P R O T O K Ó Ł Nr II/14
z obrad II nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Suwałki w dniu 11 grudnia 2014 roku.
.
Obrady Sesji trwały od godz. 900 – 930 w
sali Nr 16 Urzędu Gminy Suwałki,
ul. Świerkowej 45.
Obrady II sesji Rady Gminy Suwałki prowadził Przewodniczący Rady Gminy Suwałki
Marek Jeromin.
Radni obecni na sali obrad:
1. Bałtrukanis Janusz
2. Czerniawska Iwona Teresa
3. Golubek Lucyna
4. Grygo Stanisław
5. Jeromin Marek
6. Józefowicz Mariusz Waldemar
7. Mackiewicz Stefan
8. Moroz Grzegorz
9. Nieszczerzewicz Adam
10. Ostrowski Jarosław
11. Rozumowski Grzegorz
12. Sawicki Marian
13. Sztermer Jolanta
14. Taraszkiewicz Piotr
15. Tomaszewski Piotr
- 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, Bartłomiej Żuchowski – Inspektor Ref. ds. Planowania Przestrzennego,
Dariusz Saweliew – Kierownik Ref. ds. Polityki Społeczno-Gospodarczej, Irena
Walendzewicz – Kierownik Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół,
Cezary Folejewski – prawnik, niektórzy sołtysi - listy obecności stanowią załączniki nr 2-4
w załączeniu do protokołu.
Ad. 1
Otwarcie obrad.
Marek Jeromin Przewodniczący Rady otworzył obrady II nadzwyczajnej sesji Rady Gminy
Suwałki. Powitał Wójta Gminy, Skarbnik Gminy, kierowników referatów, radnych oraz
wszystkich obecnych na sesji.
Wyjaśnił, że zwołanie sesji nadzwyczajnej zostało podyktowane koniecznością podjęcia
uchwał w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suwałki na lata 20142025 oraz zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2014 rok.
Stwierdził, że na 15 radnych ustawowego składu Rady Gminy zgodnie z listą obecności
w obradach uczestniczy 15 radnych, wobec czego istnieje wymagane quorum do
podejmowania prawomocnych uchwał.
Ad. 2
Przyjęcie porządku obrad.
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Marek Jeromin – Przewodniczący Rady zwrócił się z zapytaniem, czy radni mają uwagi lub
wnioski do porządku obrad.
Do porządku obrad nie zgłoszono uwag, wobec czego Przewodniczący Rady poddał pod
głosowanie porządek obrad. Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za przyjęciem
porządku obrad głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Porządek obrad I nadzwyczajnej sesji został przyjęty jednogłośnie.
Porządek obrad jest następujący:
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej Sesji Rady Gminy Suwałki.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Suwałki na lata 2014-2025.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Suwałki
na 2014 rok.
6. Zamknięcie obrad.
Ad. 3
Przyjęcie protokołu z ostatniej Sesji Rady Gminy Suwałki.
Marek Jeromin Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z obrad I 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 I Sesji został przyjęty jednogłośnie przez Radę Gminy.
Ad. 4
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Suwałki na lata 2014-2025.
Tadeusz Chołko Wójt Gminy wyjaśnił, że zwołanie nadzwyczajnej sesji podyktowane zostało
dokonaniem zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suwałki w związku
z zaciągniętym kredytem długoterminowym ze spłatą w 2015 roku.
Danuta Bućko - Skarbnik Gminy – poinformowała, że budżet gminy na 2014 rok został
uchwalony z deficytem w wysokości 6 615 420 zł tzn. że planowane wydatki były wyższe od
planowanych dochodów o kwotę 6 615 420 zł. Rada Gminy zaplanowała pokrycie deficytu
budżetu roku 2014 z następujących źródeł:
-wolnymi środkami w kwocie 2 005 593,06 zł
- nadwyżką budżetu w kwocie 1 109 826,94 zł
- kredytami i pożyczkami w kwocie 3 500 000 zł
Na dzień dzisiejszy gmina ma zaciągnięty kredyt długoterminowy na kwotę 1 500 000 zł, na
kwotę 2 000 000 zł gmina złożyła wniosek na pożyczkę preferencyjną do Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie z planowaną spłatą w latach 2015-2024.
Pożyczka jest dla nas korzystna bo z jej założeń wynika, że w trakcie spłaty część może być
umorzona. W związku z tym, iż procedura rozpatrywania wniosku na pożyczkę przeciąga się
i prawdopodobnie w 2014 roku nie dojdzie do podpisania umowy należy podjąć kroki aby
zaciągnąć pożyczkę w banku komercyjnym z planowaną spłata w 2015 roku.
W celu zaciągnięcia kredytu zostanie ogłoszone zapytanie ofertowe na stronie Gminy Suwałki
i zostanie wybrana najkorzystniejsza oferta.

2

W przyszłym roku zaplanujemy pozyskanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
w Warszawie pożyczki w kwocie 2 000 000 zł i wtedy dokonamy spłaty kredytu w kwocie
2 000 000 zł zaciągniętego w 2014 roku.
