P R O T O K Ó Ł Nr XXXI/10
z obrad XXXI Sesji Rady Gminy Suwałki w dniu 22 stycznia 2010 roku.
Obrady Sesji trwały od godz. 800 – 930 w sali Urzędu Gminy Suwałki.
Obrady XXXI 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, Beata Skrocka – Kierownik Gminnego Ośrodek
Pomocy Społecznej w Suwałkach, Alicja Przekop – Kierownik Ref. ds. Inwestycyjnych
i Gospodarczych, Katarzyna Jabłońska – Kierownik Ref. ds. Planowania Przestrzennego,
Dariusz Saweliew – Kierownik Ref. ds. Polityki Społeczno-Gospodarczej, Sławomir
Mitros – radca prawny, 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 XXXI 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.
Do porządku obrad nie zgłosili uwag, wobec czego przewodniczący Rady poddał pod
głosowanie porządek obrad. Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za przyjęciem
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porządku obrad głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Porządek obrad XXXI Sesji Rady Gminy Suwałki został przyjęty jednogłośnie.
Porządek obrad jest następujący:
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XXX 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. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych
stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Suwałki za
2009 rok.
7. Interpelacje i zapytania radnych oraz kierowników jednostek pomocniczych.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę NR XV/162/08 Rady Gminy
Suwałki z dnia 19 czerwca 2008 roku w sprawie przystąpienia do zmiany Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Suwałki.
10. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
11. Wnioski i oświadczenia.
12. Zamknięcie obrad.
Ad. 3
Przyjęcie protokołu z obrad XXX Sesji Rady Gminy Suwałki.
Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z obrad XXX 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 wstrzymujących się nie było. Protokół z XXX
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 o międzysesyjnej działalności za
okres od dnia 29 grudnia 2009 r. do dnia 22 stycznia 2010 r. – stanowi załącznik nr 5 do
protokołu.
Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy przedstawił sprawozdanie z wykonania uchwał
Rady Gminy podjętych na XXX sesji w dniu 29 grudnia 2009 r. – stanowi załącznik nr 6 do
protokołu.
Radni nie zgłosili uwag, w związku z powyższym sprawozdanie o międzysesyjnej
działalności i wykonania uchwał Rady Gminy zostało przyjęte.
Ad. 5
Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy Suwałki.
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Radny Feliks Złotnik – Przewodniczący Komisji Rolniczo-Gospodarczej Rady Gminy
Suwałki zapoznał ze sprawozdaniem Komisji Rolniczo-Gospodarczej Rady Gminy –
sprawozdanie stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Ad. 6
Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych
stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Suwałki za 2009
rok.
Irena Walendzewicz – Kierownik GZEAS wyjaśniła, że nowelizacja Karty nauczyciela
wprowadziła na organy prowadzące obowiązek dokonywania analizy poniesionych środków
finansowych na wynagrodzenie nauczycieli w każdym roku budżetowym. Art. 30 ust. 3 Karta nauczyciela określa, że nauczyciel stażysta musi otrzymać 100 % kwoty bazowej,
nauczyciel kontraktowy 111 % kwoty bazowej, nauczyciel mianowany 144 % kwoty
bazowej, nauczyciel dyplomowany 184 % kwoty bazowej. W ubiegłym roku obowiązywały
dwie kwoty bazowe. Jedna od 1 stycznia do 31 sierpnia i druga kwota bazowa od 1 września
do 31 grudnia. Po ustaleniu struktury zatrudnienia oraz wyliczaniu wydatków poniesionych
w 2009 roku na wynagrodzenia nauczycieli wyliczono, że jedyna grupa nauczycieli na ternie
gminy Suwałki, która nie była dofinansowana byli nauczyciele stażyści. Kwota nie
dofinansowania wynosiła – 4895,45 zł. Nauczycielom stażystom zostanie wypłacony
jednorazowy dodatek wyrównawczy do dnia 26stycznia 2010 r. Obowiązkiem naszym jako
organu wykonawczego jest przedłożenie tego sprawozdania radzie gminy, Regionalnej Izbie
Obrachunkowej, dyrektorom szkół i związkom zawodowym.
Radny Jarosław Wudkiewicz – zapytał skąd wzięła się taka nadpłata w wysokości 77 632,19
zł dla nauczyciela mianowanego.
