P R O T O K Ó Ł Nr XVIII/08
z obrad XVIII Sesji Rady Gminy Suwałki w dniu 17 października 2008 roku.
Obrady Sesji trwały od godz. 900 – 1130 w sali Urzędu Gminy Suwałki.
Obrady XVIII Sesji Rady Gminy Suwałki prowadził Przewodniczący Rady Gminy Suwałki
Maciej Suchocki.
Radni obecni na sali obrad:
1. Henryk Butkiewicz
2. Irena Hofman
3. Marek Huszcza
4. Józef Jankowski
5. Dariusz Krejpcio
6. Wiesława Malinowska
7. Adam Nieszczerzewicz
8. Andrzej Safinowski
9. Maciej Suchocki
10. Adam Szczerbowski
11. Maria Warakomska
12. Marian Wiszniewski
13. Jarosław Wudkiewicz
14. Feliks Złotnik
Nieobecny Radny Marek Jeromin.
- lista obecności stanowi 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 – Inspektor Ref. ds. Inwestycyjnych
i Gospodarczych, Dariusz Saweliew – Kierownik Referatu ds. Polityki SpołecznoGospodarczej, Cezary Folejewski – radca prawny, Sławomir Mitros – radca prawny, Dariusz
Przybysz – Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami w Urzędzie
Miasta Suwałki, Stanisław Szwengier – Radny Powiatu, Ryszard Jankowski –
Przewodniczący Rady Sołeckiej wsi Płociczno, sołtysi wsi - listy obecności stanowią
załączniki nr 2-4 w załączeniu do protokołu.
Ad. 1
Otwarcie obrad.
Pan Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady otworzył obrady XVIII Sesji Rady Gminy
i powitał wszystkich zebranych. Stwierdził, że na 15 radnych ustawowego składu Rady
Gminy zgodnie z listą obecności w obradach uczestniczy 14 radnych, wobec czego istnieje
wymagane quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Ad. 2
Przyjęcie porządku obrad.
Porządek obrad radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o zwołaniu sesji.
Pan Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady zapytał, czy Radni chcieliby wnieść uwagi
bądź propozycje do przedstawionego porządku obrad.
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Pan Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy w imieniu Wójta Gminy wystąpił o zmianę
porządku obrad polegającej na:
- wycofaniu z porządku obrad: „Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia
Statutu Związku Gmin „Suwalszczyzna” i wniesienie do Związku majątku Gminy” – pkt
7, gdyż
w dalszym ciągu trwają rozmowy pomiędzy gminami powiatu suwalskiego,
sejneńskiego
i miastem Suwałki odnośnie funkcjonowania tego związku dlatego ta
uchwała będzie na kolejnej sesji Rady Gminy;
- wprowadzenie do porządku obrad: „Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy Suwałki do dokonywania czynności
w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy Suwałki - jako pkt 7 ponieważ
zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych rada gminy sprawuje funkcję
pracodawcy dla Wójta w związku z czym rada gminy może upoważnić Przewodniczącego
Rady do dokonywania wobec Wójta Gminy Suwałki czynności w sprawach zakresu prawa
pracy;
- wprowadzenie do porządku obrad: „Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
przystąpienia do sporządzenia zmiany uchwały Nr VIII/68/07 Rady Gminy Suwałki z dnia
17 sierpnia 2007 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
części wsi Osowa, Turówka Stara, Czarnakowizna i Taciewo w gminie Suwałki” jako pkt.
22 – wyjaśnił, że przedmiotem zmiany planu będzie zmiana ustaleń szczegółowych, które
umożliwią zachowanie wymagań ładu przestrzennego będącego jednym z podstawowych
celów planowania przestrzennego.
Przewodniczący Rady – Pan Maciej Suchocki poddał pod głosowanie wprowadzenie
proponowanych zmian do porządku obrad zgłoszonych przez Sekretarza Gminy w imieniu
Wójta Gminy.
- wycofanie „Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Związku Gmin
„Suwalszczyzna”. Udział w głosowaniu wzięło 14 radnych. Za głosowało 14 radnych.
Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Proponowana zmiana do porządku obrad
została przyjęta jednogłośnie.
- wprowadzenie „Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie upoważnienia Przewodniczącego
Rady Gminy Suwałki do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec
Wójta Gminy Suwałki” - jako pkt 7. Udział w głosowaniu wzięło 14 radnych. Za głosowało
14 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Proponowana zmiana do
porządku obrad została przyjęta jednogłośnie.
- wprowadzenie „Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia
zmiany uchwały Nr VIII/68/07 Rady Gminy Suwałki z dnia 17 sierpnia 2007 roku w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Osowa, Turówka Stara,
Czarnakowizna i Taciewo w gminie Suwałki” – jako pkt 22. Udział w głosowaniu wzięło 14
radnych. Za wprowadzeniem głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych nie było, wstrzymał
się 1 radny. Proponowana zmiana do porządku została przyjęta większością głosów.
Radny Józef Jankowski – zwrócił się o wyjaśnienie ponieważ w ustawie o samorządzie
i statucie gminy jest napisane, że wszelkie zmiany na sesji proponują radni natomiast
Sekretarz Gminy i Skarbnik Gminy są jako osoby „doradcze”.
Przewodniczący Rady – zwrócił się z prośbą do radców prawnych o wyjaśnienie tej sprawy
- chociaż było to już wyjaśniane kilka razy.
Pan Sławomir Mitros - radca prawny – wyjaśnił, że jest jakaś organizacja pracy w urzędzie
i Pan Wójt wyznaczył Sekretarza Gminy, który jest również Zastępcą Wójta. Co jest zgodne
z ustawą o samorządzie gminnym, możliwość powołania Zastępcy Wójta i z takiej
możliwości Pan Wójt skorzystał. Zgodnie z § 22 ust. 4 pkt 2 Statutu Gminy Suwałki
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„z wnioskiem o uzupełnienie lub zmianę projektu porządku obrad może wystąpić radny,
komisja, albo wójt”. W tym wypadku jest upoważnienie Wójta Gminy.
Pan Maciej Suchocki - Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie porządek obrad wraz
z wprowadzonymi zmianami. Udział w głosowaniu wzięło 14 radnych. Za przyjęciem
porządku obrad głosowało 14 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Porządek obrad XVIII sesji został przyjęty jednogłośnie.
Wobec tego porządek obrad jest następujący:
1.
2.
3.
4.

Otwarcie obrad.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z obrad XVII Sesji Rady Gminy Suwałki.
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. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady
Gminy Suwałki do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec
Wójta Gminy Suwałki.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego części wsi Płociczno-Tartak w gminie Suwałki.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVII/178/08 Rady
Gminy Suwałki z dnia 12 września 2008 r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego części wsi Biała Woda w gminie Suwałki.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części wsi Biała Woda w gminie Suwałki.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół
podstawowych i gimnazjów oraz granic ich obwodów, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Suwałki.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr VI/48/07 Rady Gminy
Suwałki z dnia 18 kwietnia 2007 r. w sprawie przekazania przez Gminę Suwałki
zadań publicznych dla Miasta Suwałki.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Suwałkach.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach do załatwiania indywidualnych spraw
z zakresu administracji publicznej.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad, trybu i wysokości ekwiwalentu
pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych, będących strażakami za
udział w akcjach ratowniczych.
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze
bezprzetargowej nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Płociczno-Tartak.
18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie bezprzetargowej sprzedaży prawa
wieczystego użytkowania działki nr 261/20 o pow. 0,4432 ha, położonej w obrębie
ewidencyjnym Leszczewek.
19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek procentowych
opłaty adiacenckiej.
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20. Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych złożonych w 2008 roku przez radnych
Rady Gminy Suwałki.
21. Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych złożonych w 2008 r. przez Sekretarza
Gminy, Skarbnika Gminy, kierowników jednostek organizacyjnych gminy.
22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
uchwały Nr VIII/68/07 Rady Gminy Suwałki z dnia 17 sierpnia 2007 roku w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Osowa, Turówka
Stara, Czarnakowizna i Taciewo w gminie Suwałki.
23. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
24. Wnioski i oświadczenia.
25. Zamknięcie obrad.
Ad. 3
Przyjęcie protokołu z obrad XVII Sesji Rady Gminy Suwałki.
Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z obrad XVII Sesji wyłożony był do
wglądu
w Urzędzie Gminy. Radni nie wnieśli uwag do protokołu. Następnie
Przewodniczący poddał pod głosowanie. Udział w głosowaniu wzięło 14 radnych. Za
przyjęciem protokołu głosowało 14 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie
było. Protokół z XVII Sesji został przyjęty jednogłośnie przez Radę Gminy.
Ad. 4
Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy oraz z wykonania uchwał w okresie między
sesjami.
Tadeusz Chołko – Wójt Gminy przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności od
ostatniej sesji Rady Gminy za okres od dnia 12 września 2008 r. do dnia 17 października 2008
r.;
- W okresie tym uczestniczył na konferencji Związku Gmin Wiejskich województwa
podlaskiego w Augustowie;
- Uczestniczył na spotkaniu gmin powiatu suwalskiego i sejneńskiego w sprawie utworzenia
związku komunalnego;
- W okresie tym również uczestniczył z Przewodniczącym Rady na spotkaniu z Prezydentem
Miasta na temat lokalizacji nowych żwirowni, lotniska, budowy bocznicy kolejowej
i innych inwestycji, które będą leżały na pograniczu dwóch samorządów;
- W okresie obecnym trwają prace nad projektem budżetu, do którego między innym radni,
sołtysi i mieszkańcy składali wnioski;
- W okresie tym została sporządzona dokumentacja prac planistycznych dla części wsi
Płociczno-Tartak i Biała Woda. Wyżej wymienione miejscowe plany zagospodarowania
przestrzennego będą przedmiotem obrad dzisiejszej sesji Rady Gminy;
- Sporządzona została analiza zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego części wsi Osowa, Turówka Stara, Czarnakowizna
i Taciewo i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami obowiązującego
w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Suwałki;
- Rozpatrzone zostały wniesione uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części wsi Płociczno-Tartak i Poddubówek oraz wprowadzone zostały
zmiany do projektu planu miejscowego wynikające z rozpatrzenia uwag;
- W dniu 3 października 2008 r. wspólnie z Kierownikiem Ref. ds. PSG uczestniczyliśmy
w Warszawie na rozdaniu certyfikatu Gmina FAIR PLAY. Nasza gmina otrzymała po raz
drugi;
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- Wystąpiono do PFRON o środki finansowe dla uczniów niepełnosprawnych na pomoc
w zdobywaniu wykształcenia. 23 osoby z gminy złożyły wnioski, z tego 22 osoby
kwalifikują się do wsparcia, 1 osoba nie kwalifikuje się ze względu na zbyt wysoki dochód
na jedną osobę w rodzinie;
- W dniu 12 października 2008 r. wspólnie z parafią w Wigrach obchodziliśmy Dzień
Papieski;
- W dniu 6 października 2008 r. wspólnie z Przewodniczącym Rady wzięliśmy udział
w uroczystym ślubowaniu uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej i pierwszej klasy
gimnazjum w Zespole Szkół w Starym Folwarku.
- W dniu 13 października 2008 r. wspólnie z Wiceprzewodniczącym Rady uczestniczyliśmy
w obchodach Dnia Edukacji Narodowej w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi;
- W dniu 17 października 2008 r. o godz. 17ºº w restauracji „Starówka” odbędą się gminne
obchody Dnia Edukacji Narodowej;
- W okresie tym wybrano wykonawcę i wykonano nawierzchnię drogi żwirowej na asfaltową
we wsi Dubowo Pierwsze;
- W okresie tym wybrano wykonawców na odśnieżanie dróg gminnych w okresie zimowym;
- Ogłoszono przetarg na dzień 4 listopada 2008 r. na budowę ciśnieniowej sieci kanalizacyjnej
we wsi Krzywe;
- W dniu 15 października 2008 r. otwarto oferty na remont drogi rolniczej w miejscowości
Kuków.
Pan Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy przedstawił sprawozdanie z wykonania
uchwał Rady Gminy w okresie między sesjami.
Rada Gminy przyjęła sprawozdanie z działalności Wójta Gminy i wykonania uchwał Rady
Gminy - sprawozdanie z wykonania uchwał stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Ad. 5
Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy Suwałki.
Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Suwałki i sprawozdanie
z działalności ze wspólnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej, Komisji RolniczoGospodarczej i Komisji Społecznej Rady Gminy radni otrzymali w materiałach sesyjnych.
Radna Maria Warakomska – członek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy zapoznała ze
sprawozdaniami z działalności komisji - sprawozdania stanowią załączniki nr 6 -7 do
protokołu.
Pan Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady z tego względu, że na dzisiejszej sesji miał być
poruszany temat przystąpienia do Związku Gminy została zaproszona osoba kompetentna
w tym temacie tj. Pan Dariusz Przybysz – Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
w Urzędzie Miasta Suwałki – poprosił o zabranie głosu.
Pan Dariusz Przybysz – Naczelnik Wydziału Urzędu Miasta poinformował, że Gmina
Suwałki prowadzi wspólną gospodarkę odpadami komunalnymi z Miastem Suwałki do
Zakładu Utylizacji Odpadów w Suwałkach. Zgodnie z polityką ekonomiczną państwa
i krajowym systemem planu gospodarki odpadami sprawy muszą ulec zmianie. Ta wspólna
gospodarka odpadami musi być prowadzona nie tylko przez nasze dwie gminy ale tak zwany
region zagospodarowania odpadów, który powinien obejmować powyżej 150 tys.
mieszkańców. Na etapie tworzenia wojewódzkiego planu gospodarki odpadami, który był
konsultowany przez wszystkie samorządy gminy i gminę Suwałki nie udało się stworzyć
takiego regionu na naszym terenie. Utworzenie takiego wspólnego ciała wymagało by

5

stworzenie pewnej infrastruktury technicznej, która by obejmowała ten region i ta
infrastruktura powinna powstać na bazie Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych
ponieważ jest to jedyny obiekt spełniający normy ochrony środowiska na naszym terenie.
W związku z faktem, że nasz Region obejmuje poniżej 150 tys. mieszkańców i nie
kwalifikuje się do wsparcia środkami Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
Plan Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2007-2010 przewiduje
wsparcie powyższej inwestycji ze Środków Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013. Licząc na te środki unijne podjęliśmy
działalność wspólnie z przedstawicielami samorządu dwóch powiatów na utworzenie związku
międzygminnego, który by prowadził wspólną gospodarkę odpadami komunalnymi naszych
jednostek samorządowych. Odbyło się już kilka spotkań i jesteśmy na etapie akceptacji
statutu tego związku międzygminnego. Kwestią dyskusyjną jest jedynie wkład w jakiej
wysokości każda gmina do tego związku międzygminnego musi wnieść i w zależności od
tego jak wysoki wkład będzie miała, tyle będzie miała do powiedzenia. Licząc ruchy
finansowe tego projektu szacujemy, że będzie to potrzeba 6-7 mln zł. Przedstawiliśmy
wyliczenia proporcjonalne do ilości mieszkańców, ile poszczególna gmina będzie musiała
wyłożyć. Gmina Suwałki wniosła by do związku aktywa w postaci działki, która jest
położona przy Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych. Są tarcia pomiędzy gminami co
do ilości głosów w związku międzygminnym. Miasto Suwałki stoi na stanowisku
racjonalnym, w zależności o tego jaki wkład dana gmina włoży tyle będzie miała do
powiedzenia. Jest przygotowywana nowelizacja ustawy o odpadach, w której będzie
prawdopodobnie zapis, że gospodarkę odpadami trzeba prowadzić. I w celu realizacji tego
zapisu będzie obowiązek prawny tworzenia związku międzygminnego, dotąd takie obowiązki
wprowadzały tylko wojewódzkie plany gospodarki odpadami. Ponieważ nasz wojewódzki
plan gospodarki odpadami nie za bardzo wpisuje się w te akty prawne ponieważ mamy tutaj
na terenie województwa dwa przewidywane regiony, które nie liczą 150 tys. mieszkańców.
Marszałek Województwa Podlaskiego wystąpił do wszystkich samorządów z informacją,
żeby była aktualizacja wojewódzkiego planu gospodarki odpadami. Wydaje mi się, że nie jest
to dla nas dobra wiadomość dlatego, że prawdopodobnie spowoduje to zagrożenie zamrożenia
utworzenia związku międzygminnego przynajmniej na pół roku. Wystąpiliśmy do Marszałka
Województwa Podlaskiego z zapytaniem czy wpływa to w jakikolwiek sposób na sprawę
finansowania naszej inwestycji.
Radny Henryk Butkiewicz – słuchając wypowiedzi Pana Naczelnika i czytając statut
zgadzamy się, że większość głosów ma ten kto ma większe udziały ale nie decydujący bo po
co by wtedy było zgromadzenie przedstawicieli, gdy miasto by miało 30 głosów a wszystkie
razem gminy 15 to można równie zapisać, że miasto rządzi.
Pan Dariusz Przybysz – Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami
Urzędu Miasta – odpowiedział, że właściwym ciałem, które jest przeznaczone do dyskusji jest
spotkanie Prezydenta Miasta z Wójtami Gmin. Ogólną obowiązującą zasadą we wszelkich
działaniach ekonomicznych jest to, że ile wnosisz tyle masz do powiedzenia. Ja tu nie jestem
właściwą osobą kompetentną, żeby tutaj negocjować i dyskutować ja tylko przedstawiam
jakie jest stanowisko miasta, natomiast jakie będzie sprawiedliwe rozstrzygnięcie na pewno
jeszcze będzie spotkanie kolejne z Prezydentem Miasta.
