P R O T O K Ó Ł Nr XXXII/10
z obrad XXXII Sesji Rady Gminy Suwałki w dniu 18 marca 2010 roku.
Obrady Sesji trwały od godz. 900 – 1230 w sali Urzędu Gminy Suwałki.
Obrady XXXII Sesji Rady Gminy Suwałki prowadził Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Suwałki Henryk Butkiewicz.
Radni obecni na sali obrad według załączonej listy obecności – załącznik nr 1 do protokołu.
Nieobecny Radny Maciej Suchocki -Przewodniczący Rady.
W obradach uczestniczyli: Tadeusz Chołko – Wójt Gminy, Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz
Gminy, Danuta Bućko – Skarbnik Gminy, Irena Walendzewicz – Kierownik Gminnego
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół, Beata Skrocka – Kierownik Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach, Dariusz Saweliew – Kierownik Referatu ds.
Polityki Społeczno-Gospodarczej, Cezary Folejewski – radca prawny, Stanisław Szwengier –
Radny Powiatu, Ryszard Jankowski – Przewodniczący Rady Sołeckiej wsi Płociczno-Tartak
i wsi Płociczno-Osiedle, sołtysi wsi - listy obecności stanowią załączniki nr 2-4
w załączeniu do protokołu.
Ad. 1
Otwarcie obrad.
Henryk Butkiewicz – Wiceprzewodniczący Rady otworzył obrady XXXII Sesji Rady Gminy
i powitał wszystkich zebranych. Poinformował, iż zgodnie z przepisami § 15 ust. 3 Statutu
Rady Gminy Suwałki pod nieobecność przewodniczącego jego zadania wykonuje
wiceprzewodniczący. Stwierdził, że na 15 radnych 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 sesji radni otrzymali wraz z materiałami do poszczególnych punktów obrad.
Henryk Butkiewicz – Wiceprzewodniczący Rady zapytał, czy Radni chcieliby wnieść uwagi
bądź propozycje do przedstawionego porządku obrad.
Tadeusz Chołko – Wójt Gminy wystąpił z wnioskiem o zdjęcie z porządku obrad punkt 29 „Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XVI/175/08 Rady Gminy Suwałki
z dnia 31 lipca 2008 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Suwałki”.
Podziękował dla Komisji Rolniczo – Gospodarczej Rady Gminy za inicjatywę legislacyjną
ale ze względu na potrzeby gminy uważa, że ten punkt należy zdjąć z porządku obrad.
Radny Józef Jankowski – wystąpił z wnioskiem o zdjęcie z porządku obrad również punktu
29. Stwierdził, że w projekcie uchwały powinno być dołączone uzasadnienie wskazujące na
potrzebę podjęcia uchwały oraz w zależności od przedmiotu uchwały oczekiwane skutki
społeczne i finansowe i źródła ich pokrycia. Tego w tym projekcie uchwały nie ma.
Henryk Butkiewicz – Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie wprowadzenie
proponowanej zmiany do porządku obrad polegającej na wycofaniu: „Rozpatrzenie projektu
uchwały zmieniającej uchwałę Nr XVI/175/08 Rady Gminy Suwałki z dnia 31 lipca 2008 r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Suwałki”. Udział w głosowaniu wzięło
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14 radnych. Za głosowało 14 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Proponowana zmiana do porządku obrad została przyjęta jednogłośnie.
W związku z powyższym został zdjęty z porządku obrad punkt 29. W konsekwencji punkt 30
stał się punktem 29 oraz pozostałe punkty uległy stosownej zmianie
Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie porządek obrad wraz z wprowadzoną
zmianą. Udział w głosowaniu wzięło 14 radnych. Za przyjęciem porządku obrad głosowało
14 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Porządek obrad XXXII Sesji
Rady Gminy Suwałki został przyjęty jednogłośnie.
Porządek obrad jest następujący:
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XXXI 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 przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy Suwałki na 2010 rok.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji RolniczoGospodarczej Rady Gminy Suwałki na 2010 rok.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Społecznej
Rady Gminy Suwałki na 2010 rok.
10. Sprawozdanie z zakresu umorzonych wierzytelności oraz udzielonych ulg z tytułu
należności, do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
Ordynacja podatkowa.
11. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach za
2009 rok.
12. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych Gminy Suwałki za 2009 rok.
13. Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Płocicznie-Tartak za
2009 rok.
14. Zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Wójta
Gminy Suwałki sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2009 rok.
15. Zapoznanie z opinią Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Suwałki w sprawie wykonania
budżetu Gminy Suwałki za 2009 rok.
16. Zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Komisję
Rewizyjną Rady Gminy Suwałki wniosku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy
absolutorium.
17. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2009 rok oraz podjęcie uchwały
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Suwałki absolutorium z tytułu wykonania
budżetu Gminy Suwałki za 2009 rok.
18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Suwałki
na 2010 rok.
19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Taciewo
i Turówka Nowa w gminie Suwałki.
20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania imienia szkołom wchodzącym
w skład Zespołu Szkól w Przebrodzie oraz Zespołowi Szkół w Przebrodzie.
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21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustanowienia sztandaru i ceremoniału
używania sztandaru Zespołowi Szkół im. 2 Pułku Ułanów Grochowskich
w Przebrodzie.
22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie
w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż sieci
wodociągowej Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach
Spółka z o.o.
24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
nieruchomości w obrębie ewidencyjnym Zielone Kamedulskie.
25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne
przekazanie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Poddubówek.
26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
w miejscowości Stary Folwark.
27. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiany działek w obrębie ewidencyjnym
Gawrych Ruda.
28. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze
bezprzetargowej nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Gawrych Ruda.
29. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
30. Wnioski i oświadczenia.
31. Zamknięcie obrad.
Ad. 3
Przyjęcie protokołu z obrad XXXI Sesji Rady Gminy Suwałki.
Henryk Butkiewicz - Wiceprzewodniczący Rady poinformował, że protokół z obrad XXXI
Sesji wyłożony był do wglądu w Urzędzie Gminy. Radni nie wnieśli uwag do protokołu.
Następnie Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie. Udział w głosowaniu wzięło
14 radnych. Za przyjęciem protokołu głosowało 14 radnych. Głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było. Protokół z XXXI 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 22 stycznia 2010 r. do dnia 22 marca 2010 r. - załącznik
nr 5 do protokołu.
Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy przedstawił sprawozdanie z wykonania uchwał
Rady Gminy podjętych na XXXI Sesji w dniu 22 stycznia 2009 r. - załącznik nr 6 do
protokołu.
Radny Józef Jankowski – zapytał, czy ktoś reprezentował naszą gminę na kongresie Związku
Gmin Wiejskich.
Tadeusz Chołko Wójt Gminy – wyjaśnił, że kongres był organizowany przez Związek Gmin
Wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej a nasza gmina należy do Związku Gmin Wiejskich
Województwa Podlaskiego.
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Rada Gminy Suwałki przyjęła sprawozdanie z działalności Wójta Gminy oraz z wykonania
uchwał w okresie między sesjami.
Ad. 5
Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy Suwałki.
Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej, Komisji Rolniczo-Gospodarczej i Komisji
Społecznej Rady Gminy radni otrzymali w materiałach sesyjnych.
Radny Marek Jeromin – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zapoznał ze sprawozdaniem
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy – sprawozdanie stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Radny Feliks Złotnik – Przewodniczący Komisji zapoznał ze sprawozdaniem Komisji
Rolniczo-Gospodarczej Rady Gminy – sprawozdanie stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Radna Wiesława Malinowska – Przewodnicząca Komisji Społecznej zapoznała
ze sprawozdaniem Komisji Społecznej Rady Gminy – sprawozdanie stanowi załącznik nr 9
do protokołu.
Radni nie zgłosili uwag do przedłożonego materiału w związku z powyższym sprawozdania
z działalności Komisji Rewizyjnej, Komisji Rolniczo-Gospodarczej i Komisji Społecznej
Rady Gminy w okresie między sesjami zostały przyjęte.
Ad. 6
Interpelacje i zapytania.
Radny Józef Jankowski – zwrócił się z zapytaniem;
- jak jest z tymi wiatrakami, jaka jest prawdziwa rzeczywistość do tej całej afery wiatrowej;
- dlaczego gmina tak dużo płaci za schronisko psów. W 2009 r. zapłacono 101 tys. zł.
