P R O T O K Ó Ł Nr XXXIV/10
z obrad XXXIV Sesji Rady Gminy Suwałki w dniu 30 kwietnia 2010 roku.
Obrady Sesji trwały od godz. 730 – 915 w sali Urzędu Gminy Suwałki.
Obrady XXXIV 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, Beata Skrocka – Kierownik Gminnego Ośrodek Pomocy Społecznej
w Suwałkach, Cezary Folejewski – radca prawny, Szymon Pawłowski – mieszkaniec wsi
Okuniowiec, Ryszard Jankowski – Przewodniczący Rady Sołeckiej wsi Płociczno-Tartak,
Płociczno-Osiedle, sołtysi wsi - listy obecności stanowią załączniki nr 2-4 w załączeniu do
protokołu.
Ad. 1
Otwarcie obrad.
Pan Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady otworzył obrady XXXIV 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 XXXIV Sesji Rady Gminy Suwałki został przyjęty jednogłośnie.
Porządek obrad jest następujący:
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XXXIII Sesji Rady Gminy Suwałki.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy oraz z wykonania uchwał w okresie
między sesjami.
5. Interpelacje i zapytania radnych oraz kierowników jednostek pomocniczych.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Suwałki
na 2010 rok.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części wsi Poddubówek w gminie Suwałki
8. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
9. Wnioski i oświadczenia.
10. Zamknięcie obrad.
Ad. 3
Przyjęcie protokołu z obrad XXXIII Sesji Rady Gminy Suwałki.
Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z obrad XXXIII 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 XXXIII 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 z działalności Wójta Gminy
Suwałki za okres od dnia 18 marca 2010 r. do dnia 30 kwietnia 2010 r.- stanowi załącznik nr
5 do protokołu.
Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy przedstawił sprawozdanie z wykonania uchwał
Rady Gminy podjętych na XXXIII sesji w dniu 16 kwietnia 2010 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 zostały przyjęte.
Ad. 5
Interpelacje i zapytania radnych oraz kierowników jednostek pomocniczych.
Radny Jarosław Wudkiewicz – poinformował, że podrzucono mu sześć szczeniaków, chciał te
psy oddać do schroniska, niestety tych psów nie przyjęto powiedziano, że nie ma miejsca. Ja
zapłaciłem i te psy uspałem ale ludzie zrobią tak, że przywiozą do gminy. Zaproponował,

2

żeby podjąć uchwałę odnośnie opłat, aby zwalniać ludzi, którzy przygarniają psy to może
część tych psów znalazło by właścicieli.
Zapytał odnośnie lamp w Wychodnym kiedy będzie robiona ta inwestycja ponieważ środki
w budżecie gminy były przewidziane.
Sołtys wsi Stary Folwark – zwróciła się z zapytaniem odnośnie elektro-śmieci. Ostatnio była
zorganizowana taka akcja, która cieszyła się powodzeniem, ale czy nie można by było
zorganizować w sposób cykliczny raz na trzy miesiące bo nie wszystkim termin pasował,
niektórzy nie wiedzieli i proponowali żeby zorganizować w sobotę ponieważ w jej
miejscowości większość ludzi pracuje.
Radny Józef Jankowski – w 2004 roku złożył wniosek o dokończenie asfaltowania drogi
w miejscowości Płociczno-Osiedle o dł. 180 m obiecano, że jak będzie robiona droga do
cmentarza w Płocicznie to razem zrobią. Mój wniosek złożony na piśmie leżał i dopiero po
dwóch latach dostałem odpowiedź od Pana Wójta, że Komisja Rolniczo-Gospodarcza na rok
2005 r. i 2006 r. nie ujęły w budżecie tej inwestycji. Po wybudowaniu kanalizacji gmina
przystąpi do remontu i budowy nawierzchni na wszystkich ulicach Płociczna. Inwestycja
została odebrana, więc czas przystąpić do asfaltowania bo przy budowie kanalizacji jeszcze
następną uliczkę zniszczono także należy to od nowa robić (dołączył do protokołu, pismo
Wójta Gminy Suwałki z dnia 4 sierpnia 2006 r. Nr IG.M.7040/06). Następna sprawa dotyczy
podłączenia kanalizacji mieszkańcom. Są ludzie biedniejsi i bogaci, tym bogatszym to Pan
Lipa już podłączył, za podłączenie ludzie płacili po 2 000 zł i 1000 zł niektórzy 4 000 zł.
