P R O T O K Ó Ł Nr XIX/08
z obrad XIX Sesji Rady Gminy Suwałki w dniu 14 listopada 2008 roku.
Obrady Sesji trwały od godz. 900 – 1250 w sali Nr 11 Urzędu Gminy Suwałki.
Obrady XIX Sesji Rady Gminy Suwałki prowadził Przewodniczący Rady Gminy Suwałki
Pan Maciej Suchocki.
Radni obecni na sali obrad:
1. Henryk Butkiewicz
2. Irena Hofman
3. Marek Huszcza
4. Józef Jankowski
5. Marek Jeromin
6. Dariusz Krejpcio
7. Wiesława Malinowska
8. Adam Nieszczerzewicz
9. Andrzej Safinowski
10. Maciej Suchocki
11. Adam Szczerbowski
12. Maria Warakomska
13.
Marian Wiszniewski
14. Jarosław Wudkiewicz
15. Feliks Złotnik
- lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
W obradach uczestniczyli: Tadeusz Chołko – Wójt Gminy, Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz
Gminy, Danuta Bućko – Skarbnik Gminy, Alicja Przekop – p.o. Kierownik Referatu ds.
Inwestycyjnych i Gospodarczych, Irena Walendzewicz – Kierownik Gminnego Zespołu
Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół, Beata Skrocka – Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Suwałkach, Katarzyna Jabłońska – p.o. Kierownika Ref. ds.
Planowania Przestrzennego, Prof. Andrzej Ber – Zakład Kartografii Geologicznej
Pełnomocnik Dyrektora ds. Kartografii Geologicznej, Sławomir Mitros – radca prawny,
Cezary Folejewski – radca prawny, Stanisław Szwengier – radny Rady Powiatu, Ryszard
Jankowski – Przewodniczący Rady Sołeckiej wsi Płociczno, sołtysi wsi, przedstawiciele
prasy i radia - listy obecności stanowią załączniki nr 2-4 w załączeniu do protokołu.
Ad. 1
Otwarcie obrad.
Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady otworzył obrady XIX Sesji Rady Gminy.
Powitał radnych i wszystkich obecnych na sali obrad. Stwierdził, że na 15 radnych zgodnie
z listą obecności w obradach uczestniczy 100 % ustawowego składu rady, wobec czego
istnieje wymagane quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Ad. 2
Przyjęcie porządku obrad.
Porządek obrad sesji radni otrzymali wraz z materiałami do poszczególnych punktów obrad.
Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady zapytał, czy Radni chcieliby wnieść uwagi bądź
propozycje do przedstawionego porządku obrad.
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Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy w imieniu Wójta Gminy wystąpił o zmianę
porządku obrad polegającej na:
- wycofaniu z porządku obrad: „Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Przebród,
w Gminie Suwałki” – pkt 18, wyjaśnił, że na ten obszar jest już uchwalony miejscowy
plan, który wszedł w życie w tym roku. Chcielibyśmy bardziej zagłębić się w tą
problematykę i nie podejmować pochopnych działań gdyż chodzi tu o wydobycie
kruszywa na tym terenie i ewentualnie taka uchwała będzie na kolejnej sesji;
- wprowadzenie do porządku obrad: „Dyskusja nad zagospodarowaniem przestrzennym
i wydobywaniem kruszyw na terenie gminy Suwałki - jako pkt 7 ponieważ na sesji rady
gminy gościmy Profesora Andrzeja Ber, który w tym temacie udzieli wyjaśnień.
Przewodniczący Rady – 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 przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Przebród, w Gminie
Suwałki”. Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za głosowało 15 radnych. Głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Proponowana zmiana do porządku obrad została
przyjęta jednogłośnie.
- wprowadzenie jako pkt. 4 „Dyskusja nad zagospodarowaniem przestrzennym
i wydobywaniem kruszyw na terenie gminy Suwałki”. Udział w głosowaniu wzięło 15
radnych. Za głosowało 15 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Proponowana zmiana do porządku obrad została przyjęta jednogłośnie.
Maciej Suchocki - Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie porządek obrad wraz
z wprowadzoną zmianą. Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za przyjęciem porządku
obrad głosowało 15 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Porządek
obrad XIX Sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie.
Wobec tego porządek obrad jest następujący:
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XVIII Sesji Rady Gminy Suwałki.
4. Dyskusja nad zagospodarowaniem przestrzennym i wydobywaniem kruszyw na
terenie gminy Suwałki.
5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy oraz z wykonania uchwał w okresie
między sesjami.
6. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy Suwałki.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Przedstawienie przez Wójta Gminy projektu uchwały budżetowej na 2009 rok wraz
z objaśnieniami oraz prognozy łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego i lata
następne oraz informacji o stanie mienia komunalnego.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów
wymiaru podatku rolnego.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia opłaty miejscowej.
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13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie opłaty targowej.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków
transportowych.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu
umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych, do
których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej, przypadających Gminie
Suwałki lub jej jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organów (podmiotów) do
tego uprawnionych.
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Suwałki.
18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia regulaminu wynagradzania
nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych
przez gminę Suwałki.
19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwolnienia z opłaty przedsiębiorców
wpisanych do ewidencji działalności gospodarczej dokonujących przeklasyfikowania
przedmiotu prowadzonej działalności według PKD 2007.
