P R O T O K Ó Ł Nr III/14
z obrad III Sesji Rady Gminy Suwałki w dniu 30 grudnia 2014 roku.
Obrady Sesji trwały od godz. 900 – 1100 w sali Urzędu Gminy Suwałki.
Obrady III 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, 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, Dariusz Saweliew – Kierownik Ref. ds.
Polityki Społeczno-Gospodarczej, Irena Walendzewicz – Kierownik Gminnego Zespołu
Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół, Sławomir Mitros – radca prawny, sołtysi - listy
obecności stanowią załączniki nr 2-4 w załączeniu do protokołu.
Ad. 1
Otwarcie obrad.
Marek Jeromin Przewodniczący Rady otworzył obrady III sesji Rady Gminy Suwałki.
Powitał Wójta Gminy, Skarbnik Gminy, kierowników referatów, radnych oraz wszystkich
obecnych na sesji.
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.
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 III sesji został przyjęty jednogłośnie.
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Porządek obrad jest następujący:
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad II sesji Rady Gminy Suwałki.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Suwałki oraz 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 zmian w budżecie Gminy Suwałki na
2014 rok.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Suwałki na lata 2015-2025.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suwałki
na rok 2015.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ponowne
wydzierżawienie nieruchomości gruntowych.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ponowne wynajęcie
nieruchomości lokalowych w drodze bezprzetargowej.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad
sołeckich.
15. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
16. Wnioski i oświadczenia.
17. Zamknięcie obrad.
Ad. 3
Przyjęcie protokołu z obrad II sesji Rady Gminy Suwałki.
Marek Jeromin Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z obrad 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 protokołu głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie
było. Protokół z II 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 tj. w okresie od dnia 28 listopada 2014 r. do dnia
30 grudnia 2014 r.- stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
- informację z wykonania uchwał Rady Gminy podjętych na I Sesji Rady Gminy w dniu
28 listopada 2014 r. oraz na II Sesji w dniu 11 grudnia 2014 r. – stanowi załącznik nr 6 do
protokołu.
Radni nie zgłosili uwag, w związku z powyższym sprawozdanie o międzysesyjnej
działalności i z wykonania uchwał Rady Gminy zostało przyjęte.
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Ad. 5
Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy Suwałki.
Radna Jolanta Sztermer – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Suwałki
zapoznała ze sprawozdaniem ze wspólnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej, Komisji
Gospodarczej i Komisji Społecznej Rady Gminy z dnia 11 grudnia 2014 r. – stanowi
załącznik nr 7 do protokołu.
Sprawozdanie ze wspólnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej, Komisji Gospodarczej,
Komisji Społecznej Rady Gminy w okresie między sesjami zostało przyjęte.
Ad. 6
Interpelacje i zapytania.
Interpelacji i zapytań nie zgłoszono.
Ad. 7
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2014
rok.
Danuta Bućko – Skarbnik Gminy w imieniu Wójta Gminy zwróciła się do Rady Gminy
o przyjęcie dodatkowych zmian do przedłożonego wcześniej projektu uchwały w sprawie
zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
- W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Suwałkach zwiększenie dochodów o 30 zł
z tytułu odpłatności osób przebywających w Środowiskowym Domu Samopomocy w Białej
Wodzie na opłatę usług bankowych;
- W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Suwałkach dokonanie zmiany po stronie planu
wydatków o 2 zł zwiększenie na wynagrodzeniach osobowych i 2 zł zmniejszenie na
składkach na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy oraz przesunięcie w planie
wydatków o 1 zł na wynagrodzenia bezosobowe z delegacji krajowych;
- Dokonanie zmian w związku z tym, że ubezpieczenie całego mienia komunalnego na 2015
rok mamy realizowane przez firmę brokerską, należy przesunąć środki w wysokości 23 000
zł na wydatki związane z ubezpieczeniem a dokonać zmniejszenie o tą samą kwotę
z planowanych wydatków na opłatę odsetek od kredytów bankowych.
Marek Jeromin - Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś z Radnych ma jakieś pytania.
Głosów w dyskusji nie było i Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zaproponowane
zmiany do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2014 rok.
Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za przyjęciem zmian głosowało 15 radnych, głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Danuta Bućko - Skarbnik Gminy odczytała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie
Gminy Suwałki na 2014 rok. Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie
projekt uchwały w powyższej sprawie. Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za
przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie
było. Podjęto jednogłośnie UCHWAŁĘ Nr III/11/14 w sprawie zmian w budżecie Gminy
Suwałki na 2014 rok – stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Ad. 8
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Suwałki na lata 2015-2025.
