P R O T O K Ó Ł Nr XXVIII/09
z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Suwałki w dniu 26 października 2009 roku.
Obrady Sesji trwały od godz. 800 – 1000 w sali Urzędu Gminy Suwałki.
Obrady XXVIII Sesji Rady Gminy Suwałki prowadził Przewodniczący Rady Gminy Suwałki
Maciej Suchocki.
Radni obecni na sali obrad:
1. Henryk Butkiewicz
2. Marek Huszcza
3. Józef Jankowski
4. Marek Jeromin
5. Dariusz Krejpcio
6. Wiesława Malinowska
7. Adam Nieszczerzewicz
8. Andrzej Safinowski
9. Maciej Suchocki
10. Adam Szczerbowski
11. Maria Warakomska
12. Marian Wiszniewski
13. Jarosław Wudkiewicz
14. Feliks Złotnik
Nieobecna Radna Irena Hofman.
- lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
W obradach uczestniczyli: Tadeusz Chołko – Wójt Gminy, Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz
Gminy, Danuta Bućko – Skarbnik Gminy, Beata Skrocka – Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Suwałkach, Iwona Dziemiach – Podinspektor Ref. ds. Planowania
Przestrzennego, Dariusz Saweliew – Kierownik Referatu ds. Polityki Społeczno
Gospodarczej, Helena Balonis – Dyrektor Zespołu Szkół im. Lotników Polskich
w Płocicznie-Tartak, Anna Zachariasz – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Poddubówku,
Alicja Rawa-Cimochowska – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi, Bożena
Omiljanowicz – Dyrektor Zespołu Szkół w Starym Folwarku, Zdzisława Milewska –
Dyrektor Zespołu Szkół w Przebrodzie, Sławomir Mitros – radca prawny, Wiesław Anielak –
Kierownik PZDR Suwałki, Daniel Gajewski – pracownik PODR Szepietowo, Stanisław
Szwengier – Radny Powiatu, sołtysi wsi - listy obecności stanowią załączniki nr 2-4
w załączeniu do protokołu.
Ad. 1
Otwarcie obrad.
Pan Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady otworzył obrady XXVIII Sesji Rady Gminy
i powitał wszystkich zebranych. Stwierdził, że na 15 radnych ustawowego składu Rady
Gminy zgodnie z listą obecności w obradach uczestniczy 14 radnych, wobec czego istnieje
wymagane quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Ad. 2
Przyjęcie porządku obrad.
Porządek obrad radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o zwołaniu sesji.
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Pan Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady zapytał, czy Radni chcieliby wnieść uwagi
bądź propozycje do przedstawionego porządku obrad.
Pan Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy w imieniu Wójta Gminy wystąpił o zmianę
porządku obrad polegającą na wycofaniu z porządku obrad:
- „Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie opłaty targowej” – pkt 11, ponieważ całą
uchwałę chcemy zmienić i w innej formie podjąć na przyszłej sesji. Projekt uchwały
zostanie przedstawiony i omówiony na poszczególnych Komisjach Rady Gminy;
- „Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Suwalskiemu na realizację zadania z zakresu organizowania zajęć rewalidacyjnowychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim” pkt 15. Uzasadnił, że jedno dziecko z terenu Gminy Suwałki uczęszcza do Ośrodka
Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Brodzie Nowym. Subwencje na to
dziecko otrzymała gmina w związku z czym tą subwencję należy przekazać dla Ośrodka
w Brodzie Nowym. Zadania w zakresie kształcenia specjalnego zgodnie z ustawą o
systemie oświaty jest zadaniem Starosty Powiatu Suwalskiego. Starostwo Powiatowe nie
chce, bo nie widzi możliwości czasowych przekazania tych środków w związku z czym nie
podejmujemy tej uchwały.
Przewodniczący Rady – Pan Maciej Suchocki poddał pod głosowanie wprowadzenie
proponowanych zmian do porządku obrad zgłoszonych przez Sekretarza Gminy w imieniu
Wójta Gminy.
- wycofanie „Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie opłaty targowej”. Udział
w głosowaniu wzięło 14 radnych. Za głosowało 14 radnych. Głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było. Proponowana zmiana do porządku obrad została przyjęta
jednogłośnie.