Dla jednego urzędnika z Policji zakładali rury a kiedy zażądał faktury to w nocy przyjechali
wykopali te rury, żeby nie było śladów, takie różne historie dzieją z tym podłączeniem.
Natomiast na zebraniu wiejskim było kilkakrotnie mówione, że skoro skrzywdzono
mieszkańców Płociczno-Osiedle odebrano działki, gmina teraz sprzedaje i bierze duże
pieniądze, to 10 % ze sprzedaży działek miało pójść na inwestycje mieszkańców, którzy
wcześniej te działki uprawiali. Nie zostało zrealizowane, więc zwrócił się z prośbą, żeby
podjąć taką decyzję, że tej biedniejszej społeczności, której odebrano te działki zrobić
podłączenia do kanalizacji na rzecz gminy. Następna sprawa – Pan Wójt podpisał umowę
z PGK, rada gminy zrzekła się ze swoich uprawnień, które do zadań własnych gminy należą
między innymi opłaty za komunikację. Gmina musi płacić ponad 300 tys. zł i nic nie ma
dopowiedzenia, bo koszty wysyła do gminy spółka, która należy do miasta. To nie powinno tak
być, to jest w kompetencji rady i zawsze było tak, że się negocjowało, były czasy, że i prezes
spółki przyjeżdżał na sesję i były prowadzone rozmowy. Kolejna sprawa dotyczy przystanków.
Przystanki należą do komunikacji miejskiej, natomiast na terenie gminy niektóre przystanki
budowała gmina między innymi w Płocicznie, który bez przerwy jest dewastowany. Kilka razy
poruszałem tą sprawę, gmina nie chce remontować. Więc skoro umowa jest podpisana, że
wszystko należy do PGK stawiam wniosek, żeby PGK remontowało i naprawiało przystanki.
Maciej Suchocki Przewodniczący Rady – zwrócił uwagę dla Radnego Józefa Jankowskiego,
że wnioski należy zgłaszać w punkcie 9 porządku obrad.
Radny Józef Jankowski – odpowiedział, że wie i prosi o odpowiedzieć na postawione
zapytania.
Radny Jarosław Wudkiewicz – stwierdził, że według jego, to co powiedział Radny Jankowski
to jest „kiełbasa wyborcza”, są biedniejsi, są bogatsi, jeżeli kogoś nie stać, nie ma pieniędzy
to występuje do GOPS, a tutaj bogaty, biedny, temu się wkopuje temu się wykopuje jest to dla
mnie coś dziwnego.
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Radny Marek Jeromin – zwrócił się z zapytaniem w sprawie przebudowy remizy OSP
w Sobolewie. Komisja Rewizyjna Rady Gminy była w terenie i stwierdziła, że położone są
płyty stropowe, zrobione jest pokrycie dachowe a nie ma kominka i ciągu wentylacyjnego, czy
później burzenie tego stropu, tych płyt betonowych nie wpłynie na naruszenie ścian
działowych.
Maciej Suchocki - Przewodniczący Rady zapytał na jakim etapie jest inwestycja
w miejscowości Krzywe, dotyczy nowego Osiedla.
Ad. 6
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
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 2010 rok. W wyniku zaproponowanych zmian nastąpiło zmniejszenie
planowanych dochodów o kwotę 419 978,00 zł, zwiększenie planu dochodów o kwotę
16 734,00 zł oraz zmniejszenie planu wydatków o kwotę 279 894,00 zł, zwiększenie planu
wydatków o kwotę 1 714 434,00 zł.
Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zaproponowane zmiany do
projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 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 2010 rok wraz z zaproponowanymi zmianami.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2010 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 XXXIV/337/10
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok – stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Ad. 7
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części wsi Poddubówek w gminie Suwałki
Katarzyna Jabłońska – Kierownik Ref. ds. PSG wyjaśniła, że przedmiotem planu jest
ustalenie terenów przeznaczonych pod zabudowę, gruntów użytkowanych rolniczo oraz
infrastrukturę komunikacyjną i techniczną, ustalenie sposobu kształtowania zabudowy
i zagospodarowania terenów oraz określenie zasad zagospodarowania terenu
minimalizujących skutki ustaleń planu na środowisko. Uchwalenie niniejszego planu jest
potrzebne dla umożliwienia realizacji zabudowy zgodnie z zachowaniem wymogów ładu
przestrzennego, ekonomicznym wykorzystaniem gruntów i zamiarami inwestycyjnymi
właścicieli nieruchomości. Projekt planu był dwukrotnie wyłożony do publicznego wglądu,
ponawiane były uzgodnienia ze względu na fakt, że przez teren planu przebiega trasa
przyszłej obwodnicy Suwałk. Projekt planu uzyskał wszystkie niezbędne opinie
i uzgodnienia, procedurę przeprowadzono zgodnie z obowiązującą ustawą o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym. W dniu 16 listopada 2009 r. Rada Gminy podjęła
uchwałę Nr XXIX/294/09 w sprawie mpzp części wsi Poddubówek, której nieważność
stwierdzono 18 grudnia 2009 r. Rozstrzygnięciem Nadzorczym znak NK.II.KK.0911-175/09.
Powodem ww. stwierdzenia było zastosowanie w planie orientacyjnych linii
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rozgraniczających poszczególne tereny, które naruszyły, zdaniem organu nadzorczego,
postanowienia art. 4 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Ponowiono procedury związane z opracowaniem planu czyli wprowadzono niezbędne zmiany
do projektu planu: zmieniono linie rozgraniczające z orientacyjnych na ściśle określone
i ponownie wyłożono projekt planu wraz z prognozą do publicznego wglądu. W trakcie
ponowienia procedury nie wpłynęły żadne uwagi do projektu planu. W związku z tym,
celowe jest podjęcie niniejszej uchwały.
Zbigniew Maciewicz – Sekretarz Gminy zwrócił się z prośbą o wprowadzenie autopoprawki
w projekcie uchwały:
- § 6 pkt 5 proponując jego brzmienie: „ 5) „liniach rozgraniczających tereny o różnym
przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania - należy przez to rozumieć linię
dzielącą tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, które
w uzasadnionych projektem zagospodarowania terenu lub projektem podziału terenu
przypadkach mogą odbiegać od określonych na rysunku planu w wielkościach zapisanych
w ustaleniach szczegółowych uchwały bez konieczności zmiany planu”,
- § 26 ust. 2 pkt 3 proponując jego brzmienie: „ 3) dla zabudowy zagrodowej – linie
rozgraniczające tereny mogą odbiegać od określonych na rysunku planu w wielkości
niezbędnej do uzupełnienia istniejącej zabudowy zagrodowej o budynki gospodarcze,
budowle i urządzenia rolnicze lub utworzenia nowej zabudowy zagrodowej, lecz nie więcej
niż o 10 m, bez konieczności zmiany ustaleń planu”.
Maciej Suchocki poddał pod głosowanie autopoprawkę do uchwały. W głosowaniu brało
udział 15 radnych. Za przyjęciem autopoprawki głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych
nie było, wstrzymał się 1 radny. Autopoprawka została przyjęta większością głosów.
Radny Adam Nieszczerzewicz – zapytał na jakiej powierzchni mogą powstawać nowe
siedliska.