Pan Sławomir Mitros – radca prawny – odniósł się do statutu związku międzygminnego, że
być może ciężar nie leży w tym kto, ile będzie miał głosów, tylko jakie decyzje muszą być
podejmowane, jaką większością głosów. To nie chodzi o to, że Suwałki będą miały większość
głosów, bo prawda jest taka, że Suwałki wnoszą olbrzymi majątek do tego, którego to gminy
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nie będą mogły w żaden sposób zrównoważyć. Natomiast dyskusja może będzie dotyczyć
spraw, które trzeba będzie podejmować większością głosów kwalifikowaną, większą niż
posiadają Suwałki. Ten co ma najwięcej majątku powinien decydować o większości spraw ale
trzeba sobie pewne rzeczy zapewnić i o ty powinna być dyskusja.
Ad. 6
Interpelacje i zapytania.
Radny Józef Jankowski – cytat: „Ta sprawa ciągnie się już na czwartej sesji a taka
śmierdząca jest, że ja nie wiem. Cały czas - do Pana Wójta mówię, oskarżał że ja zalegam
z opłatnością do Spółki Wodnik - chodzi o tą Spółkę Wodnik. I na jednej z sesji
zaprotokołowane jest - Pan Wójt wypowiada, tak: to już po raz trzeci to było - jeśli chodzi
o Pana Wnuka firmę to mieszkańcy Płociczna zalegają z płaceniem za wodę około 8 tys. zł
między innymi radny Jankowski na kwotę 147 zł ( proszę posłuchać tylko jakie to perfidne)
w dalszym ciągu tak mówię żeby radni, mieszkańcy wiedzieli jaki to Pan Józef Jankowski
sprawiedliwy i uczciwy. Natomiast Spółka Wodnik wystawiła mi kalkulację, że mam
nadwyżki. Po następnej sesji kiedy poruszyłem tą sprawę, Spółka Wodnik zwróciła mi 14,60
zł. Przedstawiłem do protokołu. Na ostatniej sesji Wójt fałszywą listę jakąśł, sporządził
gdzieś, że ja w dalszym ciągu zalegam, to było na następnej sesji - powiedział, że jest
niesprawiedliwie, że on ma dowody że nie szkaluje. Natomiast wystąpiłem do Pana Wnuka. 1
października tego roku otrzymałem odpowiedź odczytał: W odpowiedzi na Pana prośbę z dnia
23.09.2008 r.
w sprawie potwierdzenia salda, przedsiębiorstwo Wodnik Wodociągi i
Kanalizacje
w Suwałkach informuje, że wg stanu na dzień dzisiejszy na Pana koncie
nie figuruje żadna nadwyżka ani zaległości. Jednocześnie informuję, że umowa o
zaopatrzenie w wodę do Pana posesji została rozwiązana w lipcu 2007 r. Cały czas Wójt
narzuca, szkaluje mnie i w ten sposób. Żądam przeprosin, jeśli tego nie uczyni sprawę
skieruje do sądu o naruszenie dóbr osobistych, nie może tak być, że gmina będzie radnemu
ubliżać”.
Radny Jozef Jankowski dołączył do protokołu ksero pisma Wodnik Wodociągi i Kanalizacje
Marek Wnuk z dnia 1 października 2007 roku.
Radny Adam Szczerbowski – zapytał kiedy zostaną ustawione znaki informacyjne z nazwą
miejscowości Czarnakowizna ponieważ na jednej z sesji zgłaszał ustawienie takich dwóch
znaków i dotychczas nie zostały ustawione.
Radny Marian Wiszniewski – zapytał co będzie z przedszkolami na terenie gminy.
Radny Jarosław Wudkiewicz – stwierdził, że jest to ważny temat, bo jeżeli tworzy się
gimnazjum dla dziewięciorga dzieci a na terenie gminy jest około 50 dzieci chętnych do
przedszkola i tego przedszkola się nie tworzy, bo nie ma pieniędzy. To jest bardzo ważny
temat i proszę przyjechać na spotkanie do Przebrodu.
Przerwa 1010-1020
Ad. 7
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady
Gminy Suwałki do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec
Wójta Gminy Suwałki
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Maciej Suchocki - Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi do projektu uchwały. Radni
nie wnieśli uwag.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu brało udział 14
radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych,
głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było. Podjęto jednogłośnie UCHWAŁĘ NR XVIII/182/08
w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy Suwałki do dokonywania czynności
w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy Suwałki - stanowi załącznik nr 8 do
protokołu.
Ad. 8
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 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 rok polegających głównie na przyjęciu dotacji celowej, zmian po stronie planu
dochodów do wysokości otrzymanej dotacji i przesunięć w ramach rozdziałów. W wyniku
zaproponowanych zmian nastąpiło zwiększenie planu dochodów o kwotę 334 489 zł;
zmniejszenie planu wydatków o kwotę 134 732 zł; zwiększenie planu wydatków o kwotę
496 961 zł.
Pan Maciej Suchocki - Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zaproponowane zmiany
do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok. Udział w głosowaniu
wzięło 14 radnych. Za przyjęciem głosowało 14 radnych. Głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było,
Pani Danuta Bućko – Skarbnik Gminy odczytała projekt uchwały w sprawie zmian
w budżecie gminy na 2008 rok wraz z zaproponowanymi zmianami.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2008 r. wraz z zaproponowanymi zmianami. Udział w głosowaniu wzięło 14
radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych. Głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było. Podjęto jednogłośnie UCHWAŁĘ Nr XVIII/183/08
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok – stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Ad. 9
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego części wsi Płociczno-Tartak w gminie Suwałki.
Pani Katarzyna Jabłońska – Inspektor Ref. ds. IiG poinformowała, że w dniu 26 czerwca
2007 r. została podjęta uchwała intencyjna w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Płociczno-Tartak w gminie
Suwałki. W planie wyznaczono i ustalono zasady zagospodarowania terenów przeznaczonych
pod zabudowę mieszkaniową, usługową, zagrodową oraz terenów używanych rolniczo,
zalesień, komunikacji i infrastruktury technicznej. Projekt planu został opracowany zgodnie
z wymaganą procedurą, uzyskał odpowiednie opinie i uzgodnienia, był wyłożony do
publicznego wglądu, wpłynęły uwagi dotyczące ustaleń zawartych w projekcie planu, które
zostały w całości uwzględnione. Uchwalenie niniejszego planu miejscowego będzie
umożliwiać realizację nowych inwestycji budowlanych na terenach już zabudowanych
(rozbudowy, przebudowy, zmiany sposobu użytkowania itd.) oraz 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 ww. plan miejscowy.
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Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały. W związku z tym Pan Maciej
Suchocki - Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu brało udział 14 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Podjęto zatem jednogłośnie UCHWAŁĘ
Nr XVIII/184/08
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części wsi Płociczno-Tartak w gminie Suwałki - stanowi załącznik nr 10 do
protokołu.
Ad. 10
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVII/178/08 Rady
Gminy Suwałki z dnia 12 września 2008 r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego części wsi Biała Woda w gminie Suwałki.
Pan Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy poinformował, że w dniu 12 września
2008 roku Rada Gminy Suwałki podjęła Uchwałę Nr XVII/178/08, która zawierała treść
niezgodną z wyłożonym do publicznego wglądu projektem planu w części dotyczącej ustaleń
zasad odprowadzania wód opadowych i wód roztopowych. I żeby nie było rozstrzygnięcia
nadzorczego Wojewody Podlaskiego w związku z tym tą uchwałę uchylamy a następny
punkt sesji jest przyjęcie tej samej uchwały tylko już z tym zapisem.
Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś z Radnych ma jakieś pytania do
projektu uchwały.
Radny Józef Jankowski – powiedział, że chyba ktoś źle pracuje skoro uchylamy uchwałę.
Przewodniczący Rady – wyjaśnił, że nie popełnia błędów tylko ten kto nic nie robi, każdy
człowiek może popełnić błąd i pozytywną cechą jest to, że przyznajemy się do tego błędu i go
poprawiamy.
Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. W głosowaniu brało udział 14
radnych. Za przyjęciem uchwały
głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.
Podjęto jednogłośnie UCHWAŁĘ Nr XVIII/185/08 w sprawie uchylenia Uchwały Nr
XVII/178/08 Rady Gminy Suwałki z dnia 12 września 2008 r. w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Biała Woda w gminie Suwałki stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
Ad. 11
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części wsi Biała Woda w gminie Suwałki.
Przewodniczący Rady – zwrócił się do radnych czy są pytania do tego projektu uchwały
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały. W związku z tym Pan Maciej
Suchocki - Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu brało udział 14 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Podjęto zatem jednogłośnie UCHWAŁĘ
Nr XVIII/186/08 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
części wsi Biała Woda w gminie Suwałki - stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
Ad. 12
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół
podstawowych i gimnazjów oraz granic ich obwodów, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Suwałki.
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Przewodniczący Rady – zwrócił się do radnych czy są pytania do tego projektu uchwały.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.
Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. W głosowaniu brało udział
14 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Rada Gminy jednogłośnie podjęła UCHWAŁĘ Nr XVIII/187/08 w sprawie ustalenia planu
sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz granic ich obwodów, dla których
organem prowadzącym jest Gmina Suwałki - stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
Ad. 13
Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr VI/48/07 Rady Gminy Suwałki
z dnia 18 kwietnia 2007 r. w sprawie przekazania przez Gminę Suwałki zadań
publicznych dla Miasta Suwałki.
Przewodniczący Rady – wyjaśnił, że w uchwale NR VI/48/07 Rady Gminy Suwałki z dnia
18 kwietnia 2007 roku dotyczącej powierzenia dla Miasta Suwałki zadania w zakresie
wychowania przedszkolnego dzieci w wieku 3-5 lat w miejskich przedszkolach skreśla się §,
który brzmi: „Zapisanie dziecka do miejskiego przedszkola, lub oddziału przedszkolnego
w szkole podstawowej w celu odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego może odbyć
się po uprzednim uzyskania zgody przez Wójta Gminy”. Po skreśleniu tego zapisu rodzice
zapisują dziecko w wybranym przedszkolu.
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 14 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.
Podjęto jednogłośnie UCHWAŁĘ Nr XVIII/188/08 zmieniającą uchwałę Nr VI/48/07 Rady
Gminy Suwałki z dnia 18 kwietnia 2007 r. w sprawie przekazania przez Gminę Suwałki
zadań publicznych dla Miasta Suwałki - stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
Ad. 14
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Suwałkach.
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 14 radnych. Za przyjęciem uchwały
głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Podjęto jednogłośnie UCHWAŁĘ Nr XVIII/189/08 w sprawie uchwalenia statutu
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach – stanowi załącznik nr 15 do
protokołu.
Ad. 15
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach do załatwiania indywidualnych spraw
z zakresu administracji publicznej.
Pani Beata Skrocka – Kierownik GOPS – wyjaśniła, że w związku z wejściem w życie
ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, zadania
określone w w/w ustawie zostały przekazane przez organ do realizacji ośrodkowi pomocy
społecznej. Zgodnie z art. 39 ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym „do załatwienia
indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej rada gminy może upoważnić organ
wykonawczy jednostki pomocnicze oraz organy jednostek i podmiotów..”. Aby całkowita
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realizacja pomocy z funduszu alimentacyjnego mogła przebiegać w ośrodku pomocy
społecznej, niezbędne jest upoważnienie Rady Gminy, udzielone Kierownikowi GOPS do
prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały. W związku z tym
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu brało udział 14 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Podjęto jednogłośnie UCHWAŁĘ NR
XVIII/190/08 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Suwałkach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej uchwała stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
Radna Wiesława Malinowska opuściła obrady sesji Rady Gminy o godz. 1045.
Ad. 16
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad, trybu i wysokości ekwiwalentu
pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych, będących strażakami za
udział w akcjach ratowniczych.
Radny Andrzej Safinowski – Komendant OSP – wyjaśnił, że wcześniej było płacone dla
strażaków za udział w akcjach ratowniczych. Obecnie zostało zaniechane i powstał problem.
Gdy jest pożar przychodzą dwie, trzy osoby, ludzie przestali się angażować. Bardzo często
trzeba jechać do pożaru w nocy i człowiek zrywa się ze snu o godzinie drugiej, trzeciej
w nocy. Gdy palą się budynki gospodarcze trzeba wyciągać bydło z obory czy trzodę
z chlewni. Dobrze by było, żeby tym ludziom wynagrodzić chociaż symbolicznie. Zwrócił się
z prośbą o przyjęcie powyższej uchwały.
Radny Henryk Butkiewicz – stwierdzi, że za udział w pożarze było płacone tylko dla tych
ludzi, którzy gdzieś pracują za czas przebywania na akcji utracili dochody a nie było płacone
rolnikom. A większość strażaków na wsi jest rolnikami.
Pani Danuta Bućko - Skarbnik Gminy – zapoznała ze stanowiskiem Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 maja 2007 r. odnośnie wstrzymania wypłaty
ekwiwalentu dla strażaków ochotników za czas udziału w akcjach ratowniczych
i szkoleniach. Art. 28 ust.1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej
stanowi, iż członek ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym
lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną, otrzymuje
ekwiwalent pieniężny. Z kolei art. 28 ust. 3 ustawy mówi, iż ww. ekwiwalent nie przysługuje
członkowi ochotniczej straży pożarnej za czas nieobecności w pracy, za który zachował
wynagrodzenie. Należy więc uznać, że warunkiem koniecznym do otrzymania ekwiwalentu
jest utrata wynagrodzenia należnego z tytułu umowy o pracę lub innych aktów, na których
podstawie powstaje stosunek pracy, z powodu udziału w akcji ratowniczej bądź szkoleniu
pożarniczym. Ekwiwalent nie jest sam w sobie wynagrodzeniem za udział w akcji ratowniczej
lub szkoleniu. Jest to forma rekompensaty za utracone wynagrodzenie. W związku
z powyższym ekwiwalent pieniężny nie przysługuje osobom, które brały udział w akcji bądź
szkoleniu po godzinach pracy. Nie przysługuje on również osobom, które nie są stroną
stosunku pracy, a więc bezrobotnym, rolnikom, emerytom, rencistom oraz uczniom
i studentom.
Pan Cezary Folejewski - radca prawny poinformował, że § 1 projektu uchwały w sprawie
zasad, trybu i wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży
pożarnych, będących strażakami za udział w akcjach ratowniczych, wyznacza zakres
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podmiotowy – „ Członkowie Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Suwałki
otrzymują ekwiwalent pieniężny za faktyczny udział w działaniach ratowniczych lub
szkoleniach z zakresu pożarnictwa”- nie zależnie czy ten członek OSP będzie rolnikiem, czy
będzie nauczycielem, czy leśnikiem. Art. 28 ust. 1 ustawy o ochronie przeciwpożarowej
brzmi: „Członek ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczy w działaniu ratowniczym lub
szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę, otrzymuje
ekwiwalent pieniężny. Wysokość ekwiwalentu ustala rada gminy w drodze uchwały. A ust. 2
tego przepisu mówi: „Wysokość ekwiwalentu o którym mowa w ust. 1 nie może przekraczać
1/175 przeciętnego wynagrodzenia, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”… .
Ekwiwalent jest wypłacany z budżetu gminy”.
Pan Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy zwrócił się z prośbą o przyjęcie autopoprawek
do projektu uchwały:
- § 2 otrzymuje brzmienie: „Ustala się wysokość ekwiwalentu za każdą godzinę udziału
w działaniach ratowniczych lub szkoleniu z zakresu pożarnictwa do wysokości 1/175
przeciętnego wynagrodzenia ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie autopoprawkę do uchwały. W głosowaniu
brało udział 13 radnych. Za przyjęciem głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było. Autopoprawka została przyjęta jednogłośnie.
- wykreślenie § 3 o treści: Ekwiwalent będzie wypłacany do wysokości środków
zapewnionych w budżecie Gminy Suwałki na ten cel w danym roku budżetowym”.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie autopoprawki do uchwały. W głosowaniu brało
udział 13 radnych. Za przyjęciem głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było. Autopoprawki zostały przyjęta jednogłośnie.
Przewodniczący Rady odczytał i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zasad,
trybu i wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych,
będących strażakami za udział w akcjach ratowniczych wraz z wprowadzonymi poprawkami.
W głosowaniu brało udział 13 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Rada Gminy jednogłośnie podjęła
UCHWAŁĘ NR XVIII/191/08 w sprawie zasad, trybu i wysokości ekwiwalentu
pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych, będących strażakami za udział
w akcjach ratowniczych - uchwała stanowi załącznik nr 17 do protokołu.
Ad. 17
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze
bezprzetargowej nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Płociczno-Tartak.
Pan Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy poinformował, że PGE Dystrybucja Białystok
Sp. z o.o. zamierza przeprowadzić modernizację sieci elektroenergetycznej we wsi PłocicznoOsiedle. Modernizacja będzie polegać na wymianie elektroenergetycznych linii przyłączy
napowietrznych na kablowe oraz likwidacji słupowej stacji transformatorowej na budowie
dwóch stacji kontenerowych. Lokalizację jednej projektowanej stacji transformatorwej 20/0,4
kV przewidziano na działce gminnej nr geod. 364/54. Z działki tej wyodrębniono działkę nr
364/126 o pow. 34 m² na której ma zostać wybudowana stacja transformatorowa.
Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś z radnych ma jakieś pytania do
projektu uchwały. Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.
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W związku z tym Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. Udział
w głosowaniu wzięło 13 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Podjęto jednogłośnie UCHWAŁĘ Nr
XVIII/192/08 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej
nieruchomości
położonej
w
obrębie
ewidencyjnym
Płociczno-Tartak
- uchwała stanowi załącznik nr 18 do protokołu.
Ad. 18
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie bezprzetargowej sprzedaży prawa
wieczystego użytkowania działki nr 261/20 o pow. 0,4432 ha, położonej w obrębie
ewidencyjnym Leszczewek.
