P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/09
z obrad XXVII Sesji Rady Gminy Suwałki w dniu 28 września 2009 roku.
Obrady Sesji trwały od godz. 800 – 1000 w sali Urzędu Gminy Suwałki.
Obrady XXVII 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: Tadeusz Chołko – Wójt Gminy, Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz
Gminy, Danuta Bućko – Skarbnik Gminy, Alicja Przekop – Kierownik Ref. ds.
Inwestycyjnych i Gospodarczych, Katarzyna Jabłońska – Kierownik Ref. ds. Planowania
Przestrzennego, Dariusz Saweliew – Kierownik Referatu ds. Polityki SpołecznoGospodarczej, Teresa Suchocka – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suwałkach,
Cezary Folejewski – radca prawny, Sławomir Mitros – radca prawny, Szymon Pawłowski –
mieszkaniec wsi Okuniowiec, Zofia Tarasiewicz – mieszkanka wsi Tartak, sołtysi wsi - listy
obecności stanowią załączniki nr 2-4 w załączeniu do protokołu.
Ad. 1
Otwarcie obrad.
Pan Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady otworzył obrady XXVII 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.
Pan Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady zapytał, czy Radni chcieliby wnieść uwagi
bądź propozycje do przedstawionego porządku obrad.
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Do porządku obrad radni nie zgłosili uwag, wobec czego Przewodniczący Rady poddał pod
głosowanie porządek obrad. Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za przyjęciem
porządku obrad głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Porządek obrad XXVII Sesji Rady Gminy Suwałki został przyjęty jednogłośnie.
Porządek obrad jest następujący:
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XXVI 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 oraz kierowników jednostek pomocniczych.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Lokalna
Grupa Rybacka (LGR) „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie”.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XVI/165/08 Rady Gminy
Suwałki z dnia 31 lipca 2008 r.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne
przekazanie nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Biała Woda.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze
bezprzetargowej nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Magdalenowo
i Wigry.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiany działek w obrębie ewidencyjnym
Potasznia.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiany działek w obrębie ewidencyjnym
Potasznia.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nabycia gruntów w obrębie ewidencyjnym
Potasznia.
15. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
16. Wnioski i oświadczenia.
17. Zamknięcie obrad.
Ad. 3
Przyjęcie protokołu z obrad XXVI Sesji Rady Gminy Suwałki.
Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z obrad XXVI Sesji wyłożony był do
wglądu w Urzędzie Gminy. Radni nie wnieśli uwag do protokołu. Następnie Przewodniczący
poddał pod głosowanie. Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za przyjęciem protokołu
głosowało 15 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Protokół z XXVI
Sesji został przyjęty jednogłośnie przez Radę Gminy.
Tadeusz Chołko – Wójt Gminy i Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady wręczyli dyplom
i medal patrona rolników św. Izydora za całokształt działalności w zakresie agroturystyki dla
Zofii Tarasiewicz ze wsi Tartak.
Ad. 4
Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy oraz z wykonania uchwał w okresie między
sesjami.
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Tadeusz Chołko – Wójt Gminy przedstawił sprawozdanie z działalności Wójta Gminy
Suwałki za okres od dnia 27 sierpnia 2009 r. do dnia 25 września 2009 r.- stanowi załącznik
nr 5 do protokołu.
Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy przedstawił sprawozdanie z wykonania uchwał
Rady Gminy podjętych na XXVI sesji w dniu 27 sierpnia 2009 r. – stanowi załącznik nr 6 do
protokołu.
Radni nie zgłosili uwag, w związku z powyższym sprawozdanie z działalności Wójta Gminy
i wykonania uchwał Rady Gminy z dnia 27 sierpnia 2009 r. zostały 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.