- wycofanie „Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Powiatowi Suwalskiemu na realizację zadania z zakresu organizowania zajęć rewalidacyjnowychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim” Udział w głosowaniu wzięło 14 radnych. Za głosowało 14 radnych. Głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było. Proponowana zmiana do porządku obrad została przyjęta
jednogłośnie.
Pan Maciej Suchocki - Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie porządek obrad wraz
z wprowadzonymi zmianami. Udział w głosowaniu wzięło 14 radnych. Za przyjęciem
porządku obrad głosowało 14 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Porządek obrad XXVIII 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 XXVII 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. Przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Suwałki za
rok szkolny 2008/2009.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
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9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia opłaty miejscowej.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków
transportowych.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze
przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowej położonej w obrębie
geodezyjnym Osinki.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXVII/281/09 Rady Gminy
Suwałki z dnia 28 września 2009 r. w sprawie zamiany działek w obrębie
ewidencyjnym Potasznia.
14. Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych złożonych w 2009 roku przez radnych
Rady Gminy Suwałki.
15. Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych złożonych w 2009 r. przez Z-cę
Wójta, Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy, kierowników jednostek organizacyjnych
gminy.
16. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
17. Wnioski i oświadczenia.
18. Zamknięcie obrad.
Ad. 3
Przyjęcie protokołu z obrad XXVII Sesji Rady Gminy Suwałki.
Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z obrad XXVII Sesji wyłożony był do
wglądu w Urzędzie Gminy. Radni nie wnieśli uwag do protokołu. Następnie Przewodniczący
poddał pod głosowanie. Udział w głosowaniu wzięło 14 radnych. Za przyjęciem protokołu
głosowało 14 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Protokół z XXVII
Sesji został przyjęty jednogłośnie przez Radę Gminy.
Ad. 4
Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy oraz z wykonania uchwał w okresie między
sesjami.
Tadeusz Chołko – Wójt Gminy przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności od ostatniej
sesji Rady Gminy za okres od dnia 28 września 2009 r. do dnia 23 października 2009 r..
Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy przedstawił sprawozdanie z wykonania uchwał
Rady Gminy w okresie między sesjami.
Rada Gminy przyjęła sprawozdanie z działalności Wójta Gminy oraz z wykonania uchwał
w Rady Gminy – sprawozdania stanowią załącznik nr 5 i 6 do protokołu.
Ad. 5
Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy Suwałki.
Sprawozdanie z działalności Komisji Rolniczo-Gospodarczej Rady Gminy radni otrzymali
w materiałach sesyjnych.
Radny Feliks Złotnik – Przewodniczący Komisji Rolniczo-Gospodarczej Rady Gminy
zapoznał ze sprawozdaniami z działalności komisji - sprawozdanie stanowi załącznik nr 7
do protokołu.
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Radni nie zgłosili uwag, w związku z powyższym sprawozdanie z działalności Komisji
Rolniczo-Gospodarczej Rady Gminy w okresie między sesjami zostało przyjęte.
Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady powitał Panią Justynę Walendzik i Panią sołtys
nowo powstałego sołectwa Bród Mały. Pogratulował wyboru i zaprosił na obrady
samorządowe.
Ad. 6
Interpelacje i zapytania.
Sołtys wsi Nowa Wieś zwrócił się z zapytaniem:
- czy zostało coś zrobione w sprawie likwidacji miejscowości Gielniewo;
- czy zostały jakieś poczynione zamierzenia pod względem utworzenia obwodu wyborczego
na terenie szkoły Nowej Wsi, żeby mieszkańcy okolicznych wsi mieli bliżej i nie musieli
jeździć na głosowanie do Suwałk.
Radny Józef Jankowski:
– Na poprzedniej sesji zwrócił się o remont przystanku w Płocicznie-Osiedlu ponieważ jest
popisany i są wymalowane rożne rzeczy i jak dotychczas nic w tej sprawie nie zostało
zrobione. Jest tam wszystko wypisane kto co robił, imiona tych wszystkich wandali. Oprócz
tego każdy przykleja na ten przystanek różne plakaty, w myśl przepisów mają oczyścić, tego
nie robią, nie wyciąga się konsekwencji. Gmina też nie stara się tego zrobić.