Tadeusz Chołko - Wójt Gminy
zapoznał z pozytywną opinią Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Suwałkach - Uchwałą Nr RIO.V.00311-10/14
składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 14 grudnia
2014 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy
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Finansowej Gminy Suwałki na lata 2015-2025. Kopia Uchwały Nr RIO.V.-00311-10/14 stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Danuta Bućko – Skarbnik Gminy zapoznała z wprowadzonymi zmianami do projektu
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suwałki na lata
2015-2025
zgodnie
z załącznikiem nr 10 do protokołu.
Skarbnik Gminy – zwróciła się o wyrażenie zgody na zaktualizowanie danych dotyczących
roku 2014 w związku z wprowadzonymi dodatkowymi zmianami do budżetu gminy roku
2014 na obecnej sesji.
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.
Marek Jeromin - Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suwałki na lata 2014-2025. Udział
w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Podjęto jednogłośnie UCHWAŁĘ Nr
III/12/14 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suwałki na
lata 2015-2025 - uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
Ad. 9
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suwałki na rok
2015.
Tadeusz Chołko - Wójt Gminy zapoznał z pozytywną opinią Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Suwałkach – Uchwałą Nr RIO.V.-00310-10/14
składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 03 grudnia 2014
roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy
Suwałki na 2015 rok oraz możliwości sfinansowania przedstawionego deficytu. Kopia
Uchwały Nr RIO.V.-00310-10/14 - stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
Danuta Bućko – Skarbnik Gminy zapoznała z wprowadzonymi zmianami do projektu budżetu
gminy Suwałki na 2015 rok zgodnie z załącznikiem nr 10 do protokołu.
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. Udział w głosowaniu wzięło
15 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych
nie było, wstrzymał się od głosu 1 radny. Podjęto większością głosów UCHWAŁĘ Nr
III/13/14 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suwałki na rok 2015 - uchwała stanowi
załącznik nr 13 do protokołu.
Ogłoszono 10 minutowa przerwę 950-1000
Po przerwie wznowiono obrady.
Ad. 10
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ponowne
wydzierżawienie nieruchomości gruntowych.
Alicja Przekop – Kierownik Ref. ds. IG omówiła projekt uchwały. W myśl art. 18 ust. 2 pkt 9
lit. a ustawy o samorządzie gminnym, zgoda Rady Gminy jest wymagana, także, w przypadku
gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy
dzierżawy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość. Umowy dzierżawy na
nieruchomości, określone w załączniku do niniejszej uchwały wygasają z dniem 31 grudnia
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2014 r. Jeśli dotychczasowy dzierżawca złoży w wyznaczonym terminie wniosek o ponowne
wydzierżawienie nieruchomości Rada Gminy postanawia jak w treści uchwały w związku
z czym jej podjęcie uważa się za zasadne
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/14/14
w sprawie wyrażenia zgody na ponowne wydzierżawienie nieruchomości gruntowych uchwała stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
Ad.11
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ponowne wynajęcie
nieruchomości lokalowych w drodze bezprzetargowej.
Alicja Przekop – Kierownik Ref. ds. IG w imieniu Wójta Gminy wystąpiła z wnioskiem
o wprowadzenie autopoprawki do projektu uchwały w § 1 po wyrazach „w drodze
bezprzetargowej” dodać: „do”.
Marek Jeromin - Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie autopoprawkę do projektu
uchwały. W głosowaniu brało udział 15 radnych. Za przyjęciem autopoprawki głosowało 15
radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Autopoprawka została przyjęta
jednogłośnie.
Kierownik Ref. ds. IG omówiła projekt uchwały. Cztery umowy najmu lokali położonych
przy ul. Kościuszki 71 w budynku Urzędu Gminy Suwałki zawarte w dniu 31 grudnia 2013 r.
wygasają z dniem 31 grudnia 2014 r., dlatego też konieczne staje się zadbanie o kontynuację
dotychczasowych umów najmu oraz o dochody Gminy Suwałki z tego tytułu. Wobec
powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały. W związku z tym
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz z wniesioną
autopoprawką. W głosowaniu brało udział 15 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 15
radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Podjęto jednogłośnie
UCHWAŁĘ III/15/14 w sprawie wyrażenia zgody na ponowne wynajęcie nieruchomości
lokalowych w drodze bezprzetargowej - uchwała stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
Ad. 12
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok.
