P R O T O K Ó Ł Nr VII/15
nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Suwałki
odbytej w dniu 11 maja 2015 roku w godz. 1400-1430
w sali nr 16 Urzędu Gminy w Suwałkach przy ul. Świerkowej 45.

Obradom przewodniczył Marek Jeromin – Przewodniczący Rady Gminy Suwałki.
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 i Radny Powiatu Suwalskiego, 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 SpołecznoGospodarczej, Cezary Folejewski – prawnik, sołtysi wsi – listy obecności stanowią załączniki
nr 2-4 w załączeniu do protokołu.
Ad. 1
Otwarcie obrad.
Marek Jeromin – Przewodniczący Rady otworzył obrady VII nadzwyczajnej sesji Rady
Gminy Suwałki zwołanej w trybie pilnym zgodnie z § 14 ust. 3 pkt Statutu Gminy Suwałki.
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.
Powitał Wójta Gminy, Skarbnik Gminy, kierowników referatów, radnych, sołtysów oraz
wszystkich obecnych na sesji.
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Ad. 2
Przyjęcie porządku obrad.
Marek Jeromin – Przewodniczący Rady zapytał, czy Radni chcieliby wnieść uwagi bądź
propozycje 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. W
wyniku głosowania jednogłośnie został przyjęty następujący porządek obrad VII
nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Suwałki:
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy Suwałki.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na
2015 rok.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXVIII/242/13 Rady Gminy
Suwałki z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie współpracy placówek oświatowych, dla
których organem prowadzącym jest Gmina Suwałki, ze społecznościami lokalnymi
i regionalnymi innych państw.
6. Zamknięcie obrad.
Ad. 3
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy Suwałki.
Do protokołu uwag nie zgłoszono, zatem Przewodniczący zarządził głosowanie nad
przyjęciem protokołu. W głosowaniu udział wzięło 15 radnych. Za przyjęciem protokołu nr
VI/15 głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Protokół z obrad VI Sesji Rady Gminy Suwałki został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 4
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2015
rok.
Tadeusz Chołko – Wójt Gminy wyjaśnił, że zwołanie sesji nadzwyczajnej zostało
podyktowane koniecznością wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2015 rok,
polegających głównie na przesunięciu środków na budowę sieci wodociągowej łączącej sieć
wodociągową w Małej Hucie z siecią wodociągowa w Okuniowcu. Po otwarciu ofert okazało
się, że najtańsza oferta przewyższa ceną zaplanowane środki na ten cel w budżecie gminy.
Żeby podpisać umowę z wykonawcą należy zabezpieczyć środki finansowe w odpowiedniej
wysokości. Gmina na ten cel otrzyma środki finansowe z PROW w wysokości 50 % wartości
inwestycji. Zgodnie z założeniami projektu środki finansowe należy wydatkować i rozliczyć
w terminie do 30 czerwca 2015 r., a budowę zakończyć do 15 czerwca 2015 r.
Wójt Gminy omówił projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2015 r.
Po stronie planu dochodów wprowadzono zmianę m.in. z tytułu:
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otrzymania dotacji z Krajowego Biura Wyborczego na wypłatę zryczałtowanych diet dla
osób wchodzących w skład obwodowych komisji wyborczych w wyborach na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej,
otrzymania zwrotu utraconych dochodów z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska w Białymstoku z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości, będących
własnością Skarbu Państwa, gruntów pokrytych wodami jezior o ciągłym dopływie wód
powierzchniowych oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne,
otrzymania dotacji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku na
wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne,
dodatkowych wpływów odsetek od nieterminowego regulowania podatków lokalnych.
Po stronie planu wydatków wprowadzono zmianę m.in. z tytułu:
odpowiednio do wysokości otrzymanych dotacji zwiększono plan wydatków,
wprowadzono nowe zadania inwestycyjne pn. „Zakup kosiarki samobieżnej do koszenia