Przewodniczący Rady wyjaśnił, że projekt uchwały był omawiany na wspólnym posiedzeniu
komisji. Zapytał, czy ktoś z Radnych ma jakieś pytania do projektu uchwały. Głosów
w dyskusji nie było i Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Udział w głosowaniu wzięło 13 radnych. Za przyjęciem uchwały głosów nie było, przeciw
głosowało 12 radnych, wstrzymał się od głosu 1 radny. Rada Gminy nie podjęła uchwały
w sprawie bezprzetargowej sprzedaży prawa wieczystego użytkowania działki nr 261/20
o pow. 0,4432 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Leszczewek.
Ad. 19
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek procentowych
opłaty adiacenckiej.
Przewodniczący Rady – wyjaśnił, że sprawa ustalenia stawek procentowych opłaty
adiacenckiej była rozpatrywana na jednej z sesji. Jest to kolejnie obciążenie dla naszych
mieszkańców gminy. Zapytał czy ktoś z radnych chce zabrać głos na ten temat. Głosów
w dyskusji nie było.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości
stawek procentowych opłaty adiacenckiej. Udział w głosowaniu wzięło 13 radnych. Za
przyjęciem uchwały głosów nie było, przeciw głosowało 13 radnych, głosów wstrzymujących
się nie było. Rada Gminy jednogłośnie nie podjęła uchwały w sprawie ustalenia wysokości
stawek procentowych opłaty adiacenckiej.
Ad. 20
Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych złożonych w 2008 roku przez radnych
Rady Gminy Suwałki.
Pan Maciej Suchocki - Przewodniczący Rady zapoznał z informacją Przewodniczącego Rady
Gminy z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych Rady
Gminy Suwałki – informacja stanowi załączniki nr 19 do protokołu.
Ad. 21
Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych złożonych w 2008 r. przez Sekretarza
Gminy, Skarbnika Gminy, kierowników jednostek organizacyjnych gminy.
Pan Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy w imieniu Wójta Gminy przedstawił
informację Wójta Gminy z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych złożonych
przez Sekretarza Gminy (Z-cę Wójta), Skarbnika Gminy, kierowników jednostek
organizacyjnych gminy - informacja stanowi załącznik nr 20 do protokołu.
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Ad. 22
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
uchwały Nr VIII/68/07 Rady Gminy Suwałki z dnia 17 sierpnia 2007 roku w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Osowa, Turówka Stara,
Czarnakowizna i Taciewo w gminie Suwałki.
Pani Katarzyna Jabłońska – Inspektor Ref. ds. IiG wyjaśniła, że podjęcie uchwały
o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi
Osowa, Turówka Stara i Taciewo w gminie Suwałki zatwierdzonego Uchwałą Nr VIII/68/07
Rady Gminy Suwałki z dnia 17 sierpnia 2007 roku oraz opracowanie zmiany ww. planu
wynika z konieczności wprowadzenia zmiany zapisów dotyczących 100-metrowej strefy
ochronnej jeziora Okmin i Ożewo objętych granicami opracowania przedmiotowego planu.
W trakcie realizacji ustaleń planu, zakazy wynikające z zapisów dla Obszaru Chronionego
Krajobrazu „Pojezierze Północnej Suwalszczyzny”, wprowadzone do ustaleń planu
miejscowego na podstawie Rozporządzenia Wojewody Podlaskiego z dnia 25 lutego 2005 r.,
okazały się nieskuteczne. W celu ochrony środowiska i przyrody, a w szczególności ochrony
krajobrazu należy zmienić zapisy dotyczące zakazu w pasie ochronnym jezior, który obecnie
ma brzmienie: „zakaz lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od
linii brzegów rzek, jezior i innych zbiorników wodnych, z wyjątkiem urządzeń wodnych oraz
obiektów służących prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej”.
Ze względu na fakt, że spełnienie warunku udowodnienia prowadzenia racjonalnej gospodarki
rolnej, leśnej lub rybackiej polega w praktyce jedynie na złożeniu odpowiedniego
oświadczenia. Zastosowanie jedynie zapisów wynikających z rozporządzenia w uchwalonym
przez Radę Gminy Suwałki planie a dotyczących zakazów i nakazów dla strefy ochronnej
jeziora, jak sygnalizuje Starostwo Powiatowe w Suwałkach, nie daje możliwości ochrony tych
terenów. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę jednego budynku gospodarczego w strefie 100
metrowej, nastąpi lawinowe powstawanie takich obiektów, korzystających z danej
możliwości prawnej. Skutkiem tej działalności będzie degradacja walorów przyrodniczych
skarpy i terenów przybrzeżnych akwenów.
Przedmiotem zmiany planu będzie zmiana ustaleń szczegółowych, które umożliwią
zachowanie wymagań ładu przestrzennego, będącego jednym z podstawowych celów
planowania przestrzennego.
Przewodniczący Rady – zwrócił się do radnych czy są pytania do tego projektu uchwały
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 13 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych,
głosów przeciwnych nie było, wstrzymało się od głosu 2 radnych. Podjęto większością
głosów UCHWAŁĘ Nr XVIII/193/08 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
uchwały Nr VIII/68/07 Rady Gminy Suwałki z dnia 17 sierpnia 2007 roku w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Osowa, Turówka Stara,
Czarnakowizna i Taciewo w gminie Suwałki - stanowi załącznik nr 21 do protokołu.
Ad. 23
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy udzielił odpowiedzi odnośnie interpelacji Radnego
Szczerbowskiego Adama - poinformował, że w ciągu miesiąca zostaną ustawione dwa znaki
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informacyjne z nazwą m. Czarnakowizna. Zwrócił się z prośbą do radnego, żeby po obradach
sesji uzgodnił z pracownikiem urzędu lokalizację tych znaków.
Tadeusz Chołko – Wójt Gminy udzielił odpowiedzi na zapytanie odnośnie przedszkoli –
poinformował, że w roku ubiegłym były prowadzone rozmowy z fundacją Komeńskiego,
która miała utworzyć na terenie gminy dwa przedszkola. Wniosek fundacji został odrzucony
przez Urząd Marszałkowski. W pierwszym kwartale przyszłego roku Urząd Marszałkowski
ponownie ma otworzyć przyjmowanie tych projektów. Nie widzi problemu, żeby rada gminy
zastanowiła się nad tym aby otworzyć przedszkole samorządowe.
Radny Jarosław Wudkiewicz – może to nie nazwać przedszkolem ponieważ wiąże się
z dużymi kosztami a nazwać „grupą”. Trzeba zastanowić się i jakiś plan alternatywny przyjąć
bo jest około 50 osób chętnych.
Wójt Gminy – myślę, że z Komisją Społeczną Rady Gminy, której tutaj kolega jest członkiem
te sprawy przedyskutujemy na najbliższym posiedzeniu.
Ad. 24
Wnioski i oświadczenia.
Sołtys wsi Dubowo Pierwsze – w imieniu mieszkańców podziękował dla Wójta Gminy i dla
Rady Gminy za wykonanie drogi we wsi Dubowo Pierwsze.
Radny Józef Jankowski - „ja chyba zadałem pytanie w interpelacjach, nie dostałem
odpowiedzi”.
Przewodniczący Rady –„pytałem czy został punkt wyczerpany”.
Radny Jankowski Józef – „ale odpowiedzi nie było a interpelacja była złożona, proszę
o odpowiedź”.
Wójt Gminy – „w ustawowym terminie dostanie Pan odpowiedź pisemną”.
Radny Józef Jankowski – „ ja nie żądałem na piśmie, nie będziesz Pan decydował”.
Wójt Gminy – „ja mówię, że dostaniesz Pan pisemną odpowiedź”.
Radny Józef Jankowski – „to co Pan mówisz to może Pan do ściany pogadać, proszę
odpowiedzieć na moją interpelację, nie powiedziałem, że na piśmie, żądam odpowiedzi,
musisz Pan przestrzegać zasad prawa”.
Sekretarz Gminy – „statut dopuszcza takie formy gdyż odpowiedź na interpelacje udziela się
ustnie na sesji lub pisemnie w określonym terminie w statucie”.
Radny Józef Jankowski – „wtedy kiedy radny zażąda”.
Sekretarz Gminy – „to jest zgodnie z przepisami określonymi przez całą radę”.
Radny Józef Jankowski – „nie jest określone”.
Przewodniczący Rady – „panowie prawnicy proszę o pomoc w tej sprawie”.
Radca prawny Sławomir Mitroz – „jest tutaj napisane: § 23 ust. 2 odpowiedź na interpelacje
i wnioski udzielone ustnie na sesji bądź pisemnie w ciągu 14 dni od dnia otrzymania
interpelacji lub wniosku”.
Przewodniczący Rady – „czyli w ciągu 14 dni pisemnie jest dopuszczone - Panie Józefie tak
prawo nasze ustanowione”.
Radny Józef Jankowski – „to znaczy wstyd w oczy kole - tak. Publicznie ja żądałem
przeprosin”.
Wójt Gminy - „jaki wstyd, ja mam dokument na to”.
Rady Józef Jankowski – „Pan fałszywy, Pan fałszuje dokumenty”.
Wójt Gminy – „ja fałszuje dokumenty, za te słowa to ja też mogę do sądu skierować”.
Radny Józef Jankowski – „trzy dokumenty mam, że jestem w porządku, proszę bardzo, jeśli
przynosi fałszywy dokument na sesji i mówi, że Jankowski zalega”.
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Przewodniczący Rady – „Panie Józefie według prawa może być również odpowiedź pisemna,
jeśli Pan dostanie może się Pan ustosunkować do tej odpowiedzi na sesji”.
Radny Józef Jankowski – „jednocześnie za kłamliwe szkalowanie żądałem przeprosin,
w dalszym ciągu żądam”.
Przewodniczący Rady – „Panie Józefie trzymajmy się litery prawa”.
Sekretarz Gminy – poinformował, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 23/08 Wójta Gminy
Suwałki z dnia 15 października 2008 roku dzień 10 listopada 2008 r. (poniedziałek) jest
dniem wolnym od pracy w tut. Urzędzie ( za dzień 01 listopada 2008 roku tj. świąteczny
dzień przypadający w sobotę).
Ad 25
Zamknięcie obrad.
Pan Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady Gminy po wyczerpaniu porządku obrad
zamknął obrady XVIII Sesji Rady Gminy Suwałki.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokołowała
Halina Marcinkiewicz

Przewodniczący Rady
Maciej Suchocki
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P R O T O K Ó Ł Nr XVIII/08
z obrad XVIII Sesji Rady Gminy Suwałki w dniu 17 października 2008 roku.
Obrady Sesji trwały od godz. 900 – 1130 w sali Urzędu Gminy Suwałki.
Obrady XVIII Sesji Rady Gminy Suwałki prowadził Przewodniczący Rady Gminy Suwałki
Maciej Suchocki.
Radni obecni na sali obrad według załączonej listy obecności – załącznik nr 1 do protokołu.
Nieobecny Radny Marek Jeromin.
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 – Inspektor Ref. ds. Inwestycyjnych
i Gospodarczych, Dariusz Saweliew – Kierownik Referatu ds. Polityki SpołecznoGospodarczej, Cezary Folejewski – radca prawny, Sławomir Mitros – radca prawny, Dariusz
Przybysz – Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami w Urzędzie
Miasta Suwałki Stanisław Szwengier – Radny Powiatu, Ryszard Jankowski –
Przewodniczący Rady Sołeckiej wsi Płociczno, sołtysi wsi - listy obecności stanowią
załączniki nr 2-4 w załączeniu do protokołu.
Ad. 1
Otwarcie obrad.
Pan Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady otworzył obrady XVIII Sesji Rady Gminy
i powitał wszystkich zebranych. Stwierdził, że na 15 radnych zgodnie z listą obecności
w obradach uczestniczy 14 radnych, wobec czego istnieje wymagane quorum do
podejmowania prawomocnych uchwał.
Ad. 2
Przyjęcie porządku obrad.
Pan Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady zapytał, czy Radni chcieliby wnieść uwagi
bądź propozycje do przedstawionego porządku obrad.
Pan Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy w imieniu Wójta Gminy wystąpił o zmianę
porządku obrad polegającej na:
- wycofaniu z porządku obrad „Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Statutu
Związku Gmin „Suwalszczyzna” i wniesienie do Związku majątku Gminy” – pkt 7, gdyż
w dalszym ciągu trwają rozmowy pomiędzy gminami powiatu suwalskiego, sejneńskiego
i miastem Suwałki odnośnie funkcjonowania tego związku. Jak też jest pod znakiem
zapytanie współfinansowanie środków przez Urząd Marszałkowski tej inwestycji, dlatego
ta uchwała będzie na kolejnej sesji Rady Gminy;
- wprowadzenie do porządku obrad „Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy Suwałki do dokonywania czynności
w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy Suwałki - jako pkt 7 ponieważ
zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych rada gminy sprawuje funkcję
pracodawcy dla Wójta w związku z czy rada gminy może upoważnić Przewodniczącego
Rady do dokonywania wobec Wójta Gminy Suwałki czynności w sprawach zakresu prawa
pracy;
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- wprowadzenie do porządku obrad „Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
przystąpienia do sporządzenia zmiany uchwały Nr VIII/68/07 Rady Gminy Suwałki z dnia
17 sierpnia 2007 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
części wsi Osowa, Turówka Stara, Czarnakowizna i Taciewo w gminie Suwałki” jako pkt.
22 – wyjaśnił, że przedmiotem zmiany planu będzie zmiana ustaleń szczegółowych, które
umożliwią zachowanie wymagań ładu przestrzennego będącego jednym z podstawowych
celów planowania przestrzennego.
Przewodniczący Rady – Pan Maciej Suchocki poddał pod głosowanie wprowadzenie
proponowanych zmian do porządku obrad zgłoszonych przez Sekretarza Gminy w imieniu
Wójta Gminy.
- wycofanie „Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Związku Gmin
„Suwalszczyzna”. Udział w głosowaniu wzięło 14 radnych. Za głosowało 14 radnych.
Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Proponowana zmiana do porządku obrad
została przyjęta jednogłośnie.
- wprowadzenie „Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie upoważnienia Przewodniczącego
Rady Gminy Suwałki do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec
Wójta Gminy Suwałki” - jako pkt 7. Udział w głosowaniu wzięło 14 radnych. Za głosowało
14 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Proponowana zmiana do
porządku obrad została przyjęta jednogłośnie.
- wprowadzenie „Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia
zmiany uchwały Nr VIII/68/07 Rady Gminy Suwałki z dnia 17 sierpnia 2007 roku w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Osowa, Turówka Stara,
Czarnakowizna i Taciewo w gminie Suwałki” – jako pkt 22. Udział w głosowaniu wzięło 14
radnych. Za wprowadzeniem głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych nie było, wstrzymał
się 1 radny. Proponowana zmiana do porządku została przyjęta większością głosów.
Pan Maciej Suchocki - Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie porządek obrad wraz
z wprowadzonymi zmianami. Udział w głosowaniu wzięło 14 radnych. Za przyjęciem
porządku obrad głosowało 14 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Porządek obrad XVIII sesji został przyjęty jednogłośnie.
Radny Józef Jankowski – zwrócił się o wyjaśnienie ponieważ w ustawie o samorządzie
i statucie gminy jest napisane, że wszelkie zmiany na sesji proponują radni natomiast
Sekretarz Gminy i Skarbnik Gminy są jako osoby „doradcze”.
Przewodniczący Rady – zwrócił się z prośbą do radców prawnych o wyjaśnienie tej sprawy
- chociaż było to już wyjaśniane kilka razy.
Pan Sławomir Mitros - radca prawny – wyjaśnił, że jest jakaś organizacja pracy w urzędzie
i Pan Wójt wyznaczył Sekretarza Gminy, który jest również Zastępcą Wójta. Co jest zgodne
z ustawą o samorządzie gminnym możliwość powołania Zastępcy Wójta i z takiej możliwości
Pan Wójt skorzystał. Zgodnie z § 22 ust. 4 pkt 2 Statutu Gminy Suwałki „z wnioskiem
o uzupełnienie lub zmianę projektu porządku obrad może wystąpić radny, komisja, albo
wójt”. W tym wypadku mamy upoważnienie Wójta Gminy.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie porządek obrad wraz z wprowadzonymi
zmianami. Udział w głosowaniu wzięło 14 radnych. Za przyjęciem porządku obrad głosowało
14 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Porządek obrad XVIII Sesji
Rady Gminy Suwałki został przyjęty jednogłośnie.
Wobec tego porządek obrad jest następujący:
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26. Otwarcie obrad.
27. Przyjęcie porządku obrad.
28. Przyjęcie protokołu z obrad XVII Sesji Rady Gminy Suwałki.
29. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy oraz z wykonania uchwał w okresie
między sesjami.
30. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy Suwałki.
31. Interpelacje i zapytania radnych.
32. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady
Gminy Suwałki do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec
Wójta Gminy Suwałki.
33. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.
34. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego części wsi Płociczno-Tartak w gminie Suwałki.
35. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVII/178/08 Rady
Gminy Suwałki z dnia 12 września 2008 r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego części wsi Biała Woda w gminie Suwałki.
36. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części wsi Biała Woda w gminie Suwałki.
37. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół
podstawowych i gimnazjów oraz granic ich obwodów, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Suwałki.
38. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr VI/48/07 Rady Gminy
Suwałki z dnia 18 kwietnia 2007 r. w sprawie przekazania przez Gminę Suwałki
zadań publicznych dla Miasta Suwałki.
39. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Suwałkach.
40. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach do załatwiania indywidualnych spraw
z zakresu administracji publicznej.
41. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad, trybu i wysokości ekwiwalentu
pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych, będących strażakami za
udział w akcjach ratowniczych.
42. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze
bezprzetargowej nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Płociczno-Tartak.
43. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie bezprzetargowej sprzedaży prawa
wieczystego użytkowania działki nr 261/20 o pow. 0,4432 ha, położonej w obrębie
ewidencyjnym Leszczewek.
44. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek procentowych
opłaty adiacenckiej.
45. Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych złożonych w 2008 roku przez radnych
Rady Gminy Suwałki.
46. Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych złożonych w 2008 r. przez Sekretarza
Gminy, Skarbnika Gminy, kierowników jednostek organizacyjnych gminy.
47. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
uchwały Nr VIII/68/07 Rady Gminy Suwałki z dnia 17 sierpnia 2007 roku w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Osowa, Turówka
Stara, Czarnakowizna i Taciewo w gminie Suwałki.
48. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
49. Wnioski i oświadczenia.
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50. Zamknięcie obrad.
Ad. 3
Przyjęcie protokołu z obrad XVII Sesji Rady Gminy Suwałki.
Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z obrad XVII Sesji wyłożony był do
wglądu
w Urzędzie Gminy. Radni nie wnieśli uwag do protokołu. Następnie
Przewodniczący poddał pod głosowanie. Udział w głosowaniu wzięło 14 radnych. Za
przyjęciem protokołu głosowało 14 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie
było. Protokół z XVII Sesji został przyjęty jednogłośnie przez Radę Gminy.
Ad. 4
Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy oraz z wykonania uchwał w okresie między
sesjami.
Tadeusz Chołko – Wójt Gminy przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności od
ostatniej sesji Rady Gminy za okres od dnia 12 września 2008 r. do dnia 17 października 2008
r.;
- W okresie tym uczestniczyłem na konferencji Związku Gminy Wiejskich województwa
podlaskiego w Augustowie;
- Uczestniczyłem na spotkaniu gmin powiatu suwalskiego i sejneńskiego w sprawie
utworzenia związku komunalnego;
- W okresie tym również uczestniczyłem z Przewodniczącym na spotkaniu z Panem
Prezydentem na temat lokalizacji nowych żwirowni, lotniska, budowy bocznicy kolejowej
i innych inwestycji, które będą leżały na pograniczu dwóch samorządów;
- W okresie obecnym trwają prace nad projektem budżetu, do którego między innym radni,
sołtysi i mieszkańcy składali wnioski;
- W okresie tym została sporządzona dokumentacja prac planistycznych dla części wsi
Płociczno- Tartak i Biała Woda. W/w miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
będą przedmiotem obrad dzisiejszej sesji Rady Gminy;
- Sporządzona została analiza zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego części wsi Osowa, Turówka Stara, Czarnakowizna
i Taciewo i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami obowiązującymi
w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Suwałki;
- Rozpatrzone zostały wniesione uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części wsi Płociczno-Tartak i Poddubówek oraz wprowadzone zostały
zmiany do projektu planu miejscowego wynikające z rozpatrzenia uwag;
- W dniu 3 października 2008 r. wspólnie z Kierownikiem Ref. ds. PSG uczestniczyliśmy
w Warszawie na rozdaniu certyfikatu Gmina Fer Plej. Nasza gmina otrzymała po raz drugi;
- Wystąpiono do „PERRONU” o środki finansowe dla uczniów niepełnosprawnych na pomoc
w zdobywaniu wykształcenia. 23 osoby z gminy złożyły takie wnioski. Z tego 22 osoby
kwalifikują się do wsparcia a 1 osoba nie kwalifikuje się ze względu na zbyt wysoki dochód
na jedną osobę w rodzinie;
- W dniu 12 października 2008 r. wspólnie z parafią w Wigrach obchodziliśmy Dzień
Papieski;
- W dniu 6 października 2008 r. wspólnie z Panem Przewodniczącym wzięliśmy udział
w uroczystym ślubowaniu uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej i pierwszej klasy
gimnazjum w Zespole Szkół w Starym Folwarku.
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- W dniu 13 października 2008 r. wspólnie z Panem Butkiewiczem Wiceprzewodniczącym
Rady uczestniczyliśmy w obchodach Dnia Edukacji Narodowej w Szkole Podstawowej
w Nowej Wsi;
- W dniu 17 października 2008 r. o godz. 17ºº na ul. Chłodnej w restauracji „Starówka”
odbędą się gminne obchody Dnia Edukacji Narodowej. Na te gminne obchody zapraszamy
wszystkich radnych i kierowników naszego urzędu;
- W okresie tym wybrano wykonawcę i wykonano już nawet nawierzchnię drogi z żwirowej
na asfaltową we wsi Dubowo Pierwsze;
- W okresie tym wybrano wykonawców do odśnieżania dróg gminnych w okresie zimowym;
- Ogłoszono przetarg na dzień 4 listopada 2008 r. na budowę sieci ciśnieniowej i kanalizacji
we wsi Krzywe;
- W dniu 16 października 2008 r. otwarto oferty na remont drogi w miejscowości Kuków.
Pan 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 Rady Gminy Suwałki i sprawozdanie
z działalności ze wspólnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej, Komisji RolniczoGospodarczej i Komisji Społecznej Rady Gminy radni otrzymali w materiałach sesyjnych.
Radna Maria Warakomska – członek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy zapoznała ze
sprawozdaniami z działalności komisji - stanowi załącznik nr 6 -7 do protokołu.
Pan Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady z tego względu, że na dzisiejszej sesji miał być
poruszany temat przystąpienia do Związku Gminy została zaproszona osoba kompetentna
w tym temacie Pan Dariusza Przybysz – Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
w Urzędzie Miasta Suwałki – poprosił o zabranie głosu.
Pan Dariusz Przybysz – Naczelnik Wydziału Urzędu Miasta poinformował, że Gmina
Suwałki prowadzi wspólną gospodarkę odpadami komunalnym z Miastem Suwałki do
Zakładu Utylizacji Odpadów w Suwałkach. Zgodnie z polityką ekonomiczną państwa
i krajowym systemem planu gospodarki odpadami sprawy muszą ulec zmianie. Ta wspólna
gospodarka odpadami musi być prowadzona nie tylko przez nasze dwie gminy ale tak zwany
region zagospodarowania odpadów, który powinien obejmować powyżej 150 tys.
mieszkańców. Na etapie tworzenia wojewódzkiego planu gospodarki odpadami, który był
konsultowany przez wszystkie samorządy gminy i gminę Suwałki nie udało się stworzyć
takiego regionu na naszym terenie. Utworzenie takiego wspólnego ciała wymagało by
stworzenie pewnej infrastruktury technicznej, która by obejmowała ten region i ta
infrastruktura powinna powstać na bazie Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych
ponieważ jest to jedyny obiekt spełniający normy ochrony środowiska na naszym terenie.
W związku z faktem, że nasz Region obejmuje poniżej 150 tys. mieszkańców i nie
kwalifikuje się do wsparcia środkami Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
Plan Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2007-2010 przewiduje
wsparcie powyższej inwestycji ze Środków Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013. Licząc na te środki unijne podjęliśmy
działalność wspólnie z przedstawicielami samorządu dwóch powiatów na utworzenie związku
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międzygminnego, który by prowadził wspólną gospodarkę odpadami komunalnymi naszych
jednostek samorządowych. Odbyło się już kilka spotkań i jesteśmy na etapie akceptacji
statutu tego związku międzygminnego. Kwestią dyskusyjną jest jedynie wkład w jakiej
wysokości każda gmina do tego związku międzygminnego musi wnieść i w zależności od
tego jak wysoki wkład będzie miła, tyle będzie miała dopowiedzenia. Miasto Suwałki wnosi
wkład Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych. Gminy powinne zgłosić się na fakt własny
projektu unijnego. Licząc ruchy finansowe tego projektu szacujemy, że będzie to potrzeba
6-7 mln zł. Przedstawiliśmy wyliczenia proporcjonalne do ilości mieszkańców ile
poszczególna gmina będzie musiała wyłożyć. Gmina Suwałki wniosła by do związku aktywa
w postaci działki, która jest położona przy Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych.
Są tarcia pomiędzy gminami co do ilości głosów w związku międzygminnym. Miasto
Suwałki stoi na stanowisku racjonalnym, w zależności o tego jaki wkład dana gmina włoży
tyle będzie miała do powiedzenia. W związku z czy jest przygotowywania nowelizacja
ustawy o odpadach w której będzie prawdopodobnie zapis, że gospodarkę odpadami trzeba
prowadzić. I w celu realizacji tego zapisu będzie obowiązek prawny tworzenia związku
międzygminnego, dotąd takie obowiązki wprowadzono tylko wojewódzkie plany gospodarki
odpadami. Ponieważ nasz wojewódzki plan gospodarki odpadami nie za bardzo wpisuje się
w te akty prawne ponieważ mamy tutaj na terenie województwa dwa przewidywane regiony
które nie liczą 150 tys. mieszkańców. Marszałek Województwa Podlaskiego wystąpił do
wszystkich samorządów z informacją, żeby była aktualizacja wojewódzkiego planu
gospodarki odpadami. Wydaje mi się, że nie jest to dla nas dobra wiadomość dlatego, że
prawdopodobnie spowoduje to zagrożenie zamrożenia utworzenia związku międzygminnego
przynajmniej na pół roku. Wystąpiliśmy do Marszałka Województwa Podlaskiego
z zapytaniem czy wpływa to w jakikolwiek sposób na sprawę finansowania naszej inwestycji.
Radny Henryk Butkiewicz – słuchając wypowiedzi Pana Naczelnika i czytając statut
zgadzamy się, że większość głosów ma ten kto ma większe udziały ale nie decydujący bo po
co by wtedy było zgromadzenie przedstawicieli, gdy miasto by miało 30 głosów a wszystkie
razem gminy 15 to można równie zapisać, że miasto rządzi. Więcej na pewno ale tutaj trzeba
by było zapisać jakiś ułamek, że nie zawsze będzie miało miasto, bo 30 głosów to zawsze
przegłosuje, żeby miasto jeszcze kilka dni miało żeby przegłosować jakiś tam wniosek.
Pan Dariusz Przybysz – Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami
Urzędu Miasta – odpowiedział, że właściwym ciałem które jest przeznaczone do dyskusji jest
spotkanie Prezydenta Miasta z Wójtami Gmin. Ogólną obowiązującą zasadą w wszelkich
działaniach ekonomicznych jest to, że ile wnosisz tyle masz do powiedzenia. Ja tu nie jestem
właściwą osobą kompetentną żeby tutaj negocjować i dyskutować ja tylko przedstawiam jakie
jest stanowisko miasta natomiast jakie będzie sprawiedliwe rozstrzygnięcie na pewno jeszcze
będzie spotkanie kolejne z Prezydentem Miasta.
Pan Sławomir Mitros – radca prawny – odniósł się do statutu związku międzygminnego, że
być może ciężar nie leży w tym kto, ile będzie miał głosów, tylko jakie decyzje muszą być
podejmowane, jaką większością głosów i w tym leży ciężar. To nie chodzi o to, że Suwałki
będą miały większość głosów, bo prawda jest taka, że Suwałki wnoszą olbrzymi majątek do
tego, którego to gminy nie będą mogły w żaden sposób zrównoważyć. Natomiast dyskusja
może będzie dotyczyć spraw, które trzeba będzie podejmować większością głosów
kwalifikowaną, większą niż posiadają Suwałki. Ten co ma najwięcej majątku powinien
decydować o większości spraw ale trzeba sobie pewne rzeczy zawarować i o ty powinna być
dyskusja.
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Przewodniczący Rady – zapytał w jakim kierunku ma być ta modernizacja czy to będzie
zwiększenie obszaru do składowania czy to będzie wręcz przeciwnie zwiększenie
odzyskiwania tych surowców.
Pan Dariusz Przybysz – Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami
Urzędu Miasta koncepcją którą przygotowaliśmy przewiduje, że zbudowana by była druga
niecka składowiska. Chcemy na początek zrobić segregację odpadów. Cały proces
technologiczny naszej kompostowni odbywa się w oparciu o stabilizator, który ma konkretną
moc przetwórczą. Jeżeli mielibyśmy obsługiwać nie tylko miasto i gminę ale również dwa
powiaty trzeba będzie postawić drugi stabilizator, taki stabilizator kosztuje 10 mln. Potrzebny
jest budynek do oczyszczania surowców wtórnych, które są zbierane na terenie miasta.
Potrzebne są pieniądze na to, żeby zarówno gminy jak i część miasta wyposażyć w pojemniki
do zbierania odpadów. Do obsługi takiego zakładu zagospodarowania odpadów potrzebne są
fadromy, które będą wywoziły balastr ze stabilizatora na składowisko. Obecny sprzęt, który
funkcjonuje na złogu ma ponad 10 lat. Ten sprzęt trzeba będzie wymienić. Jeżeli jest projekt,
który jest dofinansowany za pieniądze unijne to trzeba wszystko kupić, żeby mieć sprawę
rozwiązaną na najbliższe kilkanaście lat. Takie są podstawowe elementy tego projektu, który
byłby przygotowywany przez związek międzygminny. To związek międzygminny przejął by
od wszystkich tych gmin zadanie własne - gospodarkę odpadami komunalnymi za by ponosił
odpowiedzialność.
Radny Feliks Złotnik – wspomniał Pan, że istniejący Zakład Utylizacji Odpadów jest jakby
jednym najlepszym miejscem czy miał Pan na myśli najlepszym miejscem na terenie Gminy
Suwałki, czy na terenie wszystkich gmin.
Pan Dariusz Przybysz – Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami
Urzędu Miasta – jedynym podmiotem prowadzącym gospodarkę odpadami na terenie naszych
dwóch powiatów i miasta, który spełnia jakiekolwiek ograniczenia ochrony środowiska. Nie
ma innego podmiotu, który byłby w stanie prowadzenia gospodarki odpadami na terenie
dwóch powiatów.
Radny Feliks Złotnik – wielu ludzi mówi, że było błędem utworzenie tego zakładu a my
jeszcze teraz chcemy powiększać.
Ad. 6
Interpelacje i zapytania.
Radny Józef Jankowski – cytat: „Ta sprawa ciągnie się już na czwartej sesji a taka
śmierdząca jest, że ja nie wiem. Cały czas - do Pana Wójta mówię, oskarżał że ja zalegam
z opłatnością do Spółki Wodnik- chodzi o tą Spółkę. I na jednej z sesji Pan Wójt wypowiada,
tak to już po raz trzeci to było - jeśli chodzi o Pana Wnuka firmę to mieszkańcy Płociczna
zalegają z płaceniem za wodę około 8 tys. zł między innymi radny Jankowski na kwotę 147 zł
( proszę posłuchać tylko jakie to perfidne) w dalszym ciągu tak mówię żeby radni, mieszkańcy
wiedzieli jaki to Pan Józef Jankowski sprawiedliwy i uczciwy. Natomiast Spółka Wodnik
wystawiła mi kalkulację, że mam nadwyżki, po następnej sesji kiedy poruszyłem tą sprawę,
spółka Wodnik zwróciła mi 14,60 zł. Przedstawiłem do protokołu. Na ostatniej sesji Wójt
fałszywą listę jakoś poleciał, sporządził gdzieś, że ja w dalszym ciągu zalegam, to było na
następnej sesji - powiedział, że jest niesprawiedliwie, że on ma dowody że nie szkaluje.
Natomiast wystąpiłem do Pana Wnuka. 1 października tego roku otrzymałem odpowiedź
odczytał: W odpowiedzi na Pana prośbę z dnia 23.09.2008 r. w sprawie potwierdzenia salda,
przedsiębiorstwo Wodnik Wodociągi i Kanalizacje w Suwałkach informuje, że wg stanu na
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dzień dzisiejszy na Pana koncie nie figuruje żadna nadwyżka ani zaległość. Jednocześnie
informujemy, że umowa o zaopatrzenie w wodę do Pana posesji została rozwiązana w lipcu
2007 r. (pismo w załączeniu do protokołu). Cały czas Wójt narzuca, szkaluje mnie i w ten
sposób. Żądam przeprosin, jeśli tego nie uczyni sprawę skieruje do sądu o naruszenie dóbr
osobistych, nie może tak być że gmina będzie radnemu ubliżać.
Radny Adam Szczerbowski – zapytał kiedy zostaną ustawione znaki informacyjne z nazwą
miejscowości Czarnakowizna ponieważ na jednej z sesji zgłaszał ustawienie takich dwóch
znaków i do dotychczas nie zostały ustawione.
Radny Marian Wiszniewski – zapytał co będzie z przedszkolami na terenie gminy.
Radny Jarosław Wudkiewicz – uważa, że jest to ważny temat, bo jeżeli tworzy się gimnazjum
na dziewięciorga dzieci a na terenie gminy jest około 50 dzieci chętnych do przedszkola i tego
przedszkola się nie tworzy, bo nie ma pieniędzy. To jest bardzo ważny temat i proszę
przyjechać na spotkanie do Przebrodu.
Przerwa 1010-1020
Ad. 7
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady
Gminy Suwałki do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec
Wójta Gminy Suwałki
Maciej Suchocki - Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi do projektu uchwały. Radni
nie wnieśli uwag.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu brało udział 14
radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych,
głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było. Podjęto jednogłośnie UCHWAŁĘ NR XVIII/182/08
w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy Suwałki do dokonywania czynności
w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy Suwałki - stanowi załącznik nr 8 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 rok polegających głównie na przyjęciu dotacji celowej, zmian po stronie planu
dochodów do wysokości otrzymanej dotacji i przesunięć w ramach rozdziałów. W wyniku
zaproponowanych zmian nastąpiło zwiększenie planu dochodów o kwotę 334 489 zł;
zmniejszenie planu wydatków o kwotę 134 732 zł; zwiększenie planu wydatków o kwotę
496 961 zł.
Pan Maciej Suchocki - Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zaproponowane zmiany
do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok. Udział w głosowaniu
wzięło 14 radnych. Za przyjęciem głosowało 14 radnych. Głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było,
Pani Danuta Bućko – Skarbnik Gminy odczytała projekt uchwały w sprawie zmian
w budżecie gminy na 2007 rok wraz z zaproponowanymi zmianami.