Irena Walendzewicz – Kierownik GZEAS wyjaśniała, że zgodnie z ustawa nauczycieli
mianowany powinien otrzymać 144 % kwoty bazowej razy średnie wynagrodzenie od
stycznia do 31 sierpnia plus średnie wynagrodzenie od września do 31 grudnia razy
średnioroczna liczba etatów ustalona dla okresów obowiązywania poszczególnych kwot
bazowych od stycznia do 31 sierpnia i razy 4 miesiące. Poniesione wszystkie wydatki w tej
grupie awansu zawodowego czyli to co wyłożyliśmy na wynagrodzenie osobowe,
nadgodziny, nagrody, jubileuszówki. Z całej kalkulacji całorocznej wypłaciliśmy więcej niż
do czego zobowiązuje ustawa czyli 77 632,19. Odpowiedzieć tak dokładnie nie można
z czego to wynika bo to jest systematyczna praca całoroczna. Nauczyciele mianowani
w naszych szkołach posiadają po dwa, trzy rodzaje kwalifikacji do nauczania. I tym sposobem
ci nauczyciele maja nadgodziny i uważamy, że dlatego była ta struktura zatrudnienia niezbyt
duża bo doszło sporo nadgodzin. Nie było tak rozproszone zatrudnienie.
Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach
awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Suwałki za 2009 rok – stanowi
załącznik nr 8 do protokołu.
Ad. 7
Interpelacje i zapytania.
Radny Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady zapytał, ile środków zostało wydatkowane na
odśnieżanie dróg gminnych. Zwrócił się z prośbą o rozmowę z wykonawcami, którzy świadczą
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usługi odśnieżania o jakości wykonania ponieważ na początku było bardzo źle wykonywane,
teraz jest poprawa.
Radny Józef Jankowski – zwrócił się również na temat odśnieżania, dotyczy miejscowości
Płociczno-Tartak, Płociczno-Osiedle.
Śnieg padał jeden dzień, przyjechał odśnieżył
troszeczkę a później trzy dni przyjeżdżał i jeszcze poprawiał. Powinno to być wykonane
rzetelnie.
Ad. 8
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
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 2010 rok. Przesunięcie w ramach rozdziałów środków w planie
wydatków: - w kwocie 50 000 zł z wydatków na remonty dróg gminnych na odśnieżanie
dróg: - w kwocie 27 000 zł ze środków przeznaczonych na opłaty dla DPS, na dożywianie
dzieci w szkołach ponieważ nie otrzymano jeszcze na ten cel dofinansowania w formie
dotacji. Ponadto nie dokonując zmiany w planowanych środkach na zadania inwestycyjne
w załączniku nr 2 „Zadania inwestycyjne na 2010 rok” dokonać korekty nazw zadań w poz. 8,
10, 12, 13. Wprowadzenie dodatkowo do budżetu gminy Suwałki na 2010 rok załącznika
ustalającego dochody budżetu państwa związane z realizacja zadań zleconych jednostkom
samorządu terytorialnego z tytułu planowanych do wyegzekwowania należności od
dłużników alimentacyjnych. W wyniku zaproponowanych zmian nastąpiło zmniejszenie
planu wydatków o kwotę 592 000,00 zł; zwiększenie planu wydatków o kwotę 592 000,00 zł.
radni nie wnieśli uwag do przedstawianego projektu uchwały.
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 XXXI/313/10
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok – stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Ad. 9
Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę NR XV/162/08 Rady Gminy
Suwałki z dnia 19 czerwca 2008 roku w sprawie przystąpienia do zmiany Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Suwałki.
Katarzyna Jabłońska – Kierownik Ref. ds. PP wyjaśniła, że zmiana uchwały intencyjnej
dotyczącej studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Suwałki jest konieczną korektą określonego zakresu zmian wprowadzonych do studium oraz
wynika z ustawy z dnia 29 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Konieczne jest uaktualnienie studium o obszary, dla których w ostatnich latach opracowany
zostały miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Jednocześnie rozpatrując wnioski
mieszkańców Gminy Suwałki, planujących zabudowę swoich gruntów na terenie Gminy
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Suwałki ustalono, że należy ponownie przeanalizować ustalenia studium w zakresie
przeznaczenia gruntów rolnych na rozwój osadnictwa, poprzez wprowadzenie do Studium
możliwości realizacji zabudowy na terenach do tego predysponowanych. Podjęcie uchwały
o zmianie Uchwały NR XV/162/08 Rady Gminy Suwałki z dnia 19 czerwca 2008 r. umożliwi
wprowadzenie powyższych zmian do studium.