trawy na gruntach mienia komunalnego Gminy Suwałki”,
otrzymania pomocy finansowej z budżetu Miasta Suwałki, którą przeznaczono zgodnie
z celem na zadanie pn. „Budowa drogi wewnętrznej na działkach nr geod.37, 38, 39, 7/1,
7/2,8/1,8/2,46, oraz budowę przepustu na działce o nr geod. 46 położonych w obrębie
geodezyjnym Turówka Stara Gmina Suwałki”, środki własne z tego zadania w kwocie
100 000,00 zł przesunięto na zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej Okuniowiec –
Mała Huta”, oraz dodatkowo zwiększono wydatki na te zadanie o 11 000,00 zł (na
zadanie jest złożony wniosek o dofinansowanie środkami z Unii Europejskiej, jednak na
dzień dzisiejszy wniosek nie został jeszcze rozpatrzony),
zwiększenia zaplanowanych wydatków na odpis na ZFŚS, na usługi telekomunikacyjne
w Urzędzie Gminy oraz na koszty zagranicznych podróży służbowych w związku
z nawiązaną współpracą z Komitetem Wykonawczym Rejonu Oszmiańskiego na
Białorusi,
zwiększenia planowanych wydatków na koszty zagranicznych podróży służbowych
i ubezpieczenie wyjazdów służbowych w Zespole Szkół w Przebrodzie w związku
z nawiązaną współpracą ze szkołą z Oszmian na Białorusi,
w ramach wydatków GOPS przesunięto środki na ryczałt na samochód dla asystenta
rodziny.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.
Marek Jeromin – Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie
budżetu gminy na 2015 r. Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za przyjęciem uchwały
głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Podjęto
jednogłośnie UCHWAŁĘ Nr VI/52/15 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok –
stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Ad. 5
Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXVIII/242/13 Rady Gminy
Suwałki z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie współpracy placówek oświatowych, dla
których organem prowadzącym jest Gmina Suwałki, ze społecznościami lokalnymi
i regionalnymi innych państw.
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Dariusz Saweliew – Kierownik Ref ds. PSG omówił projekt uchwały. Przedłożony projekt
uchwały zmieniającej ma na celu zwiększenie środków finansowych na współpracę Zespołu
Szkół im. 2 Pułku Ułanów Grochowskich w Przebrodzie do wysokości 12 400,00 zł.
Dotychczasowe środki finansowe okazały się niewystarczające, ponieważ współpraca szkoły
w Przebrodzie z oświatowymi placówkami zagranicznymi rozwinęła się znacznie w stosunku
do wstępnych założeń. W ramach projektu realizowanego wspólnie z Partnerem z Białorusi
(Komitet Wykonawczy Rejonu Oszmiańskiego) z Programu Współpracy Transgranicznej PLBY-UA 2007-2013, Gmina Suwałki przy szkole w Przebrodzie wybudowała halę
widowiskowo-sportową oraz wielofunkcyjne boisko sportowe. W ramach kontynuacji
współpracy Gminy Suwałki i Rejonu Oszmiańskiego na wybudowanych obiektach odbywać
się będą wspólne rozgrywki sportowe. W związku z powyższym, część środków zostanie
przeznaczona na zakup strojów sportowych (dresy i koszulki), które będą wykorzystywane do
reprezentacji szkoły podczas rozgrywek sportowych realizowanych w ramach współpracy
międzynarodowej szkoły. Ponadto szkoła ściśle współpracuje ze Szkołą Średnią w
Miednikach (Litwa), w ramach której odbywają się coroczne wymiany młodzieży, podczas
których Szkoła w Przebrodzie zobowiązana jest zapewnić przyjezdnym nocleg i wyżywienie,
tak jak zapewnia to Szkoła Średnia w Miednikach dla młodzieży ze szkoły w Przebrodzie.
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 VII/53/15 zmieniająca
uchwałę Nr XXVIII/242/13 Rady Gminy Suwałki z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie
współpracy placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina
Suwałki, ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw – stanowi
załącznik nr 6 do protokołu.
Ad. 6
Zamknięcie obrad.
Marek Jeromin – Przewodniczący Rady Gminy po wyczerpaniu porządku obrad zamknął
obrady VII nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Suwałki, dziękując wszystkim za obecność.
Na tym protokół zakończono i podpisano

Protokołowała:
Halina Marcinkiewicz

Przewodniczący Rady
Marek Jeromin
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