- Druga sprawa to oświetlenie uliczne w Płocicznie-Osiedlu. Jedna linia za torami - tam
świeci się prawie na okrągło a na drugiej linii zapala się wtedy kiedy nie jest potrzebne.
Jak ludzie idą na przystanek o 540 to jest ciemno bo jest wyłączone. Zwrócił się z prośbą
o uregulowanie zegarów, żeby to oświetlenie właściwie służyło dla ludzi.
Maciej Suchocki - Przewodniczący Rady zwrócił się do Pana Wiesława Anielak –
Kierownika PZDR Suwałki o zabranie głosu.
Wiesław Anielak - Kierownik PZDR Suwałki przedstawił Pana Daniela Gajewskiego
specjalistę do spraw produkcji roślinnej, który bezpośrednio współpracuje z rolnikami
i odpowiada za gminę Suwałki. Poinformował, że uzgodnił z Przewodniczącym Rady, że na
następnej sesji rady spotkamy się i jeżeli będą jakieś pytania, problemy, to będziemy gotowi
do takiej dyskusji.
Ad. 7
Przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Suwałki za rok
szkolny 2008/2009.
Tadeusz Chołko – Wójt Gminy poinformował, że na sesji są dyrektorzy szkół, więc niech
każdy z dyrektorów w kilku zdaniach powie o swoich sukcesach, o swoich porażkach będzie
to bardziej wiarygodne.
Alicja Rawa-Cimochowska – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi przedstawiła
informację o działaniach oświatowych w Szkole Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II
w Nowej Wsi.
Tadeusz Chołko – Wójt Gminy powiedział, że jest zadowolony ze szkoły w Nowej Wsi
i z Pani Dyrektor, jest znaczna poprawa w porównaniu do tego co było i to jego cieszy.
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Anna Zachariasz – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Poddubówku przedstawiła informację
o działaniach oświatowych w Szkole Podstawowej w Poddubówku w roku szkolnym
2008/2009.
Tadeusz Chołko - Wójt Gminy – stwierdził, że nie jest źle ale mogło być lepiej. Pani dyrektor
ma problemy z kadrą ale musi z tym poradzić.
Helena Balonis – Dyrektor Zespołu Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak
przedstawiła informację o działaniach oświatowych w Zespole Szkół im. Lotników Polskich
w Płocicznie-Tartak 2008/2009.
Maciej Suchocki - Przewodniczący Rady – w materiałach przedłożonych dla radnych jest
dużo wykresów, które dotyczą wyników sprawdzianu, zapytał dlaczego szkoła w PłocicznieTartak jest tak nisko.
Helena Balonis - Dyrektor Zespołu Szkół w Płocicznie-Tartak wyjaśniła, że nie wszędzie jest
tak nisko. Ze sprawdzianu wypadło bardzo słabo i nisko natomiast jeśli chodzi o gimnazjum
to zajęliśmy III miejsce w liście. W szkole podstawowej po prostu taki rocznik nam się trafił.
Ci sami nauczyciele pracują w szkole podstawowej i w gimnazjum, to nie można tak
powiedzieć, że w szkole podstawowej nic nie robili a w gimnazjum pracowali. Na to złożyły
się różne przyczyny ale rzeczywiście ze sprawdzianu bardzo niskie wypadły wyniki.
Podejmujemy różne kroki, żeby podwyższyć ten wynik. Poprzednie lata były dużo lepsze,
bardzo dobrze było a w tym roku akurat wypadło bardzo słabo. To jest praca z uczniami,
z różnymi uczniami z czterech wsi: Płociczno-Osiedle, Płociczno-Tartak, Gawrych Ruda,
Sobolewo. Wszyscy przychodzą do nas tylko jednostki idą do miasta, przyjmujemy
wszystkich i takie jakie dzieci są, takie uczymy. Dla jednych osiągnięciem jest, że przychodzi
do szkoły, u nas nie występują wagary to znaczy, że chcą do tej szkoły chodzić. A dla innych
osiągnięciem cel zupełnie inny jest, to zależy również od możliwości dziecka. Niektórych
rzeczy nie przeskoczymy ale robimy spotkania, robimy narady, pracujemy z rodzicami także
żeby podnieść świadomość rodziców i poprawić wyniki.
