P R O T O K Ó Ł Nr XXIV/09
z obrad XXIV Sesji Rady Gminy Suwałki w dniu 26 czerwca 2009 roku.
Obrady Sesji trwały od godz. 900 – 1230 w sali Urzędu Gminy Suwałki.
Obrady XXIV 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. 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: Zbigniew Mackiewicz – Z-ca Wójta i Sekretarz Gminy, Ewa
Sienkiewicz – Inspektor w/z pełniąca funkcję Skarbnika Gminy, Beata Skrocka – Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach, Alicja Przekop – Kierownik Ref. ds.
Inwestycyjnych i Gospodarczych, Katarzyna Jabłońska – Kierownik Ref. ds. Planowania
Przestrzennego, Dariusz Saweliew – Kierownik Referatu ds. Polityki SpołecznoGospodarczej, Cezary Folejewski – radca prawny, Sławomir Mitros – radca prawny,
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.
Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady otworzył obrady XXIV Sesji Rady Gminy
i powitał wszystkich zebranych. 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 radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o zwołaniu sesji.
Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady zapytał, czy Radni chcieliby wnieść uwagi bądź
propozycje do przedstawionego porządku obrad.

1

Zbigniew Mackiewicz – Z-ca Wójta w imieniu Wójta Gminy wystąpił o zmianę porządku
obrad polegającą na wprowadzeniu do porządku obrad „Rozpatrzenie projektu uchwały
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości
gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Bród Nowy. Wyjaśnił, że jest to nieruchomość
położona w sąsiedztwie nieruchomości, z której Pan Chomicz wydobywa żwir. O powyższą
nieruchomość ubiega się inwestor, które chce postawić węzeł betoniarski. Jeżeli by tą działkę
nabył będą dodatkowe dochody z podatku od działalności gospodarczej. W budżecie gminy
zaplanowane zostały dochody ze sprzedaży mienia komunalnego na kwotę 1 400 000 zł, na
dzień dzisiejszy zostało wykonane tylko na kwotę 350 000 zł. W tej chwili działki gminne nie
są sprzedawane tak dobrze jak w ubiegłym roku, w związku z czym plan jest niższy
i trzeba szukać innych alternatywnych możliwości żeby plan finansowy zrealizować.
Radny Józef Jankowski – zapytał czy mieszkańcy wyrażają zgodę na sprzedaż, czy były jakieś
konsultacje z mieszkańcami wsi Bród Nowy prowadzone.
Zbigniew Mackiewicz – Z-ca Wójta wyjaśnił, że sesje rady są jawne, na sesję zapraszany jest
sołtys, radny z danego okręgu, jeżeli są sprzeciwy i nie zgadzają się to jest możliwość
przedyskutowania na ten temat. Na dzień dzisiejszy żadnych sprzeciwów nie było, w związku
z czym został taki projekt uchwały przygotowany.
Radny Feliks Złotnik – zapytał skąd taka nagła potrzeba sprzedaży tej działki, uważa, że
powinno być przedyskutowane na komisji rady.
Zbigniew Mackiewicz - Z-ca Wójta wyjaśnił, że inwestorowi zależy jak najszybciej
wybudować węzeł betoniarski i znaleźć pod ten węzeł odpowiedni grunt. Procedury są takie,
że po podjęciu uchwały tą nieruchomość należy wycenić przez rzeczoznawcę co zajmuje
około dwóch tygodni, następnie sporządza się wykaz nieruchomości i podaje się do
publicznego wglądu na tablicy ogłoszeń, w prasie na okres 21 dni. Następnie kolejne 21 dni
ogłasza się przetarg, po przetargu 21 dni na sporządzenie aktu notarialnego, także to się
wydłuża do dwóch trzech miesięcy. Jeżeli Przewodniczący Komisji uważa, żeby postawić tą
sprawę na najbliższą Komisję Rolniczo-Gospodarczą Rady Gminy to nie widzi problemu.
Marek Jeromin – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, iż w dniu 19 czerwca
2009 r. do Przewodniczącego Rady Gminy wpłynęła skarga złożona do Najwyższej Izby
Kontroli w Warszawie dotycząca działalności Wójta na terenie Gminy Suwałki. Z tego
względu, że większość tych tematów już była wielokrotnie rozpatrywana na Komisjach Rady
i częściowo także na sesjach zwrócił się o wprowadzenie do porządku obrad jako punkt 7 –
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy
Suwałki.
Przewodniczący Rady – Maciej Suchocki poddał pod głosowanie wprowadzenie
proponowanych zmian do porządku obrad:
- wprowadzenie: „Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie
w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowej położonej w obrębie
geodezyjnym Bród Nowy” – jako pkt. 16 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 „Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność
Wójta Gminy Suwałki ” – jako pkt 7. Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych. Głosów
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przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Za wprowadzeniem głosowało 15 radnych.
Proponowana zmiana do porządku obrad została przyjęta jednogłośnie.
Pan Maciej Suchocki - Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie porządek obrad wraz
z wprowadzonymi zmianami. Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za przyjęciem
porządku obrad głosowało 15 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Porządek obrad XXIV sesji został przyjęty jednogłośnie.
W związku z powyższym porządek obrad sesji po zmianach będzie obejmował:
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XXIII Sesji Rady Gminy Suwałki.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy oraz z wykonania uchwał w okresie
między sesjami.
5. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy Suwałki.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta
Gminy Suwałki.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Suwałki na
2009 rok.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Suwałki.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kuków Folwark, Kuków,
Korkliny, Trzciane i Bród Nowy w gminie Suwałki.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XIX/201/08 Rady Gminy
Suwałki z dnia 14 listopada 2008 r.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze
bezprzetargowej nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Magdalenowo
i Wigry.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi
Województwa Podlaskiego.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla
Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie
w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze
przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowej położonej w obrębie
geodezyjnym Bród Nowy.
17. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
18. Wnioski i oświadczenia.
19. Zamknięcie obrad.
Ad. 3
Przyjęcie protokołu z obrad XXIII Sesji Rady Gminy Suwałki.
Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z obrad XXIII Sesji wyłożony był do
wglądu w Urzędzie Gminy. Radni nie wnieśli uwag do protokołu. Następnie Przewodniczący
poddał pod głosowanie. Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za przyjęciem protokołu
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głosowało 15 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Protokół z XXIII
Sesji został przyjęty jednogłośnie przez Radę Gminy.
Ad. 4
Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy oraz z wykonania uchwał w okresie między
sesjami.
Zbigniew Mackiewicz – Z-ca Wójta przedstawił sprawozdanie z działalności Wójta Gminy
oraz z wykonania uchwał w okresie między sesjami - stanowi załącznik nr 5 i 6 do
protokołu.
Radni nie zgłosili uwag, w związku z powyższym sprawozdanie z działalności Wójta Gminy
i wykonania uchwał Rady Gminy z dnia 25 maja 2009 r. zostało przyjęte.
Ad. 5
Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy Suwałki.
Radny Marek Jeromin – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Suwałki zapoznał
ze sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy – sprawozdanie stanowi załącznik nr 7
do protokołu.