Dariusz Saweliew – Kierownik Ref. ds. PSG omówił projekt uchwały. Prowadzenie działań
związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji
społecznej osób uzależnionych od alkoholu należy do zadań własnych gminy. Ustawa
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi obejmuje sześć zadań.
Realizacja tych zadań jest prowadzona w postaci Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Budżet przeznaczony na realizację Gminnego
programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2015 rok będzie wynosił
ok. 65 000 zł. Obowiązkiem organu stanowiącego gminy jest uchwalenie Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na każdy rok budżetowy
w celu prawidłowej realizacji zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałania alkoholizmowi. Program będzie realizowany przez Referat ds. Polityki
Społeczno-Gospodarczej Urzędu Gminy Suwałki.
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu brało udział
14 radnych (podczas głosowania był nieobecny radny Grzegorz Moroz). Za przyjęciem
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uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Podjęto
jednogłośnie UCHWAŁĘ NR III/16/14 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok - uchwała stanowi
załącznik nr 16 do protokołu.
Ad. 13
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok.
Dariusz Saweliew – Kierownik Ref. ds. PSG omówił projekt uchwały. Zgodnie z ustawą
o przeciwdziałaniu narkomanii, prowadzenie działań związanych z profilaktyką
i przeciwdziałaniem narkomanii należy do zadań własnych gminy. Obowiązkiem organu
stanowiącego gminy jest uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania
Narkomanii na każdy rok budżetowy w celu prawidłowej realizacji zadań wynikających
z ustawy o narkomanii. Program będzie realizowany przez Referat ds. Polityki Społeczno –
Gospodarczej Urzędu Gminy Suwałki.
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.
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 UCHWAŁĘIII/17/14 w sprawie
przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok - uchwała
stanowi załącznik nr 17 do protokołu.
Ad. 14
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad
sołeckich.
Tadeusz Chołko – Wójt Gminy omówił projekt uchwały. 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 2015 r.
Zwrócił się do radnych żeby uczestniczyli w zebraniach.
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.
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 III/18/14 w sprawie
zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich - uchwała stanowi załącznik nr 18 do
protokołu.
Ad. 15
Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
Interpelacji i zapytań nie zgłoszono.
Ad. 16
Wnioski i oświadczenia.
Marek Jeromin – Przewodniczący Rady zapoznał z pismem Komisarza Wyborczego
w Suwałkach z dnia 19 grudnia 2014 r. informującym, że wygaśnięcie mandatu radnego
i wygaśnięcia mandatu wójta stwierdza komisarz wyborczy, w drodze postanowienia,
w terminie 14 dni od dnia wystąpienia przyczyny wygaśnięcia mandatu.
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Dariusz Saweliew – Kierownik Ref. ds. PSG poinformował, że od 01 stycznia 2015 r.
rozpoczyna działalność nowa placówka samorządowej jednostki kultury pod nazwą Gminny
Ośrodek Kultury w Krzywem. Został rozstrzygnięty konkurs na stanowisko głównego
księgowego i animatora kultury Gminnego Ośrodek Kultury w Krzywem. W pierwszym
konkursie nie wyłoniono dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Krzywem. W ocenie
komisji konkursowej kandydat wykazał się szeroko wiedzą i doświadczeniem w zakresie
animacji społeczno-kulturalnej aczkolwiek nie wykazał się dostateczną wiedzą w zakresie
funkcjonowania samorządowej instytucji kultury niezbędną do wykonywania pracy na
przedmiotowym stanowisku. Został ogłoszony nabór na stanowisko dyrektora w Gminnym
Ośrodku Kultury w Krzywem. W obecnym naborze zmniejszono wymagania dotyczące
wykształcenia poszczególnych kandydatów. Na czas wyłonienia dyrektora powierzono
obowiązki osobie, która została wybrana w konkursie na stanowisko animatora kultury
Gminnego Ośrodka Kultury w Krzywem.
Ad. 17
Zamknięcie obrad.
Marek Jeromin – Przewodniczący Rady Gminy po wyczerpaniu porządku obrad zamknął
obrady III Sesji Rady Gminy Suwałki.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała
Halina Marcinkiewicz

Przewodniczący Rady
Marek Jeromin
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