P R O T O K Ó Ł Nr III/10
z obrad III Sesji Rady Gminy Suwałki w dniu 21 grudnia 2010 roku.
Obrady Sesji trwały od godz. 1000 – 1220 w Klubie Pracy Powiatowego Urzędu Pracy
w Suwałkach, ul. Kościuszki 71A.
Obrady III Sesji Rady Gminy Suwałki prowadził Przewodniczący Rady Gminy Suwałki
Maciej Suchocki.
Radni obecni na sali obrad:
1. Gałaszewska Katarzyna
2. Jeromin Marek
3. Klimaszewski Marek
4. Moroz Grzegorz
5. Nieszczerzewicz Adam
6. Ostrowski Jarosław
7. Rozumowski Grzegorz
8. Safinowski Andrzej
9. Sawicki Marian
10. Suchocki Maciej
11. Sztermer Jolanta
12. Taraszkiewicz Piotr
13. Tomaszewski Piotr
14. Wiszniewski Marian
15. Żylińska Marzanna
- lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
W obradach uczestniczyli: Tadeusz Chołko – Wójt Gminy, Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz
Gminy, Danuta Bućko – Skarbnik Gminy, Irena Walendzewicz – Kierownik Gminnego
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół, Alicja Przekop – Kierownik Ref. ds.
Inwestycyjnych i Gospodarczych, Beata Skrocka – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Suwałkach, Katarzyna Jabłońska – Kierownik Ref. ds. Planowania
Przestrzennego, Dariusz Saweliew – Kierownik Referatu ds. Polityki SpołecznoGospodarczej, Danuta Remiszko – nauczyciel UKS „Remik”, Sławomir Mitros – radca
prawny, Cezary Folejewski – radca prawny, Stanisław Szwengier – Radny Powiatu, Danuta
Bogumiła Sobolewska – Inspektor UG Suwałki, sołtysi wsi - listy obecności stanowią
załączniki nr 2-4 w załączeniu do protokołu.
Ad. 1
Otwarcie obrad.
Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady otworzył obrady III Sesji Rady Gminy.
Powitał radnych i wszystkich obecnych na sali obrad. 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 sesji radni otrzymali wraz z materiałami do poszczególnych punktów obrad.
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Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady zapytał, czy Radni chcieliby wnieść uwagi bądź
propozycje do przedstawionego porządku obrad.
Zbigniew Mackiewicz - Sekretarz Gminy w imieniu Wójta Gminy wystąpił o zmianę
porządku obrad polegającej na:
- wprowadzeniu do porządku obrad „Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę
Nr XXVIII/284/09 Rady Gminy Suwałki z dnia 26 października 2009 r. w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości „” – jako pkt 18. W związku
z wprowadzeniem zmiany do ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z dniem 1 stycznia
2011r. będzie obowiązywała zmiana dotycząca art. 5 ust. 2 lit. d, którą to zmianę należy
wprowadzić o następującym brzmieniu: „związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych zajętych przez podmioty
udzielające tych świadczeń”.
- wprowadzeniu do porządku obrad „Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia
wynagrodzenia Wójta Gminy Suwałki – jako pkt 19. W poprzedniej kadencji było
praktykowane, że uchwała wcześniej podjęta miała zastosowanie do Wójta nowej kadencji.
Nastąpiła zmiana interpretacji przepisów i też opinia naszej kancelarii prawnej, że należy
podjąć nową uchwałę na podstawie, której Wójt otrzyma wynagrodzenie. Gdyby taka
uchwała nie została podjęta przez radę gminy to Wójt nie otrzymałby wynagrodzenia co jest
niedopuszczalne.
Przewodniczący Rady – Maciej Suchocki poddał pod głosowanie wprowadzenie
proponowanych zmian do porządku obrad zgłoszonych przez Sekretarza Gminy w imieniu
Wójta Gminy. Każdy wniosek został przegłosowany oddzielnie. Udział w głosowaniu wzięło
15 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Za wprowadzeniem zmian
głosowało 15 radnych. Proponowane zmiany do porządku zostały przyjęte jednogłośnie.
Radny Piotr Tomaszewski – Przewodniczący Komisji Gospodarczej wystąpił z wnioskiem
o wprowadzenie do porządku obrad:
- „Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia diety dla przewodniczących jednostek
pomocniczych” – jako pkt 20 ;
- „Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych” – jako pkt
21.
Przewodniczący Rady – Maciej Suchocki poddał pod głosowanie wprowadzenie
proponowanych zmian do porządku obrad zgłoszonych przez Radnego Piotra
Tomaszewskiego. Każdy wniosek został przegłosowany oddzielnie. Udział w głosowaniu
wzięło 15 radnych. Za wprowadzeniem głosowało 15 radnych. Głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było. Proponowane zmiany do porządku zostały przyjęte
jednogłośnie.
Maciej Suchocki - Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie porządek obrad wraz
z wprowadzonymi zmianami. Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za przyjęciem
porządku obrad głosowało 15 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Porządek obrad III sesji został przyjęty jednogłośnie.
W związku z powyższym porządek obrad sesji po zmianach będzie obejmował:
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z obrad I i II Sesji Rady Gminy Suwałki.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy oraz z wykonania uchwał w okresie
między sesjami.
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Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy Suwałki.
Interpelacje i zapytania radnych oraz kierowników jednostek pomocniczych.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości
Krzywe na lata 2011-2018.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form
doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2011 r.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nabycia gruntów w obrębie ewidencyjnym
Krzywe.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nabycia gruntów w obrębie ewidencyjnym
Krzywe.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nabycia gruntów w obrębie ewidencyjnym
Leszczewek.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości
w obrębie ewidencyjnym Dubowo Drugie.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ponowne wynajęcie
lokali położonych w budynku Urzędu Gminy w Suwałkach przy ulicy Kościuszki 71.
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad
sołeckich.
18. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXVIII/284/09 Rady Gminy
Suwałki z dnia 26 października 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek
podatku od nieruchomości.
19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy
Suwałki.
20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia diety dla przewodniczących
jednostek pomocniczych.
21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych.
22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Suwałki na lata 2011-2015.
23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suwałki
na rok 2011.
24. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
25. Wnioski i oświadczenia.
26. Zamknięcie obrad.
5.
6.
7.
8.