Radny Feliks Złotnik – Przewodniczący Komisji Rolniczo-Gospodarczej Rady Gminy
Suwałki zapoznał ze sprawozdaniem Komisji Rolniczo-Gospodarczej Rady Gminy –
sprawozdanie stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Radni nie zgłosili uwag do przedłożonego materiału w związku z powyższym sprawozdania
z działalności Komisji Rewizyjnej i Komisji Rolniczo-Gospodarczej Rady Gminy w okresie
między sesjami zostały przyjęte.
Ad. 6
Interpelacje i zapytania.
Radny Jarosław Wudkiewicz – zwrócił się:
- o zebranie poboczy na drogach gminnych. Zebrane zostało na drogach powiatowych a na
drogach gminnych nie jest zebrane.
- o pokoszenie rowów przy drogach gminnych ponieważ droga jest wąska i nie mogą się
samochody wymijać bo nie ma gdzie zjechać.
Radny Marian Wiszniewski – zwrócił się o remont drogi od wsi Trzciane przez las w kierunku
do „Bakutylu” ponieważ ktoś na drodze wykopał dziury i jest trudno przejechać.
Radny Powiatowy i sołtys wsi Wychodne Szwengier Stanisław – zapytał kiedy będzie boisko
w Zespole Szkół w Przebrodzie jak również zwrócił się do radnych, żeby pomyśleli
i zaplanowali środki w przyszłym budżecie gminy na budowę sali gimnastycznej
w Przebrodzie i rozbudowę klas ponieważ od nowego roku szkolnego będzie 170 uczniów
i będą lekcje prowadzone na dwie zmiany.
Sołtys wsi Bród Nowy – zapytał kiedy będzie robiony remont drogi we wsi Bród Nowy.
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Sołtys wsi Biała Woda – zapytał o strefę wiatrową, dlaczego większość wsi Biała Woda ma
zakaz budowy, kto ją nakreślił i na jakiej podstawie. W jakiej odległości można budować od
wiatraków. Budynek po byłej szkole w Białej Wodzie miał być przekazany dla OHP - zapytał
czy jest to prawdą, że nie będzie można tego budynku remontować i przekazać dla OHP.
Maciej Suchocki - Przewodniczący Rady zapytał jaka jest zasada sprzątania przystanków
ponieważ jest sezon turystyczny i przyjeżdża dużo turystów na domki i efekt jest taki, że
w poniedziałek rano na przystankach jest pełno śmieci.
Ad. 7
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta
Gminy Suwałki
Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady poinformował, że w dniu 19 czerwca 2009 r.
wpłynęło pismo Najwyższej Izby Kontroli Departament Strategii Kontrolnej Wydział Skarg
i Wniosków przekazujące według właściwości do rozpatrzenia skargę Pana Ryszarda
Jankowskiego na działalność Wójta Gminy Suwałki. Odczytał pismo NIK znak:
WSK/WSW/051/PJ/0952/09 z dnia 15 czerwca 2009 r.
W dniu 25 czerwca 2009 r. Komisja Rewizyjna Rady Gminy dokonała czynności
wyjaśniających. Komisja podjęła decyzję o wprowadzenie na sesję do porządku obrad
rozpatrzenie skargi na działalność Wójta.
Radna Maria Warakomska – odczytała skargę Ryszarda Jankowskiego z dnia 29 maja 2009 r.
skierowaną do Najwyższej Izby Kontroli w Warszawie.
Przewodniczący Rady poinformował, że wystąpił z pismem do Wójta Gminy o wyjaśnienie
zarzutów zawartych w skardze Pana Ryszarda Jankowskiego, w szczególności dotyczących
wyjaśnień:
1) w kwestii zarządzania majątkiem Gminy oraz warunków współpracy z firmą „Wodnik”
Pana Marka Wnuk;
2) w kwestii podpisania umowy z dnia 26.08.2008 r. na wykonanie sieci wodociągowokanalizacyjnej Płociczno-Osiedle, Płociczno-Tartak, Sobolewo, Krzywe z terminem
5.12.2008 r. zakończenia budowy sieci, w związku z podjętą w dniu 25.05.2009 r. Uchwałą
Nr XXIII/239/09 Rady Gminy Suwałki w sprawie zaciągnięcia kredytu z środków
Europejskiego Funduszu Wsi Polskiej na pokrycie wydatków związanych z realizacją
inwestycji pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Krzywe, Sobolewo,
Płociczno-Osiedle, Gawrych Ruda” oraz załączoną do przedmiotowej skargi dokumentacją;
2) w kwestii korespondencji skarżącego z dnia 2.10.2008 r. wysłanej do Wójta Gminy
Suwałki w sprawie drogi i wycinki lasu oraz otrzymanej odpowiedzi;
3) w kwestii drogi dojazdowej do „wieży komórkowej”, która stoi na placu parafialnym
i pobierania pieniędzy za tą „wieżę komórkową”;
4) w kwestii wyciętych drzew.
W kwestii zarządzania majątkiem Gminy oraz warunków współpracy z firmą „Wodnik” Pana
Marka Wnuk treść skargi podpisanej przez skarżącego nie porusza powyższych kwestii,
dlatego też nie wymagała wyjaśnienia.
Zbigniew Mackiewicz – Zastępca Wójta ustosunkował się do postawionych zarzutów.
Umowę na wykonanie sieci wodociągowo - kanalizacyjnej na trasie Płociczno-Osiedle,
Płociczno-Tartak, Gawrych Ruda, Sobolewo, Krzywe podpisano w dniu 26 sierpnia 2008 r.
z Przedsiębiorstwem Budownictwa Ogólnego KARWOWSKI-LIPA, Spółka jawna, 19-500
Gołdap, ul. Polna 2a. Termin zakończenia budowy sieci planowany jest na 5 grudnia
2009 r. W piśmie z dnia 25 listopada 2009 r. Nr IG.A. 341- 4/08 skierowanego do Pana Jana
Dziemianowicz popełniono omyłkę pisarską i zamiast rok 2009 wpisano rok 2008.
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Inwestycja obecnie jest realizowana między innymi w m. Płociczno-Osiedle. Zaciągnięcie
kredytu ze środków Europejskiego Funduszu Wsi Polskiej jest niezbędne na pokrycie
kosztów budowy sieci wodociągowej na powyższej trasie.
W dniu 2 października 2008 r. do urzędu wpłynęło pismo od Pana Ryszarda Jankowskiego,
na które otrzymał odpowiedź w dniu 15 października 2008 r. w części dotyczącej wycinki
drzew z lasu gminnego w miejscowości Płociczno-Osiedle. Zapoznał z treścią pisma, które
otrzymał Pan Ryszard Jankowski. Kserokopia pisma nr IG.J.7635-102/08 z dnia
15 października 2008 r. w załączeniu do protokołu.
Droga do cmentarza i jednocześnie do wieży przekaźnikowej telefonii komórkowej była
remontowana przez Parafię, i gmina nie ponosiła żadnych kosztów. Wieża zlokalizowana jest
na gruntach gminy i opłaty za użytkowanie działki wnoszone są na rzecz gminy.
Wycinka drzew z lasu stanowiącego własność gminy była prowadzona w ramach leśnej
gospodarki pielęgnacyjnej pod kontrolą i za zezwoleniem Starosty Suwalskiego – jako organu
właściwego w przedmiocie prowadzenia gospodarki leśnej w lasach niepaństwowych zgodnie
z ustawą z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2005 r. Nr 45 poz. 435 z późn. zm).