20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
21. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
22. Wnioski i oświadczenia.
23. Zamknięcie obrad.
Ad. 3
Przyjęcie protokołu z obrad XIX Sesji Rady Gminy Suwałki.
Maciej Suchocki - Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z obrad XVIII Sesji
wyłożony był do wglądu w Urzędzie Gminy. Zwrócił się z zapytaniem do radnych, czy mają
uwagi do protokołu.
Radni nie wnieśli uwag do protokołu. Następnie Przewodniczący Rady poddał pod
głosowanie. Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za przyjęciem protokołu głosowało 15
radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Protokół z XVIII Sesji został
przyjęty jednogłośnie przez Radę Gminy.
Ad. 4
Dyskusja nad zagospodarowaniem przestrzennym i wydobywaniem kruszyw na terenie
gminy Suwałki.
Wójt Gminy zwrócił się do Profesora Andrzeja Ber, żeby ustosunkował się do pisma
Prezydenta Miasta Suwałki.
Profesor Andrzej Ber – powiedział, że jest to dla niego zaszczyt, że może być na sesji Rady
Gminy Suwałki. Podkreślił, że to co powie to będzie jego takie spojrzenie a szczegóły dopiero
będą gdy rozpatrzona zostanie dokumentacja. Ustosunkowując się do pisma, które Wójt
Gminy otrzymał od Prezydenta Miasta Suwałki trzeba powiedzieć, że kopalnie żwiru nie
znajdują się obecnie w bezpośrednim sąsiedztwie Suwalskiego Parku Krajobrazowego.
Natomiast niektóre z tych małych żwirowni wchodzą w krawędź dolny Czarnej Hańczy na
wysokości Brodu Małego i innych wsi. Poinformował, że brał udział w dokumentowaniu
kopalni kruszywa w Krzemiance i Szurpiłach, to co myśmy odkryli a później o czym
pisaliśmy, o zagrożeniach eksploatacji nic nie ma wspólnego z tymi kruszywami i z tymi
obszarami o których będziemy mówić. Natomiast zarzut o nie rozpoznaniu warunków
hydrogeologicznych i innych zagrożeniach jest taki, że rzeczywiście dokument jest słuszny bo
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dokumentacje zostały wykonane. Natomiast nikt w tych czasach kiedy one były wykonywane
nie robił kompleksowo i od razu nie mówił o środowisku, o infrastrukturze i jaka jest
potrzebna droga. Prof. Ber zaproponował zrobienie ekspertyzy przez Państwowy Instytut
Geologiczny pod tytułem „Warunki geologiczne, hydrogeologiczne i zagrożenia eksploatacji
kruszyw w okolicach Suwałk”. Na podstawie tej ekspertyzy byśmy pokazali te obszary, które
uważamy, że można na nich eksploatować i te obszary, które należałoby się wstrzymać albo
wyłączyć w ogóle nawet z eksploatacji. Wyłączyć? Dlaczego? że Suwałki mają strefę
ochronną? Ona jest zaznaczona i przyjęta i ta strefa nie może być przekroczona i zagrożona
od strony zachodniej w kierunku Filipów w kierunku Olecka tam mogą być planowane
przyszłe żwirownie, przyszłe kopalnie. Natomiast strona w kierunku na południe czy północ
to już wymaga zastanowienia. Jest potrzebna ekspertyza i ona musi być uzgodniona z
planowaniem przestrzennym, z ochroną środowiska co pozwoli na bezpieczne planowanie
złóż kruszyw. Chciałbym powiedzieć, że powinna być przeprowadzona taka analiza ile
rzeczywiście tego żwiru i w jakim czasie będzie potrzeba na budowę obwodnicy czy dla
innych celów. I analizę tego czy obecne żwirownie-kopalnie, w jakim stopniu tego
zapotrzebowania nie wypełnią i czy ta ilość jaka powinna być na nowo udostępniona tym
przedsiębiorcom, którzy będą eksploatowali te kopalnie czy te obszary wystarczy. Myślę, że
ustosunkowałem się do tego pisma, przyznaję słusznie, że trzeba zrobić ekspertyzę, że są
pewne zagrożenia, które trzeba uwzględnić ale moje takie prywatne zdanie, że ten obszar
położony na zachód od Suwałk w stronę tam gdzie on jest już poza strefą ochronną to są te
obszary Potasznia, Bród, Osowa jest to strefa taka, że tam nie ma jakiś zagrożeń dla miasta.
Te zagrożenia mogą być jeżeli eksploatacja zacznie się na skalę masową to znaczy nagle, to
musi być opracowany plan gdzie stopniowo będą udostępniane pewne obszary pod
rekultywację obszarów już które będą wykorzystane. I te obszary nie muszą być duże, nie
może to być tak robione, że będzie procesami ile tego kruszywa można by sprawnie i dobrze
zarządzać i uruchomić albo przyjąć wariant, że inwestorem może być jeden, dwóch, trzech to
wtedy też pewne rzeczy zabezpiecza. I to są moje bardzo luźne uwagi, które państwu staram
się przekazać. Wszystkie materiały dotyczące tych dokumentacji, które są zrobione w
okolicach Suwałk są w posiadaniu Państwowego Instytutu Geologicznego i mogę powiedzieć,
które dokumenty uważam za zrobione rzetelnie i dobrze. Dlatego mówię jak rozpatrzymy te
materiały jakie istnieją postaramy się powiedzieć, że tutaj tego żwiru tak za dużo nie będzie.