Radny Henryk Butkiewicz – ja czegoś nie rozumiem z tego stwierdzenia, że trzeba zimnić
studium bo w między czasie doszły plany, plan opracowuje się na podstawie studium a jak to
się stało, że plany były robione.
Katarzyna Jabłońska – Kierownik Ref. ds. PP – tak jest, tylko, że okresowe ustalenie studium
jest naniesieniem granic obszarów dla, których opracowano miejscowe plany czyli to jak
gdyby ten zapis wynika z układu struktury osadniczej na terenie gminy. Przy zmianie tego
studium musimy nanieść granicę istniejących planów ale również wyznaczyć tereny, dla
których być może będzie zmiana, muszą wpłynąć wnioski.
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 XXXI/314/10
zmieniającą uchwałę NR XV/162/08 Rady Gminy Suwałki z dnia 19 czerwca 2008 roku
w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Suwałki – stanowi załącznik nr 10 do
protokołu.
Ad. 10
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
Tadeusz Chołko – Wójt Gminy udzielił odpowiedzi na zapytanie:
- Odnośnie odśnieżania – poinformował, że do dnia dzisiejszego nie została jeszcze
przedłożona i opłacona żadna faktura za odśnieżanie dróg gminnych. Odśnieżanie dróg jest
wykonywane na sygnały z terenu ewentualnie sam osobiście, bądź Sekretarz Gminy, czy
pracownik gminy jeżdżą w teren i sprawdzają. Na terenie gminy jest trzech wykonawców.
Z jednym mieliśmy problemy, który musiał powtarzać odśnieżanie ale została
przeprowadzona z nim rozmowa dyscyplinująca i czekamy na wyniki. Tutaj Radny Złotnik
może powiedzieć jak w zachodniej części gminy są odśnieżane drogi, są szersze niż latem.
Jest zima są pewne niedogodności , wszyscy odzwyczailiśmy się od tego, najlepiej żeby
wszystkim odśnieżył pod dom. Mamy takich sołtysów, którzy wsiadają razem z operatorem
i jeżdżą po drogach.
Ad. 11
Wnioski i oświadczenia.
Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady poinformował, że po raz drugi Polskie
Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Suwałkach zwróciło się z prośbą
o indywidualne ustalenie wysokości stawek podatku od nieruchomości na poziomie 30 %
ogólnie obowiązujących. Zwrócili się z prośbą o umożliwienie przedstawienia swoich
argumentów na posiedzeniu Komisji Rady Gminy Suwałki.
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Sławomir Mitros – radca prawny – wyjaśnił, że jest to kwestia bardzo delikatna bo wszelakie
zwolnienia nie podmiotowe czyli dla jednego podmiotu tylko przedmiotowe. Może się okazać
tak, że jedno niefortunne słowo może zwolnić całą branżę turystyczną i to jest bardzo
niebezpieczne. Żeby nie było tak, że stracimy bardzo duże pieniądze, bo wszyscy będą chcieli
z tego korzystać. PTTK tak naprawdę bardzo dużo nie różni się od innych pracujących branż
turystycznych.
Dariusz Saweliew – Kierownik Ref. ds. PSG poinformował, że w dniu dzisiejszym przyjeżdża
delegacja z Obwodu Kalingradzkiego Czerniachowsk, z którymi Gmina Suwałki ma
podpisane porozumienie. Zaprosił Przewodniczącego Rady, Wiceprzewodniczącego Rady
i Przewodniczących Komisji Rady Gminy na spotkanie z tą delegacją.
Ad. 12
Zamknięcie obrad.
Pan Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady Gminy po wyczerpaniu porządku obrad
zamknął obrady XXXI Sesji Rady Gminy Suwałki.
Na tym protokół zakończono i podpisano
Protokołowała:
Halina Marcinkiewicz

Przewodniczący Rady
Maciej Suchocki
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