Zaciągnięcie kredytu/pożyczki długoterminowej jest zawsze opiniowane przez Regionalną
Izbę Obrachunkową. Oczywiście bardzo ważne jest czy wskaźnik planowanej spłaty
kredytów/pożyczek na dany rok nie jest wyższy od dopuszczalnego wskaźnika spłaty
zobowiązań z tytułu kredytów /pożyczek. Wskaźnik dopuszczalnej spłaty za dany rok jest
liczony: dochody bieżące plus dochody ze sprzedaży majątku minus wydatki bieżące, i to jest
dzielone przez dochody ogółem. Na 2015 rok jest brany średni wskaźnik spłaty zobowiązań
z tytułu kredytów z trzech poprzednich lat (2014-2013-2012).
Planujemy dnia 23 grudnia 2014 r. podpisać umowę na zaciągniecie kredytu komercyjnego
żeby mieć środki na pokrycie naszych wydatków na koniec tego roku. Jest to główna zmiana
w WPF 2014-2025 i na tej sesji prosimy o jej wprowadzenie w budżecie roku 2014 i 2015.
Przy tej okazji dajemy jeszcze zmiany do budżetu roku 2014.
Radny Mackiewicz Stefan zapytał, czy w sytuacji gdy w 2014 roku przyznana zostanie nam
pożyczka z Narodowego Funduszu, to czy ją będziemy mogli dodatkowo wziąć.
Danuta Bućko Skarbnik Gminy – wyjaśniła, iż w 2014 roku wójt ma upoważnienie od Rady
Gminy Suwałki na zaciąganie kredytów /pożyczek do kwoty 3 500 000 zł. W związku z tym
na 1 500 000 zł już mamy zaciągnięty kredyt, na 2 000 000 zł planujemy wziąć kredyt
z banku komercyjnego i więcej w 2014 roku nie można już się zadłużać. Ewentualne
pozytywne rozpatrzenie wniosku na pożyczkę z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
w Warszawie przesunie jej pobranie na rok 2015. Dodatkowo wyjaśniła, iż w przypadku
gdyby nam dopuszczalne wskaźniki spłaty nie wyszły wtedy obowiązuje gminę program
naprawczy, program naprawczy to znaczy nie realizujemy żadnych inwestycji, spłacamy
kredyty i realizujemy tylko wydatki bieżące. Planujemy, iż wskaźniki po zakończeniu roku
będą lepsze niż na dzień dzisiejszy. Przewidujemy, iż na koniec roku na koncie bankowym
pozostaną środki finansowe ponieważ są wydatki które na dzień dzisiejszy jeszcze nie
wiadomo czy będą wydatkowane, m.in. jest to dotacja dla Rejonu Oszmińskiego w Białorusi,
z którym to gmina realizuje wspólny projekt z dofinansowaniem środkami z UE. Dotacji nie
można przekazać do momentu gdy nie otrzymamy od nich potwierdzenia zrealizowanego
zadania. W związku z tym państwo niech nie będą zaskoczeni sytuacją jeżeli powiemy że na
koniec roku zostały nam środki finansowe a pomimo tego został wzięty kredyt, ale tych
pieniędzy nie możemy ruszyć na pokrycie innych wydatków. Tak samo są określone
dochody, które zaliczamy do wykonania roku 2014, wejdą nam w nadwyżkę, czy w wolne
środki na koniec roku, a fizycznie wpłyną na rachunek bankowy dopiero w styczniu 2015
roku np. udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, które wpływają zawsze po
zakończeniu miesiąca, w następnym roku przekazuje je Ministerstwo Finansów.
Skarbnik Gminy poinformowała, że w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014-2025
dokonano uaktualnienia danych w planie dochodów i wydatków budżetu 2014 roku, na
podstawie wprowadzanych zmian do budżetu 2014 roku oraz w budżecie roku 2015
wprowadzono zmiany na podstawie przyjętych założeń do projektu budżetu na 2015 rok.
Ponadto w budżecie roku 2015 zaplanowano:
- po stronie planu przychodów zaciągnięcie pożyczki/kredytu długoterminowego w kwocie
2 000 000,00 zł ze spłatą rat w latach 2015-2024,
- po stronie planu rozchodów spłatę kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2014 roku
w kwocie 2 000 000,00 zł.
W zakresie zadań inwestycyjnych realizowanych w 2014 roku w ramach projektu
"Współpraca-aktywność-przyszłość"-budowa sali widowiskowo-sportowej w Przebrodzie
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oraz budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego, harmonogram prac przewidzianych do
realizacji w 2014 roku uległ zmianie i okres realizacji przesunął się wraz z płatnościami na
rok 2015. W planie dochodów roku 2014 zmniejszono dochody z tytułu sprzedaży mienia
komunalnego, w tym ze sprzedaży budynku położonego w Suwałkach, przy ul. Kościuszki
71, jego sprzedaż zaplanowano ponownie w roku 2015.