Pozyskane drzewo było przecierane w tartaku a uzyskany materiał został wykorzystany na
inwestycje prowadzone w tym czasie na terenie gminy oraz na pomoc materialną przekazaną
mieszkańcom gminy – pokrzywdzonym przez trąbę powietrzną w Okuniowcu, pogorzelcom
w Gawrych Rudzie i Płocicznie-Osiedle.
Radny Józef Jankowski zapytał czy wolno robić samowolę budowlaną, droga musi być
uwzględniona w planie zagospodarowania przestrzennego.
Zbigniew Mackiewicz - Z-ca Wójta odpowiedział, że jest to remont bieżący a nie budowa
drogi.
Radny Józef Jankowski – droga prawidłowa do cmentarza jest wyremontowana i do tego nie
mam pretensji.
Sołtys wsi Stary Folwark – zdaniem Płociczna wszystko co się robi to jest źle, nawet nowa
droga, która się pojawia też jest niedobrze.
Radny Adam Szczerbowski - żadna wieś w gminie nie jest tak faworyzowana jak Płociczno,
wszystko dostają: hale sportową, szkołę, drogi, wodociągi i też jest niedobrze a inne wsie
nawet nie mają dróg.
Radny Marian Wiszniewski – w gminie jest 48 sołectw a przez ten okres kiedy jest radnym
cały czas są problemy z sołectwem Płociczno, zażalenia do Prokuratury, donosy, oskarżenia.
Największa szkoła w gminie jest we wsi Przebród ale sala sportowa została wybudowana
w Płocicznie. W Przebrodzie giną dzieci bo do szkoły chodzą poboczem ponieważ nie ma
chodnika ale chodnik został wybudowany w Płocicznie. W budżecie gminy na 2009 r. jest
kilka pozycji na Płociczno a tylko jedna na wieś Przebród. Jeżeli żal mogą mieć to właśnie
mieszkańcy zachodniej części gminy a nie Płociczno. Wystąpił z propozycją do Pana
Ryszarda Jankowskiego Ryszarda - w następnym roku są wybory niech złoży kandydaturę na
Wójta, wygra i rządzi.
Zbigniew Mackiewicz - Z-ca Wójta wyjaśnił, że sprawę wycinki drzew badała Policja, było
wniesione zażalenie do Prokuratury Rejonowej, Prokuratury Okręgowej odmówiono
wszczęcia postępowania, czyli nie znaleziono żadnych podstaw, że Wójt Gminy zmarnował
cokolwiek, czy sprzedał drzewo i wziął za to pieniądze.
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Maciej Suchocki - Przewodniczący Rady zwrócił się do Ryszarda Jankowskiego
wnioskodawcy skargi czy ma coś do uzupełnienia.
Ryszard Jankowski – poinformował, że otrzymał ze Starostwa, że zostało wycięte 97,18 m³
drzewa ze 100 szt. Wyliczono, że ze 100 drzew otrzymano 97,18 m³. Pan Wójt powiadomił
Policję, że ktoś wyciął drzewa 3 szt. o średnicy pnia 10 cm to o kubaturze 1,31 m. Obliczył,
że z 20 drzew po 3,50 m to wychodzi 70 m³ a gdzie jeszcze drzewa 80 m³. Proszę powołać
komisję specjalną, kogoś z sołectwa a wyście sami powołali z mieszkańców nikogo nie było.
Stwierdzłi, że to są „bzdury”. Odnośnie wodociągu i kanalizacji pismo otrzymało każde
sołectwo i nie jest to pomyłką, że w 2008 roku miało być zakończone. Na portalu znalazł
informację techniczną, opisana została szczegółowa procedura wskazania warunków
i wykonania przyłączy we własnym zakresie przed odbiorem uzyskujące to będzie przekazane
2000 zł w przypadku nieruchomości w Sobolewie, które zaprojektowano. Posesje, które nie
znajdują się w projekcie muszą uzyskać warunki przyłączy, czyli Gawrych Ruda, Płociczno.
Za przyłącza mają zapłacić po 4 000 zł.
Maciej Suchocki - Przewodniczący Rady – zwrócił się do Pana Ryszarda Jankowskiego, że
rada gminy rozpatruje skargę a on wprowadza nowe wątki.
Sławomir Miotrs – radca prawny wyjaśnił, że skarga musi być rozpatrzona zgodnie z tym co
jest napisane. Jeśli pojawiają się nowe wątki to powinne nad nimi najpierw obradować
Komisje a nie może być takiej sytuacji, w której radni są stawiani w takim położeniu, że
muszą rozpatrywać jakieś nowe wątki. Rozmawiamy tylko i wyłącznie o tym dokumencie
i nie możemy rozmawiać o czym innym bo radni nie będą wtedy zaznajomieni z przedmiotem
skargi.
Ryszard Jankowski – właśnie do tego pisma, bo to nie tylko wyszczególnione mamy, że poszło
na wieś taką a taką a przecież w Gawrych Rudzie były też wycinane drzewa w innych
miejscowościach i gdzie poszły. Z Płociczna zostało wyciętych 130 drzew. Odnoście
kanalizacji dołączył też do skargi decyzję Starostwa Powiatowego w sprawie projektu
budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę sieci wodociągowej z przyłączami, sieci
kanalizacyjnej z przyłączami oraz przepompowni sieciowych w miejscowościach: PłocicznoOsiedle, Płociczno-Tartak, Gawrych Ruda, Sobolewo, Krzywe. Jest to decyzja wydana
w 2007 r. Zapytał radcy prawnego jaki okres czasu jest ważna taka decyzja.
Sławomir Mitros - Radca prawny odpowiedział, kilka lat.
Ryszard Jankowski – „o nie proszę Pana”
Sławomir Mitros - radca prawny – zwrócił się do Ryszarda Jankowskiego, żeby wskazał
gdzie jest napisany w tej decyzji termin zakończenia budowy.
Zbigniew Mackiewicz – Zastępca Wójta zwrócił się zapytaniem do Ryszarda Jankowskiego
cytat: „Panie Jankowski Ryszardzie mówi Pan, że Wójt tutaj oszukiwał, tak dalej – czy
stwierdzi Pan, że Wójt jest oszustem. Proszę odpowiedzieć tak lub nie.”
Ryszard Jankowski - zapytał cytat: „Proszę Pana czy Pan był przy odbiorze drzewa czy nie”
Zbigniew Mackiewicz – Zastępca Wójta – cytat: „ja Pana pytam, czy Pan twierdzi, że Wójt
jest oszustem, oszukał tutaj, tak lub nie”.
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Ryszard Jankowski – cytat: „słucham”.
Zbigniew Mackiewicz – Z-ca Wójta cytat: „czy twierdzi Pan, że Wójt jest oszustem i oszukał
tutaj gminę i naraził gminę”.
Ryszard Jankowski – cytat: „czy my wycięliśmy te drzewa, taka prawda”.
Zbigniew Mackiewicz – Zastępca Wójta Gminy cytat: „ale odpowie mi Pan na pytanie,
proszę mi odpowiedzieć na pytanie tak lub nie”.
Ryszard Jankowski – cytat: „tak”.