Co do transportu też trzeba by było się zastanowić, powstanie szereg połączeń, kopalnie mogą
być wewnątrz. Tego zatrucia spalinami ja bym się nie obawiał. Tego co się dzieje obecnie
między Szypliszkami a Augustowem to chyba już nic nie potrafi przewyższyć. Jeżeli będą
jakieś pytania to bardzo proszę ale proszę nie pytać o detale.
Radny Józef Jankowski – zapytał czy ekspertyza może być podważona.
Odpowiedź prof. Ber – jeżeli wejdziemy w znaczenie co to jest ekspertyza nie jest to
przesądzone, gdyż daje się opinie do rozważenia opierając się już na faktach, na pewnych
dokumentacjach i sugerujemy, podajemy, że uważamy to i to i oczywiście, że może być nie
tak. Władze mogą nie zgodzić się. Ekspertyza to nie jest to co planujemy jest to opina od
fachowców hydrogeologii, geologii i od zagrożenia środowiska.
Przewodniczący Rady – zapytał czy w jakiś sposób może uspokoić mieszkańców czy na tym
etapie wydobycia możemy mówić o opadzie poziomu wód w jeziorach i w rzekach, będą
opracowywane plany zagospodarowania przestrzennego tych złóż, czy można w jakiś sposób
zabezpieczyć.
Profesor Ber – odpowiedział, że według jego zdania, że o ile dolina Czarnej Hańczy nie
wydaje się być zagrożona bo tam jest zupełnie inny reżim wodny inna, ekologia i zupełnie
inne środowisko. Natomiast co do jezior nie jestem pewien ale dużą wagę przykładam temu,
że nasze klimatyczne wahania, retencja i opady są tak w ostatnich kilkunastu latach niskie, że
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prowadzi to do małego wzbogacania zasobów tych wód podziemnych. Opady są tak niskie, że
to nie wątpliwie ma wpływ w poziomie. Nie wiem jaki jest wpływ eksploatacji nie potrafię
powiedzieć, nie wydaje mi się żeby np. jezioro Ożewo było jakoś zagrożone. Jeżeli określimy
kierunki płynięcia wody podziemnej, określimy to jak jest jezioro zasilane w jaki sposób, czy
tylko z wód opadowych, jeżeli jest odpływ na południe to jezioro nie jest zagrożone a na
południe są wszystkie te kopalnie. Mieszkańcy nie powinni czuć się zagrożeni.
Radny Józef Jankowski – nic Pan nie wspomniał o degradacji środowiska a będzie tam. Druga
sprawa na tym terenie jest siedlisko chronionej kuropatwy to ekolodzy nie pozwolą budowy.
Profesor Ber – wszystko można uzgodnić jeżeli uzgodnimy i jakieś problemy weźmiemy pod
uwagę to wszystko można przeprowadzić. Dlatego proszę mi wierzyć jeżeli my podchodzimy
do pewnych rzeczy to tak samo chyba zależy mi na tym, żeby państwa piękny krajobraz był
taki jaki jest.
Radny Marian Wiszniewski – zapytał ile by trwało wykonanie tej ekspertyzy i jakie koszty.
Profesor Ber – odpowiedział, że jeszcze nie rozmawiałem z kolegami specjalistami od tych
spraw i nie wiem ile będzie kosztować. Ja chciałem tylko powiedzieć, że mam sentyment bo
pracuję tu od lat, pierwszy raz tu zjawiłem się w 1961 r i prowadzę badania do dziś. Jeżeli
mówimy o pieniądzach to mogą być naprawdę symboliczne. Natomiast co będzie potrzebne,
żeby ta ekspertyza była wiarygodna, żeby pokazywała to co należy.
Profesor Ber podziękował za udział w obradach i opuścił salę narad.
Dalszą część obrad zaczął prowadzić Henryk Butkiewicz – Wiceprzewodniczący Rady.
Ad. 5
Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy oraz z wykonania uchwał w okresie między
sesjami.
Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy przedstawił:
- sprawozdanie z działalności Wójta Gminy od ostatniej sesji Rady Gminy za okres od dnia
17 października 2008 r. do 14 listopada 2008 r.
- sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy podjętych na XVIII Sesji w dniu
17 października 2008 r.
Rada Gminy Suwałki przyjęła sprawozdanie z działalności Wójta Gminy oraz z wykonania
uchwał w okresie między sesjami – stanowi załączniki nr 5, 6 do protokołu.
Ad. 6
Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy Suwałki.
Henryk Butkiewicz – Wiceprzewodniczący Rady zapoznał ze sprawozdaniem z działalności
ze wspólnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej, Komisji Rolniczo-Gospodarczej i Komisji
Społecznej Rady Gminy Suwałki – stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Ad. 7
Interpelacje i zapytania.
Radny Józef Jankowski – powiedział, że posiada wykaz żwirowni gminnych. Odczytał w
jakich wsiach (Dubowo Drugie, Kuków, Lipniak, Potasznia, Krzywe, Wychodne, Bród
Nowy). Zapytał, co z nimi będzie, czy już są sprzedane bo jeśli w budżecie gminy znalazł, że
gmina zapłaciła 131 tys. zł i kupiła żwiru a ma swoje żwirownie to coś jest nie jasne.
