P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/13
z obrad XXVII nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Suwałki w dniu 25 stycznia 2013 roku.
.
Obrady Sesji trwały od godz. 900 – 940 w
sali Nr 11 Urzędu Gminy Suwałki,
ul. Kościuszki 71.
Obrady XVI 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, Beata Skrocka – Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Suwałkach, Alicja Przekop – Kierownik Ref. ds. Inwestycyjnych
i Gospodarczych, Katarzyna Jabłońska – Kierownik Ref. ds. Planowania Przestrzennego, Ewa
Warakomska – Inspektor Ref. ds. Polityki Społeczno-Gospodarczej, Sławomir Mitros – radca
prawny, kierownicy jednostek pomocniczych - listy obecności stanowią załączniki nr 2-4
w załączeniu do protokołu.
Ad. 1
Otwarcie obrad.
Maciej Suchocki Przewodniczący Rady otworzył obrady XXVII nadzwyczajnej sesji Rady
Gminy Suwałki. Wyjaśnił, że zwołanie sesji nadzwyczajnej zostało podyktowane
koniecznością podjęcia uchwał w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Suwałki na lata 2013-2025 oraz zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2013 rok.
Powitał Wójta Gminy, Skarbnik Gminy, kierowników referatów, radnych oraz wszystkich
obecnych na sesji.
Maciej Suchocki Przewodniczący Rady poprosił o powstanie i uczeczenie minutą ciszy
pamięć ofiar powstania styczniowego oraz zmarłego kard. Józefa Glempa prymasa Polski
(minuta ciszy).
Ad. 2
Przyjęcie porządku obrad.
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Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady zwrócił się z zapytaniem , czy radni mają uwagi lub
wnioski do porządku obrad.
Tadeusz Chołko Wójt Gminy wystąpił o zamianę kolejności punktów 5 i 6 porządku obrad.
Punkt 5 pn. „Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na
rok 2013” jako 6, a punkt 6 pn. „Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suwałki na lata 2013-2025” jako 5.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wprowadzenie proponowanej zmiany do
porządku obrad. Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za głosowało 15 radnych. Głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Proponowana zmiana do porządku obrad została
przyjęta jednogłośnie.
Więcej propozycji nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie porządek obrad wraz z wprowadzoną
poprawką. Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za przyjęciem porządku obrad głosowało
15 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Porządek obrad XXVII
nadzwyczajnej sesji został przyjęty jednogłośnie.
Porządek obrad jest następujący:
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XXVI Sesji Rady Gminy Suwałki.
4. Interpelacje i zapytania radnych oraz kierowników jednostek pomocniczych.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Suwałki na lata 2013-2025.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Suwałki
na 2013 rok.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy Suwałki na 2013 rok.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji
Gospodarczej Rady Gminy Suwałki na 2013 rok.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Społecznej
Rady Gminy Suwałki na 2013 rok.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXVI/214/12 Rady Gminy
Suwałki z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Suwałki.
11. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych
stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Suwałki za
2012 rok.
12. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
13. Wnioski i oświadczenia.
14. Zamknięcie obrad.
Ad. 3
Przyjęcie protokołu z obrad XXVI Sesji Rady Gminy Suwałki.
Maciej Suchocki Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z obrad XXVI 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 XXV Sesji został przyjęty jednogłośnie przez Radę Gminy.
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Ad. 4
Interpelacje i zapytania radnych oraz kierowników jednostek pomocniczych.
Radny Marian Sawicki zwrócił się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na złożony wniosek do
budżetu gminy na 2013 rok, w którym było zaznaczone, że oczekuje odpowiedźi w formie
pisemnej i dotychczas takiej odpowiedzi nie otrzymał.
Ad. 5
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Suwałki na lata 2013-2025.
Tadeusz Chołko Wójt Gminy wyjaśnił, że zmiany wprowadzone do wieloletniej prognozy
finansowej nastąpiły w związku z tym, iż na 31 grudnia 2012 roku pozostały na koncie gminy
środki finansowe w kwocie 2 948 968,04 zł, w których mieści się kwota subwencji
oświatowej na 2013 rok w wysokości 312 712,00 zł, dlatego przewiduje się, iż kwota
wolnych środków na koniec 2012 roku wyniesie ok. 2 500 000,00 zł. Wolne środki, są
nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającą
z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Ostateczna kwota wolnych środków zostanie
określona po otrzymaniu końcowych sprawozdań RB - 27 z Urzędów Skarbowych za rok
2012 oraz sprawozdania RB – 27 z Ministerstwa Finansów. Po wprowadzonych zmianach
zaplanowano budżet Gminy Suwałki na rok 2013 z deficytem, który będzie sfinansowany
wolnymi środkami. Zrezygnowano z zaciągnięcia w 2013 roku kredytu na spłatę
zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek. Zaplanowano częściowe
rozdysponowanie wolnych środków, z których to planuje się:
- kwotę 1 491 065,00 zł przeznaczyć na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych
pożyczek i kredytów,
- kwotę 400 000,00 zł przeznaczyć na pokrycie deficytu budżetu za rok 2013.