Radny Feliks Złotnik – zapytał czy zostały już podjęte działania na terenie gminy w sprawie
zbiórki sprzętu RTV.
Radny Adam Szczerbowski – zapytał czy są w gminie zatrudnione osoby do wypełniania
wniosków dla rolników.
Radny Marian Wiszniewski – zwrócił się z prośbą o posprzątanie przystanków we wsi
Wychodne, Przebród.
Sołtys wsi Stary Folwark – zapytała odnośnie oświetlenia ulicznego, dlaczego w innych
miejscowościach pali się całą noc a w miejscowości Stary Folwark wyłącza się o godz. 23ºº.
Ad. 7
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy na 2010 rok.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.
Henryk Butkiewicz - Wiceprzewodniczący Rady odczytał i 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 jednogłośnie
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UCHWAŁĘ Nr XXXII/315/10 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady
Gminy na 2010 rok - stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
Ad. 8
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji RolniczoGospodarczej Rady Gminy na 2010 rok.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.
Wiceprzewodniczący Rady – Henryk Butkiewicz odczytał i 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 jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XXXII/316/10 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji RolniczoGospodarczej Rady Gminy na 2010 rok - stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
Ad. 9
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Społecznej
Rady Gminy na 2010 rok.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.
Henryk Butkiewicz - Wiceprzewodniczący Rady odczytał i poddał pod głosowanie 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 XXXII/317/10 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji
Społecznej Rady Gminy na 2010 rok - stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
Ad. 10
Sprawozdanie z zakresu umorzonych wierzytelności oraz udzielonych ulg z tytułu
należności, do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
Ordynacja podatkowa.
Wiceprzewodniczący Rady poinformował, iż ze sprawozdaniem tym zapoznały się Komisje
Rady Gminy na posiedzeniach Komisji.
Henryk Butkiewicz – Wiceprzewodniczący Rady zapytał, czy ktoś z Radnych ma jakieś
pytania do sprawozdania. Głosów w dyskusji nie było i Wiceprzewodniczący Rady poddał
sprawozdanie pod głosowanie. W głosowaniu brało udział 14 radnych. Za przyjęciem
sprawozdania głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Sprawozdanie z zakresu umorzonych wierzytelności oraz udzielonych ulg z tytułu należności,
do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa
przyjęto zatem jednogłośnie - stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
Ad. 11
Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach
za 2010 rok.
Henryk Butkiewicz – Wiceprzewodniczący Rady poinformował, że ze sprawozdaniem
z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach za 2009 rok zapoznała
się Komisja Rewizyjna, Rolniczo-Gospodarcza, i Społeczna Rady Gminy na posiedzeniu.
Radni nie wnieśli uwag do sprawozdania. Wiceprzewodniczący Rady poddał sprawozdanie
pod głosowanie. W głosowaniu brało udział 14 radnych. Za przyjęciem sprawozdania
głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

5

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach
za 2009 rok przyjęto jednogłośnie - stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
Ad. 12
Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych Gminy Suwałki za 2009 rok.
Henryk Butkiewicz – Wiceprzewodniczący Rady poinformował, że ze sprawozdaniem tym
zapoznała się Komisja Rewizyjna, Komisja Rolniczo-Gospodarcza i Społeczna Rady Gminy
na posiedzeniu. Zapytał, czy ktoś z Radnych ma jakieś pytania do sprawozdania. Głosów
w dyskusji nie było i Wiceprzewodniczący Rady poddał sprawozdanie pod głosowanie.
W głosowaniu brało udział 14 radnych. Za przyjęciem sprawozdania głosowało 14 radnych,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych Gminy Suwałki za 2009 rok przyjęto jednogłośnie - stanowi załącznik nr 15
do protokołu.
Ad. 13
Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Płocicznie-Tartak
za 2009 rok.
Henryk Butkiewicz – Wiceprzewodniczący Rady poinformował, że ze sprawozdaniem
z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Płocicznie-Tartak za 2009 rok zapoznały się
poszczególne Komisje Rady Gminy Suwałki: Komisja Rewizyjna, Komisja RolniczoGospodarcza i Społeczna.