Tadeusz Chołko - Wójt Gminy – chciałbym zwrócić uwagę to co Pan Przewodniczący
poruszył, ja wiem, że materiał mógł wypaść słabszy ale ilościowo w każdej klasie z tych szkół
była bardzo zbliżona. Jedne szkoły mogły osiągnąć 24 punktów i ponad a w PłocicznieTartak – 17 punktów, zatrważająco niski. Podkreślił, że kadra jest dobro, jest pedagog szkolny
i należy to wykorzystać. To wszystko co się dzieje na przystankach proszę mi się tym zająć
jest pedagog, są nauczyciele proszę zająć się tą młodzieżą.
Bożena Omiljanowicz – Dyrektor Zespołu Szkół w Starym Folwarku przedstawiła informację
o działaniach oświatowych w Zespole Szkół w Starym Folwarku w roku szkolnym
2008/2009.
Tadeusz Chołko -Wójt Gminy, podziękował dla Pani dyrektor. To co jest dobre to trzeba
mówić głośno i chwalić, co jest złe to trzeba mówić głośno i krytycznie do tego podchodzić.
Poinformował, że w minionym roku szkolnym trzy uczennice ze szkoły w Starym Folwarku
zajęły trzy pierwsze miejsca w turnieju tenisa stołowego w województwie.
Zdzisława Milewska – Dyrektor Zespołu Szkół w Przebrodzie przedstawiła informację
o działaniach oświatowych w Zespole Szkół w Przebrodzie w roku szkolnym 2008/2009.
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Tadeusz Chołko - Wójt Gminy uważa, że w szkole podstawowej w Przebrodzie powinno być
lepiej, w gimnazjum jest dobrze. Podzielił się swoimi spostrzeżeniami, jak wszyscy
obejmowaliśmy swoje te funkcje to jeżeli chodzi o nauczanie to był poziom niezadowalający.
Chciałbym, żeby poziom dzieci, które się kształcą w naszych szkołach i wychowanie było
naprawdę zadawalające i żebyśmy jako gmina też mogli pochwalić się poziomem
wykształcenia. Co roku jest lepiej i widać tą poprawę. Zaapelował do dyrektorów, żeby swoją
kadrę zmobilizowali i oczekuje jeszcze lepszych wyników bo klasy są nieduże, trudno jest
porównać z klasami miejskimi gdzie w klasach jest po 30 osób. U nas jest po 14 uczniów,
także dwa razy więcej czasu mogą poświęcić na jedno dziecko. I nie oczekuje żadnych
usprawiedliwień. Zwrócił się do dyrektorów szkół, żeby powiedziały jak wygląda sprawa z
patologią, z narkotykami, czy występują.
Zdzisława Milewska - Dyrektor Zespołu Szkół w Przebrodzie – poinformowała, że nie ma
w szkole problemu z narkotykami. Wcześniej pięć lat temu słyszeliśmy gdyż były ankiety
przeprowadzone i uczniowie pisali, że są, gdzieś tam w blokach w Przebrodzie. Podjęliśmy
wiele działań wspólnie z policją, sądem, rodzicami i uczniami. Teraz tego problemu nie ma,
uczniowie o tym nie słyszą, rodzice też nie zgłaszają. Natomiast w rodzinie są różne
patologie.
Radny Józef Jankowski – jeśli chodzi o szkołę w Płocicznie-Tartak, że niski poziom i zajęła
niskie miejsce. Trzeba się przyjrzeć też z drugiej strony, chodzi o Płociczno-Osiedle proszę
zobaczyć jaki odsetek dzieci jest z tych rodzin alkoholików, rodzin patologicznych, jest
trudna młodzież. Jeżeli miejscowi i rodzice nie zainteresują się tą młodzieżą, szkoła nie
poradzi sobie. Z tą młodzieżą trzeba inaczej postępować. Zwracam się po raz drugi z tym
zdemolowanym przystankiem, bo to tylko uczniowie zrobili, tam jest wszystko wypisane na
tym przystanku. Przede wszystkim rodzice, rodzice tutaj nie przywiązują wielkiej wagi.