Radny Józef Jankowski zgłosił uwagi do sprawozdania Komisji Rolniczo-Gospodarczej
i Komisji Rewizyjnej Rady Gminy. Dlaczego Komisja Rolniczo-Gospodarcza Rady Gminy
dwa razy rozpatrywała wniosek Tartaku Płociczno Spółka z o. o. o opracowanie miejscowego
planu na posiedzeniu w dniu 17 czerwca 2009 r. i na następnym posiedzeniu w dniu
15 września 2009 r. Następna sprawa dotyczy podwyższenia wynagrodzenia dla Wójta
Gminy. Jak ostatnio były podwyżki prasa napisała, że najwyższe pobory w powiecie. Gdy
budżet gminy jest na minus ponad 6 mln zł, to czy jest czas i sens mówić o podwyżkach dla
Wójta. Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała podwyższenie wynagrodzenia ze
względów na to, że Wójt uczestniczył w konkursie Wójta Roku. Czy komisja wie, ile gmina
poniosła na ten konkurs, jakie pieniądze poszły, my nic nie wiemy, ile głosów mieszkańcy
oddali na Pana Chołkę. Chociaż jestem w opozycji ale oddałem swój głos zaraz na początku
nie dlatego żeby się „podlizać” tylko jako patriotyzm lokalny uważałem dla Wójta oddać swój
głos. Wiem, że w szkole w Płocicznie-Tartak kiedy była grupa młodzieży z Warszawy to
Wójt rozdawał numerki, żeby ci uczniowie dzwonili i oddawali głos. To nie w ten sposóbmieszkańcy mają zagłosować na swego Wójta nie obcy gdzieś tam z Warszawy, to się nie
liczy.
Radny Feliks Złotnik – Przewodniczący Komisji Rolniczo-Gospodarczej stwierdził, że tylko
nie zauważa ten, kto nie chce to tego zauważyć, ile Wójt wkłada starań w pozyskanie
środków zewnętrznych. Komisja oceniając pozytywnie dotychczasową pracę i osiągnięcia
zaproponowała podnieść wynagrodzenie. Za dobre wyniki każdy powinien być
wynagradzany czy uczeń, sportowiec, czy pracownik.
Radny Butkiewicz Henryk – członek Komisji Rolniczo-Gospodarczej wyjaśnił, że Komisja
Rolniczo-Gospodarcza rozpatrywała dwa razy wniosek Tartaku Płociczno Spółka z o. o
dlatego, że drugi raz wpłynęło pismo od Tartaku Płociczno. Nie byli zadowoleni
z pierwszego rozstrzygnięcia sprawy więc wystąpili po raz drugi z wnioskiem, napiszą trzeci
raz to również Komisja rozpatrzy.
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Radna Wiesława Malinowska – Przewodnicząca Komisji Społecznej Rady Gminy Suwałki
zapoznała ze sprawozdaniem Komisji Społecznej Rady Gminy – sprawozdanie stanowi
załącznik nr 9 do protokołu.
Sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej, Komisji Rolniczo-Gospodarczej i Komisji
Społecznej Rady Gminy w okresie między sesjami zostały przyjęte.
Ad. 6
Interpelacje i zapytania radnych oraz kierowników jednostek pomocniczych.
Radny Marek Jeromin – zapytał jaka jest procedura podłączenia sieci kanalizacyjnej do
budynku, czy sieć jest już przekazana dla Spółki wodnej, czy podłączenie może wykonać inna
firma.
Radny Feliks Złotnik – zapytał czy już do gminy wpływają podatki od fermy wiatraków.
Radny Józef Jankowski – od 2007 roku nie jest mu wiadome kto z rolników na dożynkach
gminnych został odznaczony medalem. W tym roku też nie było podane, radni powinni
wiedzieć jaki rolnik został odznaczony. W 2007 roku Komisja Rolniczo-Gospodarcza Rady
Gminy zaproponowała do odznaczeń przyznawanych przez Ministra Rolnictwa Feliks
Złotnika - Przewodniczącego tejże komisji, który jest emerytem. Uważam, że nie powinien
otrzymać takiego odznaczenia.
Sołtys wsi Stary Folwark – poruszyła problem śmieci, którymi co roku jesteśmy bardziej
zasypywani. Tam gdzie są gminne kontenery czy to w Starym Folwarku, czy w innym miejscu,
ledwo zdążymy wywieźć to znów wór śmieci, nie jesteśmy sami w stanie tego opanować.
Myślę, że może trzeba kompleksowo tę sytuację rozwiązać, czy może wprowadzić opłaty
w podatku. Problem ten dotyczy również działkowiczów, którzy przyjeżdżają na sezon. Gmina
w tym roku poniosła olbrzymie koszty bo nawet dwa razy w tygodniu trzeba było te śmieci
wywozić.
Radna Wiesława Malinowska – zapytała odnośnie dwóch posesji w Wigrach, jedna posesja
koło Państwa Draźbów, a druga przy skrzyżowaniu w Magdaleniowie jak się wjeżdża po
prawej stronie. Na terenie tych posesji są budynki gospodarcze zniszczone, które rozpadają
się i mieszkańcy boją się, że jak przyjdzie wichura to zniszczy ich budynki. Czy można jakąś
drogą urzędową wpłynąć na tych właścicieli posesji aby zadbali o te budynki albo rozebrali.