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Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2007 r. wraz z zaproponowanymi zmianami. Udział w głosowaniu wzięło 14
radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych. Głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było Podjęto jednogłośnie UCHWAŁĘ Nr XVIII/183/08
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok – stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Ad. 9
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego części wsi Płociczno-Tartak w gminie Suwałki.
Pani Katarzyna Jabłońska – Inspektor Ref. ds. IiG poinformowała, że w dniu 26 czerwca
2007 r. została podjęta uchwała intencyjna w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Płociczno-Tartak w gminie
Suwałki. W planie wyznaczono i ustalono zasady zagospodarowania terenów przeznaczonych
pod zabudowę mieszkaniową, usługową, zagrodową oraz terenów używanych rolniczo,
zalesień, komunikacji i infrastruktury technicznej. Projekt planu został opracowany zgodnie
z wymaganą procedurą, uzyskał odpowiednie opinie i uzgodnienia, był wyłożony do
publicznego wglądu, wpłynęły uwagi dotyczące ustaleń zawartych w projekcie planu, które
zostały w całości uwzględnione. Uchwalenie niniejszego planu miejscowego będzie
umożliwiać
realizację
nowych
inwestycji
budowlanych
na
terenach
już
zabudowanych(rozbudowy, przebudowy, zmiany sposobu użytkowania itd.) oraz 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 ww. plan miejscowy.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały. W związku z tym Pan Maciej
Suchocki - Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu brało udział 14 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Podjęto zatem jednogłośnie UCHWAŁĘ
Nr XVIII/184/08
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części wsi Płociczno-Tartak w gminie Suwałki - stanowi załącznik nr 10 do
protokołu.
Ad. 10
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVII/178/08 Rady
Gminy Suwałki z dnia 12 września 2008 r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego części wsi Biała Woda w gminie Suwałki.
Pan Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy poinformował, że w dniu 12 września
2008 roku Rada Gminy Suwałki podjęła Uchwałę Nr XVII/178/08, która zawierała treść
niezgodną z wyłożonym do publicznego wglądu projektem planu w części dotyczącej ustaleń
zasad odprowadzania wód opadowych i wód roztopowych. I żeby nie było rozstrzygnięcia
nadzorczego Wojewody Podlaskiego w związku z tym tą uchwałę uchylamy a następny
punkt sesji będzie przyjęcie tej samej uchwały tylko już z tym zapisem. W projekcie tekstu
planu na skutek zmian wprowadzonych w czasie uzgodnień z Wydziałem Środowiska
i Rolnictwa Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku wprowadzono korektę
w zapisach dotyczących ustaleń zasad odprowadzania wód opadowych i wód roztopowych.
Zapisy wprowadzono w § 19 projektu planu.
Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś z Radnych ma jakieś pytania do
projektu uchwały.
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Radny Józef Jankowski – powiedział, że chyba ktoś źle pracuje skoro co każdą sesja tylko bez
przerwy uchylamy i podejmujemy tyle tych uchwał o zagospodarowaniu przestrzennym.
Przewodniczący Rady – wyjaśnił, że nikt nie popełnia błędów tylko ten kto nic nie robi,
każdy człowiek może popełnić błąd i pozytywną cechą jest to że przyznajemy się do tego
błędu i go poprawiamy
Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. W głosowaniu brało udział 14
radnych. Za przyjęciem uchwały
głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.
Podjęto jednogłośnie UCHWAŁĘ Nr XVIII/185/08 w sprawie uchylenia Uchwały Nr
XVII/178/08 Rady Gminy Suwałki z dnia 12 września 2008 r. w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Biała Woda w gminie Suwałki stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
Ad. 11
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części wsi Biała Woda w gminie Suwałki.
Przewodniczący Rady – zwrócił się do radnych czy są pytania do tego projektu uchwały
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały. W związku z tym Pan Maciej
Suchocki - Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu brało udział 14 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Podjęto zatem jednogłośnie UCHWAŁĘ
Nr XVIII/186/08 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
części wsi Biała Woda w gminie Suwałki - stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
Ad. 12
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół
podstawowych i gimnazjów oraz granic ich obwodów, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Suwałki.
Przewodniczący Rady – zwrócił się do radnych czy są pytania do tego projektu uchwały.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.
Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. W głosowaniu brało udział
14 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Rada Gminy jednogłośnie podjęła UCHWAŁĘ Nr XVIII/187/08 w sprawie ustalenia planu
sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz granic ich obwodów, dla których
organem prowadzącym jest Gmina Suwałki - stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
Ad. 13
Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr VI/48/07 Rady Gminy Suwałki
z dnia 18 kwietnia 2007 r. w sprawie przekazania przez Gminę Suwałki zadań
publicznych dla Miasta Suwałki.
Przewodniczący Rady – wyjaśnił, że w uchwale NR VI/48/07 Rady Gminy Suwałki z dnia
18 kwietnia 2007 roku dotyczącej powierzenia dla Miasta Suwałki zadania w zakresie
wychowania przedszkolnego dzieci w wieku 3-5 lat w miejskich przedszkolach skreśla się §,
który brzmi: „Zapisanie dziecka do miejskiego przedszkola, lub oddziału przedszkolnego
w szkole podstawowej w celu odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego może odbyć
się po uprzednim uzyskania zgody przez Wójta Gminy”. Po skreśleniu tego zapisu rodzice
zapisują dziecko w wybranym przedszkolu.
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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 14 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.
Podjęto jednogłośnie UCHWAŁĘ Nr XVIII/188/08 zmieniającej uchwałę Nr VI/48/07 Rady
Gminy Suwałki z dnia 18 kwietnia 2007 r. w sprawie przekazania przez Gminę Suwałki
zadań publicznych dla Miasta Suwałki - stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
Ad. 14
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Suwałkach.
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 14 radnych. Za przyjęciem uchwały
głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Podjęto jednogłośnie UCHWAŁĘ Nr XVIII/189/08 w sprawie uchwalenia statutu
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach stanowi -załącznik nr 15 do
protokołu.
Ad. 15
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach do załatwiania indywidualnych spraw
z zakresu administracji publicznej.
Pani Beata Skrocka – Kierownik GOPS – wyjaśniła, że w związku z wejściem w życie
ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, zadania
określone w w/w ustawie zostały przekazane przez organ do realizacji ośrodkowi pomocy
społecznej. Zgodnie z art. 39 ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym „do załawienia
indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej rada gminy może upoważnić organ
wykonawczy jednostki pomocnicze oraz organy jednostek i podmiotów..”. Aby całkowita
realizacja pomocy z funduszu alimentacyjnego mogła przebiegać w ośrodku pomocy
społecznej, niezbędne jest upoważnienie Rady Gminy, udzielone Kierownikowi GOPS do
prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały. W związku z tym
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu brało udział 14 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Podjęto jednogłośnie UCHWAŁĘ NR
XVIII/190/08 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Suwałkach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji
publicznej - uchwała stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
Radna Wiesława Malinowska opuściła obrady sesji Rady Gminy o godz. 1045.
Ad. 16
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad, trybu i wysokości ekwiwalentu
pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych, będących strażakami za
udział w akcjach ratowniczych.
Radny Andrzej Safinowski – Komendant OSP – wyjaśnił, że wcześniej było płacone dla
strażaków za udział w akcjach ratowniczych. Obecnie zostało zaniechane i powstał problem.
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Gdy jest pożar przychodzą dwie, trzy osoby, ludzie przestali się angażować. Nie raz jest pożar
w nocy, człowiek zrywa się ze snu jest godzina druga, trzecia w nocy i trzeba jechać do
pożaru. Pali się obora trzeba wyciągać bydło. Dobrze by było, żeby tym ludziom wynagrodzić
chociaż symbolicznie. Zwrócił się z prośbą o przyjęcie tej uchwały.
Henryk Butkiewicz – stwierdzi, że za udział w pożarze było płacone tylko dla tych ludzi
którzy gdzieś pracują za czas przebywania na akcji utracili dochody a nie było płacone
rolnikom. A większość strażaków na wsi jest rolnikami.
Pani Danuta Skarbnik Gminy –
zapoznała ze stanowiskiem Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 maja 2007 r. odnośnie wstrzymania wypłaty
ekwiwalentu dla strażaków ochotników za czas udziału w akcjach ratowniczych
i szkoleniach. Art. 28 ust.1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej
stanowi, iż członek ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym
lub szkoleniu pożarniczym organizowanym prze Państwową Straż Pożarną, otrzymuje
ekwiwalent pieniężny. Z kolei art. 28 ust. 3 ustawy mówi, iż ww. ekwiwalent nie przysługuje
członkowi ochotniczej straży pożarnej za czas nieobecności w pracy, za który zachował
wynagrodzenie. Należy więc uznać, ze z tytułu umowy o pracę lub innych aktów na których
podstawie powstaje stosunek pracy, z powodu udziału w akcji ratowniczej bądź szkoleniu
pożarniczym. Ekwiwalent nie jest sam w sobie wynagrodzeniem za udział w akcji ratowniczej
lub szkoleniu. Jest to forma rekompensaty za utracone wynagrodzenie. W związku
z powyższym ekwiwalent pieniężny nie przysługuje osobom, które brały udział w akcji bądź
szkoleniu po godzinach pracy. Nie przysługuje on również osobom, które nie są stroną
stosunku pracy, a więc bezrobotnym, rolnikom, emerytom, rencistom oraz uczniom
i studentom.
Pan Cezary Folewjewski - radca prawny poinformował, że § 1 projektu uchwały wyznacza
zakres podmiotowy – „ Członkowie Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Suwałki
otrzymują ekwiwalent pieniężny za faktyczny udział w działaniach ratowniczych lub
szkoleniach z zakresu pożarnictwa”- to czy ten członek OSP będzie rolnikiem, czy będzie
nauczycielem, czy leśnikiem. Art. 28 ust. 1 ustawy o ochronie przeciwpożarowej brzmi:
„Członek ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczy w działaniu ratowniczym lub
szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę, otrzymuje
ekwiwalent pieniężny. Wysokość ekwiwalentu ustala rada gminy w drodze uchwały. A ust. 2
tego przepisu mówi: „Wysokość ekwiwalentu o którym mowa w ust. 1 nie może przekraczać
1/175 przeciętnego wynagrodzenia, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”… .
Ekwiwalent jest wypłacany z budżetu gminy”.
Pan Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy zwrócił się z prośbą o przyjęcie autopoprawek
do projektu uchwały:
- § 2 otrzymuje brzmienie: „Ustala się wysokość ekwiwalentu za każdą godzinę udziału
w działaniach ratowniczych lub szkoleniu z zakresu pożarnictwa do wysokości 1/175
przeciętnego wynagrodzenia ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie autopoprawkę do uchwały. W głosowaniu
brało udział 13 radnych. Za przyjęciem głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było. Autopoprawka została przyjęta jednogłośnie.
- wykreślenie § 3 o treści: Ekwiwalent będzie wypłacany do wysokości środków
zapewnionych w budżecie Gminy Suwałki na ten cel w danym roku budżetowym”.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie autopoprawkę do uchwały. W głosowaniu
brało udział 13 radnych. Za przyjęciem głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było. Autopoprawka została przyjęta jednogłośnie.
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Przewodniczący Rady odczytał i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zasad,
trybu i wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych,
będących strażakami za udział w akcjach ratowniczych wraz z wprowadzonymi poprawkami.
W głosowaniu brało udział 13 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Podjęto zatem jednogłośnie UCHWAŁĘ
NR XVIII/191/08 w sprawie zasad, trybu i wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla
członków ochotniczych straży pożarnych, będących strażakami za udział w akcjach
ratowniczych - uchwała stanowi załącznik nr 17 do protokołu.
Ad. 17
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze
bezprzetargowej nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Płociczno-Tartak.
Pan Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy poinformował, PGE Dystrybucja Białystok Sp.
z o.o. zamierza przeprowadzić modernizację sieci elektroenergetycznej we wsi PłocicznoOsiedle. Modernizacja będzie polegać na wymianie elektroenergetycznych linii przyłączy
napowietrznych na kablowe oraz likwidacji słupowej stacji transformatorowej na budowie
dwóch stacji kontenerowych. Lokalizację jednej projektowanej stacji transformatorwej 20/0,4
kV przewidziano na działce gminnej nr geod. 364/54. Z działki tej wyodrębniono działkę nr
364/126 o pow. 34 m² na której ma zostać wybudowana stacja transformatorowa.
Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś z radnych ma jakieś pytania do
projektu uchwały. Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.
W związku z tym Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. Udział
w głosowaniu wzięło 14 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Podjęto jednogłośnie UCHWAŁĘ Nr
XVIII/192/08 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej
nieruchomości
położonej
w
obrębie
ewidencyjnym
Płociczno-Tartak
- uchwała stanowi załącznik nr 18 do protokołu.
Ad. 18
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie bezprzetargowej sprzedaży prawa
wieczystego użytkowania działki nr 261/20 o pow. 0,4432 ha, położonej w obrębie
ewidencyjnym Leszczewek.
Przewodniczący Rady wyjaśnił, że projekt uchwały był omawiany na wspólnym posiedzeniu
komisji. Zapytał, czy ktoś z Radnych ma jakieś pytania do projektu uchwały. Głosów
w dyskusji nie było i Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Udział w głosowaniu wzięło 13 radnych. Za przyjęciem uchwały głosów nie było, przeciw
głosowało 12 radnych, wstrzymał się od głosu 1 radny. Rada Gminy nie podjęła uchwały
w sprawie bezprzetargowej sprzedaży prawa wieczystego użytkowania działki nr 261/20
o pow. 0,4432 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Leszczewek.
Ad. 19
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek procentowych
opłaty adiacenckiej.
Przewodniczący Rady – wyjaśnił, że sprawa ustalenia stawek procentowych opłaty
adiacenckiej była rozpatrywana na jednej z sesji. Jest to kolejnie obciążenie dla naszych
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mieszkańców gminy. Zapytał czy ktoś z radnych chce zabrać głos na ten temat. Głosów
w dyskusji nie było.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości
stawek procentowych opłaty adiacenckiej. Udział w głosowaniu wzięło 13 radnych. Za
przyjęciem uchwały głosów nie było, przeciw głosowało 13 radnych, głosów wstrzymujących
się nie było. Rada Gminy jednogłośnie nie podjęła uchwały w sprawie ustalenia wysokości
stawek procentowych opłaty adiacenckiej.
Ad. 20
Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych złożonych w 2008 roku przez radnych
Rady Gminy Suwałki.
Pan Maciej Suchocki - Przewodniczący Rady zapoznał z informacją Przewodniczącego Rady
Gminy z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych Rady
Gminy Suwałki – informacja stanowi załączniki nr 19 do protokołu.
Ad. 21
Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych złożonych w 2008 r. przez Sekretarza
Gminy, Skarbnika Gminy, kierowników jednostek organizacyjnych gminy.
Pan Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy w imieniu Wójta Gminy przedstawił
informację Wójta Gminy z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych złożonych
przez Sekretarza Gminy (Z-cę Wójta), Skarbnika Gminy, kierowników jednostek
organizacyjnych gminy - informacja stanowi załącznik nr 20 do protokołu.
Ad. 22
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
uchwały Nr VIII/68/07 Rady Gminy Suwałki z dnia 17 sierpnia 2007 roku w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Osowa, Turówka Stara,
Czarnakowizna i Taciewo w gminie Suwałki.
Pani Katarzyna Jabłońska – Inspektor Ref. ds. IiG wyjaśniła, że podjęcie uchwały
o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi
Osowa, Turówka Stara i Taciewo w gminie Suwałki. Zatwierdzonego Uchwałą Nr VIII/68/07
Rady Gminy Suwałki z dnia 17 sierpnia 2007 roku oraz opracowanie zmiany ww. planu
wynika z konieczności wprowadzenia zmiany zapisów dotyczących stumetrowej strefy
ochronnej jeziora Okmin i Ożewo objętych granicami opracowania przedmiotowego planu.
W trakcie realizacji ustaleń planu, zakazy wynikające z zapisów dla Obszaru Chronionego
Krajobrazu „Pojezierze Północnej Suwalszczyzny”, wprowadzone do ustaleń planu
miejscowego na podstawie Rozporządzenia Wojewody Podlaskiego z dnia 25 lutego 2005 r.,
okazały się nieskuteczne. W celu ochrony środowiska i przyrody, a w szczególności ochrony
krajobrazu należy zmienić zapisy dotyczące zakazu w pasie ochronnym jezior, który obecnie
brzmienie: „zakaz lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii
brzegów rzek, jezior i innych zbiorników wodnych , z wyjątkiem urządzeń wodnych oraz
obiektów służących prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej”. Ze
względu na fakt, że spełnienie warunku udowodnienia prowadzenia racjonalnej gospodarki
rolnej, leśnej lub rybackiej polega w praktyce jedynie na złożeniu odpowiedniego
oświadczenia. Zastosowanie jedynie zapisów wynikających z rozporządzenia w uchwalonym
przez Rade Gminy Suwałki planie a dotyczących zakazów i nakazów dla strefy ochronnej
jeziora, jak sygnalizuje Starostwo Powiatowe w Suwałkach, nie daje możliwości ochrony tych
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terenów. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę jednego budynku gospodarczego w strefie 100
metrowej, nastąpi lawinowe powstawanie takich obiektów, korzystających z danej
możliwości prawnej. Skutkiem tej działalności będzie degradacja walorów przyrodniczych
skarpy i terenów przybrzeżnych akwenów.
Przedmiotem zmiany planu będzie zmiana ustaleń szczegółowych, które umożliwią
zachowanie wymagań ładu przestrzennego, będącego jednym z podstawowych celów
planowania przestrzennego.