Kwota 400 000,00 zł została zaplanowana po stronie planu wydatków w 2013 roku
z przeznaczeniem na dopłatę do otrzymanego rozliczenia z udzielonych dotacji w 2012 roku
na realizację obowiązku szkolnego przez dzieci z terenu Gminy Suwałki w szkołach
podstawowych i gimnazjach na terenie Miasta Suwałki, ponieważ przewidywane środki na
ten cel okazały się niewystarczające. Kwota dopłaty do wydatków roku 2012 spowodowana
została znacznym zwiększeniem liczby uczniów z terenu gminy uczęszczających od m-ca
września 2012 roku do szkół miejskich.
Dodatkowo na wprowadzone zmiany złożyło się m.in.:
- w roku 2015 zaplanowano kredyt na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych
pożyczek i kredytów w kwocie 600 000,00 zł,
- w roku 2016 zaplanowano kredyt na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych
pożyczek i kredytów w kwocie 500 000,00 zł.
W kolejnych latach 2015 - 2025 tj. w okresie spłaty planowanego zadłużenia zostaje zachowana
relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych, gdzie wydatki bieżące nie są wyższe od
dochodów bieżących. W latach 2015 - 2025 spłata zadłużenia planowana jest z nadwyżki
budżetowej w kwotach ok. 300 tys. – 400 tys. zł.
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 XXVII/224/13 w
sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suwałki na lata 2013-2025 –
stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
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Ad. 6
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki
na 2013 rok.
Tadeusz Chołko – Wójt Gminy omówił proponowane zmiany w budżecie Gminy Suwałki na
2013 rok.
Po stronie planu dochodów wprowadzono zmiany m.in. z tytułu:
- zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami od
świadczeniobiorców,
- wprowadzenia zmian w projekcie „Suwalski internet równych szans” zwiększono
planowane dofinansowanie.
Po stronie planu wydatków wprowadzono zmiany m.in. z tytułu:
- w związku z otrzymanym rozliczeniem udzielonych dotacji w 2012 roku na realizację
obowiązku szkolnego przez dzieci z terenu Gminy Suwałki w szkołach podstawowych
i gimnazjach na terenie Miasta Suwałki zaszła potrzeba przesunięcia środków na ten cel,
ponieważ przewidywane środki okazały się niewystarczające. Kwota dopłaty do roku 2012
spowodowana została znacznym zwiększeniem
liczby uczniów z terenu gminy
uczęszczających od m-ca września 2012 roku do szkół miejskich.
- przesunięto środki z remontów dróg na wydatki związane z odśnieżaniem dróg, w związku
z dużymi opadami śniegu w miesiącu grudniu 2012 roku i miesiącu styczniu 2013 roku,
- przesunięto środki na odpis na ZFŚS,
- zaplanowano wydatki na zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz
z odsetkami od świadczeniobiorców do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Białymstoku,
- wprowadzono zmiany w projekcie „Suwalski internet równych szans”.
W związku z tym, iż na 31 grudnia 2012 roku pozostały na koncie gminy wolne środki, które
są nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającą
z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych zaplanowano ich rozdysponowanie.
Przewidywana kwota wolnych środków to 2 500 000,00 zł, z której planuje się kwotę
1 491 065,00 zł przeznaczyć na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych
oraz kwotę 400 000,00 zł przeznaczyć na pokrycie deficytu budżetu za rok 2013. Ostateczna
kwota wolnych środków zostanie określona po otrzymaniu końcowych sprawozdań RB - 27
z Urzędów Skarbowych za rok 2012.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.
Maciej Suchocki Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie
zmian w budżecie gminy na 2013 r. Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za przyjęciem
uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Podjęto
jednogłośnie UCHWAŁĘ Nr XXVII/225/13 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013
rok – stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Ad. 7
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy Suwałki na 2013 rok.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu
pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Suwałki na 2013 rok.