Zwrócił się do radnych, że na poprzedniej sesji została podjęta uchwała w sprawie wyrażenia
zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej działki położonej w obrębie Płociczno-Osiedle.
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dla Zakładu Energetycznego w Białymstoku. Działka kiedyś była własnością Zakładu Tartak,
została przekazana dla gminy jako mienie komunalne. Na tej działce jest stara hydrofornia,
studnia głębinowa jest złączona sieć wodociągowa. Cytat:„Stawiam pytanie, żeby zaniechać
to, zbadać i anulować tą uchwałę, bo to tak nie może być, żeby bez orientacji”.
Zwrócił o wyjaśnienie art. ustawy o samorządzie gminnym - art. 48 pkt 2 „Rada gminy nie
może uszczuplać dotychczasowych praw sołectw do korzystania z mienia bez zgody zebrania
wiejskiego”; art. pkt. 3 Wszystkie przysługujące dotychczas mieszkańcom wsi prawa
własności, użytkowania lub inne prawa rzeczowe i majątkowe, zwane dalej mieniem
gminnym, pozostają naruszone. Art. 50 „Obowiązkiem osób uczestniczących w zarządzaniu
mieniem komunalnym jest zachowanie szczególnej staranności przy wykonywaniu zarządu
zgodnie z przeznaczeniem tego mienia i jego ochrona. Proszę mi to konkretnie wyjaśnić jakie
to jest znaczenie, na czym się oprzeć, co znaczą te paragrafy tej ustawy. Zwrócił się
„o anulowanie tej uchwały, bo to jest mienie komunalne a ustawa mówi, że bez zgody
sołectwa i zebrania nie ma prawa żeby ktoś ingerował”.
Zwrócił się z zapytaniem odnośnie wycinki drzew z lasu gminnego. Cały czas była sprawa
poruszana, że z lasu gminnego w m. Płociczno-Osiedle wycięto 134 sosny. Starostwo
Powiatowe w Suwałkach wydało dla gminy pozwolenie na wycinkę drzewa w m. Okuniowiec,
i Gawrych Rudzie. Proszę odpowiedzieć, ile tych metrów sześciennych wycięto drzewa i na
co zostało przeznaczone.
Radny Andrzej Safinowski – zwrócił się z prośbą, aby wystąpić do Zarządu Dróg
Powiatowych w Suwałkach o wycięcie krzaków i zebranie błota z poboczy na drodze
powiatowej we wsi Potasznia. W chwili obecnej nasilił się ruch pojazdów na drodze co
zagraża bezpieczeństwu dzieci uczęszczających do szkoły.
Radna Wiesława Malinowska zapytała:
- Kiedy zostanie wykonana wiata przystankowa we wsi Burdeniszki dla dzieci dojeżdżających
do szkoły. Miała być wykonana jeszcze przed miesiącem wrześniem br.
- Czy ktoś będzie z urzędu gminy przy odbiorze prac w Starym Folwarku, które są
wykonywane przez Zakład Energetyczny podłączenia do Wigierskiego Parku Narodowego.
Pół ulicy głównej w Starym Folwarku zostało rozkopane. Położone zostały płytki ale
należało by się przyjrzeć w jaki sposób. Prośba jest również, żeby ktoś kto przyjedzie
odbierać tą pracę, żeby poprosił radę sołecką. Jak również, żeby wiosną ponownie obejrzeć
jak będzie wyglądało po zimie bo robione było bez sprzętu specjalistycznego.
Dalsze prowadzenie obrad przejął Przewodniczący Rady – Maciej Suchocki.
Ad. 8
Przedstawienie przez Wójta Gminy projektu uchwały budżetowej na 2009 rok wraz
z objaśnieniami oraz prognozy łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego i lata
następne oraz informacji o stanie mienia komunalnego.
Tadeusz Chołko – Wójt Gminy przedstawił projekt uchwały budżetowej na 2009 rok wraz
z objaśnieniami oraz prognozy łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego i lata
następne oraz informację o stanie mienia komunalnego – Zarządzenie Nr 112/08 Wójta
Gminy Suwałki z dnia 7 listopada 2008 roku w sprawie projektu budżetu gminy Suwałki na
2009 rok - stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Ad. 9
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.
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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 178 740,00 zł;
zmniejszenie planu dochodów o kwotę 81 100,00 zł; zmniejszenie planu wydatków o kwotę
480 841,00 zł; zwiększenie planu wydatków o kwotę 18 193 745,00 zł.
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 15 radnych. Za przyjęciem głosowało 15 radnych. Głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było,
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 15
radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. Głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było. Podjęto jednogłośnie UCHWAŁĘ Nr XIX/194/08
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok – stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Ad. 10
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości.
Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady poinformował, że sprawa była dyskutowana na
wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały. W związku z tym Maciej
Suchocki - Przewodniczący Rady odczytał i poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu brało udział 15 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Rada Gminy jednogłośnie podjęła
UCHWAŁĘ NR XIX/195/08 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości – załącznik nr 10 do protokołu.
Ad. 11
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru
podatku rolnego.