Ad. 3
Przyjęcie protokołów z obrad I i II Sesji Rady Gminy Suwałki.
Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z obrad I i II 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 protokołów
głosowało 15 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Protokół z I i II
Sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie przez Radę Gminy.
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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 od dnia 1 grudnia 2010 r. do dnia 21 grudnia 2010 r.- stanowi załącznik
nr 5 do protokołu.
Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy przedstawił sprawozdanie z wykonania uchwał
Rady Gminy podjętych na I Sesji Rady Gminy w dniu 1 grudnia 2010 r. – stanowi
załącznik nr 6 do protokołu.
Radni nie zgłosili uwag, w związku z powyższym sprawozdanie o międzysesyjnej
działalności Wójta i wykonania uchwał Rady Gminy zostały przyjęte.
Ad. 5
Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy Suwałki.
Radny Adam Nieszczerzewicz – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zapoznał ze
sprawozdaniem z działalności Komisji Rewizyjnej, Rolniczo-Gospodarczej i Komisji
Społecznej Rady Gminy - stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Rada Gminy Suwałki przyjęła sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej, Komisji
Rolniczo-Gospodarczej i Komisji Społecznej Rady Gminy w okresie między sesjami.
Ad. 6
Interpelacje i zapytania.
Stanisław Szwengier - Radny Powiatowy, sołtys wsi Wychodne zwrócił się z prośbą
o wstawienie jednej latarni we wsi Wychodne.
Tadeusz Chołko - Wójt Gminy poinformował, że Bogumiła Sobolewska prowadzi
w urzędzie sprawy obronne i została wyróżniona decyzją Ministra Obrony Narodowej
brązowym medalem za zasługi dla obronności. Dlatego w imieniu Ministra Obrony
Narodowej odznaczył brązowym medalem za zasługi dla obronności i złożył gratulacje.
Bogumiła Sobolewska – podziękowała za odznaczenie.
Tadeusz Chołko - Wójt Gminy poinformował, że zostali wyróżnieni działacze sportowi
Uczniowskich Klubów Sportowych działających przy szkołach na terenie gminy, którzy
pracują z młodzieżą i mają osiągnięcia.
Wójt Gminy, Przewodniczący Rady i Wiceprzewodniczący Rady wręczyli nagrody pieniężne
w kategorii działacz, osobom zaangażowanym w działalność sportową na terenie Gminy
Suwałki. Nagrody otrzymali: Marek Klimaszewski, Katarzyna Gałaszewska, Danuta
Remiszko.
Danuta Remiszko – nauczycielka Zespołu Szkół w Starym Folwarku podziękowała za
docenienie. Dzieci pracują bardzo ciężko, dwukrotnie zwyciężyły na wojewódzkim turnieju
klasyfikacyjnym. Uczennica Podlewska Magda, która awansowała na mistrzostwa Polski
zajęła pierwsze miejsce w województwie. Poza tym w drugiej klasie są mistrzynie
województwa szkoły podstawowej. Szkoła podstawowa zajęła drugie miejsce w
województwie a trzecie miejsce gimnazjum. Także myślę, że jest to sukces nie tylko mój,
tylko przede wszystkim rady pedagogicznej, rodziców i dzieci.
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Zostały wręczone nagrody pieniężne w kategorii „zawodnik” uczniom reprezentującym
Gminę Suwałki:
Martyna Kolenkiewicz - Zespół Szkół w Płocicznie-Tartak;
Anna Ołów – Zespół Szkół w Płocicznie-Tartak;
Urszula Pietraszewska - Zespół Szkół w Płocicznie-Tartak;
Kamil Kondratowicz - Zespół Szkół w Płocicznie-Tartak;
Kajetan Augustynowicz - Zespół Szkół w Płocicznie-Tartak.
Ad. 7
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 zwiększenie
planu dochodów o kwotę 251 790 zł; zmniejszenie planu dochodów o kwotę 91 846 zł;
zmniejszenie planu wydatków o kwotę 289 608 zł; zwiększenie planu wydatków o kwotę
449 552 zł.
Radni nie wnieśli uwag.
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 rok. W głosowaniu brało udział 15 radnych. Za przyjęciem uchwały
głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Podjęto zatem
jednogłośnie UCHWAŁĘ Nr III/6/10 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Ad. 8
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości
Krzywe na lata 2011-2018.
Dariusz Saweliew – Kierownik Ref. ds. PSG wyjaśnił, że Plan Odnowy Miejscowości
Krzywe na lata 2011-2018 opracowany został z inicjatywy mieszkańców wsi jako dokument
niezbędny do aplikowania przez Gminę Suwałki o środki możliwe do pozyskania w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie „Odnowa i rozwój
wsi”. Bazą wyjściową do sporządzenia planu były dane własne Urzędu Gminy, jak też
konsultacje przeprowadzone z mieszkańcami wsi Krzywe. Plan Odnowy Miejscowości
Krzywe został przyjęty uchwałą Zebrania Wiejskiego w dniu 13 grudnia 2010 r. Uchwała
Rady Gminy zatwierdzająca Plan Odnowy Miejscowości jest jednym z niezbędnych
dokumentów do złożenia wniosku o dofinansowanie działań objętych Programem.
Maciej Suchocki - Przewodniczący Rady - z tego względu, że reprezentuję mieszkańców wsi
Krzywe jak również jest radnym wsi Krzywe i dyskusja o potrzebie jakiegoś miejsca do
spotkania w Krzywem trwa od 10 lat, nie ma świetlicy ani szkoły dlatego w imieniu
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mieszkańców zwrócił się do radnych o przyjęcie powyższej uchwały.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia
Planu Odnowy Miejscowości Krzywe na lata 2011-2018. W głosowaniu brało udział 15
radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych nie było,
wstrzymało się 2 radnych.
Podjęto większością głosów UCHWAŁĘ Nr III/7/10 w sprawie zatwierdzenia Planu
Odnowy Miejscowości Krzywe na lata 2011-2018 – stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Ad. 9
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały były omawiany na wspólnym
posiedzeniu komisji rady.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały. W związku z tym
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu brało udział 15 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Podjęto jednogłośnie UCHWAŁĘ
NR III/8/10 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych - uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
Ad. 10
Rozpatrzenie projektu uchwały
Przeciwdziałania Narkomanii.