Zapytał, czy ktoś z Radnych ma jakieś pytania do sprawozdania. Głosów w dyskusji nie było.
Wiceprzewodniczący Rady poddał sprawozdanie pod głosowanie. W głosowaniu brało udział
14 radnych. Za przyjęciem sprawozdania głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.
Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Płocicznie-Tartak za 2009 rok
przyjęto jednogłośnie - sprawozdanie stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
Ad. 14
Zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Wójta
Gminy Suwałki sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2010 rok.
Tadeusz Chołko - Wójt Gminy zapoznał z pozytywną opinią Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Suwałkach - Uchwałą Nr RIO.V-0035-3/10 składu
orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 09 marca 2010 roku
w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Suwałki sprawozdaniu
z wykonania budżetu za 2009 rok - kserokopia uchwały stanowi załącznik nr 17 do
protokołu.
Ad. 15
Zapoznanie z opinią Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Suwałki w sprawie wykonania
budżetu Gminy Suwałki za 2009 rok.
Marek Jeromin – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Gminy zapoznał z pozytywną
opinią Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Suwałki z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie
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wykonania budżetu Gminy Suwałki za 2009 rok - Opinia Komisji stanowi załącznik 18 do
protokołu.
Komisja Rewizyjna Rady Gminy Suwałki po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Wójta Gminy
Suwałki z wykonania budżetu za 2009 rok na podstawie art. 18 a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
wystąpiła z pismem do Przewodniczącego Rady Gminy Suwałki przekazując opinie
o wykonaniu budżetu gminy za 2009 rok wraz z uzasadnieniem i wniosek w sprawie
absolutorium.
Ad. 16
Zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Komisję
Rewizyjną Rady Gminy Suwałki wniosku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy
absolutorium.
Marek Jeromin – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zapoznał z pozytywną opinią
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Suwałkach - Uchwała Nr RIO.V0036-2/10 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia
09 marca 2010 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną
Rady Gminy Suwałki wniosku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium za 2009
rok - kserokopia uchwały stanowi załącznik nr 19 do protokołu.
Ad. 17
Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2009 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie
udzielenia Wójtowi Gminy Suwałki absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy
Suwałki za 2009 rok.
Tadeusz Chołko – Wójt Gminy przedstawił sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy
Suwałki za 2009 rok.
Marek Jeromin - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Gminy przedstawił wniosek
Komisji Rewizyjnej skierowany do Rady Gminy Suwałki w sprawie udzielenia absolutorium
Wójtowi Gminy Suwałki z wykonania budżetu za rok 2009 - wniosek stanowi załącznik nr
20 do protokołu.
Henryk Butkiewicz – Wiceprzewodniczący Rady otworzył dyskusję - zapytał, czy ktoś
z radnych chciałby w tej sprawie zabrać głos.
Radny Józef Jankowski – zwrócił uwagę, że tyle działek budowlanych zostało sprzedanych
w miejscowości Płocicznie-Osiedlu a jest tak duży deficyt budżetowy 6 364 796 zł. Uważa,
że nie wszystko jest tak dobrze skoro gmina brała kredyty.
Radny Złotnik Feliks – zwrócił się do Radnego Józefa Jankowskiego, czy uważa, że należało
by nic nie zrobić i wtedy nie trzeba by było brać kredytów.
Wiceprzewodniczący Rady – zwrócił uwagę, że w 2009 r. ze sprzedaży działek w PłocicznieOsiedlu do budżetu gminy wpłynęła kwota 800 tys. zł, natomiast na budowę kanalizacji
gmina wydatkowała 9 mln zł.