Zbigniew Mackiewicz – Zastępca Wójta cytat: „wszyscy słyszeli, że Wójt jest oszustem, także
w tej chwili - proszę to zaprotokołować. Wniosek trafi do Prokuratury do Policji za to, że
Pan mówi, że Wójt jest oszustem. Wszyscy słyszeli i na pewno będą powołani na świadków”.
Ryszard Jankowski – cytat: „a kto tak powiedział”.
Zbigniew Mackiewicz – Zastępca Wójta cytat: „no Pan odpowiedział tak”.
Maciej Suchocki- Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt
uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Suwałki. Udział
w głosowaniu wzięło 14 radnych (Radny Andrzej Safinowski nie brał udziału w głosowaniu
ponieważ wyszedł z sali obrad). Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, głosów
przeciwnych nie było, wstrzymał się w 1 radny. Podjęto większością głosów UCHWAŁĘ
Nr XXIV/253/09 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Suwałki –
stanowi załącznik nr 9 do protokołu
Przerwa 1040-1050
Po przerwie wznowiono obrady.
Ad. 8
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
Pani Ewa Sienkiewicz – Inspektor w/z pełniąca funkcję Skarbnika Gminy w imieniu Wójta
Gminy zwróciła się do Rady Gminy o przyjęcie dodatkowych zmian do przedłożonego
wcześniej projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok. W wyniku
zaproponowanych zmian nastąpiło zwiększenie planu dochodów o kwotę 234 311 zł;
zmniejszenie planu dochodów o kwotę 42 000 zł; zmniejszenie planu wydatków o kwotę
542 863 zł; zwiększenie planu wydatków o kwotę 735 174 zł.
Radny Feliks Złotnik – zapytał dlaczego w załączniku inwestycyjnym figuruje zapis –
Przebudowa drogi gminnej Zielone Kamedulskie - Dubowo Drugie skoro wypadła
z inwestycji.
Zbigniew Mackiewicz - Z-ca Wójta wyjaśnił, że Urząd Gminy wystąpił z pismem do
Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad zapytaniem jak będzie przebiegała obwodnica Suwałk
otrzymaliśmy odpowiedź, że projekt budowy drogi gminnej Zielone Kamedulskie-Dubowo
Drugie koliguje z obwodnicą Suwałk w związku z czym jest nie stosowne jej budowanie.
W chwili obecnej te środki znajdują się na tym zadaniu gdyż nie chcemy przerzucać na inne
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działanie ponieważ będziemy składali projekt na budowę drogi Kuków. W związku z tym
pieniądze te przejdą najprawdopodobniej na przyszły rok na tą inwestycję. Jeżeli będzie taka
potrzeba i rada zadecyduje, żeby te pieniądze przeznaczyć na inne działanie finansowe
zostaną przesunięte.
Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zaproponowane zmiany do
projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok. Udział w głosowaniu
wzięło 15 radnych. Za przyjęciem głosowało 15 radnych. Głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.
Ewa Sienkiewicz – Inspektor w/z pełniąca funkcję Skarbnika Gminy odczytała projekt
uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok wraz z zaproponowanymi
zmianami.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2009 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 XXIV/254/09
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok – stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
Ad. 9
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Suwałki.
Irena Walendzewicz – Kierownik GZEAS poinformowała, że niniejszą uchwałę należy
uaktualnić ponieważ: w Szkole Podstawowej w Płocicznie-Tartak, w skład której wchodzi
Oddział Przedszkolny nadano imię Lotników Polskich. Z dniem 1 września 2009 roku
przestanie funkcjonować II Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej z siedzibą w Szkole
Podstawowej nr 9 im. Włodzimierza Puchalskiego w Suwałkach. Szkoła Podstawowa im.
Marii Konopnickiej w Starym Folwarku, w skład której wchodzi Oddział Przedszkolny od
dnia 1 września 2008 roku wchodzi w skład Zespołu Szkół w Starym Folwarku. W związku
z likwidacją Szkoły Podstawowej w Brodzie Nowym nastąpiła również likwidacja Oddziału
Przedszkolnego funkcjonującego w tej placówce.
Radny Adam Nieszczerzewicz – zapytał w jakim wieku dzieci mogą iść do tych przedszkoli.
Irena Walendzewicz – Kierownik GZEAS – wyjaśniła, że dzieci w wieku sześciu lat,
natomiast od przyszłego roku w związku z nowelizacją ustawy o systemie oświaty od roku
2011 dzieci w wieku pięciu lat będą musiały obowiązkowo odbyć roczne przedszkole a od
2012 roku sześciolatki obowiązkowo pójdą do szkoły podstawowej.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu brało udział 15
radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było. Podjęto jednogłośnie UCHWAŁĘ NR XXIV/255/09
w sprawie ustalenia sieci publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych na terenie Gminy Suwałki - stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
Ad. 10
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kuków-Folwark, Kuków, Korkliny,
Trzciane i Bród Nowy w gminie Suwałki.
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Zbigniew Mackiewicz – Z-ca Wójta wyjaśnił, że obszar objęty granicami uchwały
o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego ma powierzchnię około 535 ha, jest to
w większości teren udokumentowanych złóż kruszywa naturalnego i oraz teren dla którego
obecnie złoża są dokumentowane lub inwestorzy uzyskali koncesje na poszukiwanie złóż.
Teren objęty granicami planu jest w niewielkim stopniu zabudowy, część obszaru objęta
planem to grunty rolne, lasy i zadrzewienia. Sporządzenie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu umożliwi i uporządkuje eksploatację
kruszywa. Konieczność opracowania niniejszego planu wynika również z ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Obszar wsi Kuków-Folwark, Korkliny,
Trzciane i Bród Nowy w gminie Suwałki jest obecnie największym obszarem eksploatacji
surowców mineralnych w gminie, w tym miejscu też znajdują się największe
udokumentowane zasoby surowcowe (głównie piasek, żwir). Grunty na obszarze opracowania
są w większości własnością prywatną osób fizycznych i prawnych. Właściciele działek
objętych zmianą planu mają więc prawo do wykorzystywania swych nieruchomości w sposób
przynoszący im pożytki i wnioskowania do organów gminy o przyjęcie pozwalających na to
ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Koszty sporządzenia
miejscowego planu ponosi inwestor.
Radny Józef Jankowski – będzie podjęta uchwała, ludzie zaczną eksploatować żwir a gmina
będzie musiała wnieść sprawę do sądu, żeby zapłacili za sporządzenie planu i gmina będzie
ponosiła koszty.
Zbigniew Mackiewicz – Z-ca Wójta – wyjaśnił, że koszty sądowe zasądzane się od osoby,
którą pozywamy i inne koszty od strony, która przegrywa. Gmina ma obowiązek
sporządzania planów miejscowych a w ustawie o planowaniu jest zapis, że koszty ponosi
inwestor.
Maciej Suchocki - Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu brało udział 15 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych,
głosów przeciwnych nie było, wstrzymał się od głosu 1 radny. Podjęto większością głosów
UCHWAŁĘ NR XXI/256/09 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kuków-Folwark, Kuków, Korkliny,
Trzciane i Bród Nowy w gminie Suwałki - stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
Ad. 11
Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XIX/201/08 Rady Gminy
Suwałki z dnia 14 listopada 2008 r.