w

sprawie

przyjęcia

Gminnego

Programu

Przewodniczący Rady – projekt uchwały był omawiany na wspólnym posiedzeniu Komisji.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały. W związku z tym
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu brało udział
15 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było. Podjęto jednogłośnie UCHWAŁĘ Nr III/9/10 w sprawie
przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii - uchwała stanowi załącznik nr
11 do protokołu.
Ad. 11
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form
doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2011 r.
Przewodniczący Rady – poinformował, że projekt uchwały był omawiany na wspólnym
posiedzeniu Komisji Rady Gminy Suwałki.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały. W związku z tym Maciej
Suchocki - 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
III/10/10 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego
nauczycieli na 2011 r. – stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
Ad. 12
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nabycia gruntów w obrębie ewidencyjnym
Krzywe.
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Przewodniczący Rady – projekt uchwały był omawiany na wspólnym posiedzeniu Komisji
Rady Gminy.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały. Przewodniczący Rady poddał
pod głosowanie projekt uchwały. Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za przyjęciem
uchwały głosowało 13 radnych, przeciw 2 radnych, głosów wstrzymujących się nie było.
Podjęto większością głosów UCHWAŁĘ Nr III/11/10 w sprawie nabycia gruntów w obrębie
ewidencyjnym Krzywe - uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
Ad. 13
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nabycia gruntów w obrębie ewidencyjnym
Krzywe.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały. Przewodniczący Rady poddał
pod głosowanie projekt uchwały. Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za przyjęciem
uchwały głosowało 13 radnych, przeciw 2 radnych i głosów wstrzymujących się nie było.
Podjęto większością głosów UCHWAŁĘ Nr III/12/10 w sprawie nabycia gruntów w obrębie
ewidencyjnym Krzywe - uchwała stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
Ad.14
Rozpatrzenie projektu uchwały w nabycia gruntów w obrębie ewidencyjnym
Leszczewek.
Przewodniczący Rady – projekt uchwały był omawiany na wspólnym posiedzeniu Komisji
Rady Gminy.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały. Przewodniczący Rady poddał
pod głosowanie projekt uchwały. Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za przyjęciem
uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Podjęto
jednogłośnie UCHWAŁĘ Nr III/13/10 w sprawie nabycia gruntów w obrębie ewidencyjnym
Leszczewek - uchwała stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
Ad. 15
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości
w obrębie ewidencyjnym Dubowo Drugie.
Przewodniczący Rady – projekt uchwały był omawiany na wspólnym posiedzeniu Komisji
Rady Gminy.
Tadeusz Chołko - Wójt Gminy poinformował, że SSE wystąpiła z wnioskiem w sprawie
przyjęcia nieodpłatnego nabycia nieruchomości położonych w obrębie Dubowo Drugie wraz
ze znajdującą się na nich infrastrukturą techniczną na rzecz Gminy Suwałki. Uważam, że
uchwałę trzeba podjąć, jeżeli pozostałe samorządy nie podejmą uchwał w tej sprawie, to my
też nie pójdziemy do notariusza. Jeżeli chcemy, żeby Strefa Ekonomiczna funkcjonowała,
żeby ludzie z naszej gminy znaleźli zatrudnienie to pomóżmy.
Przewodniczący Rady - jak żeśmy rozmawiali na wspólnym posiedzeniu komisji, jeżeli
faktycznie działają i zatrudniają ludzi z terenu gminy więc w jakiś sposób musimy wspomóc.
Jak nie będzie takiego samego zainteresowania ze strony innych samorządów to na najbliższej
sesji czy kolejnej uchylimy tą uchwałę.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. Udział w głosowaniu wzięło
15 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, przeciw 1 radny, głosów