Miałem czworo dzieci wykształciły się w szkole w Płocicznie wszystkie teraz mają wyższe
wykształcenie, wynieśli to ze tej szkoły. Ja myślę, że nie trzeba tak krytycznie podchodzić do
naszej szkoły, powinniśmy więcej przyłożyć starań z gminy i od rodziców i przede
wszystkich od naszych radnych.
Tadeusz Chołko - Wójt Gminy zwrócił się do Pani Dyrektor z Płociczna-Tartak, żeby
zobaczyła jakie nazwiska i imiona uczniów są wypisane na przystanku.
W związku z tym, że zbliża się Święto Zmarłych i dzień 11 listopada Święto Niepodległości
zaapelował do dyrektorów szkół, żeby zbiorowe mogiły z pierwszej i drugiej wojny
światowej był posprzątane, upamiętnione i zapalone znicze.
Zarządzenie Nr 187/09 Wójta Gminy Suwałki z dnia 19 października 2009 roku w sprawie
przedstawienia Radzie Gminy Suwałki informacji o stanie realizacji zadań oświatowych
Gminy Suwałki za rok szkolny 2008/2009 – stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Przerwa 900-1010
Ad. 8
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś z Radnych ma jakieś pytania do
projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
Radni nie wnieśli uwag do przedłożonego projektu uchwały.
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Maciej Suchocki - Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie
zmian w budżecie gminy na 2009 r. wraz z zaproponowanymi zmianami. Udział
w głosowaniu wzięło 14 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych. Głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Podjęto jednogłośnie UCHWAŁĘ Nr
XXVIII/283/09 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok – stanowi załącznik nr
9 do protokołu.
Ad. 9
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości.
Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy poinformował, że rada gminy co roku uchwałą,
stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych ustala wysokość stawek
podatkowych. Zaproponowano wzrost stawek podatku od nieruchomości średnio około 3,5%.
Sprawa była omawiana na posiedzeniach Komisji Rady Gminy. Zapoznał z proponowanymi
stawkami podatku od nieruchomości.
Radni nie wnieśli uwag do przedłożonego projektu uchwały w sprawie określenia wysokości
stawek podatku od nieruchomości. W związku z tym Przewodniczący Rady poddał pod
głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu brało udział 14 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Podjęto zatem jednogłośnie UCHWAŁĘ
Nr XXVIII/284/09 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
Ad. 10
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia opłaty miejscowej.
Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy poinformował, że sprawa była omawiana na
posiedzeniach Komisji Rady Gminy. Proponowana stawka opłaty miejscowej w wysokości
1,93 zł od jednej osoby fizycznej.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały w sprawie ustalenia opłaty
miejscowej. Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. W głosowaniu
brało udział 14 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.
Podjęto jednogłośnie UCHWAŁĘ Nr XXVIII/285/09 w sprawie ustalenia opłaty
miejscowej - stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
Ad. 11
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków
transportowych.
Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy zapoznał z proponowanymi stawkami podatku od
środków transportowych. Stawki podatku od środków transportowych były omawianie na
posiedzeniach Komisji Rady Gminy.
Przewodniczący Rady – zwrócił się do radnych czy są pytania do tego projektu uchwały
w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały. W związku z tym Pan Przewodniczący Rady
poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu brało udział 14 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Podjęto zatem jednogłośnie UCHWAŁĘ
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Nr XXVIII/286/09 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
Ad. 12
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze
przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym
Osinki.
Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy wyjaśnił, że wpłynęło pismo do Wójta Gminy
o nabycie działki w wsi Osinki o powierzchni prawie 7 arów. Jest to prostokąt położony
wzdłuż drogi i trudno określić jednoznacznie czy tą działkę można zagospodarować
samoistnie, czy też tylko na powiększenie działki sąsiedniej. Komisja Rolniczo-Gospodarcza
pozytywnie zaopiniowała sprzedaż działki w drodze przetargu nieograniczonego.
Przewodniczący Rady – zwrócił się do radnych czy są pytania do tego projektu uchwały.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.
Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. W głosowaniu brało udział
14 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Rada Gminy jednogłośnie podjęła UCHWAŁĘ Nr XXVIII/287/09 w sprawie wyrażenia
zgody na zbycie w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowej
położonej w obrębie geodezyjnym Osinki - stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
Ad. 13
Rozpatrzenie projektu zmieniającej uchwałę Nr XXVII/281/09 Rady Gminy Suwałki
z dnia 28 września 2009 r. w sprawie zamiany działek w obrębie ewidencyjnym
Potasznia.
Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy wyjaśnił, że w uchwale Nr XXVII/281/09 Rady
Gminy Suwałki z dnia 28 września 2009 r. należy zmienić numer działki 136/4 na numer
136/6. Zmiana numeracji powstała przy opracowaniu dokumentacji podziałowej działek
przeznaczonych do zamiany.
Radny Jarosław Wudkiewicz- uważa, że trochę niedbale są przygotowywane uchwały
odnośnie spraw gruntowych, czy to jest wina pracownika? I na dobro sprawę nie wiemy czy
to jest wina pracownika, czy to jest wina geodety, że się nowa działka pojawiła. Zwrócił się
z prośbą o bardziej staranne przygotowywanie tych uchwał szczególnie gruntowych bo
pozostałe uchwały są elegancko przygotowywane i nie ma uwag a tutaj są ciągle jakieś
zmiany, co sesja jest zmiana do uchwały, która była podejmowana. Trzeba by było
powiedzieć kto jest winny.
Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy wyjaśnił, że, jeżeli chcemy dokonać jakiejś
zamiany własności nieruchomości, kupna lub sprzedaży jest obwarowane przepisami prawa.
Wyłożenie do wglądu wykazu nieruchomości po to, żeby osoby trzecie i inne zainteresowane
mogły się w tym czasie wypowiedzieć co do tych gruntów. Często tak bywa, że żeby nie
czekać na te terminy i żeby ten obrót nieruchomości trwał trzy, cztery miesiące a nie pół roku,
czy dłużej to przyspieszamy w ten sposób, że bazując na projektach przygotowywanych przez
geodetów gdzie są wskazywane już działki nieruchomości przypisanej na tej nowej dzielonej
działki te uchwały są podejmowane. Nie czekając już na ostateczny projekt, żeby to się nie
zmieniało, żeby to było takie ostateczne to możemy te uchwały podejmować już po tym
podziale zatwierdzonym przez nas gdzie już wiadomo, że Starostwo taki numer działki
naniesie. Bo jest tak jak geodeta bierze do podziału numery działek a ten podział robi za dwa,
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trzy miesiące w tym czasie inny geodeta robi różne podziały i te działki powiedzmy się
zmieniają czy też często jest tak, że geodeta przygotowując projekt nam podaje działki a
w między czasie właściciel chce jakąś inną działkę podzielić. Są różne sytuacje i to jest
trudno określić bardzo szczegółowo w związku z czym my podejmujemy te uchwały bazując
na projektach przedłożonych przez geodetów a geodeci to uzgadniają ze Starostwem
Powiatowym. Starostwo Powiatowe prowadzi bazę-rejestr gruntów i oni dla geodety
proponują też numery działek jakie będą na tej nieruchomości dzielone, są pewne ścisłe
ustalone zasady przydzielania tych numerów. Ale jeżeli chodzi już o ostateczne uzgadnianie
numeracji no to często jest tak, że one po prostu się zmieniają w związku z czym my te
uchwały zmieniamy.
Tadeusz Chołko -Wójt Gminy – ewidencję gruntów prowadzi Starostwo Powiatowe a nie
gmina dlatego tu naszej winy, czy naszych pracowników nie ma.
Radny Jarosław Wudkiewicz – pozostałe uchwały wszystkie przygotowane są w miarę, tam
nie ma ciągłych poprawek natomiast do tych jest ciągle.
Tadeusz Chołko - Wójt Gminy – ale naprawdę proszę nam wierzyć, że tutaj naszej winy
jakby nie ma, bo te wszystkie podziały to poza nami, my tylko dostajemy do realizacji
ewentualnie do wydania decyzji podziałowej, tylko zatwierdzamy podziały.