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Danuta Bućko – Skarbnik Gminy – wyjaśniła, że był planowany deficyt na 2009 r.
w wysokości 6 364 796 zł. W ciągu roku po dokonanych zmianach uchwałami rady gminy
i wykonaniu budżetu wyniósł on 2 937 780,37 zł. Zadłużenie na dzień 31.12.2009 r.
wyniosło 3 884 000 zł a wolne środki powstały w wysokości 2 052 868,38 zł. Wolne środki to
są środki finansowe, które pozostały do rozdysponowania na 2010 rok. W przypadku gdy od
powstałego zadłużenia 3 884 000 zł odejmiemy wolne środki w kwocie 2 052 868,38 zł to
zadłużenie by wyniosło 1 831 131,62 zł. Ponadto poinformowała, że na mienie komunalne
z tytułu wodociągowania i kanalizacji wsi przyjęto środki trwałe w wysokości ponad 10 mln
zł. Zaciągnięto pożyczki i kredyty w 2009 r. na preferencyjnych warunkach ponieważ są
nisko oprocentowane, pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW podlegają umorzeniu w 25%
wartości. Spłaty zadłużenia zgodnie z prognozą długu przyjęte przez radę gminy są
przewidziane do 2014 r.
Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie sprawozdanie z wykonania budżetu
gminy za 2009 rok. W głosowaniu brało udział 14 radnych. Za przyjęciem sprawozdania
głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych nie było, wstrzymał się od głosu 1 radny.
Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2009 rok w głosowaniu jawnym przyjęto
zwykłą większością głosów - sprawozdanie stanowi załącznik nr 21 do protokołu.
Henryk Butkiewicz – Wiceprzewodniczący Rady odczytał i poddał pod głosowanie projekt
uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Suwałki absolutorium z tytułu wykonania
budżetu Gminy Suwałki za 2009 rok. W głosowaniu brało udział 14 radnych. Za przyjęciem
uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Rada
Gminy jednogłośnie podjęła UCHWAŁĘ Nr XXXII/318/10 w sprawie udzielenia Wójtowi
Gminy Suwałki absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Suwałki za 2009 rok uchwała stanowi załącznik nr 22 do protokołu.
Tadeusz Chołko - Wójt Gminy – podziękował radnym, tym którzy go wspierają. Stwierdził,
że tych wszystkich osiągnięć by nie było, gdyby nie wspaniały zespół jaki tworzy zarówno
w gminie jak i z radą gminy. Podziękował Skarbnik Gminy, Sekretarzowi Gminy,
Kierownikom Referatów i sołtysom.
Przerwa 1045-1100
Ad. 18
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Suwałki na
2010 rok.
Pani Danuta Bućko – Skarbnik Gminy 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 planu dochodów
o kwotę 4 294 925 zł; zwiększenie planu dochodów o kwotę 2 430 722 zł; zmniejszenie planu
wydatków o kwotę 2 095 601 zł; zwiększenie planu wydatków o kwotę 3 178 530 zł.
Henryk Butkiewicz - Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie zaproponowane
zmiany do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok. Udział
w głosowaniu wzięło 14 radnych. Za przyjęciem zmian w budżecie gminy na 2010 rok
głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Pani Danuta Bućko –Skarbnik Gminy odczytała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2010 rok wraz z zaproponowanymi zmianami.
Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie budżetu
gminy na 2010 r. wraz z zaproponowanymi zmianami. Udział w głosowaniu wzięło 14
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radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było. Podjęto jednogłośnie UCHWAŁĘ Nr XXXII/319/10
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok – załącznik nr 23 do protokołu.
Ad. 19
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Taciewo
i Turówka Nowa w gminie Suwałki.
Henryk Butkiewicz – Wiceprzewodniczący Rady poinformował, że sprawa była dyskutowana
na posiedzeniach Komisji Rady Gminy.
Radny Józef Jankowski zapytał przez jaki okres czasu obowiązują plany zagospodarowania
przestrzennego.
Katarzyna Jabłońska – Kierownik Ref. ds. PP – wyjaśniła, że plany zagospodarowania
przestrzennego nie mają określonego terminu obowiązywania są opracowywane
bezterminowo.
Wiceprzewodniczący Rady odczytał i poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu brało udział 14 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych,
głosów przeciwnych nie było, wstrzymał się od głosu 1 radny. Podjęto zwykłą większością
głosów UCHWAŁĘ NR XXXII/320/10 w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Taciewo
i Turówka Nowa w gminie Suwałki - załącznik nr 24 do protokołu.