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wstrzymujących się nie było. Podjęto większością głosów UCHWAŁĘ Nr III/14/10
w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości w obrębie ewidencyjnym Dubowo Drugie uchwała stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
Ad. 16
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ponowne wynajęcie
lokali położonych w budynku Urzędu Gminy w Suwałkach przy ulicy Kościuszki 71.
Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady wyjaśnił, że sprawa była dyskutowana na
posiedzeniach Komisji Rady Gminy.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. Udział w głosowaniu wzięło
15 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, przeciw 1 radny, głosów
wstrzymujących się nie było. Podjęto większością głosów UCHWAŁĘ Nr III/15/10
w sprawie wyrażenia zgody na ponowne wynajęcie lokali położonych w budynku Urzędu
Gminy w Suwałkach przy ulicy Kościuszki 71 - uchwała stanowi załącznik nr 17 do
protokołu.
Ad. 17
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad
sołeckich.
Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy wyjaśnił, że zgodnie ze statutem sołectw kadencja
organów sołectwa trwa 4 lata. W związku z powyższym zachodzi potrzeba przeprowadzenia
wyborów na nową kadencję. Proponujemy przeprowadzenie wyborów sołtysów i członków
rad sołeckich w sołectwach Gminy Suwałki do dnia 28 lutego 2011 r.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. Udział w głosowaniu wzięło
15 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było. Podjęto jednogłośnie UCHWAŁĘ Nr III/16/10 w sprawie
w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich - uchwała stanowi załącznik nr 18
do protokołu.
Przerwa godz. 1115- 1130
Ad. 18
Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXVIII/284/09 Rady Gminy
Suwałki z dnia 26 października 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku
od nieruchomości.
Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy wyjaśnił, że w związku z wprowadzeniem zmiany
do ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z dniem 1 stycznia 2011 r. będzie obowiązywała
zmiana dotycząca art. 5 ust. 2 lit. d), którą to zmianę należy wprowadzić do Uchwały Nr
XXVIII/284/09 Rady Gminy Suwałki z dnia 26 października 2009 r. w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości. Poprzednie brzmienie: „zajętych na
prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych”.
Obecne brzmienie: „związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie
udzielania świadczeń zdrowotnych zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń”.
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Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały. Przewodniczący Rady
odczytał i poddał pod głosowanie projekt uchwały. Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych.
Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie
było. Podjęto jednogłośnie UCHWAŁĘ Nr III/17/10 zmieniającą Uchwałę Nr
XXVIII/284/09 Rady Gminy Suwałki z dnia 26 października 2009 r. w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości - uchwała stanowi załącznik nr 19 do
protokołu.
Ad. 19
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy
Suwałki.
Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy wyjaśnił, że kiedy zakończyła się kadencja Wójta,
Wójt otrzymał świadectwo pracy bo tak regulują przepisy. Rozpoczęła się nowa kadencja,
w związku z czym jest obowiązek regulacji wynagrodzenia. W projekcie uchwały, który
został przedłożony radnym, zostało przedstawione to w ten sposób, że wynagrodzenie
dotychczasowe Wójta zostało zwiększone o około 520 zł netto i można powiedzieć, że nie
jest to podwyżka tylko w zasadzie regulacja odnośnie inflacji. Po rozmowach z radnymi i
mając na uwadze, że wynagrodzenie dotychczasowe Wójta Gminy Suwałki nie było
wynagrodzeniem najwyższym w powiecie gdzie gmina nasza tak naprawdę jest
nieporównywalna do innych gmin, nasza gmina jest dwukrotnie a nawet trzy razy większa
także uważam, że proponowane wynagrodzenie nie było jakby porównywalne do wielkości