Przewodniczący Rady poinformował, że sprawa była dyskutowana na wspólnym posiedzeniu
Komisji Rady Gminy. Stawkę podatku rolnego pozostawiono na poziomie z roku 2008 tj. 40
zł za 1q.
Wójt Gminy wystąpił z wnioskiem o ustalenie średniej ceny żyta do celów wymiaru podatku
rolnego w wysokości 42,20 zł za 1 q.
Po przeprowadzonej dyskusji Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek Wójta
Gminy. Głosowało 15 radnych: - za 5 radnych; - przeciw 8 radnych; - wstrzymało się 2
radnych. Wniosek nie został przyjęty.
Przewodniczący Rady odczytał i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie obniżenia
ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
W głosowaniu brało udział 15 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Podjęto jednogłośnie UCHWAŁĘ NR
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XIX/196/08 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego –
stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
Rada Gminy jednogłośnie przyjęła cenę żyta do ustalenia podatku rolnego 40 zł za 1 q, która
stanowi podstawę podatku rolnego na 2009 rok na obszarze gminy.
Ad. 12
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia opłaty miejscowej.
Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady poinformował, że sprawa była dyskutowana na
wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy.
Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy w imieniu Wójta Gminy wystąpił o wprowadzenie
autopoprawki w § 3 ust. 4 projektu uchwały po słowie: „Inkasent…” dopisać słowa: „ rozlicza
się i …”.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie autopoprawkę do uchwały. W głosowaniu
brało udział 15 radnych. Za przyjęciem autopoprawki głosowało 15 radnych, głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Autopoprawka została przyjęta jednogłośnie.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały. W związku z tym Maciej
Suchocki - Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz
z wprowadzoną autopoprawką.
W głosowaniu brało udział 15 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Rada Gminy jednogłośnie podjęła
UCHWAŁĘ NR XIX/197/08 w sprawie opłaty miejscowej – stanowi załącznik nr 12 do
protokołu.
Ad.13
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie opłaty targowej.
Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady poinformował, że sprawa była dyskutowana na
wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy.
Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy w imieniu Wójta Gminy wystąpił o wprowadzenie
autopoprawki do projektu uchwały w § 4 dopisać ust. 3 o następującym brzmieniu: „3.
Upoważnia się Wójta Gminy do wyznaczenia inkasenta innego, o którym mowa w ust. 2
w drodze odrębnego upoważnienia”.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie autopoprawkę do uchwały. W głosowaniu
brało udział 15 radnych. Za przyjęciem autopoprawki głosowało 15 radnych, głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Autopoprawka została przyjęta jednogłośnie.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały. W związku z tym Maciej
Suchocki - Przewodniczący Rady odczytał i poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz
z wprowadzoną autopoprawką.
W głosowaniu brało udział 15 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Rada Gminy jednogłośnie podjęła
UCHWAŁĘ NR XIX/198/07 w sprawie opłaty targowej – stanowi załącznik nr 13 do
protokołu.
Ad.14
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów.
Przewodniczący Rady wyjaśnił, że projekt uchwały był omawiany na wspólnym posiedzeniu
Komisji Rady Gminy.
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Radny Józef Jankowski wystąpił z wnioskiem żeby w uchwale w sprawie opłaty od
posiadania psów wprowadzić zapis dotyczący wyznaczenia innego inkasenta niż sołtys.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek Radnego Józefa Jankowskiego.
Głosowało 15 radnych: - za 4 radnych; - przeciw 9 radnych; - wstrzymało się 2 radnych.
Wniosek nie został przyjęty.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. Udział w głosowaniu wzięło
15 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było. Podjęto zatem jednogłośnie UCHWAŁĘ NR XIX/199/08
w sprawie określenia podatku od posiadania psów – stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
Ad. 15
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków
transportowych.
Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady poinformował, że sprawa była dyskutowana na
wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały. W związku z tym Pan Maciej
Suchocki - Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu brało udział 15 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Rada Gminy jednogłośnie podjęła
UCHWAŁĘ NR XIX/197/08 w sprawie określenia stawek podatku od środków
transportowych – stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
Ad. 16
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu
umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych, do
których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej, przypadających Gminie
Suwałki lub jej jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organów (podmiotów) do
tego uprawnionych.
Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy wyjaśnił, że podjęcie uchwały umożliwia dla Wójta
Gminy umarzanie, odraczanie spłaty lub rozkładanie na raty należności pieniężnych, do
których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej. Do udzielania ulgi uprawniony jest
Wójt Gminy, jeżeli należność nie przekracza jednorazowo 5 000 zł brutto z odsetkami
i kosztami dochodzenia należności.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały. W związku z tym Maciej
Suchocki - Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu brało udział 15 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Rada Gminy jednogłośnie podjęła
UCHWAŁĘ NR XIX/198/08 w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu
umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych, do
których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej, przypadających Gminie
Suwałki lub jej jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organów (podmiotów) do
tego uprawnionych – stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
Przerwa 1130-1140
Ad. 17
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Suwałki.
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Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady poinformował, że sprawa była dyskutowana na
wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały. W związku z tym
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu brało udział 15 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Rada Gminy jednogłośnie podjęła
UCHWAŁĘ NR XIX/199/08 w sprawie zmiany Statutu Gminy Suwałki – stanowi
załącznik nr 17 do protokołu.
Ad. 18
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia regulaminu wynagradzania
nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez
gminę Suwałki.
