie zgłosili innych kandydatów.
Przewodniczący Rady stwierdzi, że więcej kandydatów nie zgłoszono a Radny Józef
Jankowski nie wyraził zgody więc skład Komisji Społecznej Rady Gminy będzie
czteroosobowy. Odczytał i poddał pod głosowanie projekt uchwały. Udział
w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, głosów
przeciwnych nie było, wstrzymał się 1 radny.
Podjęto większością głosów UCHWAŁĘ Nr XVI/174/08 zmieniająca uchwałę Nr I/5/06
Rady Gminy Suwałki z dnia 23 listopada 2006 r. w sprawie powołania Komisji
Społecznej Rady Gminy Suwałki - stanowi załącznik nr 23 do protokołu.
Ad. 20
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy
Suwałki.
Pan Maciej Suchocki - Przewodniczący Rady poinformował, że zmieniły się podstawy
prawne w wynagrodzeniu Wójta i na podstawie wniosku wszystkich Komisji Rady Gminy
został przygotowany projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy.
Zwrócił się do radnych o wyrażenie swojej opinii na ten temat.
Radny Henryk Butkiewicz – Wiceprzewodniczący Rady poinformował, że wniosek Komisji
Rolniczo-Gospodarczej był następujący: podwyższenie wynagrodzenia pozostawić na
dotychczasowym poziomie procentowym w stosunku do maksymalnych stawek w nowej
tabeli. Ze względu na skuteczność pozyskiwanych zewnętrznych środków finansowych
proponuje zwiększenie dodatku specjalnego o 5 %, natomiast w projekcie uchwały tego nie
ma. Dodatek specjalny to nie jest stałe wynagrodzenie dla Wójta tylko dodatek za ponad
lepszą pracę, między innymi za pozyskiwanie funduszy. Są to ogromne środki a żeby te
środki uzyskać to nie wystarczy napisać wniosek i czekać a trzeba za tym wnioskiem
pojeździć, żeby te środki dostać. Gmina otrzymała środki na zakup autobusu 200 tys. zł, na
realizację budowy sali sportowej w Płocicznie-Tartak 600 tys. zł, na wyposażenie stałe sali
150 tys. zł. Obecnie jest realizowana duża inwestycja budowa kanalizacji i sieci
wodociągowej m. Gawrych Ruda, Płociczno-Tartak, Sobolewo o wartości 13 mln. zł.
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Radny Jarosław Wudkiewicz – stwierdził, że wynagrodzenie zasadnicze zostało
podwyższone, gdyż widełka są od 4 200 zł do 5 900 zł a w projekcie uchwały jest
zaproponowana kwota 5 470 zł , także to nie jest minimalne wynagrodzenie.
Radna Malinowska Wiesława – stwierdziła, że od zasadniczego będą liczone wszystkie
pozostałe dodatki.
Radny Henryk Butkiewicz – poinformował, że Komisja Rolniczo-Gospodarcza przyjęła
wzrost wynagrodzenia zasadniczego tak jak wszystkie komisje ale wnosi o zwiększenie o 5 %
dodatku specjalnego ze względu na pozyskiwanie środków.
Przewodniczący Rady – zapoznał z wynagrodzeniem Wójtów z innych gmin.
Radny Henryk Butkiewicz – zwrócił uwagę, że z tych wszystkich gmin, które zostały
przedstawione nie ma porównywalnej do Gminy Suwałki, gmina Suwałki ma 51 wsi, nie
możemy porównać gminy Rutka-Tartak gdzie jest np. 10 wsi.
Radny Józef Jankowski – powiedział, że przedsiębiorca w zakładzie jeśli daje podwyżki to
musi mieć z czego a gmina jedzie na deficycie.
Radny Feliks Złotnik – stwierdził, że to o czymś świadczy, że nasza gmina zajęła tak wysokie
miejsce w rankingu, porównując inne gminy są daleko za nami. Na pewno w tym największa
zasługa jest Wójta, wskazane byłoby zwiększenie dodatku specjalnego o te 5 %.
Przewodniczący Rady – Maciej Suchocki poddał pod głosowanie wniosek komisji RolniczoGospodarczej żeby dodatek specjalny dla Wójta Gminy był w wysokości 30 %
wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego.