wynagrodzeń Wójtów z gmin ościennych jak i wykonywanych obowiązków i zadań przy tak
wielkiej gminie. Sądzę, że inne gminy będą podejmowały regulacje i znowu może być taka
sytuacja, że te wynagrodzenie, które tutaj radni przegłosują znowu nie będzie
odzwierciedleniem pracy. Odnośnie sukcesów jak też uzyskania mandatu zaufania przez
Wójta samo przez siebie mówi, że Wójt dobrze kieruje tą gminą. W związku z tym chciałby
zaproponować wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 5 900 zł i proszę o przegłosowanie
tej uchwały.
Maciej Suchocki - Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek o ustalenie
Wójtowi Gminy Suwałki wynagrodzenia zasadniczego w wysokości 5 900 zł.
Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 15 radnych,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Wniosek został przyjęty jednogłośnie.
Radny Andrzej Safinowski – Wójt już kolejną kadencję pełni funkcję i chciałbym poprzeć
wypowiedź Pana Sekretarza, że widać pracę Wójta i za dobra pracę należy wynagrodzić.
Przewodniczący Rady odczytał i poddał pod głosowanie projekt uchwały. Udział
w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Podjęto jednogłośnie UCHWAŁĘ Nr III/18/10
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Suwałki - uchwała stanowi załącznik
nr 20 do protokołu.
Wójt Gminy – podziękował i dodał myśl, że zaufania społecznego, które otrzymał
w wyborach nie zawiedzie.
Ad. 20
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia diety dla przewodniczących
jednostek pomocniczych.
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Piotr Tomaszewski – Przewodniczący Komisji Gospodarczej Rady Gminy Suwałki wystąpił
z wnioskiem o ustalenie miesięcznej diety dla sołtysa za pracę na rzecz sołectwa
w wysokości 150 zł.
Przewodniczący Rady – praca sołtysa jest pracą społeczną, wymaga pewnego zaangażowania
ale daje również satysfakcję, wiem bo też sam byłem sołtysem. Są ponoszone koszty nawet
chociażby dzwonienie o odśnieżanie dróg i uważam, że kwota 150 zł nie jest wysoka.
Apel do sołtysów, jeśli ktoś przyjeżdża do państwa o podpisanie odśnieżania, proszę
sprawdzać jak jest odśnieżone, ponieważ są to pieniądze publiczne. Są wydawane pieniądze
po to, żeby mieszkańcom było dobrze, żeby jakość wykonania tych usług była wykonana
bardzo dobrze. Apel żeby sołtysi pilnowali tego, płacimy i wymagamy.
Radna Marzanna Żylińska – stwierdziła, że wysokość diety 150 zł jest za mała, skoro sołtysi
mają sprawdzać drogi. Wnioskowała o ustalenie miesięcznej diety dla sołtysa za pracę na
rzecz sołectwa w wysokości 200 zł.
Radny Piotr Taraszkiewicz – również wystąpił z wnioskiem o ustalenie miesięcznej diety dla
sołtysa za pracę na rzecz sołectwa w wysokości 200 zł.
Maciej Suchocki - Przewodniczący Rady poddał wniosek Radnego Piotra Tomaszewskiego
pod głosowanie o uchwalenie wysokości miesięcznej diety dla sołtysa za pracę na rzecz
sołectwa w kwocie 150 zł. Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za przyjęciem wniosku
głosowało 10 radnych, głosów przeciw nie było, wstrzymało się 5 radnych.
Rada Gminy większością głosów uchwaliła wysokość miesięcznej diety dla
przewodniczących jednostek pomocniczych za pracę na rzecz sołectwa w kwocie 150 zł.
Przewodniczący Rady odczytał i poddał pod głosowanie projekt uchwały. Udział
w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, głosów
przeciwnych nie było, wstrzymało się 2 radnych. Podjęto większością głosów UCHWAŁĘ
Nr III/19/10 w sprawie ustalenia diety dla przewodniczących jednostek pomocniczych uchwała stanowi załącznik nr 21 do protokołu.
Ad. 21
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych.
Radny Tomaszewski Piotr – Przewodniczący Komisji Gospodarczej wystąpił z wnioskiem
o ustalenie diety za udział w pracach rady gminy:
- Wiceprzewodniczącemu Rady - miesięczna w wysokości 1 000 zł;
- Przewodniczącym Komisji Rady – w wysokości 350 zł, każdorazowo za udział w sesji rady
gminy lub posiedzeniu komisji rady;
- Radnym – w wysokości 300 zł, każdorazowo za udział w sesji rady gminy lub posiedzeniu
komisji rady.