Zbigniew Mackiewicz – Z-ca Wójta wyjaśnił, że w uchwale Nr XIX/201/08 Rady Gminy
Suwałki z dnia 14 listopada 2008 r. 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
wprowadza się zmianę § 2 pkt 3 oraz w § 5 dodaje się ust. 6. W trakcie realizacji zapisu w § 2
pkt 3, który brzmi „trudna sytuacja materialna dłużnika – to sytuacja, w której dochód na
osobę w rodzinie dłużnika nie przekracza 50 % - czyli 175,50 zł, kwoty kryterium
dochodowego określonego w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej za
miesiąc poprzedzający złożenia wniosku”, wynikło iż dochód na rodzinę musi być bardzo
niski, a dłużnikowi znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej, którego dochód nie
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przekracza 351 zł na osobę w rodzinie przysługuje prawo do świadczeń z pomocy społecznej
i tym samym jego dochód na członka w rodzinie wzrasta.
Do § 5 dodaje się ust. 6 dotyczący naliczania odsetek, w przypadku nie dotrzymania któregoś
z terminu w decyzji o rozłożeniu na raty. Zmiana wynika z braku odpowiedniego ustalenia
w kpa na temat kiedy powinny być naliczone odsetki w przypadku nie dotrzymania spłaty rat.
W § 5 dodaje się zapis z którego wynika, iż dłużnikowi nie dotrzymującemu spłaty rat
określonych w decyzji o rozłożeniu na raty kwoty zostaną naliczone odsetki od decyzji
pierwotnej ustalającej wysokość opłaty. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr
XIX/201/08 Rady Gminy Suwałki z dnia 14 listopada 2008 r. był omawiany na
poszczególnych Komisjach Rady Gminy.
Maciej Suchocki - Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wnioski Komisji Rady
Gminy Suwałki w sprawie ustalenia kryterium dochodowości na osobę w rodzinie dłużnika.
Komisja Rewizyjna Rady Gminy wnioskuje o ustalenie: - 100 % kwoty kryterium
dochodowego określonego w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej za
miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku – za głosowało 6 radnych.
Komisja Społeczna Rady Gminy wnioskuje o ustalenie: - 150 % kwoty kryterium
dochodowego określonego w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej za
miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku – za głosowało 4 radnych.
Komisja Rolniczo-Gospodarcza wnioskuje o ustalenie – 200 % kwoty kryterium
dochodowego określonego w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej za
miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku – za głosowało 5 radnych.
Większością głosów zostało przyjęte – „ trudna sytuacja materialna dłużnika – to sytuacja
w której dochód na osobę w rodzinie dłużnika nie przekracza 100 % kwoty kryterium
dochodowego określonego w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej za
miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku”.
Maciej Suchocki - Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu brało udział 15 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych,
głosów przeciwnych nie było, wstrzymał się od głosu 1 radny. Podjęto większością głosów
UCHWAŁĘ Nr XXIV/257/09 zmieniającą uchwałę Nr XIX/201/08 Rady Gminy Suwałki
z dnia 14 listopada 2008 r. - stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
Ad. 12
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze
bezprzetargowej nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Magdalenowo
i Wigry.
Zbigniew Mackiewicz – Z-ca Wójta wyjaśnił, że Wigierski Park Narodowy wystąpił
o sprzedaż działki o pow. około 3 ha położonej na Półwyspie Wigierskim. WPN występuje
o środki finansowe do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. W chwili obecnej ten
grunt jest dzierżawiony a czynsz dzierżawy wynosi około 900 zł.
Radny Adam Szczerbowski – zapytał czy ten grunt można sprzedać w drodze przetargowej.
Zbigniew Mackiewicz – Z-ca Wójta wyjaśnił, że są dwie formy sprzedaży w drodze
bezprzetargowej lub w drodze przetargu nieograniczonego. W przypadku kiedy cena zostanie
wylicytowana, Park w ciągu 30 dni ma prawo pierwszeństwa kupna za taką cenę, która
została wylicytowa na przetargu.
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Radny Jarosław Wudkiewicz wystąpił z wnioskiem o sprzedaż nieruchomości położonej
w obrębie ewidencyjnym Magdalenowo i Wigry w drodze przetargu nieograniczonego.
Radny Józef Jankowski – zwrócił się o zapoznanie się z art. 50 ustawy o samorządzie gminy.
Stwierdził, że mienie komunalne to majątek gminy, który należy strzec i szanować i jak
największe korzyści z tego mieć, więc rada powinna podjąć właściwszą decyzję w tej
sprawie.
Radny Henryk Butkiewicz - odczytał art. 50 ustawy o samorządzie gminnym.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek Radnego Jarosława Wudkiewicza
o sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Magdalenowo i Wigry
w drodze przetargu nieograniczonego. W głosowaniu brało udział 15 radnych. Za przyjęciem
wniosku głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Wniosek
został przyjęty jednogłośnie.
Zbigniew Mackiewicz – Z-ca Wójta odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
zbycie w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowej położonej w obrębie
ewidencyjnym Magdalenowo i Wigry.
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.
Rada Gminy jednogłośnie podjęła UCHWAŁĘ Nr XXIV/258/09 w sprawie wyrażenia
zgody na zbycie w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowej
położonej w obrębie ewidencyjnym Magdalenowo i Wigry - stanowi załącznik nr 14 do
protokołu.
Ad. 13
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi
Województwa Podlaskiego.
Zbigniew Mackiewicz - Z-ca Wójta poinformował, że w celu poprawy bezpieczeństwa
rowerzystów oraz pieszych na odcinku Suwałki-Poddubówek Gmina zamierza wspólnie
z Podlaskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Białymstoku wybudować ścieżkę rowerową
na w/w odcinku.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały. W związku z tym
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. Udział w głosowaniu wzięło
15 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. Głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było. Rada Gminy jednogłośnie podjęła UCHWAŁĘ Nr
XXIV/259/09 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa
Podlaskiego - stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
Ad. 14
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla
Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku.
Dariusz Saweliew – Kierownik Ref. ds. PSG wyjaśnił, że w okresie letnim na terenie Gminy
Suwałki, zwłaszcza w jej turystycznych miejscowościach, znacząco wzrasta liczba osób
przebywających w celach turystycznych. Są to osoby z Miasta Suwałki oraz przyjezdni
z całego kraju, zwłaszcza to prawdopodobieństwo wystąpienia wykroczeń i przestępstw. Ze
względu na brak na terenie gminy posterunku policji, który mógłby dbać o bezpieczeństwo
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turystów i mieszkańców, gmina wzorem lat ubiegłych chce zapewnić w okresie wakacyjnym
patrol policji w turystycznych miejscowościach gminy. W tym celu zostanie podpisane
porozumienie z Wojewódzką Komendą Policji w Białymstoku i przekazana kwota 6 000 zł
z przeznaczeniem dla Miejskiej Komendy Policji w Suwałkach, która zapewni patrole policji
w okresie wakacyjnym w miejscowościach turystycznych.
Radny Józef Jankowski – dlaczego gmina ma dofinansowywać Policję, Premier powiedział,
że dla policji i na szkolnictwo będą pieniądze.