Katarzyna Jabłońska – Kierownik Ref. ds. PP wyjaśniła, że zgodnie z obowiązującymi
przepisami jest podana definicja nowej zabudowy zagrodowej i gospodarstwa rolniczego,
która jest określona w § 6 pkt 19 i pkt 20 tejże uchwały. Nowa zabudowa zagrodowa –
należy przez to rozumieć zabudowę zagrodową, powstającą na gruntach rolnych.
Gospodarstwo rolnicze – należy przez to rozumieć grunty rolne oraz inne grunty, o areale nie
mniejszym niż 1 ha przeliczeniowy.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego części wsi Poddubówek w gminie Suwałki. Udział
w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, głosów
przeciwnych nie było, wstrzymał się od głosu 1 radny. Podjęto większością głosów
UCHWAŁĘ Nr XXXIV/338/10 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części wsi Poddubówek w gminie Suwałki - stanowi załącznik nr 8 do
protokołu.
Ad. 8
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
Tadeusz Chołko – Wójt Gminy udzielił odpowiedzi na zapytania:
- Odnośnie psów – podziękował Radnemu Wudkiewicz Jarosławowi za obywatelskie
podejście do sprawy, że nie wyrzucił tych psów. Gmina płaci za utrzymanie w schronisku
10 zł od psa. Roczny koszt to 100 tys. zł . Przebywają w schronisku do czasu aż zdechną,
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ewentualnie ktoś adoptuje. Także tych psów ciągle przybywa na dzień dzisiejszy nie
potrafię powiedzieć ale może jest gdzieś 40 a może więcej. Jeżeli chodzi o zwolnienie
z opłat może być trudne, bo jak to udowodnić, że on tego psa przygarnął. Ale myślę, że na
ten temat w miesiącu będziemy rozmawiali, kiedy będzie opracowywany budżet gminy na
rok przyszły i komisje rady do tego tematu wrócą.
- Odnośnie oświetlenia ulicznego w Wychodnym - poinformował, że ta sprawa jest jak
najbardziej aktualna i w tym roku zostanie wykonana.
- Odnośnie elektrośmieci – wyjaśnił, że nie widzi problemu, żeby powtórzyć zbiórkę
elektrośmieci. Jeżeli jest taka potrzeba nie widzę problemu możemy zorganizować nie tylko
w Starym Folwarku ale i w innych miejscowościach. Nie wiem czy firma w sobotę pracuje
ale jeżeli pracuje to jest kwestia dogadania się.
- Odnośnie asfaltowania dróg w m. Płocicznio-Osiedle - wyjaśnił, że asfaltowanie dróg
dotyczy nie tylko wsi Płociczno-Osiedle ale i wsi Sobolewo i Gawrych Ruda. Gmina
musi to zrobić dlatego, że tam jest pobudowana kanalizacja, jeżeli nie zrobimy dróg
asfaltowych to kanalizacja zostanie zniszczona. I już w tej chwili gmina przystąpiła do
opracowania projektów technicznych na te drogi. Musimy to w miarę jak najszybciej zrobić.
- Odnośnie podłączenia kanalizacji - poinformował, że osobiście jestem zawsze na
zebraniach wiejskim i nigdy na zebraniach wiejskich, ani ja jak nikt z pracowników gminy
nie obiecał, że 10 % ze sprzedanych działek pójdzie na przyłącze. Przepis nie dopuszcza
tego, zobowiązuje gminę do budowy kolektora głównego. Gmina nie będzie chodziła
i sprawdzała kto zakopuje, kto wykopuje.
Zbigniew Mackiewicz - Sekretarz Gminy udzielił odpowiedzi:
- Odnośnie PGK wyjaśnił, że kompetencji dla rady nikt nie zabrał o decydowaniu
o komunikacji miejskiej. Była decyzja - wola rady i takie porozumienie zostało podpisane.