Przewodniczący Rady odczytał i poddał pod głosowanie projekt uchwały. Udział
w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, przeciw
1 radny, wstrzymał się 1 radny. Podjęto większością głosów UCHWAŁĘ Nr III/20/10
w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych - uchwała stanowi załącznik nr 22 do
protokołu.
Ad. 22
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Suwałki na lata 2011-2015.
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Tadeusz Chołko - Wójt Gminy
zapoznał z pozytywną opinią Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Suwałkach - Uchwałą Nr RIO.V.-00311-8/10
składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 10 grudnia
2010 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Suwałki na lata 2011-2015. Kopia Uchwały Nr RIO.V.-00311-8/10 stanowi załącznik nr 23 do protokołu.
Tadeusz Chołko - Wójt Gminy wystąpił z wnioskiem o wprowadzenie zmian do Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Suwałki na lata 2011-2015 polegających na:
- W związku z nie pozyskaniem środków spoza budżetu na zadanie pn. „Przebudowa
infrastruktury społecznej na pograniczu polsko-białoruskim – budowa sali widowiskowosportowej w Przebrodzie” - przesunięto realizację zadania z lat 2011-2012 na lata
2011-2012-2013;
- W związku z określeniem wartości kosztorysowej zadania „Budowa Centrum Kultury we
wsi Krzywe” oraz złożeniem wniosku o dofinansowanie realizacji zadania rozłożonego na
lata 2011-2012 - wpisano realizację zadania w roku 2011 na kwotę 206 678 zł i w roku
2012 na kwotę 1 853 599,00 zł;
- Nie zaplanowano nowych kredytów na 2011 rok;
- Zaplanowano wolne środki na 2011 rok w kwocie 3 423 425,00 zł.
Radni nie wnieśli uwag.
Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zaproponowane zmiany do
projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suwałki
na lata 2011-2015. Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za przyjęciem głosowało 15
radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było nie było. Zmiany zostały
przyjęte jednogłośnie.
Danuta Bućko – Skarbnik Gminy odczytała projekt uchwały w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suwałki na lata 2011-2015.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. Udział w głosowaniu wzięło
15 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było. Podjęto jednogłośnie UCHWAŁĘ Nr III/21/10 w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suwałki na lata 2011-2015 uchwała stanowi załącznik nr 24 do protokołu.
Ad. 23
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suwałki na rok
2011.
Tadeusz Chołko – Wójt Gminy zapoznał z pozytywną opinią Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Suwałkach – Uchwałą Nr RIO.V.00310-8/10
składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 10 grudnia
2010 roku w sprawie wydania opinii o projekcie budżetu Gminy Suwałki na 2011 rok oraz
o możliwości sfinansowania przedstawionego deficytu. Kopia Uchwały Nr RIO.V.-003108/10 - stanowi załącznik nr 25 do protokołu.
Tadeusz Chołko - Wójt Gminy przedstawił wnioski radnych Gminy Suwałki i uzasadnił
swoje stanowisko do przedłożonych wniosków do projektu budżetu gminy na 2011 rok:
- Radny Jarosław Ostrowski zgłosił ujęcie w planie inwestycyjnym na 2011 r. oświetlenie
drogi gminnej we wsi Kropiwne Nowe-Wasilczyki.
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Stanowisko Wójta Gminy – Realizacja wniosku może być dokonana ze środków
przeznaczonych na rozbudowę oświetlenia na terenie gminy.
- Radny Grzegorz Moroz zgłosił ujęcie w planie inwestycyjnym na 2011 rok przebudowę
i rozbudowę budynku OSP w Nowej Wsi.
Stanowisko Wójta Gminy – Wniosek do ponownego rozpatrzenia w I kwartale 2011 roku.
Danuta Bućko – Skarbnik Gminy omówiła pozostałe zmiany wprowadzone przez Wójta
Gminy do przedłożonego projektu uchwały w sprawie budżetu gminy na 2011 rok, które były
szczegółowo omówione na posiedzeniach Komisji Rady Gminy Suwałki.
Zmiany po stronie planu dochodów
Nie było w projekcie
Planowana dotacja na projekt W łącznej kwocie +75 038,00
realizowany przez GOPS
„Daj sobie szansę”
Razem