Radna Malinowska Wiesława – wystąpiła z wnioskiem o przekazanie kwoty 3 000 zł dla
Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku skoro nie będzie stałego posterunku. Głównie
jest potrzeba, żeby był stały posterunek co by zapewniło bezpieczeństwo szczególnie
w godzinach nocnych.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek o przekazanie kwoty 3 000 zł dla
Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku. W głosowaniu udział brało 15 radnych: za
głosowało 3 radnych, przeciw 9 radnych, wstrzymało się od głosu 2 radnych. Wniosek nie
został przyjęty.
Maciej Suchocki - Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie
przekazania środków finansowych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w
Białymstoku.
W głosowaniu brało udział 15 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 3 radnych, przeciw
7 radnych, wstrzymało się od głosu 5 radnych. Rada Gminy nie podjęła uchwały w
sprawie przekazania środków finansowych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w
Białymstoku.
Ad. 15
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie
w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
Zbigniew Mackiewicz – Z-ca Wójta poinformował, że na podstawie art. 1 ust. 1 ustawy z dnia
20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim rada gminy rozstrzyga o wyodrębnieniu w budżecie
gminy środków stanowiących fundusz sołecki. Fundusz sołecki są to pieniądze w budżecie
gminy zagwarantowane dla sołectwa na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie
warunków życia mieszkańców. To rada gminy decyduje o wyodrębnieniu w budżecie gminy
funduszu sołeckiego. Rada gminy podejmuje w terminie do 31 marca (a w 2009 r. w terminie
do 30 czerwca) uchwałę, w której wyraża albo nie wyraża zgody na wyodrębnienie funduszu
sołeckiego w następnym roku. Rada gminy może także nie zgodzić się na powstanie funduszu
sołeckiego w danej gminie. Pieniądze z funduszu sołeckiego można przeznaczyć na realizację
tych zadań gminy, które będą służyły poprawie życia mieszkańców danego sołectwa. Aby
otrzymać środki z funduszu sołeckiego: Musi zostać zwołane zebranie wiejskie, na którym
zostanie uchwalony wniosek o przyznanie środków z funduszu sołeckiego. Wniosek może
być uchwalony z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich
mieszkańców sołectwa. We wniosku należy wskazać co mieszkańcy chcą zrobić (wraz
z uzasadnieniem słuszności podjętych działań) oraz podać przewidywalny koszt tych prac.
Należy pamiętać, aby wysokość kosztów wskazanych we wniosku nie była wyższa niż ta,
która została określona dla danego sołectwa. Informacja o wysokości przysługujących na
sołectwo wniosków będzie przekazana przez wójta, w terminie do dnia 30 września roku
poprzedzającego rok, w którym chcemy otrzymać pieniądze. Jeżeli wójt oceni, że wniosek
jest prawidłowo sporządzony to przekazuje go radzie gminy. Wójt może oceniać, czy
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mieszkańcy sołectwa wybrali słusznie lub popierane przez niego zadania. O tych sprawach
decyduje zebranie wiejskie, a wójt może sprawdzić, czy sołectwo prawidłowo uchwaliło i
sporządziło wniosek.
Jeżeli natomiast wniosek nie jest prawidłowy to wójt:
− w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku informuje sołtysa,
− sołtys może zgodzić się z oceną wójta (i nic dalej nie robić, wtedy sołectwo nie
otrzyma pieniędzy), lub
− w terminie do 7 dni od otrzymania tej informacji - przekazać ponownie wniosek (który
można poprawić, uzupełnić) do rady gminy za pośrednictwem wójta,
− w przypadku złożenia ponownie wniosku przez sołtysa, rada gminy rozpatruje ten
wniosek w terminie 30 dni od jego otrzymania. Wójt musi uwzględnić rozstrzygnięcie
rady gminy w tym zakresie- dlatego jest obowiązany wpisać środki finansowe na
realizację zadań wskazanych we wniosku- w odpowiednich pozycjach projektu
budżetu gminy.
Wójt może odrzucić wniosek wtedy, gdy nie spełnia on określonych warunków (zawiera
błędy) o których mowa w ustawie o funduszu sołeckim. Te błędy to np.: - wniosek nie jest
uchwalony przez zebranie wiejskie, - we wniosku nie wskazano na co mają zostać
przeznaczone pieniądze, - wniosek nie zawiera uzasadnienia, - nie podano przewidywalnych
kosztów lub koszty przewyższają te, które zostały określone dla danego sołectwa, - wniosek
został przekazany do wójta po 30 września roku poprzedzającego rok, w którym chcemy
otrzymać pieniądze.
Rada gminy nie musi przyjąć wszystkich wniosków sołectw. Rada uchwalając budżet gminy
może odrzucić wniosek sołectwa, w przypadku gdy uzna, że zadania, które sołectwo chce
realizować nie spełniają warunków, które zostały określone w ustawie o funduszu sołeckim
(np. wniosek dotyczy remontu prywatnego ogrodzenia działki sołtysa czy też wymiany okien
w jego budynku). Pieniądze z funduszu sołeckiego mają służyć realizacji zadań gminy, które
będą służyły poprawie życia mieszkańców. Przeznaczenie funduszu na inny cel spowoduje
odrzucenie wniosku przez urząd. Pieniądze przyznawane są na dany rok i wtedy należy je
wydać. Pieniędzy tych nie można wydać w następnym roku. Sołtys sam nie będzie wydawał
pieniędzy - tą sprawą będzie musiał zająć się urząd gminy. Korzyścią dla gminy są dodatkowe
pieniądze z budżetu państwa, które w przypadku nie utworzenia funduszu nie będą
przysługiwać. Dodatkowo środki będą odpowiednio wynosić 10, 20, 30% wykonanych
wydatków. Najwyższe dofinansowanie będą otrzymywać gminy o najniższych dochodach,
zaś najmniejsze - gminy najbogatsze. Minister właściwy do spraw finansów publicznych
określi, w drodze rozporządzenia, tryb zwrotu części wydatków gmin w ramach funduszu,
kierując się potrzebą zapewnienia środków finansowych dla gmin. Do dnia wejścia w życie
w. w. rozporządzenia gminy nie będą otrzymywać pieniędzy z budżetu państwa.
Radny Marian Wiszniewski – jego zdaniem to te pieniądze przydały by się ale jak wieś
otrzyma kwotę np. 5 000 zł to jest zbyt mało, żeby można było jakąś inwestycję zrealizować.
Radny Feliks Złotnik – uważa, że jest to sprawa danego sołectwa i dla radnego jest to trudna
sprawa podejmowania decyzji za kilka wsi jak np. w jego przypadku za sześć sołectw. Każde z
sołectw powinno wypowiedzieć się w tej sprawie.
Sołtys wsi Stary Folwark – co roku w miesiącu wrześniu sołectwa składają wnioski do
budżetu gminy i część tych zadań jest realizowana przez gminę. Trzeba mieć świadomość, że
pozyskując ten fundusz trzeba większego zaangażowania społeczności, bo nie możemy czekać,
że dadzą nam pieniądze i już coś zrobimy. Wszędzie trzeba liczyć na zaangażowanie
mieszkańców, które jest naprawdę nikłe. Jeżeli coś chcemy zrobić dla miejscowości to
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musimy się wszyscy angażować a na zebranie gdzie jest prawie 300 mieszkańców przychodzi
tylko 17 osób. Jeżeli podejmiemy jakieś decyzje to musimy być świadomi, że to kilka osób ma
robić. Więc na dzień dzisiejszy kiedy gmina na takie inwestycje przed sobą może zostawmy na
tym co dotychczas było. Może w przyszłości kiedy ma terenie gminy wszystkie wsie będą miały
wodociągi, kanalizację będzie można realizować większe zadania i ten fundusz zabezpieczyć.