Przewodniczący Rady – zwrócił się do radnych czy są pytania do tego projektu uchwały
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 13 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych,
głosów przeciwnych nie było, wstrzymało się od głosu 2 radnych. Podjęto większością
głosów UCHWAŁĘ Nr XVIII/193/08 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
uchwały Nr VIII/68/07 Rady Gminy Suwałki z dnia 17 sierpnia 2007 roku w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Osowa, Turówka Stara,
Czarnakowizna i Taciewo w gminie Suwałki - stanowi załącznik nr 21 do protokołu.
Ad. 23
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy udzielił odpowiedzi odnośnie interpelacji Radnego
Szczerbowskiego Adama odnośnie interpelacji Radnego Adama Szczerbowskiego poinformował, że w ciągu miesiąca zostaną ustawione dwa znaki informacyjne z nazwą m.
Czarnakowizna. Zwrócił się z prośbą do radnego, że po obradach sesji uzgodnił z nami
lokalizację tych znaków.
Tadeusz Chołko – Wójt Gminy udzielił odpowiedzi na zapytanie odnośnie przedszkoli –
poinformował, że już w roku ubiegłym były prowadzone rozmowy z fundacją Komeńskiego,
która miała utworzyć na terenie gminy dwa przedszkola. Wniosek fundacji został odrzucony
przez Urząd Marszałkowski. W pierwszym kwartale przeszłego roku Urząd Marszałkowski
ponownie ma otworzyć przyjmowanie tych projektów. Nie widzi problemu, żeby rada gminy
zastanowiła się nad tym aby otworzyć przedszkole samorządowe.
Radny Jarosław Wudkiewicz – może to nie nazwać przedszkolem ponieważ wiąże się
z dużymi kosztami a nazwać „grupą”. Trzeba zastanowić się i jakiś plan alternatywny przyjąć
bo jest około 50 osób chętnych.
Wójt Gminy –myślę, że z Komisją Społeczną Rady Gminy której tutaj kolega jest członkiem
te sprawy przedyskutujemy na najbliższym posiedzeniu.
Ad. 24
Wnioski i oświadczenia.
Sołtys wsi Dubowo Pierwsze – w imieniu mieszkańców podziękował dla Wójta Gminy i dla
Rady Gminy za wykonanie drogi we wsi Dubowo Pierwsze.
Radny Józef Jankowski - „ja chyba zadałem pytanie w interpelacjach, nie dostałem
odpowiedzi”.
Przewodniczący Rady –„pytałem czy został punkt wyczerpany”.
Radny Jankowski Józef – „ale odpowiedzi nie było a interpelacja była złożona, proszę
o odpowiedź”.
Wójt Gminy – „w ustawowym terminie dostanie Pan odpowiedź pisemną”.
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Radny Józef Jankowski – „ ja nie żądałem na piśmie, nie będziesz Pan decydował”
Wójt Gminy – „ja mówię, że dostaniesz Pan pisemno odpowiedź”.
Radny Józef Jankowski – „to co Pan mówisz to może Pan do ściany pogadać, proszę
odpowiedzieć na moje interpelację, nie powiedziałem, że na piśmie, żądam odpowiedzi,
musisz Pan przestrzegać zasad prawa”.
Sekretarz Gminy – „statut dopuszcza takie formy gdyż odpowiedź na interpelacje udziela się
ustnie na sesji lub pisemnie w określonym terminie w statucie”.
Radny Józef Jankowski – „wtedy kiedy radny zażąda”.
Sekretarz Gminy – „to jest zgodnie z przepisami określonymi przez całą radę”.
Radny Józef Jankowski – „nie jest określone”.
Przewodniczący Rady – „panowie prawnicy proszę o pomoc w tej sprawie”.
Radca prawny Sławomir Mitroz – „jest tutaj napisane: § 23 ust. 2 odpowiedź na interpelacje
i wnioski udzielone ustnie na sesji bądź pisemnie w ciągu 14 dni od dnia otrzymania
interpelacji lub wniosku”.
Przewodniczący Rady – „czyli w ciągu 14 dni pisemnie jest dopuszczone, Panie Józefie tak
prawo nasze ustanowione”.
Radny Józef Jankowski – „to znaczy wstyd w oczy kole - tak. Publicznie ja żądałem
przeprosin”.
Wójt Gminy - „jaki wstyd, ja mam dokument na to”.
Rady Józef Jankowski – „Pan fałszywy, pan fałszuje dokumenty”.
Wójt Gminy – „ja fałszuje dokumenty, za te słowa to ja też mogę do sądu skierować”.
Radny Józef Jankowski – „trzy dokumenty mam, że jestem w porządku, proszę bardzo, jeśli
przynosi fałszywy dokument na sesji i mówi, że Jankowski zalega”.
Przewodniczący Rady – „Panie Józefie według prawa może być również odpowiedź pisemna,
jeśli Pan dostanie może się Pan ustosunkować do tej odpowiedzi na sesji”.
Radny Józef Jankowski – „jednocześnie za kłamliwe szkalowanie żądałem przeprosin,
w dalszym ciągu żądam”.
Przewodniczący Rady – „Panie Józefie trzymajmy się litery prawa”.
Sekretarz Gminy – poinformował, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 23/08 Wójta Gminy
Suwałki z dnia 15 października 2008 roku dzień 10 listopada 2008 r. (poniedziałek) jest
dniem wolnym od pracy w tut. Urzędzie ( za dzień 01 listopada 2008 roku tj. świąteczny
dzień przypadający w sobotę).
Ad 25
Zamknięcie obrad.
Pan Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady Gminy po wyczerpaniu porządku obrad
zamknął obrady XVIII Sesji Rady Gminy Suwałki.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokołowała
Halina Marcinkiewicz

Przewodniczący Rady
Maciej Suchocki
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P R O T O K Ó Ł Nr XVIII/08
z obrad XVIII Sesji Rady Gminy Suwałki w dniu 17 października 2008 roku.
Obrady Sesji trwały od godz. 900 – 1130 w sali Urzędu Gminy Suwałki.
Obrady XVIII Sesji Rady Gminy Suwałki prowadził Przewodniczący Rady Gminy Suwałki
Maciej Suchocki.
Radni obecni na sali obrad według załączonej listy obecności – załącznik nr 1 do protokołu.
Nieobecny Radny Marek Jeromin.
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 – Inspektor Ref. ds. Inwestycyjnych
i Gospodarczych, Dariusz Saweliew – Kierownik Referatu ds. Polityki SpołecznoGospodarczej, Cezary Folejewski – radca prawny, Sławomir Mitros – radca prawny, Dariusz
Przybysz – Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta Suwałki Stanisław
Szwengier – Radny Powiatu, Ryszard Jankowski – Przewodniczący Rady Sołeckiej wsi
Płociczno, sołtysi wsi - listy obecności stanowią załączniki nr 2-4 w załączeniu do
protokołu.
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Ad. 1
Otwarcie obrad.
Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady otworzył obrady XVIII Sesji Rady Gminy
i powitał wszystkich zebranych. Stwierdził, że na 15 radnych zgodnie z listą obecności
w obradach uczestniczy 14 radnych, wobec czego istnieje wymagane quorum do
podejmowania prawomocnych uchwał.
Ad. 2
Przyjęcie porządku obrad.
Pan Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady zapytał, czy Radni chcieliby wnieść uwagi
bądź propozycje do przedstawionego porządku obrad.
Pan Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy w imieniu Wójta Gminy wystąpił o zmianę
porządku obrad polegającej na:
- wycofaniu z porządku obrad „Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Statutu
Związku Gmin „Suwalszczyzna” i wniesienie do Związku majątku Gminy” – pkt 7, gdyż
w dalszym ciągu trwają rozmowy pomiędzy gminami powiatu suwalskiego, sejneńskiego
i miastem Suwałki odnośnie funkcjonowania tego związku. Jak też jest pod znakiem
zapytanie współfinansowanie środków przez Urząd Marszałkowski tej inwestycji, dlatego
ta uchwała będzie na kolejnej sesji Rady Gminy;
- wprowadzenie do porządku obrad „Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy Suwałki do dokonywania czynności
w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy Suwałki - jako pkt 7 ponieważ
zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych rada gminy sprawuje funkcję
pracodawcy dla Wójta w związku z czy rada gminy może upoważnić Przewodniczącego
Rady do dokonywania wobec Wójta Gminy Suwałki czynności w sprawach zakresu prawa
pracy;
- wprowadzenie do porządku obrad „Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
przystąpienia do sporządzenia zmiany uchwały Nr VIII/68/07 Rady Gminy Suwałki z dnia
17 sierpnia 2007 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
części wsi Osowa, Turówka Stara, Czarnakowizna i Taciewo w gminie Suwałki” jako pkt.
22 – wyjaśnił, że przedmiotem zmiany planu będzie zmiana ustaleń szczegółowych, które
umożliwią zachowanie wymagań ładu przestrzennego będącego jednym z podstawowych
celów planowania przestrzennego.
Przewodniczący Rady – Pan Maciej Suchocki poddał pod głosowanie wprowadzenie
proponowanych zmian do porządku obrad zgłoszonych przez Sekretarza Gminy w imieniu
Wójta Gminy.
- wycofanie „Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Związku Gmin
„Suwalszczyzna”. Udział w głosowaniu wzięło 14 radnych. Za głosowało 14 radnych.
Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
- wprowadzenie „Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie upoważnienia Przewodniczącego
Rady Gminy Suwałki do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec
Wójta Gminy Suwałki” - jako pkt 7. Udział w głosowaniu wzięło 14 radnych. Za głosowało
14 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
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- wprowadzenie „Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia
zmiany uchwały Nr VIII/68/07 Rady Gminy Suwałki z dnia 17 sierpnia 2007 roku w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Osowa, Turówka Stara,
Czarnakowizna i Taciewo w gminie Suwałki” – jako pkt 22. Udział w głosowaniu wzięło 14
radnych. Za wprowadzeniem głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych nie było, wstrzymał
się 1 radny. Proponowana zmiana do porządku została przyjęta większością głosów.
Pan Maciej Suchocki - Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie porządek obrad wraz
z wprowadzonymi zmianami. Udział w głosowaniu wzięło 14 radnych. Za przyjęciem
porządku obrad głosowało 14 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Porządek obrad XVIII sesji został przyjęty jednogłośnie.
Radny Józef Jankowski – zwrócił się o wyjaśnienie ponieważ w ustawie o samorządzie
i statucie gminy jest napisane, że wszelkie zmiany na sesji proponują radni natomiast
Sekretarz Gminy i Skarbnik Gminy są jako osoby „doradcze”.
Przewodniczący Rady – zwrócił się z prośbą do radców prawnych o wyjaśnienie tej sprawy
- chociaż było to już wyjaśniane kilka razy.
Pan Sławomir Mitros - radca prawny – wyjaśnił, że jest jakaś organizacja pracy w urzędzie
i Pan Wójt wyznaczył Sekretarza Gminy, który jest również Zastępcą Wójta. Co jest zgodne
z ustawą o samorządzie gminnym możliwość powołania Zastępcy Wójta i z takiej możliwości
Pan Wójt skorzystał. Zgodnie z § 22 ust. 4 pkt 2 Statutu Gminy Suwałki „z wnioskiem
o uzupełnienie lub zmianę projektu porządku obrad może wystąpić radny, komisja, albo
wójt”. W tym wypadku mamy upoważnienie Wójta Gminy.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie porządek obrad wraz z wprowadzonymi
zmianami. Udział w głosowaniu wzięło 14 radnych. Za przyjęciem porządku obrad głosowało
14 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Porządek obrad XVIII Sesji
Rady Gminy Suwałki został przyjęty jednogłośnie.
Wobec tego porządek obrad jest następujący:
51. Otwarcie obrad.
52. Przyjęcie porządku obrad.
53. Przyjęcie protokołu z obrad XVII Sesji Rady Gminy Suwałki.
54. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy oraz z wykonania uchwał w okresie
między sesjami.
55. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy Suwałki.
56. Interpelacje i zapytania radnych.
57. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady
Gminy Suwałki do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec
Wójta Gminy Suwałki.
58. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.
59. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego części wsi Płociczno-Tartak w gminie Suwałki.
60. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVII/178/08 Rady
Gminy Suwałki z dnia 12 września 2008 r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego części wsi Biała Woda w gminie Suwałki.
61. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części wsi Biała Woda w gminie Suwałki.
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62. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół
podstawowych i gimnazjów oraz granic ich obwodów, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Suwałki.
63. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr VI/48/07 Rady Gminy
Suwałki z dnia 18 kwietnia 2007 r. w sprawie przekazania przez Gminę Suwałki
zadań publicznych dla Miasta Suwałki.
64. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Suwałkach.
65. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach do załatwiania indywidualnych spraw
z zakresu administracji publicznej.
66. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad, trybu i wysokości ekwiwalentu
pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych, będących strażakami za
udział w akcjach ratowniczych.
67. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze
bezprzetargowej nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Płociczno-Tartak.
68. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie bezprzetargowej sprzedaży prawa
wieczystego użytkowania działki nr 261/20 o pow. 0,4432 ha, położonej w obrębie
ewidencyjnym Leszczewek.
69. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek procentowych
opłaty adiacenckiej.
70. Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych złożonych w 2008 roku przez radnych
Rady Gminy Suwałki.
71. Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych złożonych w 2008 r. przez Sekretarza
Gminy, Skarbnika Gminy, kierowników jednostek organizacyjnych gminy.
72. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
uchwały Nr VIII/68/07 Rady Gminy Suwałki z dnia 17 sierpnia 2007 roku w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Osowa, Turówka
Stara, Czarnakowizna i Taciewo w gminie Suwałki.
73. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
74. Wnioski i oświadczenia.
75. Zamknięcie obrad.

Ad. 3
Przyjęcie protokołu z obrad XVII Sesji Rady Gminy Suwałki.
Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z obrad XVII Sesji wyłożony był do
wglądu
w Urzędzie Gminy. Radni nie wnieśli uwag do protokołu. Następnie
Przewodniczący poddał pod głosowanie. Udział w głosowaniu wzięło 14 radnych. Za
przyjęciem protokołu głosowało 14 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie
było. Protokół z XVII 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 12 września 2008 r. do dnia 17 października 2008
r.;
- W okresie tym uczestniczyłem na konferencji Związku Gminy Wiejskich województwa
podlaskiego w Augustowie;
- Uczestniczyłem na spotkaniu gmin powiatu suwalskiego i sejneńskiego w sprawie
utworzenia związku komunalnego;
- W okresie tym również uczestniczyłem z Przewodniczącym na spotkaniu z Panem
Prezydentem na temat lokalizacji nowych żwirowni, lotniska, budowy bocznicy kolejowej
i innych inwestycji, które będą leżały na pograniczu dwóch samorządów;
- W okresie obecnym trwają prace nad projektem budżetu, do którego między innym radni,
sołtysi i mieszkańcy składali wnioski;
- W okresie tym została sporządzona dokumentacja prac planistycznych dla części wsi
Płociczno- Tartak i Biała Woda. W/w miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
będą przedmiotem obrad dzisiejszej sesji Rady Gminy;
- Sporządzona została analiza zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego części wsi Osowa, Turówka Stara, Czarnakowizna
i Taciewo i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami obowiązującymi
w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Suwałki;
- Rozpatrzone zostały wniesione uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części wsi Płociczno-Tartak i Poddubówek oraz wprowadzone zostały
zmiany do projektu planu miejscowego wynikające z rozpatrzenia uwag;
- W dniu 3 października 2008 r. wspólnie z Kierownikiem Ref. ds. PSG uczestniczyliśmy
w Warszawie na rozdaniu certyfikatu Gmina Fer Plej. Nasza gmina otrzymała po raz drugi;
- Wystąpiono do „PERRONU” o środki finansowe dla uczniów niepełnosprawnych na pomoc
w zdobywaniu wykształcenia. 23 osoby z gminy złożyły takie wnioski. Z tego 22 osoby
kwalifikują się do wsparcia a 1 osoba nie kwalifikuje się ze względu na zbyt wysoki dochód
na jedną osobę w rodzinie;
- W dniu 12 października 2008 r. wspólnie z parafią w Wigrach obchodziliśmy Dzień
Papieski;
- W dniu 6 października 2008 r. wspólnie z Panem Przewodniczącym wzięliśmy udział
w uroczystym ślubowaniu uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej i pierwszej klasy
gimnazjum w Zespole Szkół w Starym Folwarku.
- W dniu 13 października 2008 r. wspólnie z Panem Butkiewiczem Wiceprzewodniczącym
Rady uczestniczyliśmy w obchodach Dnia Edukacji Narodowej w Szkole Podstawowej
w Nowej Wsi;
- W dniu 17 października 2008 r. o godz. 17ºº na ul. Chłodnej w restauracji „Starówka”
odbędą się gminne obchody Dnia Edukacji Narodowej. Na te gminne obchody zapraszamy
wszystkich radnych i kierowników naszego urzędu;
- W okresie tym wybrano wykonawcę i wykonano już nawet nawierzchnię drogi z żwirowej
na asfaltową we wsi Dubowo Pierwsze;
- W okresie tym wybrano wykonawców do odśnieżania dróg gminnych w okresie zimowym;
- Ogłoszono przetarg na dzień 4 listopada 2008 r. na budowę sieci ciśnieniowej i kanalizacji
we wsi Krzywe;
- W dniu 16 października 2008 r. otwarto oferty na remont drogi w miejscowości Kuków.
Pan 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.
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Ad. 5
Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy Suwałki.
Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Suwałki i sprawozdanie
z działalności ze wspólnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej, Komisji RolniczoGospodarczej i Komisji Społecznej Rady Gminy radni otrzymali w materiałach sesyjnych.
Radna Maria Warakomska – członek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy zapoznała ze
sprawozdaniami z działalności komisji - stanowi załącznik nr 6 -7 do protokołu.