Zbigniew Mackiewicz - Sekretarz Gminy – w budżecie gminy mamy zaplanowane środki na
wykup gruntów i żeby te pieniądze wydać w tym roku, to te uchwały były podejmowane na
podstawie tych projektów podziałowych. W innym przypadku nie moglibyśmy się wyrobić
z wydatkowaniem tych pieniędzy a to pozwoli nam, że te terminy jak gdyby biegną, są
zachowane i wszystko jest zgodne z prawem.
Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXVII/281/09 Rady
Gminy Suwałki z dnia 28 września 2009 r. w sprawie zamiany działek w obrębie
ewidencyjnym Potasznia pod głosowanie. W głosowaniu brało udział 14 radnych. Za
przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie
było. Podjęto jednogłośnie UCHWAŁĘ Nr XXVIII/288/09 zmieniającą uchwałę
Nr XXVII/281/09 Rady Gminy Suwałki z dnia 28 września 2009 r. w sprawie zamiany
działek w obrębie ewidencyjnym Potasznia - stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
Ad. 14
Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych złożonych w 2009 roku przez radnych
Rady Gminy Suwałki.
Pan Maciej Suchocki - Przewodniczący Rady zapoznał z informacją Przewodniczącego Rady
Gminy z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych Rady
Gminy Suwałki – informacja stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
Ad. 15
Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych złożonych w 2009 r. przez Sekretarza
Gminy, Skarbnika Gminy, kierowników jednostek organizacyjnych gminy.
Pan Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy w imieniu Wójta Gminy przedstawił
informację Wójta Gminy z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych złożonych
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przez Z-cę Wójta, Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy, kierowników jednostek
organizacyjnych gminy - informacja stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
Ad. 16
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy udzielił odpowiedzi na zapytania.
- Odnośnie likwidacji miejscowości Gielniewo - wyjaśnił, że w roku 2003-2004
porządkowaliśmy nazwy miejscowości, wtedy chcieliśmy zlikwidować takie miejscowości
jak Podżyliny, Sztukowizna i tych miejscowości nie udało się nam zlikwidować. Chociaż
one jak gdyby w użytkowaniu w naszej gminie praktycznie nie istnieją, bo w ewidencji
ludności w tych miejscowościach nikt nie jest zameldowany. W miejscowości Gielniowo
są zameldowani ludzie i tym bardziej nie ma takiej możliwości, żeby tą miejscowość
zlikwidować. Likwidacja polega na tym, że rada gminy podejmuje uchwałę o przystąpieniu
o likwidacji, czy zmiany nazwy miejscowości, przeprowadza się konsultacje społeczne
i zbiera się dokumenty historyczne (rys historyczny danej miejscowości), czy jest to zmiana
uzasadniona czy nie uzasadniona. Wszystkie dokumenty są wysyłane do wojewody,
wojewoda to weryfikuje i wysyła do Komisji Nazw Miejscowości i Obiektów
Fizjograficznych w MSWiA, która opiniuje. Komisja uznała, że likwidacja miejscowości
Podżyliny i Sztukowizna jest niezasadna i nie udało się nam zlikwidować. Dlatego tutaj
żadnych możliwości i działań w tym kierunku nie widzę, gdyż to z góry jest przesądzone, że
nie uda się tego zlikwidować. Jest to nazwa geograficzna część wsi i Gielniewo jest
przypisane do obrębu geodezyjnego Osinki.
- Odnośnie zmiany obwodu głosowania – wyjaśnił, że takie rozmowy były prowadzone, żeby
w Nowej Wsi utworzyć dodatkowy obwód głosowania. Chcielibyśmy, żeby mieszkańcy
z Wiatrołuży Pierwszej, Bobrowiska nie jechali do Suwałk i płacili ponad 10 zł za przejazd
autobusem po to, żeby zagłosować. Ustaliliśmy z Dyrektor Krajowego Biura Wyborczego
Delegatura w Suwałkach Oddział Białystok, że po nowym roku podejmiemy takie
rozmowy, żeby ewentualnie ten obwód zmienić. Ordynacja wyborcza dokładnie precyzuje
kiedy obwody można zmieniać tj: kiedy zmieni się drastycznie ilość mieszańców, zmiany
organizacyjne nazwy miejscowości czy przynależności do gminy. W przypadku naszej
gminy to nie występuje. Nie mniej jednak dyrektor Krajowego Biura Wyborczego obiecała,
że tej tematyce się przyjrzy, porozmawia i uzgodni z Białymstokiem i będziemy próbowali
po nowym roku ten temat ruszyć.