W głosowaniu brało udział 15 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 10 radnych,
przeciw 4 radnych, wstrzymujących się 1 radny. Wniosek został przyjęty większością głosów.
Przewodniczący Rady odczytał i poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz
z wprowadzoną zmianą. W głosowaniu brało udział 15 radnych. Za przyjęciem uchwały
głosowało 12 radnych, przeciw 1 radny, wstrzymało się 2 radnych. Podjęto większością
głosów UCHWAŁĘ NR XVI/175/08 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy
Suwałki – uchwała stanowi załącznik nr 26 do protokołu.
Ad. 21
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz udzielił odpowiedzi na zapytania:
- Odnośnie wycinki drzew, krzewach przy drogach powiatowych Biała Woda, Osowa,
Potasznia, Stary Folwark – wyjaśnił, że urząd wystąpi z pismem do Starostwa Powiatowego
w Suwałkach, żeby dokonali wycinki.
- Odnośnie ustawienie znaku zakazu wyprzedzania na drodze w m. Kuków - poinformował,
że Urząd wystąpi z wnioskiem do Podlaskiego Zarządu Dróg w Białymstoku, żeby taki
znak został ustawiony.
Tadeusz Chołko – Wójt Gminy udzielił odpowiedzi na zapytania:
- Odnośnie zarzutu Radnego Józefa Jankowskiego – odpowiedział, że nie szkaluje a opiera
się na dokumentach od Pana Wnuka i na stan 31 grudnia 2007 r. Płociczno zalegało
8 032 zł w tym Pan radny też. To nie jest szkalowanie to są stany faktyczne, dokumenty.
- W sprawie odwodnienia poboczy – wyjaśnił, że kiedy padał deszcz specjalnie pracownik
gminy jeździł i gdzie woda stała wszystkie pobocza zostały udrożnione i przekopane.
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- Odnośnie strefy ciszy – poinformował, że sprawę wyjaśnimy z Podlaskim Urzędem
Wojewódzkim w Białymstoku i udzielimy odpowiedzi.
- W sprawie spalarni odpadów – odpowiedział, że wspólnie z Przewodniczącym Rady
poparliśmy mieszkańców i podpisaliśmy petycję do Prezydenta Miasta Suwałki . Czekamy
na odpowiedź, na dzień dzisiejszy nie mamy żadnej odpowiedzi. Prawdopodobnie Miasto
Suwałki szuka innej lokalizacji.
- Odnośnie kiedy droga zostanie zrobiona w Kukowie – poinformował, że przedwczoraj był
w Urzędzie Marszałkowskim w Białymstoku i poinformowano, że nasz wniosek będzie
rozpatrzony pozytywne w miesiącu wrześniu czy październiku br. zostanie zrobiona.
Ad. 22
Wnioski i oświadczenia.
Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady zapoznał z wnioskiem Radnego Józefa
Jankowskiego w sprawie przywrócenia do Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Suwałki oraz
zwrot poniesionych kosztów (diety) – wniosek stanowi załącznik nr 24 do protokołu.
Zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. „Radny jest obowiązany brać udział
w pracach rady gminy i jej komisji oraz innych instytucji samorządowych, do których został
wybrany lub desygnowany”. Stwierdził, że nie widzi podstaw
do pozytywnego
ustosunkowania się do tej prośby. Na XV sesji w dniu 19 czerwca 2008 r. był uzupełniany
skład osobowy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Suwałki nikt z radnych nie zgłosił
kandydatury Radnego Józefa Jankowskiego także sam Radny Józef Jankowski nie zgłosił
swojej kandydatury. Zwrócił się do radnych o zabranie głosu na ten temat.
Radny Józef Jankowski zwrócił się do Przewodniczącego Rady o przedstawienie art. 30, 31,
32 konstytucji.
Cezary Folejewski – radca prawny zapoznał z art.30 konstytucji: „Przyrodzona i niezbywalna
godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jest ona
nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych.
Art. 31. 1. Wolność człowieka podlega ochronie prawnej. 2. Każdy jest obowiązany szanować
wolności i prawa innych. Nikogo nie wolno zmuszać do czynienia tego, czego prawo mu nie
nakazuje. 3. Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą
być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym
państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska,
zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą
naruszać istoty wolności i praw. Art. 32. 1. Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają
prawo do równego traktowania przez władze publiczne. 2. Nikt nie może być
dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek
przyczyny”.