Radny Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady z zapytaniem dotyczącym śmieci tj.
sprzątania przystanków i ścieżki rowerowej prowadzącej przez m. Krzywe do Parku.
Mieszkańcy wnioskowali, żeby coś zrobić ze śmieciami w sezonie letnim z tego względu, że
dużo osób jeździ i wyrzuca śmieci ponieważ nie ma tam żadnych koszy czy kontenerów.
Musimy w jakiś sposób ten problem rozwiązać, kompleksowo albo postawić kontenery lub
zatrudnić osobę do sprzątania bo też taki pomysł wyszedł od mieszkańców, może to być
osoba na 1/4 etatu, która będzie odpowiedzialna za sprzątanie przystanków i okolicznych
terenów.
Ad. 7
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
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Pani Danuta Bućko – Skarbnik Gminy w imieniu Wójta 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 40 894,00 zł oraz zwiększenie planu wydatków
o kwotę 40 894,00 zł. Zmiana została omówiona według klasyfikacji.
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.
Danuta Bućko – Skarbnik 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 XXVII/275/09
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok – stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
Przerwa godz. 840-850
Ad. 8
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Lokalna
Grupa Rybacka (LGR) „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie”.
Dariusz Saweliew – Kierownik Ref. ds. PSG wyjaśnił, że zawiązanie Lokalnej Grupy
Rybackiej (LGR) jest podstawą do korzystania z funduszy europejskich w ramach Programu
Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów
rybackich 2007-2013”, który został stworzony aby realizować cele polskiej polityki rybackiej,
którymi są: - racjonalna gospodarka żywymi zasobami wód i poprawa efektywności sektora
rybackiego, - podniesienie konkurencyjności polskiego rybołówstwa morskiego, rybactwa
śródlądowego i przetwórstwa ryb, - poprawa jakości życia na obszarach zależnych od
rybactwa. Swoim działaniem Lokalna Grupa Rybacka ma objąć teren trzech powiatów:
suwalski, augustowski i sejneński oraz gminę Rajgród. Celem powołania tej grupy jest
opracowanie Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich (SROR) na terenie jej działania oraz
umożliwienie pozyskiwania środków pomocowych Unii Europejskiej w ramach w.w
programu. Gmina Suwałki przystępując do LGR „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” jest
uprawniona do realizacji zadań zgłoszonych do SROR.
Radny Feliks Złotnik – zapytał czy trzeba będzie płacić składki.
Dariusz Saweliew – Kierownik Ref. ds. PSG wyjaśnił, że jeżeli będzie jakaś składka to będzie
odrębna uchwała, w tej chwili trudno jest coś powiedzieć.
Radny Józef Jankowski – na terenie gminy jest 37 jezior wszystkie są prywatne, gmina nie ma
jezior, jakie tutaj obowiązki i korzyści mamy mieć z tego jeżeli to wszystko prywatne.
Robić jakieś korzyści dla kogoś, żeby gmina nie miała nic z tego, jedynie po to by płacić
składki.

5

Dariusz Saweliew – Kierownik Ref. PSG – zdajemy sobie sprawę jako samorząd powinniśmy
siebie wspierać pomagać osobom, firmom działającym na naszym terenie. Jest to jak gdyby
umożliwienie przez nas jako samorząd działalności dla innych. Ten program ważny będzie
nie tylko na terenie naszego samorządu ale nas jako mieszkańców, którzy na tym terenie
działają. Na dzień dzisiejszy nie potrafię powiedzieć o skali wielkości składek ale nie sądzę
żeby były duże. Jeżeli obszar działania jest większy, szerszy, więcej samorządów wystąpi to
środki finansowe idą za tym większe.
Przewodniczący Rady – zapytał czy w tej grupie jest już jakiś samorząd.
Dariusz Saweliew – Kierownik Ref. ds. PSG wyjaśnił, że z tego co jest mu wiadome
z najbliższych samorządów to są Wiżajny, Rutka-Tartak, Jeleniewo na naszym poziomie
strukturalnym. Jak również Starostwo Augustowskie też jest zainteresowane podjęciem
uchwały. Większość samorządów jest na tak i chce przystąpić.
Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy – wyjaśnił, że im więcej gmin przystąpi tym więcej
mieszkańców i stowarzyszenie będzie miało więcej pieniędzy do rozdania. Składka
członkowska nie wiemy jaka będzie ale gdzieś w granicach około 2 000 zł. Nie są te duże
pieniądze ale pozwolą dla gminy wybudować drogę dojazdową do jeziora lub poprawić plażę
a dla osób fizycznych, stowarzyszeń czy spółek rybackich np. wybudowanie stawów
rybackich, kupienie jakiś łódek czy zarybianie jezior. Na dzień dzisiejszy uważam, że jest to
bardzo trafne i potrzebne żebyśmy przystąpili do tego Stowarzyszenia.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu brało udział 15
radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, przeciw 1 radny, głosów
wstrzymujących się nie było. Podjęto większością głosów UCHWAŁĘ Nr XXVII/276/09
w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka (LGR) „Pojezierze
Suwalsko-Augustowskie”- stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
Ad. 9
Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XVI/165/08 Rady Gminy
Suwałki z dnia 31 lipca 2008 r.
Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy wyjaśnił, że wprowadzenie zmiany jest
konsekwencją podjęcia uchwały Nr XXV/265/09 Rady Gminy Suwałki z dnia 28 lipca
2009 r. w sprawie utworzenia sołectwa Bród Mały w gminie Suwałki. Granicami planu objęto
teren wsi Bród Nowy zlokalizowany na zachód od drogi wojewódzkiej Nr 652 Kowale
Oleckie - Suwałki, teren ten obecnie w całości znajduje się w sołectwie Bród Mały.
W związku z tym nadaje się nowy tytuł uchwały: „w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Osowa, Kuków-Folwark
i Bród Mały w gminie Suwałki”. Zmiana nazwy ma charakter porządkowy, ale jest niezbędna
dla jednoznacznego określenia położenia terenu objętego granicami planu. W związku z tym,
celowe jest podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XVI/165/08 Rady Gminy Suwałki
z dnia 31 lipca 2008 r.
Radni nie wnieśli uwag do przedłożonego projektu uchwały.
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 XXIVI/277/09
zmieniająca uchwałę Nr XVI/165/08 Rady Gminy Suwałki z dnia 31 lipca 2008 r. stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
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Ad. 10
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie
nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Biała Woda.
Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy wyjaśnił, że nieruchomości zostały zajęte przed
1999 r. pod drogę wojewódzką nr 40718. Droga publiczna, w skład której wchodzą
przedmiotowe nieruchomości stała się z dniem 1 stycznia 1999 r. z mocy prawa drogą
powiatową nr 1142 B: od drogi 1134 B – Biała Woda – Żywa Woda – do drogi 1134 B.
Pozyskanie przez Powiat Suwalski działek pozwoli na uregulowanie stanu prawnego
nieruchomości według ich faktycznego zajęcia pod drogę powiatową. W związku
z powyższym zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami, nieruchomość może być przedmiotem darowizny na cele publiczne.
Komisja Rolniczo-Gospodarcza Rady Gminy pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Sołtys wsi Biała Woda – zwrócił się z prośbą, żeby Starostwo Powiatowe w Suwałkach
w zamian za przekazane nieruchomości uporządkowali pobocza i wycieli krzaki przy drodze
powiatowej Suwałki-Biała Woda.
Tadeusz Chołko - Wójt Gminy – zobowiązał się, że wystąpi do Starostwa Powiatowego
w Suwałkach z prośbą o wycięcie krzaków przy drodze powiatowej w Białej Wodzie.
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 zatem jednogłośnie UCHWAŁĘ Nr XXVII/278/09
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie nieruchomości położonych
w obrębie ewidencyjnym Biała Woda - stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
Ad. 11
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze
bezprzetargowej nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Magdalenowo
i Wigry.
Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy wyjaśnił, że w dniu 26 czerwca 2009 r. na sesji
rady została podjęta uchwała w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego
nieruchomości o pow. 2,99 ha. położonej we wsi Magdalenowie. Zgodnie z ustawą
o gospodarce nieruchomościami na terenie parku gmina może dokonywać obrotu
nieruchomości w porozumieniu z parkiem. Urząd Gminy wystąpił z pismem do dyrektora
parku z informacją, że chcemy w drodze przetargowej sprzedać powyższy grunt. Dyrektor
Parku nie uzgodnił nam sprzedaży
w drodze przetargu nieograniczonego tylko
zaproponował, że park tą nieruchomość od gminy wykupi za cenę, która zostanie przez
rzeczoznawcę wyceniona. Środki finansowe na wykup gruntów Park otrzymuje
z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Przeprowadziliśmy rozmowy z rzeczoznawcą
majątkowym i wskazaliśmy pewne transakcje, które już miały miejsce na terenie naszej
gminy, z których to wynika, że cena 1 ha gruntu położonego w Parku wynosi około 200 000
zł. Zakładamy, że wartość będzie około 600 000 zł. Myślę, że jest to cena naprawdę godna,
żeby tą działkę sprzedać.
Rada Wiesława Malinowska – zapytała a co będzie, jeżeli Park powie, że ta kwota jest za
wysoka i nie dostanie środków takich jak tutaj podano 600 000 zł.
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Zbigniew Mackiewicz - Sekretarz Gminy – takiej myśli na dzień dzisiejszy nie dopuszczamy
ale jeżeli to by było to zastanowimy się czy sprzedawać. Jeżeli WPN nie będzie miał
pieniędzy to będziemy rozmawiali, żeby wyraził zgodę na sprzedaż w drodze przetargu.
Maciej Suchocki - Przewodniczący Rady zapytał czy urząd posiada wycenę tej
nieruchomości.
Zbigniew Mackiewicz - Sekretarz Gminy wyjaśnił, że wycena będzie w tym tygodniu bądź
w przyszłym tygodniu. Uchwała jest potrzebna dla parku, żeby mógł wystąpić do
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska o przekazanie środków. Możemy w protokole
dzisiejszej sesji zapisać, że jeżeli wycena nieruchomości będzie niższa jak 600 000 zł czy
550 000 zł to, żeby Wójt Gminy tej sprzedaży nie dokonywał.
Tadeusz Chołko - Wójt Gminy oświadczył, że jeżeli cena będzie niższa jak 600 000 zł, czy
dużo niższa to ta nieruchomość nie zostanie sprzedana. Na następnej sesji rada gminy będzie
poinformowana.
Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. W głosowaniu brało udział 15
radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych, przeciw 1 radny i wstrzymało się
3 radnych. Podjęto większością głosów UCHWAŁĘ Nr XXVII/279/09 w sprawie
wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej
w obrębie ewidencyjnym Magdalenowo i Wigry - stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
Ad. 12
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiany działek w obrębie ewidencyjnym
Potasznia.
Zbigniew Mackiewicz - Sekretarz Gminy wyjaśnił, że zamiana działki nr 131/2 położonej
w obrębie ewidencyjnym Potasznia stanowiącej własność Gminy Suwałki na działki nr 145/1,
146/1, 108/1 położone w obrębie ewidencyjnym Potasznia stanowiące własność Grażyny
Kopko w celu uregulowania stanu prawnego dróg dojazdowych do elektrowni wiatrowych.
Przewodniczący Rady – zwrócił się do radnych czy są pytania do tego projektu uchwały.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.
Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. W głosowaniu brało udział
15 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Rada Gminy jednogłośnie podjęła UCHWAŁĘ Nr XXVII/280/09 w sprawie zamiany
działek w obrębie ewidencyjnym Potasznia - stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
Ad. 13
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiany działek w obrębie ewidencyjnym
Potasznia.
Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy poinformował, że zamiana działek nr 131/3 i 131/4
położonych w obrębie ewidencyjnym Potasznia stanowiących własność Gminy Suwałki na
działki nr 135/3, 135/4, 135/6, 136/4, 136/8, 137/1, 140/1, 141/1 położone w obrębie
ewidencyjnym Potasznia stanowiące własność Andrzeja Gabryela Gwiazdowskiego oraz Ewy
Grażyny Gwiazdowskiej w celu uregulowania stanu prawnego dróg dojazdowych do
elektrowni wiatrowych.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.
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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 XXVII/281/09 w sprawie w sprawie zamiany
działek w obrębie ewidencyjnym Potasznia – stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
Ad. 14
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nabycia gruntów w obrębie ewidencyjnym
Potasznia.