W głosowaniu brało udział 14 radnych (podczas głosowania był nieobecny radny Marian
Sawicki). Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych
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i wstrzymujących się nie było. Podjęto jednogłośnie UCHWAŁĘ NR XXVII/226/13
w powyższej sprawie – stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Ad. 8
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Gospodarczej
Rady Gminy Suwałki na 2013 rok.
Radni nie wnieśli uwag.
Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie
przyjęcia planu pracy Komisji Gospodarczej Rady Gminy na 2013 rok. W głosowaniu brało
udział 14 radnych (podczas głosowania był nieobecny radny Marian Sawicki). Za przyjęciem
uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Podjęto
jednogłośnie UCHWAŁĘ Nr XXVII/227/13 w powyższej sprawie- stanowi załącznik nr 8
do protokołu.
Ad. 9
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Społecznej
Rady Gminy na 2013 rok.
Radni nie wnieśli uwag.
Maciej Suchocki - Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie
przyjęcia planu pracy Komisji Społecznej Rady Gminy na 2013 rok. W głosowaniu brało
udział 15 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było. Podjęto jednogłośnie UCHWAŁĘ Nr XXVII/228/13
w sprawie - stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Ad. 10
Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXVI/214/12 Rady Gminy
Suwałki z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Suwałki.
Alicja Przekop – Kierownik Ref. ds. IG wyjaśniła że Podlaski Urząd Wojewódzki
w Białymstoku Wydział Nadzoru i Kontroli poinformował, iż w załączniku nr 1 do uchwały
Nr XXVI/214/12 Rady Gminy Suwałki z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Suwałki występują nieprawidłowości
w zapisie § 3 i § 16.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.
Maciej Suchocki - Przewodniczący Rady odczytał i poddał pod głosowanie projekt uchwały
pod głosowanie. W głosowaniu brało udział 15 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało
15 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Podjęto jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XXVII/229/13 - stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
Ad. 11
Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych
stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Suwałki za 2012
rok.
Irena Walendzewicz Kierownik GZEAS przedstawiła sprawozdanie za 2012 z wysokości
średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego
w szkołach prowadzonych przez Gminę Suwałki. Poinformowała, że zgodnie ze
sprawozdaniem nieopłaconą grupą nauczycieli w roku 2012 byli nauczyciele stażyści. Wobec
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powyższego w terminie do dnia 31 stycznia 2013 r. nauczycielom tym zostaną wypłacone
jednorazowe dodatki uzupełniające. Niniejsze sprawozdanie zostało również przedłożone
Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku, dyrektorom szkół prowadzonych przez
gminę oraz związkom zawodowym zrzeszającym nauczycieli.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego sprawozdania.
Maciej Suchocki - Przewodniczący Rady poddał sprawozdanie pod głosowanie.
W głosowaniu brało udział 15 radnych. Za przyjęciem głosowało 15 radnych, głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Podjęto jednogłośnie sprawozdanie z wysokości
średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego
w szkołach prowadzonych przez Gminę Suwałki za 2012 rok - stanowi załącznik nr 11 do
protokołu
Ad. 12
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
Tadeusz Chołko – Wójt Gminy udzielił odpowiedzi radnemu Marianowi Sawickiemu, że na
wniosek złożony do budżetu gminy na 2013 rok zostanie udzielona pisemna odpowiedź
w przyszłym tygodniu.
Ad. 13
Wnioski i oświadczenia.
Danuta Bućko – Skarbnik Gminy poinformowała, żeby radni odebrali w dniu dzisiejszym
w pokoju nr 20 PIT-R Informacja o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia
obowiązków społecznych i obywatelskich za 2013 rok.
Tadeusz Chołko – Wójt Gminy zaprosił na Bal Charytatywny na rzecz niepełnosprawnych
podopiecznych Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
w Suwałkach. Bal odbędzie się 09 lutego 2013 r. w patio Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej w Suwałkach, ul. Noniewicza 10, rozpoczęcie o godz. 19ºº.
Ad. 14
Zamknięcie obrad.
Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady Gminy po wyczerpaniu porządku obrad zamknął
obrady XXVII Sesji Rady Gminy Suwałki.
Na tym protokół zakończono i podpisano
Protokołowała:
Halina Marcinkiewicz

Przewodniczący Rady
Maciej Suchocki
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