Zmiany po stronie planu wydatków
W związku z nie
Zmniejszono plan wydatków :
pozyskaniem środków spoza 85395.605
-1 478
budżetu na zadanie pn.
708,00
„Przebudowa infrastruktury
-187 458,00
społecznej na pograniczu
polsko-białoruskim - budowa w tym planowany kredyt na
sali widowiskowo - sportowej kwotę
- 1 330 837,00 zł
w Przebrodzie” przesunięto
realizację zadania z lat 20112012 na lata 2011-2012-2013
W Projekcie „Nowa Wieś –
Zmniejszono plan wydatków
Nowa Szkoła”
na usługi
85395.4307
- 1 275,00
85395.4309
- 225,00
Zaplanowano aneksowanie
Nie było
umowy z 2010 roku ze
Starostwem Powiatowym w
Suwałkach na zadanie
„Przebudowa drogi nr 1147B
od drogi 653-BiałeNiemcowizna-BakaniukJózefowo w km 4+3675+645”
Zmniejszono planowane
Zmniejszono
wydatki na „Rozbudowę sieci 01010.6050
– 200
wodno-kanalizacyjnej we wsi 000,00
Mała Huta”
Zwiększono planowane
wydatki na „Modernizację

+75 038,00

Zwiększono plan wydatków
na zakupy
85395.4217
+ 1275,00
85395.4319
+ 225,00
Zwiększono plan wydatków
na dotację
60014. 6300
+140 000,00

Zwiększono
01010.6050

+200 000,00
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stacji uzdatniania wody we
wsi Płociczno Osiedle”
Zwiększono planowane
wydatki na zadanie
„Przebudowa i rozbudowa
drogi gminnej Nr 102016B
przez wieś Okuniowiec
o nawierzchni żwirowej
położonej w obrębach
ewidencyjnych Okuniowiec –
Mała Huta”
W związku z określeniem
Zmniejszono w 2011 roku
wartości kosztorysowej
92195. 6057 - 287 000,00
zadania „Budowa Centrum
6059
- 413 000,00
Kultury we wsi Krzywe”
realizację zadania rozłożono
na lata 2011-2012
Zaplanowano realizację
projektu realizowanego przez
GOPS „Daj sobie szansę”
Ustalono plan wydatków
związanych z realizacją
zadania w zakresie
przeciwdziałania przemocy
w rodzinie.
Dokonano zmiany w planie
wydatków GOPS w ramach
działu
Zaplanowano wydatki na
odszkodowania dla osób
fizycznych
Razem
Różnica