Zbigniew Mackiewicz - Sekretarz Gminy wyjaśnił, że nabycie nieruchomości położonych
w obrębie Potasznia oznaczonych nr 129/1, 129/2, 124/1, 120/1, 115/1, 111/1, 107/3, 101/1,
101/2, 96/5, 91/1, 86/1, 81/1, 75/1, 70/1, 66/1, 72/1, 77/1, 83/1, 88/3, 93/1, 98/3, 104/1, 97/2,
92/2, 87/2, 82/2, 76/2, 71/1, 76/1, 82/1, 87/1, 92/1, 97/1, 103/1, 112/1, 116/1, 121/1, 126/1,
132/1, 132/2, 130/2, 125/2, 125/1, 130/1, 136/6 na rzecz gminy Suwałki jest niezbędne do
poszerzenia dróg gminnych oznaczonych nr 102, 131/1, 131/5 stanowiących dojazd do
elektrowni wiatrowych.
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 14 radnych,
przeciw 1 radny, głosów wstrzymujących się nie było. Podjęto większością głosów
UCHWAŁĘ Nr XXVII/282/09 w sprawie nabycia gruntów w obrębie ewidencyjnym
Potasznia - stanowi załącznik nr 17 do protokołu.
Ad. 15
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
Tadeusz Chołko – Wójt Gminy udzielił odpowiedzi na zapytania:
- Odnośnie zapytania Radego Marka Jeromina o podłączenie sieci kanalizacyjnej
do budynku – wyjaśnił, że podłączenie będzie można dokonywać po odbiorze kanalizacji
głównej. Podłączyć od mieszkania do studni będzie mógł każdy, nie ma tu wyłączności z
tym, że dopiero jak będzie oddany kolektor główny.
- Odnośnie zapytania Radnego Feliksa Złotnika o fermę wiatraków wyjaśnił, że na dzień
dzisiejszy nie wie czy została już podłączona ferma wiatraków. Jeżeli chodzi o podatki od
nieruchomości od budowli to będą pobierane od następnego roku.
- Odnośnie zapytania Radnego Józefa Jankowskiego o wyróżnionych rolników w czasie
dożynek gminnych, poinformował, że lista osób wyróżnionych do odznaczeń była
uzgadniana z Komisjami Rady Gminy.
Zbigniew Mackiewicz - Sekretarz Gminy odczytał listę osób wyróżnionych na dożynkach
gminnych w 2009 r. : Bartoszewicz Andrzej – Sobolewo, Buraczewski Stanisław – Krzywe,
Taraszkiewicz Piotr – Zielone Królewskie, Szczerbowski Adam – Czarnakowizna,
Wasilewski Jarosław – Poddudówek, Dyczewski Marek – Przebród, Hlebowicz Dariusz –
Wychodne, Szwengier Stanisław – Wychodne, Ziemiacki Tadeusz – Bobrowisko,
Stankiewicz Jacek – Cimochowizna, Wasilewski Janusz – Niemcowizna, Jabłoński
Krzysztof – Taciewo, Tarasiewicz Zofia – Tartak, Dermont Stanisław – Wasilczyki, Siejwa
Krzysztof – Turówka Stara, Poświatowski Marcin – Leszczewek.
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- Odnośnie zapytania sołtys wsi Stary Folwark i Przewodniczącego Rady w sprawie śmieci –
stwierdził, że jest to rzeczywiście problem i najlepiej by było rozwiązanie kompleksowe
czyli, żeby umieścić opłaty w podatkach a wtedy gmina by była organizatorem wywozu
śmieci. We wtorek miniony byliśmy na zebraniu w Płocicznie-Tartak i nawet zgłoszono taki
wniosek, żeby zrobić referendum. Jeżeli referendum by potwierdziło, że mieszkańcy chcą
żeby opodatkować to gmina by była organizatorem wywozu śmieci. Jeżeli rada zdecyduje
to możemy przeprowadzić przy najbliższych wyborach referendum i wtedy wystąpimy do
firm, które skalkulują jaki by był koszt od osoby i wtedy będziemy stawiali kontenery i
wywozili z terenu całej gminy. Takie widzę rozwiązanie.
Sprawa śmieci na przystankach - za sprzątanie przystanków jest odpowiedzialny
przewoźnik. Przy ścieżce w m. Krzywem zostanie posprzątane i w przyszłym roku zostaną
ustawione kosze.