Radny Józef Jankowski – nie zgadza się z Panią sołtys ponieważ w swej kadencji jak jest
radnym złożył 82 wnioski to może 15-10% zostało uwzględnionych, tylko minimalna część
zrobiona. Wcześniej czy później fundusz zostanie wprowadzony więc należy podjąć uchwałę a
dalszy bieg sprawy oddać sołtysom.
Maciej Suchocki -Przewodniczący Rady – jest zdania aby nie wyodrębniać w budżecie gminy na 2010
środków stanowiących fundusz sołecki ze względu na to, że gmina prowadzi bardzo duże inwestycje
i w chwili obecnej nie jest wiadome w jaki sposób realizować te fundusze. Uważa, że należy
przedyskutować w miejscowościach jak ludzie to widzą i jeżeli będzie taka potrzeba wtedy
zdecydujemy.

Sołtys wsi Dubowo Pierwsze – na spotkaniu Krajowym Zrzeszenia Sołtysów i Wojewódzkich
Zrzeszeniach Sołtysów było podjęte, że fundusz sołecki przyznaje się dla każdej wsi, większa
wieś otrzymuje więcej pieniędzy i te pieniądze będzie można łączyć.
Przewodniczący Rady – na pewno w jakiś sposób te pieniądze będzie można łączyć np. trzy
wsie ale czy będzie możliwość zrobienia drogi, przy której leży 10 sołectw za kwotę
200 000 zł.
Maciej Suchocki - Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W głosowaniu brało udział 15 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Podjęto jednogłośnie UCHWAŁĘ NR
XXIV/260/09 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków
stanowiących fundusz sołecki - stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
Ad.16
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze
przetargu nieograniczonego nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Bród
Nowy.
Radni nie wnieśli uwag do przedłożonego projektu uchwały.
Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W głosowaniu brało udział 15 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Rada Gminy jednogłośnie podjęła
UCHWAŁĘ NR XXIV/261/09 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze
przetargu nieograniczonego nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Bród
Nowy - stanowi załącznik nr 17 do protokołu.
Ad. 17
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
Zbigniew Mackiewicz – Z-ca Wójta Gminy udzielił odpowiedzi na zapytania:
- Odnośnie zebrania poboczy na drogach gminnych – wyjaśnił, że na dzień dzisiejszy musimy
się zorientować jaki będzie koszt i na drogach asfaltowych gdzie pobocza są wyżej asfaltu
zostaną obniżone.
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- Odnośnie koszenia rowów na drogach gminnych – wyjaśnił, że w miarę możliwości są
wykaszane rowy przy drogach gminnych i będziemy starali się systematycznie te drogi
wykaszać.
- W sprawie drogi od wsi Trzciane w kierunku do „Bakutilu” – poinformował, że zostanie
sprawdzone w terenie i jeżeli potwierdzi się fakt, że wymaga remontu, droga zostanie
naprawiona.
- Odnośnie drogi we wsi Bród Nowy – wyjaśnił, że remont drogi w Brodzie Nowym – na
odcinku do drogi wojewódzkiej jest zaplanowany w budżecie gminy na 2009 r. do
wykonania i w tym roku będzie zrobiony.
- Odnośnie strefy oddziaływania elektrowni wiatrowych na tereny sąsiednie w kierunku
dalszej rozbudowy, inwestowania – wyjaśnił, że plan miejscowy, który był sporządzany
pozwala a nawet wymusza do składania wniosków do planu i wypowiadania się
w dwóch formach poprzez składanie wniosków a później jeszcze skarżenie jeżeli rada
gminy, czy też Wójt nie ujmie danego wniosku w planie miejscowym. To zapewnia czynny
udział dla strony w podejmowaniu i przeznaczeniu gruntu pod budownictwo. Plany
miejscowe to jest instytucja, która ogranicza w pewien sposób ale też daje możliwość
zmiany przekształcenia gruntu na inne różne funkcje, czy budownictwo mieszkaniowe, czy
usługowe czy inne funkcje. W tym przypadku plan miejscowy był sporządzany i każdy miał
do tego wgląd. Zainteresowanie było bardzo małe. Rzeczywiście w strefie oddziaływania
niektórych inwestycji na tym terenie nie będzie można prowadzić. Zostały w tym planie
wydzielone tereny pod budownictwo mieszkaniowe. Jest też zapis odnośnie zabudowy
zagrodowej rolnej na terenach rolnych, że nie można się budować. Jest też strefa zakazująca
zupełnej zabudowy w różnym promieniu w zależności od raportu oddziaływania na
środowisko, odnośnie hałasu jaki będzie wytwarzany przez te elektrownie wiatrowe.
Rzeczywiście w niektórych miejscach nie będzie można się budować. Przy sporządzaniu
tego planu były robione ekspertyzy ekofizjograficzne i były robione badania decybeli.
- Odnośnie budynku po byłej szkole w Białej Wodzie – wyjaśnił, że rada gminy podjęta
uchwałę w sprawie przekazania budynku dla OHP ale wynikła sprawa, że trzeba tą
nieruchomość podzielić. Okazuje, że tej nieruchomości nie można podzielić bo zgodnie
z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wsi Biała Woda
jest zakaz podziału. Kiedy plan miejscowy był opracowywany gmina jeszcze nie była
właścicielem budynku po byłej szkole. Nie jest wykluczone, że trzeba będzie dokonać
zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Na pewno jeszcze raz
potrzebne będzie spotkanie z dyrektorem OHP, czy na takich warunkach jakie są w planie
miejscowym, OHP będzie chciało ten budynek przejąć.
- Odnośnie sprzątania przystanków autobusowych – wyjaśnił, że sprzątanie przystanków
należy do przewoźnika. Gmina niejednokrotnie sprząta te przystanki. Było wystosowane
pismo w sprawie sprzątania przystanków. Urząd Gminy wystosuje kolejne pismo w tej
sprawie.
Dariusz Saweliew – Kierownik Ref. ds. PSG wyjaśnił odnośnie boiska w Zespole Szkół
w Przebrodzie. W budżecie gminy na 2009 r. są zaplanowane są środki finansowe na budowę
boiska sportowego przy Zespole Szkół w Przebrodzie. W miesiącu wrześniu br. będzie
jednoznaczne stanowisko określające jakie to boisko ma być, jakiej wielkości i jakie funkcje
ma spełniać.
Ad. 24
Wnioski i oświadczenia.
Dariusz Saweliew – Kierownik – Ref. ds. PSG poinformował, że:
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- został zgłoszony konkurs na ogródek przydomowy. Wnioski można pobrać w urzędzie
gminy, więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej urzędu gminy
- został złożony wniosek Polska-Litwa na drugą część wodno-kanalizacyjną WigryMagdalenowo. Nasz wniosek został dobrze oceniony i zaakceptowany do realizacji. My
jako urząd odpowiadamy za całość tej inwestycji po dwóch stronach.