Radny Józef Jankowski - zwrócił się do Przewodniczącego, że w tej sytuacji złamał prawo
konstytucji i sprawę skieruje do sądu. Cytat: „Pan już dawno powinien zrezygnować z tego
stanowiska i nie łamać prawa, prawo musi być przestrzegane, nie może Pan łamać prawa
a Pan to czyni. Na jednej z sesji trzykrotnie odebrał Pan mi głos, na jakiej podstawie, proszę
zapoznać się z prawem co mówi prawo kiedy odbiera się głos”.
Przewodniczący Rady – poinformował, że zgodnie z § 25 Statutu Gminy
„Przewodniczący czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad. Jeżeli treść lub sposób
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wystąpienia albo zachowanie radnego zakłóca porządek obrad lub powagę sesji,
przewodniczący, po zwróceniu uwagi, może odebrać mu głos”.
Radny Józef Jankowski – każdy ma prawo do swobodnej wypowiedzi obojętnie jakiej, Pan mi
nie może zabronić prawa wypowiedzi.
Radny Henryk Butkiewicz – stwierdził, że na sesji w miesiącu marcu pierwszy wniosek był
o wykluczenie z Komisji Rewizyjnej Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej i gdyby radni
przegłosowali żeby przewodniczącego wykluczyć to by było zgodne z prawem konstytucji,
a jak Radnego Józefa Jankowskiego to nie jest zgodne.
Przewodniczący Rady – zwrócił się do Radnego Józefa Jankowskiego o wyjaśnienie zdania
z wniosku cytat: „oraz zwrot poniesionych kosztów (diet).
Radny Józef Jankowski – powiedział, że jeśli nie słusznie zostałem wyrzucony z komisji to
należy mi się przywrócenie i zwrot kosztów poniesionych.
Radny Feliks Złotnik – wyjaśnił, że jest trzecią kadencję z Radnym Jankowskim i wie jak
Radny Jankowski lubi odwoływać ze stanowisk ponieważ na własnej osobie przekonał się
gdy został odwołany z Wiceprzewodniczącego Rady bez uzasadnienia i podania przyczyn,
wtedy usłyszał, że nie ma potrzeby podawania przyczyn.
Przewodniczący Rady poinformował, że wpłynął wniosek Pana L. Sójkowskiego mieszkańca
Suwałk, który przekaże do realizacji dla Wójta Gminy. Jeżeli ktoś z radnych chce zapoznać
się, to będzie do wglądu w urzędzie.
Pan Tadeusz Chołko – Wójt Gminy poinformował, że:
- W dniu 7 września 2008 r. odbędą się dożynki gminne w Przebrodzie.
- Powiatowy Lekarz Weterynarii w Suwałkach organizuje akcję zwalczania choroby
Aujeszky'ego na terenie Gminy Suwałki. Akcja będzie polegała na pobieraniu prób krwi od
trzody chlewnej w celu wyeliminowania choroby Aujeszky'ego w Gminie Suwałki.
Pobieranie prób krwi będzie wyłącznie dokonywane w gospodarstwach zarejestrowanych.
Każdy hodowca powinien zarejestrować w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa prowadzoną w swoim gospodarstwie trzodę chlewną, na której prowadzone są
oddzielnie księgi rejestrowe;
- Na terenie Gminy rozpoczęła się budowa dróg do elektrowni wiatrowych i do końca tego
roku mają być zbudowane wszystkie drogi jak również zrobione fundamenty pod
elektrownie wiatrowe.
- W dniu 1 sierpnia przypada rocznica Powstania Warszawskiego zwrócił się z prośbą, żeby
w tym dniu wywiesić flagi narodowe na naszych budynkach samorządowych jak również
w remizach o godz. 17°° włączyć syreny.
Ad 23
Zamknięcie obrad.
Pan Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady Gminy po wyczerpaniu porządku obrad
zamknął obrady XVI Sesji Rady Gminy Suwałki.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokołowała
Halina Marcinkiewicz

Przewodniczący Rady
Maciej Suchocki
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