Już wiemy i doświadczeni jesteśmy latami funkcjonowania komunikacji i kilka razy
przygotowywaliśmy się do przeprowadzenia procedur przetargowych, żeby zrobić przetarg
na komunikację to jednak zawsze wychodziło nam, że będziemy płacili więcej. Ceny
zwiększyły się ale to nie dlatego, że zostało podpisane porozumienie z miastem tylko
dlatego, że ceny ropy idą w górę, wszelkie wynagrodzenia pochodne, także te koszty
wzrastają. Miasto kupuje nowe autobusy i naprawdę chętnie się patrzy jak te nowe autobusy
jeżdżą po naszych drogach. Także nie widzimy tutaj jakichś nieprawidłowości. Podobnej
treści zapytanie wpłynęło do prokuratury. Policja w tej chwili bada, akurat jeżeli chodzi
o komunikację miejską, ile my płaciliśmy w latach ubiegłych, ile teraz płacimy i na jakich
zasadach to funkcjonuje.
- Odnośnie przebudowy remizy OSP w Sobolewie - poinformował, ze płyty stropowe zostały
położone i jest możliwość wybudowania przewodów wentylacyjnych. Jest inspektor
nadzoru, który nadzoruje budowę. Budynek zostanie wykonany prawidłowo i konstrukcja
przez to nie zostanie naruszona.
- Odnośnie inwestycji w miejscowości Krzywe – wyjaśnił, w chwili obecnej jest położone
odwodnienie.
- Odnośnie przystanków – poinformował, że przystanek w Płocicznie był zdewastowany,
został naprawiony, były deski pozrywane, zostały naprawione, napisy zostały zamalowane.
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Gmina dba o przystanki, gdyż jest to majątek gminny a PGK nie może stawiać
przystanków na terenie gminy. Jeżeli chodzi o sprzątanie tych przystanków, że jeżeli są
nawet śmietniczki to nie każdy wrzuca tam śmiecie i musimy te przystanki sprzątać.
I często robimy w ten sposób, że te osoby, które otrzymują pomoc społeczną z GOPS
sprzątają przystanki i w ramach tego dostają pieniądze są tzw. prace użyteczne lub osoby
skazanie przez sąd do odpracowania godzin publicznych na terenie gminy. Mamy w tej
chwili pięć takich osób i te osoby mają swoje podzielone rewiry i każdy w tygodniu kilka
godzin sprząta.
Ad. 9
Wnioski i oświadczenia.
Radny Józef Jankowski wystąpił z wnioskiem o powołanie Komisji Statusowej do
opracowania statutu gminy. Uzasadnił tym, że zostały dwie szkoły zlikwidowane, które
znajdują się obecnie w statucie i powstało nowe sołectwo, którego w statucie nie ma, jak
również wprowadzenie zapisu o powołaniu dwóch wiceprzewodniczących rady, jeden do
spraw gospodarczych a drugi do spraw finansowych.
Przewodniczący Rady poddał wniosek pod głosowanie. W głosowaniu brało udział 15
radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 0 radnych, - przeciw 13 radnych, - wstrzymało się
od głosu 2 radnych. Rada Gminy Suwałki nie przyjęła wniosku Radnego Józefa
Jankowskiego
Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady wystąpił z wnioskiem o przedyskutowanie na
komisjach rady wprowadzenie zmian w Statucie Gminy Suwałki i powołanie Komisji
Statusowej. Poddał wniosek pod głosowanie. W głosowaniu brało udział 15 radnych. Głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Rada Gminy wniosek przyjęła jednogłośnie.
Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy zapoznał z analizą Wojewody Podlaskiego
odnośnie działalności uchwałodawczej organów gmin, związków międzygminnych, powiatów
oraz samorządu województwa podlaskiego za 2009 rok.
Ad. 10
Zamknięcie obrad.
Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady Gminy po wyczerpaniu porządku obrad zamknął
obrady XXXIV Sesji Rady Gminy Suwałki.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokołowała
Halina Marcinkiewicz

Przewodniczący Rady
Maciej Suchocki
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