Irena Walendzewicz – Kierownik Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół
wyjaśniła, że projekt regulaminu wynagradzania nauczycieli został omówiony na wspólnym
posiedzeniu wszystkich Komisji Rady Gminy. W dniu 12 listopada 2008 r. odbyło się
spotkanie przedstawicieli Urzędu Gminy Suwałki z przedstawicielami Oddziału Związku
Nauczycielstwa Polskiego w Suwałkach. W związku z tym są proponowane autoprawki do
projektu regulaminu: 1) w § 7 ust. 1 pkt 3 nauczycielowi, któremu powierzono
wychowawstwo oddziału łączonego będzie przysługiwał dodatek funkcyjny w stawce – 55 zł
miesięcznie; 2) w § 13 ust. 4 pkt 1 dodatek za pracę w trudnych warunkach przysługuje
w wysokości 15% stawki godzinowej za każdą faktycznie przepracowaną godzinę w trudnych
warunkach; 3) w § 13 ust. 4 pkt 2 dodatek za pracę w uciążliwych warunkach przysługuje
w wysokości 15% stawki godzinowej za każdą faktycznie przepracowaną godzinę
w warunkach uciążliwych; 4) w załączniku Nr 2 do regulaminu wynagradzania nauczycieli
zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Suwałki
§ 1 ust.6 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 2) Dniem Edukacji Narodowej oraz rozpoczęciem
i zakończeniem roku szkolnego”.
Przewodniczący Rady Maciej Suchocki poddał pod głosowanie wprowadzenie autopoprawek
do regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach
oświatowych prowadzonych przez gminę Suwałki:
1) w § 7 ust. 1 pkt 3 nauczycielowi, któremu powierzono wychowawstwo oddziału łączonego
będzie przysługiwał dodatek funkcyjny w stawce – 55 zł. Udział w głosowaniu wzięło 15
radnych. Za głosowało 15 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Proponowana autopoprawka została przyjęta jednogłośnie;
2) w § 13 ust. 4 pkt 1 dodatek za pracę w trudnych warunkach przysługuje w wysokości 15%
stawki godzinowej za każdą faktycznie przepracowaną godzinę w trudnych warunkach.
Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za głosowało 15 radnych. Głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było. Proponowana autopoprawka została przyjęta jednogłośnie;
3) w § 13 ust. 4 pkt 2 dodatek za pracę w uciążliwych warunkach przysługuje w wysokości
15% stawki godzinowej za każdą faktycznie przepracowaną godzinę w warunkach
uciążliwych. Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za głosowało 15 radnych. Głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Proponowana autopoprawka została przyjęta
jednogłośnie;
4) w załączniku Nr 2 do regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach
i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Suwałki § 1 ust.6 pkt 2 otrzymuje
brzmienie: 2) Dniem Edukacji Narodowej oraz rozpoczęciem i zakończeniem roku
szkolnego”. Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za wprowadzeniem głosowało
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14 radnych, przeciw 1 radny, głosów wstrzymujących się nie było. Proponowana zmiana do
porządku została przyjęta większością głosów.
Przewodniczący Rady odczytał i poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz z przyjętymi
autopoprawkami. W głosowaniu brało udział 15 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało
15 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Rada Gminy jednogłośnie
podjęła UCHWAŁĘ NR XIX/203/08 w sprawie określenia regulaminu wynagradzania
nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez
gminę Suwałki – stanowi załącznik nr 18 do protokołu.
Ad.19
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwolnienia z opłaty przedsiębiorców
wpisanych do ewidencji działalności gospodarczej dokonujących przeklasyfikowania
przedmiotu prowadzonej działalności według PKD 2007.
Dariusz Saweliew - Kierownik Ref. ds. PSG wyjaśnił, że w związku z wejściem w życie
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie Polskiej Klasyfikacji
Działalności (PKD) została zmieniona Polska Klasyfikacja Działalności (PKD) wprowadzona
rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji
Działalności a jej zapisy stosuje się do działalności oznaczonej zgodnie z tą klasyfikacją przed
dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia
2009 r. W związku z powyższym należy podjąć uchwałę zwalniającą przedsiębiorców od
wniesienia opłaty za zmianę zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie
Polskiej Klasyfikacji Działalności.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały. W związku z tym Maciej
Suchocki - Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały
W głosowaniu brało udział 15 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Podjęto zatem UCHWAŁĘ NR
XIX/204/08 w sprawie zwolnienia z opłaty przedsiębiorców wpisanych do ewidencji
działalności gospodarczej dokonujących przeklasyfikowania przedmiotu prowadzonej
działalności według PKD 2007 - stanowi załącznik nr 19 do protokołu.
Ad. 20
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
Wójt Gminy – stwierdził, że woda na terenie gminy jest tania, jeżeli porównamy miasto
Suwałki i gminę to długość sieci jest taka sama. Na dzień dzisiejszy, miasto posiada 190 km a
gmina 181 km. Długość sieci jest taka sama a ilość odbiorców jest prawie 10 razy mniejsza.
Cena wody w mieście wynosi 2,42 zł, w gminie 2,10 zł. Dlatego podwyżka jest uzasadniona,
tym bardziej, że od 2005 roku nie była podwyższana.