Po wprowadzonych zmianach do budżetu na 2014 rok plan dochodów wynosi
32 881 207,21 zł, z tego:
- dochody bieżące w wysokości 28 118 894,21 zł;
- dochody majątkowe w wysokości 4 762 313,00 zł.
Po wprowadzonych zmianach do budżetu na 2014 rok plan wydatków wynosi
39 496 627,21 zł, z tego:
- bieżące w wysokości 26 434 663,21 zł;
- majątkowe w wysokości 13 061 964,00 zł.
Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych została zachowana, wydatki bieżące nie są
wyższe od dochodów bieżących.
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 II/9/14
w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suwałki na lata 2013-2025 –
stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Ad. 6
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki
na 2014 rok.
Tadeusz Chołko – Wójt Gminy omówił proponowane zmiany w budżecie Gminy Suwałki na
2014 rok.
Po stronie planu dochodów wprowadzono zmianę m.in. z tytułu:
- otrzymano z Ministerstwa Finansów zwiększenie subwencji oświatowej na 2014 rok
w kwocie 22 956,00 zł z przeznaczeniem na wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce
dydaktyczne pomieszczeń do nauki dla dzieci 6-letnich,
- otrzymano decyzję od Wojewody Podlaskiego zmniejszającą dotacje na realizację programu
„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 6 360,00 zł,
- wpłynęły dodatkowe dochody z tytułu podatku od nieruchomości, z tytułu opracowań
sporządzanych dla innych gmin w zakresie planów zagospodarowania przestrzennego,
z tytułu realizacji zadań z zakresu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej,
- niższych niż planowano dochodów z tytuły planowanych dotacji z środków ze UE,
w związku z przesunięciem części dofinansowań na kolejny rok budżetowy,
- zmniejszono dochody z tytułu sprzedaży mienia komunalnego, w tym z tytułu sprzedaży
budynku położonego w Suwałkach, przy ul. Kościuszki 71, jego sprzedaż zaplanowano
ponownie w roku 2015.
Po stronie planu wydatków wprowadzono zmianę m.in. z tytułu:
- do wysokości otrzymanego zwiększenia subwencji oświatowej zwiększono plan wydatków
w Zespole Szkół w Płocicznie-Tartak, zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie,
- zmniejszono plan wydatków na program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- w poszczególnych jednostkach oświatowych przesunięto środki na ubezpieczenie mienia,
- zwiększono wydatki na składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych, zwiększono wydatki na usługi związane z promocją gminy oraz
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zwiększono planowane wydatki na opłaty za licencję za użytkowane programy komputerowe
w Urzędzie Gminy,
- w ramach wydatków GOPS w Suwałkach przesunięto środki na wynagrodzenia i pochodne
od nich, na opłacanie składek ZUS od osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej,
- w ramach wydatków GZEAS w Suwałkach przesunięto środki na zakup materiałów
biurowych, ubezpieczenie mienia oraz opłaty bankowe.
- w zakresie zadań inwestycyjnych realizowanych w 2014 roku w ramach projektu
"Współpraca-aktywność-przyszłość"-budowa sali widowiskowo-sportowej w Przebrodzie
oraz budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego, harmonogram prac przewidzianych do
realizacji w 2014 roku uległ zmianie i okres realizacji przesunął się wraz z płatnościami na
rok 2015.
Danuta Bućko – Skarbnik Gminy zwróciła się do Rady Gminy w imieniu Wójta Gminy
o wprowadzenie dodatkowej zmiany do przedłożonego projektu uchwały w sprawie zmian
w budżecie gminy na 2014 rok - proponowane zwiększenie wydatków na promocję
zmniejszyć o kwotę 3 000 zł i tą kwotę 3 000 zł przesunąć na zakup opału na miesiąc
grudzień 2014 - styczeń 2015 w Centrum Kultury w Krzywem.
Radni nie wnieśli uwag.
Marek Jeromin - Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zaproponowaną zmianę do
projektu uchwały. Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za przyjęciem zmiany głosowało
15 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Marek Jeromin Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie
zmian w budżecie gminy na 2014 r. Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za przyjęciem
uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Podjęto
jednogłośnie UCHWAŁĘ Nr II/10/14 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok –
stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Marek Jeromin - Przewodniczący Rady zaproponował aby po zakończeniu obrad sesji rady
gminy zebrać się w komisjach i dokonać wyboru przewodniczących każdej komisji a później
odbędzie się wspólne posiedzenie wszystkich komisji rady poświęcone głównie projektowi
budżetu gminy na przyszły rok.
Ad. 6
Zamknięcie obrad.
Marek Jeromin – Przewodniczący Rady Gminy po wyczerpaniu porządku obrad zamknął
obrady II Sesji Rady Gminy Suwałki.
Na tym protokół zakończono i podpisano
Protokołowała:
Halina Marcinkiewicz

Przewodniczący Rady
Marek Jeromin
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