Nie było

Zmniejszono
852

– 16 500,00

Nie było

Zwiększono
60016.6050
+680 000,00
po zmianie plan na zadanie
wyniósł 1 330 000,00

Zwiększono
92195. 6057
+50 000,00
6059 + 156 678,00
Na 2012 rok zwiększono
plan na zadanie
o 1 853 599,00 zł
Zwiększono
85395
+ 75 038,00
Zwiększono
85205.4210
+500,00
85205.4300
+500,00
Zwiększono
852.
500,00
Zwiększono
70095.4590
651,00

- 2 584 166,00

+16

+7
+ 1 328 367,00

Zmniejszenie planu wydatków

-1 255 799,00 zł

W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie gminy na 2011 r. uległ niżej w/w zmianom:
ZMIANY WPROWADZONE DO BUDŻETU 2011 ROKU
BYŁO
JEST
ZMIANA
W
W
PROJEKCIE
BUDŻECIE
2011 roku
2011 roku
Dochody budżetu gminy na
Dochody budżetu gminy na
Dochody
+75 038,00
rok 2011 23 695 000,00 zł
rok 2011 23 770 038,00 zł
Wydatki budżetu gminy na
rok 2011 25 025 837,00 zł

Wydatki budżetu gminy na
rok 2011 23 770 038,00 zł

Ustalono spłatę transzy

Spłata kredytów z wolnych

Wydatki

- 1 255 799,00
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kredytu z dochodów budżetu
gminy w 2011 roku w
wysokości
2 618 425,00 zł
Deficyt Faktyczny
3 949 262,00 zł
Planowano zaciągnięcie
kredytów na kwotę
4 754 262,00 zł

środków za 2010 rok w
kwocie
3 423 425,00 zł

Nie planowano wolnych
środków na 2011 rok

Zaplanowano wolne środki na Zaplanowano wolne środki na
2011 rok w kwocie
2011 rok w kwocie
3 423 425,00
3 423 425,00

Deficyt

0

Deficyt Faktyczny
- 3 949 262,00 zł

Nie planuje się zaciągania
nowych kredytów

Radni nie wnieśli uwag.
Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zaproponowane zmiany do
projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok. Udział w głosowaniu
wzięło 15 radnych. Za przyjęciem głosowało 15 radnych. Głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Suwałki na 2011 rok. W głosowaniu brało udział 15 radnych. Za przyjęciem uchwały
głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Podjęto
jednogłośnie UCHWAŁĘ NR III/22/10 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Suwałki na
rok 2011 – uchwała stanowi załącznik nr 26 do protokołu.
Tadeusz Chołko -Wójt Gminy podziękował za podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia
budżetu gminy za 2011 r.
Ad. 24
Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Tadeusz Chołko - Wójt Gminy udzielił odpowiedzi odnośnie postawienia latarni we wsi
Wychodne – poinformował, że wniosek ten zostanie skierowany do rozpatrzenia przez
Komisję Gospodarczą Rady Gminy Suwałki.
Ad. 25
Wnioski i oświadczenia.
Maciej Suchocki - Przewodniczący Rady:
- Przypomniał o obowiązku złożenia oświadczeń majątkowych na rozpoczęcie nowej
kadencji samorządu gminnego. Oświadczenie majątkowe powinny być złożone
w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania.
- Zapoznał z pismem Zbigniewa Ekmana z dnia 8 grudnia 2010 r., dotyczącym budowy
inwestycji sieci kanalizacyjnej we wsi Płociczno-Tartak.
Rada Gminy skierowała rozpatrzenie tego pisma do Komisji Rewizyjnej Rady Gminy
Suwałki.
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Ad 26
Zamknięcie obrad.
Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady Gminy po wyczerpaniu porządku obrad zamknął
obrady III Sesji Rady Gminy Suwałki.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokołowała
Halina Marcinkiewicz

Przewodniczący Rady
Maciej Suchocki
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