- Odnośnie przystanku w Płocicznie-Osiedle – poinformował, że przyjeżdżał obok tego
przystanku. Półtora miesiąca temu zostały wymienione deski, zostały przybite bo były
odbite deski, znowu są połamane, dwie deski są wybite. Rzeczywiście przystanek jest
popisany, pomalowany różnymi kredkami, farbami. Wystąpił z propozycją, żeby dyrektor
szkoły sprawdziła jakie tam nazwiska figurują a znając aktywność radnego i rady sołeckiej
przede wszystkim przewodniczącego rady sołeckiej, panowie znajdą osoby, które
zniszczyły ten przystanek, żeby pomalowały a my jako gmina kupimy farbę. Gmina nie jest
w stanie ciągle malować i uzupełniać te przystanki.
Alicja Przekop – Kierownik Ref. ds. IG udzieliła odpowiedzi odnośnie oświetlenia
w Płocicznie-Osiedlu – poinformowała, że było zgłoszone do Zakładów Energetycznych ale
nie wykonali tej usługi. W dniu dzisiejszym ponownie rozmawiała telefonicznie z Zakładem
Energetycznym i obiecali że dzisiaj wykonają i przestawią zegary.
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Ad. 17
Wnioski i oświadczenia.
Sołtys wsi Wychodne – zwrócił się prośbą o wyłapanie bezpańskich psów we wsi Wychodne
bo ponieważ ganiają bydło, źrebaki i zagrażają bezpieczeństwu dla dzieci.
Tadeusz Chołko -Wójt Gminy – poinformował, że na bieżąco są wyłapywane bezpańskie psy.
Gmina w schronisku ma ponad 100 psów.
Radny Andrzej Safinowski – zwrócił się z zapytaniem co będzie z drogami w wsi Potasznia
po okresie zimowym czy woda nie zmyje żwiru ponieważ jego zdaniem są za słabe przepusty
wstawione. Żeby potem gmina na wyłożyła swoich pieniędzy na remont tych dróg.
Zbigniew Mackiewicz - Sekretarz Gminy – wyjaśnił, że mamy zapewnienia wykonawcy tj.
PDM, który daje trzyletnią gwarancję po wykonaniu inwestycji. Od lata tego roku trzy lata
daje gwarancji na te drogi w związku z tym, PDM musi je zabezpieczyć, żeby były w takim
stanie jakie są obecnie. Jeżeli przez trzy lata te drogi przetrwają to i kolejne lata.
Sołtys wsi Bród Mały- wystąpiła z wnioskiem:
- o remont drogi w Brodzie Małym (łącznik drogi wojewódzkiej i drogi powiatowej). Cały
czas tam jeżdżą samochody ciężarowe, wożą żwir i w tej chwili tą drogą jest trudno
przejechać;
- ustawienie znaku zakazu wjazdu pojazdów o masie ponad 10 ton z drugie strony drogi wsi
Bród Mały ponieważ z jednej strony drogi taki znak został ustawiony.
Sekretarz Gminy – poinformował, że zostało zlecone i został zgłoszony zakup tego znaku.
Przewodniczący Rady – poinformował, że do Rady Gminy Suwałki wpłynęło pismo
Wigierskiego Stowarzyszenia Turystycznego o udzielenie w roku 2010 wsparcia na
kontynuację i rozwój działalności statusowej związanej z promocją turystyczną – odczytał
pismo. Poinformował, że sprawa zostanie rozpatrzona przez Komisje Rady Gminy.
Ad 18
Zamknięcie obrad.
Pan Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady Gminy po wyczerpaniu porządku obrad
zamknął obrady XXVIII Sesji Rady Gminy Suwałki.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokołowała
Halina Marcinkiewicz

Przewodniczący Rady
Maciej Suchocki
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