Pan Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady z tego względu, że na dzisiejszej sesji miał być
poruszany temat przystąpienia do Związku Gminy została zaproszona osoba kompetentna
w tym temacie Pan Dariusza Przybysz – Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
w Urzędzie Miasta Suwałki – poprosił o zabranie głosu.
Dariusz Przybysz – Naczelnik Wydziału poinformował, że gmina Suwałki prowadzi wspólną
gospodarkę odpadami komunalnym z Miastem Suwałki. Zgodnie z polityką ekonomiką
państwa i krajowym systemem planu gospodarki odpadami wspólna gospodarka odpadami
musi być prowadzona nie tylko przez nasze dwie gminy ale tak zwany region
zagospodarowania odpadów, który powinien obejmować powyżej 150 tys. mieszkańców
ponieważ na etapie tworzenia wojewódzkiego planu gospodarki odpadami wszystkie
samorządy gminy nie udało się stworzyć takiego regionu na naszym terenie który by
obejmował 150 mieszkańców. Utworzenie takiego wspólnego ciała wymagało by stworzenie
pewnej infrastruktury technicznej, która by obejmowała ten region i ta infrastruktura powinna
na bazie zakładu utylizacji odpadów komunalnych ponieważ jest to jedyny obiekt spełniający
normy ochrony środowiska na naszym terenie, żeby on obsługiwał nie tylko gminę i miasto
suwałki i inne gminy. Zgodnie z zasadami tej gospodarki dofinansowane mogą być jedynie
twory obsługujący gminę powyżej 150 tys. zł. Utworzenie jak gdyby wspólnego takiego ciała
wymagało by stworzenia pewnej infrastruktury technicznej. Taka infrastruktura powinna
powstać na bazie Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych ponieważ jest to jedyny obiekt
spełniający normy ochrony środowiska na naszym terenie. Według naszej koncepcji
inwestycja taka wymagała by 80 mln zł według polityki ekonomicznej państwa inwestycje
z zakresu z Programu Operacyjnego Infrastruktury i Środowiska. Jednak zgodnie z zasadami
tej gospodarki dofinansowane mogą być jedynie twory obsługujące minimum 150 tys.
mieszkańców ponieważ nasz region nie obejmuje 150 tys. nie możemy liczyć na
dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktury i Środowiska ponieważ jest to
odpowiedzialność władz województwa, która nie była w stanie stworzyć tutaj w regionie
strefy maksymalnej. W związku z tym władze województwa jakby zobowiązały się
dofinansować to przedsięwzięcie z Regionalnego Programu Operacyjnego. Licząc na te
środki unijne podjęliśmy tutaj działalność wspólnie z samorządem dwóch powiatów na
utworzenie Związku Międzygminnego, który prowadził by gminy powierzy by te zadanie
własne gminy w postaci prowadzenia gospodarki odpadami komunalnymi. Było kilka spotkań
i jesteśmy na etapie akceptacji jakby statutu związku międzygminnego. W zasadzie jakby
kwestią taką dyskusyjną jest jedynie kwestia, czyli mówiąc każda gmina do tego Związku
Międzygminnego musi wnieść i w zależności od tego jak wysoki wkład będzie miła tyle do
powiedzenia. Gminy powinne zgłosić się na fakt własny projektu unijnego My tak licząc
ruchy finansowe tego projektu szacujemy, że będzie to potrzeba 6-7 mln zł. My
przedstawiliśmy wyliczenia proporcjonalne do ilości mieszkańców ile poszczególna gmina
będzie musiała wyłożyć. Gmina Suwałki według tych jakby kierunków działań nie wnosiła by
wkładu finansowego, wnosiła by teren, który jest położony, który jest położony przy
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Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych. Są tarcia pomiędzy gminami co do ilości
głosów w Związku Międzygminnym. Miast stoi na stanowisku w zależności ile się włoży tyle
ma do powiedzenia, jeżeli miasto wkłada 2/3 majątku to miasto ma 2/3 do powiedzenia, jeżeli
inne samorządy chcą mieć więcej do powiedzenia muszą więcej włożyć to nie jest kwestia
polityki czy prestiżu tylko to jest kwestia normalnych zasad gospodarności. Jeżeli miasto
wniesie dużo majątku nie będzie miało proporcjonalnie do powiedzenia w tym związku to
każdy podmiot może podjąć szkodę na działanie miasta. W związku z czy jest
przygotowywania nowelizacja ustawy o odpadach w tej nowelizacji będzie prawdopodobnie
zapis, że gospodarkę odpadami trzeba prowadzić. I w celu realizacji tego zapisu będzie
obowiązek prawny tworzenia związku międzygminnego,
dotąd takie obowiązki
wprowadzono tylko wojewódzkie plany gospodarki odpadami. Ponieważ nasz wojewódzki
plan gospodarki odpadami nie jest za bardzo nie wpisuje się w te akty prawne ponieważ
mamy tutaj na terenie województwa dwa przewidywane regiony które nie liczą 150 tys.
marszałek wystąpił do wszystkich samorządów żeby była aktualizacja wojewódzkiego planu
gospodarki odpadami. Wydaje mi się, że nie jest to dla nas dobra wiadomość dlatego, że
prawdopodobnie spowoduje to zagrożenie zamrożenie utworzenia związku międzygminnego
przynajmniej na pół roku. Wystąpiliśmy do marszałka z zapytaniem czy wpływa to w
jakikolwiek sposób na sprawę finansowania naszej inwestycji.
Radny Henryk Butkiewicz – słuchając wypowiedzi Pana Naczelnika i czytając statut
zgadzamy się, że większość głosów ma ten kto ma większe udziały ale nie decydujący bo po
co by wtedy było zgromadzenie przedstawicieli, gdy miasto by miało 30 głosów a wszystkie
razem gminy 15 to można równie zapisać, że miasto rządzi. My na to nie pójdziemy na
pewno. Więcej na pewno ale tutaj trzeba by było zapisać jakiś ułamek, że zawsze będzie
miało miasto, tylko jakiś ułamek ¾ , żeby miasto jeszcze kilka dni miało żeby przegłosować
jakiś tam wniosek. Bo inaczej to każda gmina nie podejmie.
Pan Przybysz – właściwym ciałem które jest przeznaczone do dyskusji jest spotkanie
Prezydenta z Wójtami i ja myślę, że do takiego spotkania dojdzie jeżeli gminy nie akceptują
tych propozycji których miasto przedstawia. Ogólną obowiązującą zasadą w wszelkich
działaniach ekonomicznych jest to, że ile wnosisz tyle masz do powiedzenia. Ja tu nie jestem
właściwą osobą kompetentną żeby tutaj negocjować i dyskutować ja tylko przedstawiam jakie
jest stanowisko miasta natomiast jakie będzie sprawiedliwe rozstrzygnięcie na pewno jeszcze
będzie spotkanie kolejne z Prezydentem. Ja tutaj nie bardzo widzę możliwości jakby
konfliktowych dlatego gminy są zainteresowane było gdzie zagospodarowywać odpady.
Niektóre gminy mają bardzo duże problemy.
Przewodniczący Rady – w jakim kierunku ma być ta modernizacja czy to będzie zwiększenie
obszaru do składowania czy to będzie wręcz przeciwnie zwiększenie odzyskiwania tych
surowców.
Pan Przybysz – koncepcją którą przygotowaliśmy przewiduje, ze zbudowane by było drugie
miejsce składownicze. Chcemy tam kolejno nickę zbudować. Chcemy na początek zrobić
segregację odpadów. Cały proces technologiczny naszej kompostowni odbywa się w oparciu
o stabilizator, który ma konkretną moc przetwórczą. Mieliśmy obsługiwać nie tylko miasto i
gminę ale również dwa powiaty trzeba będzie postawić drugi stabilizator, taki abilizator
kosztuje 10 mln. Potrzebny jest taki budynek do oczyszczania surowców wtórnych, które są
zbierane na terenie miasta, potrzebne są pieniądze na to żeby zarówno gminy jak i część
miasta wyposażyć gminy też mają takie tereny na których są miejsca turystyczne na których
trzeba postawić pojemniki do zbierania odpadów.
Ad. 6
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Interpelacje i zapytania.
Radny Józef Jankowski – cytat: „Ta sprawa ciągnie się już na czwartej sesji a taka
śmierdząca jest, że ja nie wiem. Cały czas - do Pana Wójta mówię, oskarżał że ja zalegam
z opłatnością do Spółki Wodnik- chodzi o tą Spółkę. I na jednej z sesji Pan Wójt wypowiada,
tak to już po raz trzeci to było - jeśli chodzi o Pana Wnuka firmę to mieszkańcy Płociczna
zalegają z płaceniem za wodę około 8 tys. zł między innymi radny Jankowski na kwotę 147 zł
( proszę posłuchać tylko jakie to perfidne) w dalszym ciągu tak mówię żeby radni, mieszkańcy
wiedzieli jaki to Pan Józef Jankowski sprawiedliwy i uczciwy. Natomiast Spółka Wodnik
wystawiła mi kalkulację, że mam nadwyżki, po następnej sesji kiedy poruszyłem tą sprawę,
spółka Wodnik zwróciła mi 14,60 zł. Przedstawiłem do protokołu. Na ostatniej sesji Wójt
fałszywą listę jakoś poleciał, sporządził gdzieś, że ja w dalszym ciągu zalegam, to było na
następnej sesji - powiedział, że jest niesprawiedliwie, że on ma dowody że nie szkaluje.
Natomiast wystąpiłem do Pana Wnuka. 1 października tego roku otrzymałem odpowiedź
odczytał: W odpowiedzi na Pana prośbę z dnia 23.09.2008 r. w sprawie potwierdzenia salda,
przedsiębiorstwo Wodnik Wodociągi i Kanalizacje w Suwałkach informuje, że wg stanu na
dzień dzisiejszy na Pana koncie nie figuruje żadna nadwyżka ani zaległość. Jednocześnie
informujemy, że umowa o zaopatrzenie w wodę do Pana posesji została rozwiązana w lipcu
2007 r. (pismo w załączeniu do protokołu). Cały czas Wójt narzuca, szkaluje mnie i w ten
sposób. Żądam przeprosin, jeśli tego nie uczyni sprawę skieruje do sądu o naruszenie dóbr
osobistych, nie może tak być że gmina będzie radnemu ubliżać.
Radny Adam Szczerbowski – zapytał kiedy zostaną ustawione znaki informacyjne z nazwą
miejscowości Czarnakowizna ponieważ na jednej z sesji zgłaszał ustawienie takich dwóch
znaków i do dotychczas nie zostały ustawione.
Radny Marian Wiszniewski – zapytał co będzie z przedszkolami na terenie gminy.
Radny Jarosław Wudkiewicz – uważa, że jest to ważny temat, bo jeżeli tworzy się gimnazjum
na dziewięciorga dzieci a na terenie gminy jest około 50 dzieci chętnych do przedszkola i tego
przedszkola się nie tworzy, bo nie ma pieniędzy. To jest bardzo ważny temat i proszę
przyjechać na spotkanie do Przebrodu.
Przerwa 1010-1020
Ad. 7
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady
Gminy Suwałki do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec
Wójta Gminy Suwałki
Maciej Suchocki - Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi do projektu uchwały. Radni
nie wnieśli uwag.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu brało udział 14
radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych,
głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było. Podjęto jednogłośnie UCHWAŁĘ NR XVIII/182/08
w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy Suwałki do dokonywania czynności
w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy Suwałki - stanowi załącznik nr 8 do
protokołu.
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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 rok polegających głównie na przyjęciu dotacji celowej, zmian po stronie planu
dochodów do wysokości otrzymanej dotacji i przesunięć w ramach rozdziałów. W wyniku
zaproponowanych zmian nastąpiło zwiększenie planu dochodów o kwotę 334 489 zł;
zmniejszenie planu wydatków o kwotę 134 732 zł; zwiększenie planu wydatków o kwotę
496 961 zł.
Pan Maciej Suchocki - Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zaproponowane zmiany
do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok. Udział w głosowaniu
wzięło 14 radnych. Za przyjęciem głosowało 14 radnych. Głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było,
Pani Danuta Bućko – Skarbnik Gminy odczytała projekt uchwały w sprawie zmian
w budżecie gminy na 2007 rok wraz z zaproponowanymi zmianami.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2007 r. wraz z zaproponowanymi zmianami. Udział w głosowaniu wzięło 14
radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych. Głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było Podjęto jednogłośnie UCHWAŁĘ Nr XVIII/183/08
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok – stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Ad. 9
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego części wsi Płociczno-Tartak w gminie Suwałki.
Pani Katarzyna Jabłońska – Inspektor Ref. ds. IiG poinformowała, że w dniu 26 czerwca
2007 r. została podjęta uchwała intencyjna w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Płociczno-Tartak w gminie
Suwałki. W planie wyznaczono i ustalono zasady zagospodarowania terenów przeznaczonych
pod zabudowę mieszkaniową, usługową, zagrodową oraz terenów używanych rolniczo,
zalesień, komunikacji i infrastruktury technicznej. Projekt planu został opracowany zgodnie
z wymaganą procedurą, uzyskał odpowiednie opinie i uzgodnienia, był wyłożony do
publicznego wglądu, wpłynęły uwagi dotyczące ustaleń zawartych w projekcie planu, które
zostały w całości uwzględnione. Uchwalenie niniejszego planu miejscowego będzie
umożliwiać
realizację
nowych
inwestycji
budowlanych
na
terenach
już
zabudowanych(rozbudowy, przebudowy, zmiany sposobu użytkowania itd.) oraz 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 ww. plan miejscowy.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały. W związku z tym Pan Maciej
Suchocki - Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu brało udział 14 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Podjęto zatem jednogłośnie UCHWAŁĘ
Nr XVIII/184/08
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części wsi Płociczno-Tartak w gminie Suwałki - stanowi załącznik nr 10 do
protokołu.
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Ad. 10
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVII/178/08 Rady
Gminy Suwałki z dnia 12 września 2008 r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego części wsi Biała Woda w gminie Suwałki.
Pan Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy poinformował, że w dniu 12 września
2008 roku Rada Gminy Suwałki podjęła Uchwałę Nr XVII/178/08, która zawierała treść
niezgodną z wyłożonym do publicznego wglądu projektem planu w części dotyczącej ustaleń
zasad odprowadzania wód opadowych i wód roztopowych. I żeby nie było rozstrzygnięcia
nadzorczego Wojewody Podlaskiego w związku z tym tą uchwałę uchylamy a następny
punkt sesji będzie przyjęcie tej samej uchwały tylko już z tym zapisem. W projekcie tekstu
planu na skutek zmian wprowadzonych w czasie uzgodnień z Wydziałem Środowiska
i Rolnictwa Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku wprowadzono korektę
w zapisach dotyczących ustaleń zasad odprowadzania wód opadowych i wód roztopowych.
Zapisy wprowadzono w § 19 projektu planu.
Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś z Radnych ma jakieś pytania do
projektu uchwały.
Radny Józef Jankowski – powiedział, że chyba ktoś źle pracuje skoro co każdą sesja tylko bez
przerwy uchylamy i podejmujemy tyle tych uchwał o zagospodarowaniu przestrzennym.
Przewodniczący Rady – wyjaśnił, że nikt nie popełnia błędów tylko ten kto nic nie robi,
każdy człowiek może popełnić błąd i pozytywną cechą jest to że przyznajemy się do tego
błędu i go poprawiamy
Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. W głosowaniu brało udział 14
radnych. Za przyjęciem uchwały
głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.
Podjęto jednogłośnie UCHWAŁĘ Nr XVIII/185/08 w sprawie uchylenia Uchwały Nr
XVII/178/08 Rady Gminy Suwałki z dnia 12 września 2008 r. w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Biała Woda w gminie Suwałki stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
Ad. 11
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części wsi Biała Woda w gminie Suwałki.
Przewodniczący Rady – zwrócił się do radnych czy są pytania do tego projektu uchwały
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały. W związku z tym Pan Maciej
Suchocki - Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu brało udział 14 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Podjęto zatem jednogłośnie UCHWAŁĘ
Nr XVIII/186/08 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
części wsi Biała Woda w gminie Suwałki - stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
Ad. 12
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół
podstawowych i gimnazjów oraz granic ich obwodów, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Suwałki.
Przewodniczący Rady – zwrócił się do radnych czy są pytania do tego projektu uchwały.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.
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Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. W głosowaniu brało udział
14 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Rada Gminy jednogłośnie podjęła UCHWAŁĘ Nr XVIII/187/08 w sprawie ustalenia planu
sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz granic ich obwodów, dla których
organem prowadzącym jest Gmina Suwałki - stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
Ad. 13
Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr VI/48/07 Rady Gminy Suwałki
z dnia 18 kwietnia 2007 r. w sprawie przekazania przez Gminę Suwałki zadań
publicznych dla Miasta Suwałki.
Przewodniczący Rady – wyjaśnił, że w uchwale NR VI/48/07 Rady Gminy Suwałki z dnia
18 kwietnia 2007 roku dotyczącej powierzenia dla Miasta Suwałki zadania w zakresie
wychowania przedszkolnego dzieci w wieku 3-5 lat w miejskich przedszkolach skreśla się §,
który brzmi: „Zapisanie dziecka do miejskiego przedszkola, lub oddziału przedszkolnego
w szkole podstawowej w celu odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego może odbyć
się po uprzednim uzyskania zgody przez Wójta Gminy”. Po skreśleniu tego zapisu rodzice
zapisują dziecko w wybranym przedszkolu.
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 14 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.
Podjęto jednogłośnie UCHWAŁĘ Nr XVIII/188/08 zmieniającej uchwałę Nr VI/48/07 Rady
Gminy Suwałki z dnia 18 kwietnia 2007 r. w sprawie przekazania przez Gminę Suwałki
zadań publicznych dla Miasta Suwałki - stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
Ad. 14
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Suwałkach.