Radny Józef Jankowski – powiedział, że Pan Wnuk powinien przedłożyć kalkulację, którą
powinien otrzymać każdy radny. To, że w mieście większa stawka to nie interesuje nas.
Gmina finansuje wszystko, rozbudowuje wodociągi Pan Wnuk nie dokłada ani złotówki do
tego tylko czerpie czyste zyski a skoro są zyski proszę rozpatrzeć, czy podwyżka jest
uzasadniona.

11

Wójt Gminy – wyjaśnił, że na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy była omawiana
kalkulacja. Uważa, że w stosunku do miasta stawki są niskie i konieczna jest podwyżka, żeby
tą sieć utrzymać. Proponowane stawki przez Pana Wnuka w pierwszej wersji były: woda 2,12 zł/m³ netto, 2,27 zł/m³ brutto, po negocjacjach zostały ustalone: woda 1,96 zł/m³ netto a
ścieki 4,81 zł/m³ netto. Poinformował, że gmina na własny koszt zrobiła projekty kolektora
głównego łącznie z przyłączami do mieszkań. Zgodnie z obowiązującymi przepisami gmina
ma obowiązek zrobić kolektor główny i przyłącze do granicy działki a od mieszkania do
granicy działki musi zrobić to właściciel.
Radny Józef Jankowski – chciałem podkreślić, że Gmina buduje to jest fakt i przekazuje dla
Pana Wnuka a Pan Wnuk ma z tego korzyści. A gmina nie ma żadnych korzyści bo Pan
Wnuk jest zwolniony z wszelkich obciążeń podatkowych. Proszę powiedzieć czy jest to
uzasadnione, jeśli są straty trzeba podwyższyć, jeśli ma zysk, stawka do negocjacji.
Przewodniczący Rady poinformował, że zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzeniu ścieków przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne,
w terminie 70 dni przed planowanym dniem wejścia taryf w życie przedstawia wójtowi
wniosek o ich zatwierdzenie. Do wniosku o zatwierdzenie taryf dołącza szczegółową
kalkulacje cen i stawek opłat oraz aktualny plan. Wójt po weryfikacji przedstawia radzie do
uchwalenia. Jeżeli rada nie podejmie uchwały to taryfy zweryfikowane przez Wójta wchodzą
po 70 dniach od dnia złożenia wniosku.
Radny Józef Jankowski - co do ustawy tak ale mi chodzi o kalkulację czy jest to uzasadnione
czy nie.
Wójt Gminy – stwierdził, że jest uzasadnione.
Marek Wnuk – „Wodnik” Wodociągi i kanalizacje wyjaśnił, że nie prawdą jest że czerpie
duże zyski. Od czterech lat nie było podwyżek, wręcz przeciwnie w ubiegłym roku woda
staniała o 1 gr. W tym roku zaproponował stawki nieco wyższe z tego względu, że jest
potrzeba wymiany pomp, urządzenia też się psują, przepompownie są ponad 10 letnie
wymaga to większych nakładów. Na tą stawkę składa się również praca związana z tematami
przybliżonymi do dostawy wody tj. zawieranie umów, wysyłanie listów poleconych,
w sporadycznych przypadkach trzeba jechać i odcinać przyłącze bo ich nie można zmusić do
zawarcia umowy. Wszystkie działania staramy się czynić z szacunkiem dla odbiorców.
Szereg kłótni, nieporozumień powstaje na polu przepisów. Przedsiębiorstwo wodociągowokanalizacyjne pracuje na bazie przepisów, na bazie ustawy. Nie może działać niezgodnie
z prawem bo każda sprawa może znaleźć się w sądzie. Czynimy zgodnie z prawem tylko
odbiorcy tego nie rozumieją, mamy szereg takich konfliktów, które powstają od tego, że
odbiorca nie przeczytał umowy a rozmawia według swego widzenia. No wydaje się Panu
Jankowskiemu, że nie opłacił faktur , to nie zalega bo tam jakieś rozliczenie.
Radny Józef Jankowski – powiedział, że sprawa musi być wyjaśniona, żeby nikt nie szarpał
jego imienia. Otrzymał pismo z dnia 1 października br. od firmy Pana Wnuka, z którego
wynika, że wszystko zostało opłacone, zwrócił się do Marka Wnuka o wyjaśnienie.
Przewodniczący Rady nie udzielił głosu Markowi Wnuk.
Zwrócił uwagę dla Radnego Józefa Jankowskiego że dyskusja jest na temat stawek wody a
poruszana kwestia przez radnego może być omawiana w innym punkcie porządku obrad.
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Przewodniczący Rady nie udzielił głosu Radnemu Józefowi Jankowskiemu i zarządził
przerwę.
Przerwa 1230-1240.
Przewodniczący Rady po przerwie wznowił obrady. W dalszej częś obradach sesji nie brał
udziału Radny Józef Jankowski.
Radna Wiesława Malinowska – powiedziała, że po rozmowie wstępnej z mieszkańcami,
mieszkańcy Starego Folwarku uważają, że zaproponowana stawka za ścieki jest kwotą za
wysoką do przyjęcia,.
Wójt Gminy – poinformował, że podwyżka za ścieki wynosi 11,7% gdzie dla Miasta Suwałki
płacimy 3 zł i na utrzymanie sieci kilometra zostaje tylko 2 zł.