Ad. 20
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania imienia szkołom wchodzącym
w skład Zespołu Szkół w Przebrodzie oraz Zespołowi Szkół w Przebrodzie.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały. W związku z tym
Przewodniczący Rady odczytał i 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 XXXII/321/10 w sprawie nadania imienia szkołom wchodzącym w skład Zespołu Szkól
w Przebrodzie oraz Zespołowi Szkół w Przebrodzie - stanowi załącznik nr 25 do protokołu.
Ad. 21
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustanowienia sztandaru i ceremoniału
używania sztandaru Zespołowi Szkół im. 2 Pułku Ułanów Grochowskich
w Przebrodzie.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały. W związku z tym
Wiceprzewodniczący Rady odczytał i 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 XXXII/322/10
w sprawie ustanowienia sztandaru i ceremoniału używania
sztandaru Zespołowi Szkół im. 2 Pułku Ułanów Grochowskich w Przebrodzie - stanowi
załącznik nr 26 do protokołu.
Ad. 22
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie
w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
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Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy poinformował, że rada gminy podejmuje
w terminie do 31 marca uchwałę, w której wyraża albo nie wyraża zgody na wyodrębnienie
funduszu sołeckiego na rok 2011. Naszym stanowiskiem jest nie wyodrębnianie tego
funduszu gdyż jest to kwota około 400 000 zł , która by została wydatkowana na takie małe
wydatki. Natomiast wnioski sołtysów składane do budżetu gminy nie są pomijane i są
uwzględniane w budżecie gminy.
Henryk Butkiewicz – Wiceprzewodniczący Rady odczytał i 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 UCHWAŁĘ Nr
XXXII/323/10 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków
stanowiących fundusz sołecki - stanowi załącznik nr 27 do protokołu.
Ad. 23
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż sieci
wodociągowej Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach
Spółka z o.o.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały. Przewodniczący Rady poddał
pod głosowanie projekt uchwały. Udział w głosowaniu wzięło 14 radnych. Za przyjęciem
uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych nie było, wstrzymał się od głosu 1
radny. Podjęto większością głosów UCHWAŁĘ Nr XXII/324/10 w sprawie wyrażenia
zgody na sprzedaż sieci wodociągowej Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji
w Suwałkach Spółka z o.o. - uchwała stanowi załącznik nr 28 do protokołu.
Ad. 24
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
nieruchomości w obrębie ewidencyjnym Zielone Kamedulskie.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.
Wiceprzewodniczący 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 XXXII/325/10 w sprawie
wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości w obrębie ewidencyjnym Zielone
Kamedulskie - stanowi załącznik nr 29 do protokołu.
Ad. 25
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie
nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Poddubówek.
Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy w imieniu Wójta Gminy wystąpił o wprowadzenie
autopoprawki do projektu uchwały w § 1 słowa: „ w celu budowy przystanku autobusowego”
zastąpić: „ pod przebudowę drogi wojewódzkiej”.
Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie autopoprawkę do uchwały. W głosowaniu
brało udział 14 radnych. Za przyjęciem autopoprawki głosowało 14 radnych, głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Autopoprawka została przyjęta jednogłośnie.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały. W związku z tym Henryk
Butkiewicz – Wiceprzewodniczący Rady odczytał i poddał pod głosowanie projekt uchwały
wraz z wprowadzoną autopoprawką.
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W głosowaniu brało udział 14 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Rada Gminy jednogłośnie podjęła
UCHWAŁĘ NR XXXII/326/10 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie
nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Poddubówek – stanowi załącznik nr 30
do protokołu.
Ad. 26
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
w miejscowości Stary Folwark.
Henryk Butkiewicz – Wiceprzewodniczący Rady poinformował, że sprawa była dyskutowana
na posiedzeniach Komisji Rady Gminy.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały. W związku z tym
Wiceprzewodniczący Rady odczytał i poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu brało udział 14 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Rada Gminy jednogłośnie podjęła
UCHWAŁĘ NR XXXII/327/10 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
w miejscowości Stary Folwark – stanowi załącznik nr 31 do protokołu.
Ad. 27
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiany działek w obrębie ewidencyjnym
Gawrych Ruda.