Zbigniew Mackiewicz – Z-ca Wójta – poinformował, że Okręgowa Stacja ChemicznoRolnicza w Białymstoku przeprowadza badania gleby, które będą dofinansowane w 50 %
przez gminę.
Sołtys wsi Stary Folwark zaprosiła na piknik integracyjny, który jest współorganizowany
z urzędem gminy, kołem gospodyń wiejskich i radą sołecką Stary Folwark w dniu 27.06.2009
r. w Starym Folwarku.
Sołtys wsi – Biała Woda – zwrócił się z prośbą, żeby w porządku obrad sesji był punkt
w którym sołtys miałby możliwość wypowiedzi.
Maciej Suchocki - Przewodniczący Rady odpowiedział, że na następnej sesji w porządku
obrad będzie punkt - Zapytania i interpelacji sołtysów.
Radny Józef Jankowski – cytat: „w związku z tym, że mam 72 lata, bardzo ciężki stan
zdrowia, być może dalsze nasze spotkanie nie będzie w tej radzie, więc chciałem złożyć
oświadczenie. W dniu 4 czerwca 2009 r. był na obchodach uroczystości w Gdańsku. Na tych
uroczystościach spotkałem wielu znajomych bo kiedyś byłem w solidarności walczącej. Moje
było rozpropagowanie i kolportaż prasy podziemnej. Za tą swoją działalność byłem
zwalczany tak jak wszyscy zwalczali tą solidarność towarzysze, tak jak między innymi
towarzysz Butkiewicz budowniczy socjalizmu, towarzysz Chołko, który w 1980 roku
awansował na Komendanta Straży, który przy mnie budował socjalizm i swoimi działaniami
robił na niekorzyść solidarności”.
Część radnych wyszła z sali obrad: radny Feliks Złotnik, Radny Henryk Butkiewicz, Radny
Andrzeja Safinowski, Radny Jarosław Wudkiewicz, Radny Adam Nieszczerzewicz.
Radny Józef Jankowski w dalszym ciągu kontynuował: Gdyby nie solidarność nie przemiany
ustroju na pewno tutaj nas nie wielu by było a niektórzy to nawet nie pamiętają co było.
W 1956 roku kiedy za udział, bo brałem nauki w Poznaniu, za udział w rozruchu 1956 r.
aresztowany byłem bez wyroku, bez niczego w więzieniu młodzieżowym osadzili w Iławie.
Miałem wielkie kłopoty, żeby ukończyć szkołę średnią. Od tej pory czasu zaczęła się moja
opozycyjna działalność – odczytał komunikat, za który poniósł duże konsekwencje. W dniu
14 lutego 1981 r. zostałem wtedy aresztowany ale, że dzięki policjantowi z Gawrych Rudy,
który spałował mnie i wygonił z aresztu. To takie zakończenie było tej mojej wielkiej akcji.
Po tym wszystkim paszport PRL otrzymałem z IPENU, kartę przekroczenia granicy bez
powrotu. W dniu 29 lutego już jako uciekinier byłem w kolonii. Bardzo były ciężkie losy,
trzeba było przejść przez obóz w Austrii. Poprosiłem związki Stanów Zjednoczonych
i Kanady, otrzymałem wizę kanadyjską, Kanada mnie przyjęła. Byłem do 1988 roku kiedy
Sejm 4 czerwca 1988 roku i Pani Szczepkowska ogłosiła, że już komunistów nie ma, komuna
upadła wtedy można było wracać do kraju swobodnie. Całe moje życie składa się żeby być
w opozycji, nigdy dla siebie. Jeśli zwróciłem uwagę kiedyś, towarzyszu Butkiewicz
powinieneś zrezygnować, nie może być żeby komuna rządziła gminą. Pan jako zwalczał
solidarność tego ustroju Pan jest Wiceprzewodniczącym i za sumę dwukrotnie większą jak
poprzednia zastępca przewodniczącego miała. Po to, że zwalczał ten ustrój solidarności to
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teraz się wynagradza komuchów. Taki stan rzeczy nie może być. Kiedy zwracałem uwagę dla
Pana Butkiewicz, to nosił pismo, że złoży, będzie rezygnował z tego. Niedopuszczalne jest
żeby dzisiaj w ustroju jak jeszcze jestem poniżany przez Wójta szkalowany, że to ja obrażam
spółkę, że to przedstawia dowody inne historie. Ile rzeczy, przykrości poniosłem z tego tytułu,
że ja niby jakieś działki załatwiałem, że to, że tamto, absolutnie nie miało miejsce, proszę jeśli
ktoś nie wierzy proszę zajrzeć do protokołów z posiedzeń sesji od 29.12.2007 r. jak byłem
szkalowany, za co. Siedem razy w kadencji przez Pana został odebrany głos na sesji za
prawdę, za co. Wyżaliłem się dla tych swoich przedstawicieli, kiedy opowiedziałem
wszystkie rzeczy, nie uwierzyli. I dalsze losy potoczą się szybko, bo obiecane mam, że na
pewno będzie inaczej. Nie będzie tak, jak Wójt mi pisze, kiedy na sesji powiedziałem, żeby
przeprosił za te wszystkie, bo przedłożyłem dokumenty, że nie jestem winien dla spółki,
nikogo nie okradłem i nic nie jestem winien dla spółki , nikogo nie okradłem i nic nie mam,
niczego się nie dorobiłem. To on napisał w piśmie, nie będzie przepraszał, bo ma dowody, że
ja okradłem spółkę. Tak to wygląda cała rzeczywistość. Ile ja przeszedłem, musiałem
zostawić czworo dzieci i uciekać za granicę. Dzisiaj jestem poniżany. Ten towarzysz który
zwalczał, pałowanie robił w tej wielkiej akcji przekazania tego budynku na Noniewicza”.
Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady zwrócił się do Radnego Józefa Jankowskiego
o złożenie oświadczenia.
Radny Józef Jankowski – „oświadczam, że ta sprawa musi być wzięta poważnie, nie jest
zakończona, zwróciłem się do najwyższych władz państwowych w tej sprawie, nie może
w dalszym ciągu tak być, nie może gminą towarzysz rządzić ani radą zastępca
przewodniczącego nie może tak być. Do rady się zwracam, zwróćcie uwagę, podejmijcie
odpowiednie środki. I uchwałę podjąć trzeba bo przecież nie zawdzięczacie tutaj, że
Butkiewicz starał się zlikwidować solidarność”
Maciej Suchocki - Przewodniczący Rady zwrócił się do Radnego Jankowskiego – „niech Pan
uważa co Pan mówi”.
Radny Józef Jankowski – „mówię prawdę bo był w tym resorcie milicji a milicja miała za
zadanie zwalczanie, która miała za zadanie zwalczanie solidarności, nie tylko milicja,
komitety, wszelkie partie, cały rząd PRL był na tym, że trzeba zwalczać solidarność”.
Radna Maria Warakomska – to może wybaczyć jak ktoś zawinił, zapomnieć.
Ad 19
Zamknięcie obrad.
Pan Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady Gminy po wyczerpaniu porządku obrad
zamknął obrady XXIV Sesji Rady Gminy Suwałki.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokołowała
Halina Marcinkiewicz

Przewodniczący Rady
Maciej Suchocki
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