Maciej Suchocki - Przewodniczący Rady odczytał i poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu brało udział 14 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych,
głosów przeciwnych nie było, wstrzymał się 1 radny. Rada Gminy większością głosów
podjęła UCHWAŁĘ NR XIX/205/08 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków - stanowi załącznik nr 20 do
protokołu.
Ad. 21
Odpowiedzi na zapytania i interpelacje:
Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy udzielił odpowiedzi:
- Odnośnie interpelacji Radnego Józefa Jankowskiego – odpowiedział, że we wsi Lipniak
czy Wychodne gmina nie posiada gruntów przeznaczonych pod żwirownie. Jeżeli chodzi
o sprzedaż gruntów to jak jest wiadomo radnym, że uchwała w sprawie sprzedaży
gruntów jest podejmowana przez rade gminy. Temat jest omawiany, uzgadniany
z Komisją Rolniczo-Gospodarczą Rady Gminy. Są grunty stanowiące własność mienia
gminnego we wsi Wychodne działka o pow. 4,24 ha w Lipniaku działki budowlane,
w Brodzie Nowym działka o pow. 80 ar, która w chwili obecnej jest wydzierżawiona.
- W sprawie sprzedaży działki w Płocicznie-Tartak dla Zakładu Energetycznego - jest to
działka, która została wydzielona z działki na której rzeczywiście jest studnia i stara
hydrofornia ale te wszystkie urządzenia z tą działką zostają a sprzedajemy grunt o pow.
34 m² wydzielony pod stację traffo dla Zakładu Energetycznego, żeby ludzie mieli prąd.
Na ostatniej sesji uchwała była dokładnie omawiana.
- Odnośnie uszczuplania mienia wiejskiego, że gmina sprzedaje grunty - ustawa
o samorządzie gminnym mówi, że jednostka pomocnicza (sołectwo, rada sołecka)
zarządza i korzysta z mienia komunalnego oraz rozporządza dochodami w zakresie
określonym w statucie. Rada Gminy nie może uszczuplać dotychczasowych praw sołectw
do korzystania z mienia bez zgody sołectwa wiejskiego ale statut mówi, że dla rady
sołeckiej możemy w drodze odrębnej uchwały ustalić zasady przekazywania jednostkom
pomocniczych gminnych składników mienia do korzystania i czerpania z nich dochodów.
Taka uchwała odrębna nie była podjęta. Ustawa daje taka możliwość dla rady sołeckiej
czyli dla rady przekazania mienia do korzystania i taka uchwała nie była podjęta.
- Odnośnie wycinki drzew, między innymi w Płocicznie-Tartak gdzie Radny Józef Jankowski
mówi o ilości 130 drzew, co nie jest prawdą gdyż z dokumentów wynika, że wycięto
drzewa w ilości 99 szt. Dokładne rozliczenie było przedstawione na Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy gdzie jeszcze Radny Jankowski był członkiem Komisji Rewizyjnej.
We wsi Okuniowiec były drzewa wycinane pod linią energetyczną. Drzewa zostały
wycięte i osoba, która te drzewa wycięła i uprzątnęła wzięła na opał. We wsi Gawrych
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Ruda drzewo (topola) zostało wycięte ponieważ zagrażało bezpieczeństwu gdyż było
pochylone na dom jednorodzinny.
- Odnośnie wycięcia krzaków i zebrania błota z poboczy na drodze powiatowej w Potaszni –
wystąpimy z pismem do Zarządu Dróg Powiatowych.
- Wiata przystankowa we wsi Burdeniszki – poinformował, że wiaty przystankowe są
zamówione i końca roku zostaną ustawione.
- Odnośnie Starego Folwarku i inwestycji realizowanej przez Wigierski Park Narodowy
i ułożenia kostek chodnikowych – poinformował, że urząd dokonana oględzin w terenie
i ewentualnie wystąpimy z pismem do WPN, aby dopilnował żeby był porządek.
Ad.16
Wnioski i oświadczenia.
Pan Maciej Suchocki Przewodniczący Rady zapoznał z pismami:
- Mieszkańców wsi Bród Nowy (Mały) – dotyczy wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji
kopaliny (piasku ze żwirem) ze złoża Bród Nowy II gm. Suwałki na działce o nr geod. 175.
- Właścicieli nieruchomości miejscowości w Starym Folwarku w sprawie dokonania zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie lokalizacji drogi gminnej,
oznaczonej symbolami 61 KL i 59 KL do skrzyżowania z droga 53 KZ.
Radny Marek Huszcza wystąpił z wnioskiem, żeby przy budowie nowego ogrodzenia przy
szkole w Płocicznie-Tartak uwzględnić drogę dojazdową do Domu Nauczyciela z drugiej
strony.
Wójt Gminy – odpowiedział, że zastanowimy się nad tym, ogrodzimy tylko działkę gminną.
Przewodniczący Rady – wystąpił do Wójta Gminy, żeby wyznaczyć w Urzędzie Gminy
miejsce do palenia papierosów, zasugerował aby to było na parterze budynku.
Ad. 23
Zamknięcie obrad.
Pan Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady Gminy po wyczerpaniu porządku obrad
zamknął obrady XIX Sesji Rady Gminy Suwałki.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokołowała
Halina Marcinkiewicz

Przewodniczący Rady
Maciej Suchocki
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