Zbigniew Mackiewicz - Sekretarz Gminy udzielił odpowiedzi na zapytanie Radnej Wiesławy
Malinowskiej odnośnie zabudowań w Wigrach – wyjaśnił, że Urząd Gminy może wystąpić
z pismem do Nadzoru Budowlanego w Suwałkach o skontrolowanie. Nadzór Budowlany nie
ma takich uprawnień, żeby narzucić czy nałożyć obowiązek na właściciela nieruchomości,
żeby on wyremontował czy budował. W przypadku jeżeli by groziło to katastrofą budowlaną
i mogło spowodować jakiś uszczerbek zdrowia ludzi to wtedy właściciel powinien to
odpowiednio zabezpieczyć.
Ad. 16
Wnioski i oświadczenia.
Radny Feliks Złotnik – odniósł się do uwagi Radnego Jankowskiego, że każdy odznaczony
sam siebie nie wstawia do odznaczenia. W odznaczeniu jest to zasłużony dla rolnictwa więc
może to być za okres może całego życia. Odznaczenia dostają nawet po śmierci.
Tadeusz Chołko – Wójt Gminy poinformował, że do dnia 30 września br. radni i sołtysi wsi
mogą składać wnioski do budżetu gminy na przyszły rok.
Radny Józef Jankowski – wystąpił z wnioskiem o remont przystanku autobusowego
w miejscowości Płocicznio-Osiedle ponieważ został zdewastowany przez chuliganów.
Zbigniew Mackiewicz - Sekretarz Gminy – poinformował, że w dniu 8 października 2009 r.
o godz. 12ºº w urzędzie gminy odbędzie się spotkanie w sprawie uzgodnienia przebiegu
przebudowy torów kolejowych na terenie gminy.
Sołtys wsi Korkliny – wystąpiła z wnioskami:
- o wycięcie krzaków w pasie drogowym we wsi Korkliny ponieważ doszło już do kilku
kolizji;
- o ustawienie tablicy informacyjnej z nazwą wieś Korkliny od strony wsi Trzciane i od
strony wsi Korobiec.
Maciej Suchocki - Przewodniczący Rady zapoznał z pismem Wigierskiego Parku
Narodowego z dnia 24 września 2009 r. o oddelegowanie przedstawicieli samorządu gminy
do pracy w Radzie Naukowej Parku.
Rada Gminy jednogłośnie wyznaczyła do Rady Naukowej Wigierskiego Parku Narodowego
Tadeusza Chołko – Wójta Gminy Suwałki.
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Radny Józef Jankowski opuścił obrady sesji Rady Gminy o godz. 950.
Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy wyjaśnił, że zgodnie z § 4. ust. 1 i 2 uchwały Rady
Gminy Suwałki 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 - do udzielenia ulgi uprawniony
jest Wójt Gminy Suwałki, jeżeli należność nie przekracza jednorazowo 5 000 zł brutto
z odsetkami i kosztami dochodzenia należności. Jeżeli należność przekracza ww. kwotę Wójt
może podjąć decyzję o udzieleniu ulgi, po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Gminy.
Zbigniew Mackiewicz - Sekretarz Gminy w imieniu Wójta Gminy przedstawił wniosek Pani
Aliny Chlebicz w sprawie rozłożenia na raty kwoty opłaty planistycznej w kwocie 10 200 zł
na równe cztery raty płatne do końca lipca 2010 r.
Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady poddał wniosek pod głosowanie. Udział
w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za rozłożeniem na raty głosowało 15 radnych, głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Rada Gminy jednogłośnie pozytywnie
zaopiniowała wniosek Pani Aliny Chlebicz o rozłożenie na raty opłaty planistycznej
w kwocie 10 200 zł.
Przewodniczący Rady – poinformował, ze w dniu 25 września 2009 r. wpłynęło pismo od
Z-cy Wójta w którym zostały przekazane kopie wniosków Pani Doroty Nalewajko w sprawie
zmian w Uchwale Nr XXV/219 Rady Gminy Suwałki z dnia 18 marca 2005 r. w sprawie
ustalenia regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie gminy Suwałki zmienionej Uchwałą nr XXV/224/05 z dnia
28 kwietnia 2005 r. Poinformował, że sprawa zostanie rozpatrzona na Komisjach Rady
Gminy po otrzymaniu opinii prawnej.
Ad 17
Zamknięcie obrad.
Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady Gminy po wyczerpaniu porządku obrad zamknął
obrady XXVII Sesji Rady Gminy Suwałki.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokołowała
Halina Marcinkiewicz

Przewodniczący Rady
Maciej Suchocki

11