Henryk Butkiewicz – Wiceprzewodniczący Rady poinformował, że sprawa była omawiana na
posiedzeniu Komisji Rady Gminy.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały. Wiceprzewodniczący Rady
odczytał i poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu brało udział 14 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Rada Gminy jednogłośnie podjęła
UCHWAŁĘ NR XXXII/328/10 w sprawie zamiany działek w obrębie ewidencyjnym
Gawrych Ruda – stanowi załącznik nr 32 do protokołu.
Ad. 28
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze
bezprzetargowej nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Gawrych Ruda.
Henryk Butkiewicz – Wiceprzewodniczący Rady poinformował, że sprawa była omawiana na
posiedzeniu Komisji Rady Gminy.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały. Wiceprzewodniczący Rady
odczytał i poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu brało udział 14 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Rada Gminy jednogłośnie podjęła
UCHWAŁĘ NR XXXII/328/10 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze
bezprzetargowej nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Gawrych Ruda –
stanowi załącznik nr 33 do protokołu.
Ad. 29
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
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Tadeusz Chołko – Wójt Gminy udzielił odpowiedzi dla Radnego Józefa Jankowskiego
odnośnie wiatraków, że żadnej afery nie było. Każda decyzja, która dotyczyła wiatraków była
uzgodniona z radą gminy.
Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy udzielił odpowiedzi:
- Odnośnie opłaty za schronisko – wyjaśnił, że bezpańskie psy stanowią bardzo duży problem
dla gminy. Za każdy dzień pobytu psa w schronisku gmina płaci 12 zł. W schronisku nawet
przebywają 3 psy z 2007 r. Stan psów na dzień dzisiejszy wynosi 33, za które musimy
płacić. Gmina nie ma własnego schroniska tylko wyłania w drodze przetargu.
- W sprawie zbiórki odpadów elektronicznych – poinformował, że w miesiącu kwietniu będą
sukcesywnie wystawione pojemniki do odbioru sprzętu elektronicznego. O terminach
wystawienia pojemników zostaną powiadomieni sołtysi wsi.
- Odnośnie wypełniania wniosków dla rolników – poinformował, że w urzędzie gminy są
zatrudnione dwie osoby do pomocy przy wypełnianiu wniosków dla rolników.
- W sprawie sprzątania przystanków – poinformował, że zostaną posprzątane. Zostaną
zatrudnione dwie osoby na roboty publiczne.
- Odnośnie oświetlenia ulicznego, że pali się całą noc – wyjaśnił, że nie ma takiej możliwości
chyba, że jest jakaś awaria, bądź osoby nieuprawnione włączają to światło.
Ad 30
Wnioski i oświadczenia
Irena Walendzewicz – Kierownik GZEAS poinformowała, że każdy uczeń korzystający
z bezpłatnych biletów miesięcznych PKS musi niezwłocznie złożyć wniosek do kas PKS
w Suwałkach w celu wyrobienia EM-KARTY. Jest to niezbędne do korzystania z przejazdów
na podstawie biletów miesięcznych PKS. Do wniosku składanego w kasach PKS należy
dołączyć aktualne zdjęcie oraz uiścić opłatę w kwocie 2 zł.
Dariusz Saweliew Kierownik - Ref. ds. PSG poinformował, że w dniu 08 kwietnia 2010 r.
w siedzibie Urzędu Gminy Suwałki Gminy odbędzie się szkolenie dotyczące możliwości
pozyskiwania środków z Unii Europejskiej. Szkolenie jest skierowane do mieszkańców
terenów wiejskich, którzy opłacają składki KRUS lub ZUS. Szkolenie przeprowadzą
specjaliści z Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Suwałkach.
Henryk Butkiewicz – Wiceprzewodniczący Rady przypomniał radnym o obowiązku złożenia
oświadczeń majątkowych do dnia 30 kwietnia 2010 r.
Ad. 31
Zamknięcie obrad.
Henryk Butkiewicz – Wiceprzewodniczący Rady Gminy po wyczerpaniu porządku obrad
zamknął obrady XXXII Sesji Rady Gminy Suwałki.
Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokołowała
Halina Marcinkiewicz

Wiceprzewodniczący Rady
Henryk Butkiewicz
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