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 14 radnych. Za przyjęciem uchwały
głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Podjęto jednogłośnie UCHWAŁĘ Nr XVIII/189/08 w sprawie uchwalenia statutu
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach stanowi -załącznik nr 15 do
protokołu.
Ad. 15
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach do załatwiania indywidualnych spraw
z zakresu administracji publicznej.
Pani Beata Skrocka – Kierownik GOPS – wyjaśniła, że w związku z wejściem w życie
ustawy z dnia 7 wrzesnia 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, zadania
określone w w/w ustawie zostały przekazane przez organ do realizacji ośrodkowi pomocy
społecznej. Zgodnie z art. 39 ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym „do załawienia
indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej rada gminy może upoważnić organ
wykonawczy jednostki pomocnicze oraz organy jednostek i podmiotów..”. Aby całkowita
realizacja pomocy z funduszu alimentacyjnego mogła przebiegać w ośrodku pomocy
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społecznej, niezbędne jest upoważnienie Rady Gminy, udzielone Kierownikowi GOPS do
prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały. W związku z tym
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu brało udział 14 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Podjęto jednogłośnie UCHWAŁĘ NR
XVIII/190/08 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Suwałkach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji
publicznej - uchwała stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
Radna Wiesława Malinowska opuściła obrady sesji Rady Gminy o godz. 1045.
Ad. 16
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad, trybu i wysokości ekwiwalentu
pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych, będących strażakami za
udział w akcjach ratowniczych.
Radny Andrzej Safinowski – Komendant OSP – wyjaśnił, że wcześniej było płacone dla
strażaków za udział w akcjach ratowniczych. Obecnie zostało zaniechane i powstał problem.
Gdy jest pożar przychodzą dwie, trzy osoby, ludzie przestali się angażować. Nie raz jest pożar
w nocy, człowiek zrywa się ze snu jest godzina druga, trzecia w nocy i trzeba jechać do
pożaru. Pali się obora trzeba wyciągać bydło. Dobrze by było, żeby tym ludziom wynagrodzić
chociaż symbolicznie. Zwrócił się z prośbą o przyjęcie tej uchwały.
Henryk Butkiewicz – stwierdzi, że za udział w pożarze było płacone tylko dla tych ludzi
którzy gdzieś pracują za czas przebywania na akcji utracili dochody a nie było płacone
rolnikom. A większość strażaków na wsi jest rolnikami.
Pani Danuta Skarbnik Gminy –
zapoznała ze stanowiskiem Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 maja 2007 r. odnośnie wstrzymania wypłaty
ekwiwalentu dla strażaków ochotników za czas udziału w akcjach ratowniczych
i szkoleniach. Art. 28 ust.1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej
stanowi, iż członek ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym
lub szkoleniu pożarniczym organizowanym prze Państwową Straż Pożarną, otrzymuje
ekwiwalent pieniężny. Z kolei art. 28 ust. 3 ustawy mówi, iż ww. ekwiwalent nie przysługuje
członkowi ochotniczej straży pożarnej za czas nieobecności w pracy, za który zachował
wynagrodzenie. Należy więc uznać, ze z tytułu umowy o pracę lub innych aktów na których
podstawie powstaje stosunek pracy, z powodu udziału w akcji ratowniczej bądź szkoleniu
pożarniczym. Ekwiwalent nie jest sam w sobie wynagrodzeniem za udział w akcji ratowniczej
lub szkoleniu. Jest to forma rekompensaty za utracone wynagrodzenie. W związku
z powyższym ekwiwalent pieniężny nie przysługuje osobom, które brały udział w akcji bądź
szkoleniu po godzinach pracy. Nie przysługuje on również osobom, które nie są stroną
stosunku pracy, a więc bezrobotnym, rolnikom, emerytom, rencistom oraz uczniom
i studentom.
Pan Cezary Folewjewski - radca prawny poinformował, że § 1 projektu uchwały wyznacza
zakres podmiotowy – „ Członkowie Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Suwałki
otrzymują ekwiwalent pieniężny za faktyczny udział w działaniach ratowniczych lub
szkoleniach z zakresu pożarnictwa”- to czy ten członek OSP będzie rolnikiem, czy będzie
nauczycielem, czy leśnikiem. Art. 28 ust. 1 ustawy o ochronie przeciwpożarowej brzmi:
„Członek ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczy w działaniu ratowniczym lub
szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę, otrzymuje
ekwiwalent pieniężny. Wysokość ekwiwalentu ustala rada gminy w drodze uchwały. A ust. 2
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tego przepisu mówi: „Wysokość ekwiwalentu o którym mowa w ust. 1 nie może przekraczać
1/175 przeciętnego wynagrodzenia, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”… .
Ekwiwalent jest wypłacany z budżetu gminy”.
Pan Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy zwrócił się z prośbą o przyjęcie autopoprawek
do projektu uchwały:
- § 2 otrzymuje brzmienie: „Ustala się wysokość ekwiwalentu za każdą godzinę udziału
w działaniach ratowniczych lub szkoleniu z zakresu pożarnictwa do wysokości 1/175
przeciętnego wynagrodzenia ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie autopoprawkę do uchwały. W głosowaniu
brało udział 13 radnych. Za przyjęciem głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było. Autopoprawka została przyjęta jednogłośnie.
- wykreślenie § 3 o treści: Ekwiwalent będzie wypłacany do wysokości środków
zapewnionych w budżecie Gminy Suwałki na ten cel w danym roku budżetowym”.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie autopoprawkę do uchwały. W głosowaniu
brało udział 13 radnych. Za przyjęciem głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było. Autopoprawka została przyjęta jednogłośnie.
Przewodniczący Rady odczytał i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zasad,
trybu i wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych,
będących strażakami za udział w akcjach ratowniczych wraz z wprowadzonymi poprawkami.
W głosowaniu brało udział 13 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Podjęto zatem jednogłośnie UCHWAŁĘ
NR XVIII/191/08 w sprawie zasad, trybu i wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla
członków ochotniczych straży pożarnych, będących strażakami za udział w akcjach
ratowniczych - uchwała stanowi załącznik nr 17 do protokołu.
Ad. 17
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze
bezprzetargowej nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Płociczno-Tartak.
Pan Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy poinformował, PGE Dystrybucja Białystok Sp.
z o.o. zamierza przeprowadzić modernizację sieci elektroenergetycznej we wsi PłocicznoOsiedle. Modernizacja będzie polegać na wymianie elektroenergetycznych linii przyłączy
napowietrznych na kablowe oraz likwidacji słupowej stacji transformatorowej na budowie
dwóch stacji kontenerowych. Lokalizację jednej projektowanej stacji transformatorwej 20/0,4
kV przewidziano na działce gminnej nr geod. 364/54. Z działki tej wyodrębniono działkę nr
364/126 o pow. 34 m² na której ma zostać wybudowana stacja transformatorowa.
Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś z radnych ma jakieś pytania do
projektu uchwały. Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.
W związku z tym Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. Udział
w głosowaniu wzięło 14 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Podjęto jednogłośnie UCHWAŁĘ Nr
XVIII/192/08 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej
nieruchomości
położonej
w
obrębie
ewidencyjnym
Płociczno-Tartak
- uchwała stanowi załącznik nr 18 do protokołu.
Ad. 18
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Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie bezprzetargowej sprzedaży prawa
wieczystego użytkowania działki nr 261/20 o pow. 0,4432 ha, położonej w obrębie
ewidencyjnym Leszczewek.
Przewodniczący Rady wyjaśnił, że projekt uchwały był omawiany na wspólnym posiedzeniu
komisji. Zapytał, czy ktoś z Radnych ma jakieś pytania do projektu uchwały. Głosów
w dyskusji nie było i Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Udział w głosowaniu wzięło 13 radnych. Za przyjęciem uchwały głosów nie było, przeciw
głosowało 12 radnych, wstrzymał się od głosu 1 radny. Rada Gminy nie podjęła uchwały
w sprawie bezprzetargowej sprzedaży prawa wieczystego użytkowania działki nr 261/20
o pow. 0,4432 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Leszczewek.
Ad. 19
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek procentowych
opłaty adiacenckiej.
Przewodniczący Rady – wyjaśnił, że sprawa ustalenia stawek procentowych opłaty
adiacenckiej była rozpatrywana na jednej z sesji. Jest to kolejnie obciążenie dla naszych
mieszkańców gminy. Zapytał czy ktoś z radnych chce zabrać głos na ten temat. Głosów
w dyskusji nie było.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości
stawek procentowych opłaty adiacenckiej. Udział w głosowaniu wzięło 13 radnych. Za
przyjęciem uchwały głosów nie było, przeciw głosowało 13 radnych, głosów wstrzymujących
się nie było. Rada Gminy jednogłośnie nie podjęła uchwały w sprawie ustalenia wysokości
stawek procentowych opłaty adiacenckiej.
Ad. 20
Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych złożonych w 2008 roku przez radnych
Rady Gminy Suwałki.
Pan Maciej Suchocki - Przewodniczący Rady zapoznał z informacją Przewodniczącego Rady
Gminy z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych Rady
Gminy Suwałki – informacja stanowi załączniki nr 19 do protokołu.
Ad. 21
Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych złożonych w 2008 r. przez Sekretarza
Gminy, Skarbnika Gminy, kierowników jednostek organizacyjnych gminy.
Pan Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy w imieniu Wójta Gminy przedstawił
informację Wójta Gminy z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych złożonych
przez Sekretarza Gminy (Z-cę Wójta), Skarbnika Gminy, kierowników jednostek
organizacyjnych gminy - informacja stanowi załącznik nr 20 do protokołu.
Ad. 22
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
uchwały Nr VIII/68/07 Rady Gminy Suwałki z dnia 17 sierpnia 2007 roku w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Osowa, Turówka Stara,
Czarnakowizna i Taciewo w gminie Suwałki.
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Pani Katarzyna Jabłońska – Inspektor Ref. ds. IiG wyjaśniła, że podjęcie uchwały
o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi
Osowa, Turówka Stara i Taciewo w gminie Suwałki. Zatwierdzonego Uchwałą Nr VIII/68/07
Rady Gminy Suwałki z dnia 17 sierpnia 2007 roku oraz opracowanie zmiany ww. planu
wynika z konieczności wprowadzenia zmiany zapisów dotyczących stumetrowej strefy
ochronnej jeziora Okmin i Ożewo objętych granicami opracowania przedmiotowego planu.
W trakcie realizacji ustaleń planu, zakazy wynikające z zapisów dla Obszaru Chronionego
Krajobrazu „Pojezierze Północnej Suwalszczyzny”, wprowadzone do ustaleń planu
miejscowego na podstawie Rozporządzenia Wojewody Podlaskiego z dnia 25 lutego 2005 r.,
okazały się nieskuteczne. W celu ochrony środowiska i przyrody, a w szczególności ochrony
krajobrazu należy zmienić zapisy dotyczące zakazu w pasie ochronnym jezior, który obecnie
brzmienie: „zakaz lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii
brzegów rzek, jezior i innych zbiorników wodnych , z wyjątkiem urządzeń wodnych oraz
obiektów służących prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej”. Ze
względu na fakt, że spełnienie warunku udowodnienia prowadzenia racjonalnej gospodarki
rolnej, leśnej lub rybackiej polega w praktyce jedynie na złożeniu odpowiedniego
oświadczenia. Zastosowanie jedynie zapisów wynikających z rozporządzenia w uchwalonym
przez Rade Gminy Suwałki planie a dotyczących zakazów i nakazów dla strefy ochronnej
jeziora, jak sygnalizuje Starostwo Powiatowe w Suwałkach, nie daje możliwości ochrony tych
terenów. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę jednego budynku gospodarczego w strefie 100
metrowej, nastąpi lawinowe powstawanie takich obiektów, korzystających z danej
możliwości prawnej. Skutkiem tej działalności będzie degradacja walorów przyrodniczych
skarpy i terenów przybrzeżnych akwenów.
Przedmiotem zmiany planu będzie zmiana ustaleń szczegółowych, które umożliwią
zachowanie wymagań ładu przestrzennego, będącego jednym z podstawowych celów
planowania przestrzennego.
Przewodniczący Rady – zwrócił się do radnych czy są pytania do tego projektu uchwały
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 13 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych,
głosów przeciwnych nie było, wstrzymało się od głosu 2 radnych. Podjęto większością
głosów UCHWAŁĘ Nr XVIII/193/08 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
uchwały Nr VIII/68/07 Rady Gminy Suwałki z dnia 17 sierpnia 2007 roku w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Osowa, Turówka Stara,
Czarnakowizna i Taciewo w gminie Suwałki - stanowi załącznik nr 21 do protokołu.
Ad. 23
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy udzielił odpowiedzi odnośnie interpelacji Radnego
Szczerbowskiego Adama odnośnie interpelacji Radnego Adama Szczerbowskiego poinformował, że w ciągu miesiąca zostaną ustawione dwa znaki informacyjne z nazwą m.
Czarnakowizna. Zwrócił się z prośbą do radnego, że po obradach sesji uzgodnił z nami
lokalizację tych znakówm
Tadeusz Chołko – Wójt Gminy udzielił odpowiedzi na zapytanie odnośnie przedszkoli –
poinformował, że już w roku ubiegłym były prowadzone rozmowy z fundacją Komeńskiego,
która miała utworzyć na terenie gminy dwa przedszkola. Wniosek fundacji został odrzucony
przez Urząd Marszałkowski. W pierwszym kwartale przeszłego roku Urząd Marszałkowski
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ponownie ma otworzyć przyjmowanie tych projektów. Nie widzi problemu, żeby rada gminy
zastanowiła się nad tym aby otworzyć przedszkole samorządowe.
Radny Jarosław Wudkiewicz – może to nie nazwać przedszkolem ponieważ wiąże się
z dużymi kosztami a nazwać „grupą”. Trzeba zastanowić się i jakiś plan alternatywny przyjąć
bo jest około 50 osób chętnych.
Wójt Gminy –myślę, że z Komisją Społeczną Rady Gminy której tutaj kolega jest członkiem
te sprawy przedyskutujemy na najbliższym posiedzeniu.
Ad. 24
Wnioski i oświadczenia.
Sołtys wsi Dubowo Pierwsze – w imieniu mieszkańców podziękował dla Wójta Gminy i dla
Rady Gminy za wykonanie drogi we wsi Dubowo Pierwsze.
Radny Józef Jankowski - „ja chyba zadałem pytanie w interpelacjach, nie dostałem
odpowiedzi”.
Przewodniczący Rady –„pytałem czy został punkt wyczerpany”.
Radny Jankowski Józef – „ale odpowiedzi nie było a interpelacja była złożona, proszę
o odpowiedź”.
Wójt Gminy – „w ustawowym terminie dostanie Pan odpowiedź pisemną”.
Radny Józef Jankowski – „ ja nie żądałem na piśmie, nie będziesz Pan decydował”
Wójt Gminy – „ja mówię, że dostaniesz Pan pisemną odpowiedź”.
Radny Józef Jankowski – „to co Pan mówisz to może Pan do ściany pogadać, proszę
odpowiedzieć na moje interpelację, nie powiedziałem, że na piśmie, żądam odpowiedzi,
musisz Pan przestrzegać zasad prawa”.
Sekretarz Gminy – „statut dopuszcza takie formy gdyż odpowiedź na interpelacje udziela się
ustnie na sesji lub pisemnie w określonym terminie w statucie”.
Radny Józef Jankowski – „wtedy kiedy radny zażąda”.
Sekretarz Gminy – „to jest zgodnie z przepisami określonymi przez całą radę”.
Radny Józef Jankowski – „nie jest określone”.
Przewodniczący Rady – „panowie prawnicy proszę o pomoc w tej sprawie”.
Radca prawny Sławomir Mitros – „jest tutaj napisane: § 23 ust. 2 odpowiedź na interpelacje
i wnioski udzielone ustnie na sesji bądź pisemnie w ciągu 14 dni od dnia otrzymania
interpelacji lub wniosku”.
Przewodniczący Rady – „czyli w ciągu 14 dni pisemnie jest dopuszczone, Panie Józefie tak
prawo nasze ustanowione”.
Radny Józef Jankowski – „to znaczy wstyd w oczy kole - tak. Publicznie ja żądałem
przeprosin”.
Wójt Gminy - „jaki wstyd, ja mam dokument na to”.
Rady Józef Jankowski – „Pan fałszywy, pan fałszuje dokumenty”.
Wójt Gminy – „ja fałszuje dokumenty, za te słowa to ja też mogę do sądu skierować”.
Radny Józef Jankowski – „trzy dokumenty mam, że jestem w porządku, proszę bardzo, jeśli
przynosi fałszywy dokument na sesji i mówi, że Jankowski zalega”.
Przewodniczący Rady – „Panie Józefie według prawa może być również odpowiedź pisemna,
jeśli Pan dostanie może się Pan ustosunkować do tej odpowiedzi na sesji”.
Radny Józef Jankowski – „jednocześnie za kłamliwe szkalowanie żądałem przeprosin,
w dalszym ciągu żądam”.
Przewodniczący Rady – „Panie Józefie trzymajmy się litery prawa”.
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Sekretarz Gminy – poinformował, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 23/08 Wójta Gminy
Suwałki z dnia 15 października 2008 roku dzień 10 listopada 2008 r. (poniedziałek) jest
dniem wolnym od pracy w tut. Urzędzie ( za dzień 01 listopada 2008 roku tj. świąteczny
dzień przypadający w sobotę).
Ad 25
Zamknięcie obrad.
Pan Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady Gminy po wyczerpaniu porządku obrad
zamknął obrady XVIII Sesji Rady Gminy Suwałki.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokołowała
Halina Marcinkiewicz

Przewodniczący Rady
Maciej Suchocki
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