P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15
XIII sesji Rady Gminy Suwałki
odbytej w dniu 29 grudnia 2015 roku w godzinach 9°° - 1140
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
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 radnych 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, Katarzyna Jabłońska – Kierownik Ref.
ds. Planowania Przestrzennego, Dariusz Saweliew – Kierownik Ref. ds. Polityki SpołecznoGospodarczej, Irena Walendzewicz – Kierownik Gminnego Zespołu EkonomicznoAdministracyjnego Szkół, Aneta Perkowska – p.o. Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury
w Krzywem, sołtysi w liczbie 13 osób (w tym 5 radnych gminy) – listy obecności stanowią
załączniki nr 2 – 4 w załączeniu do protokołu.
Ad. 1
Otwarcie obrad
Marek Jeromin – Przewodniczący Rady otworzył obrady XIII Sesji Rady Gminy.
Przywitał Wójta Gminy, Sekretarza Gminy, Skarbnik Gminy, kierowników referatów
i jednostek organizacyjnych gminy, radnych, sołtysów, rodziców dzieci ze Szkoły
Podstawowej w Poddubówku, media oraz inne osoby przybyłe na sesję.
Przewodniczący Rady stwierdził, że istnieje wymagane qorum 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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Marek Jeromin – Przewodniczący Rady zapytał, czy Radni chcieliby wnieść uwagi bądź
propozycje do porządku obrad.
Zbigniew Mackiewicz Sekretarz Gminy w imieniu Wójta Gminy wystąpił z wnioskiem
o wprowadzenie zmiany do porządku obrad, polegającej na przeniesieniu pkt 18.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania Fundacji Wsparcia i Rozwoju Małych
Szkół „Edukacja Razem” z siedzibą w Żubrynie prowadzenia Szkoły Podstawowej
w Poddubówku” w miejsce pkt 7 uzasadniając tym, że na sesji są goście w tej sprawie i żeby
nie czekali do końca sesji aby ten projekt uchwały był na początku sesji.
Radny Piotr Taraszkiewicz wystąpił z wnioskiem o zdjęcie z porządku obrad pkt 18.
„Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania Fundacji Wsparcia i Rozwoju
Małych Szkół „Edukacja Razem” z siedzibą w Żubrynie prowadzenia Szkoły Podstawowej
w Poddubówku” ponieważ rodzice mają inną propozycję i żeby jeszcze przedyskutować
z radnymi, gdyż było za mało konsultacji.
Marek Jeromin - Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wprowadzenie
proponowanych zmian do porządku obrad w kolejności zgłaszanych propozycji:
- Wniosek Sekretarza Gminy – Zbigniewa Mackiewicza o
przeniesienie punktu
„Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
przekazania Fundacji Wsparcia
i Rozwoju Małych Szkół „Edukacja Razem” z siedzibą w Żubrynie prowadzenia Szkoły
Podstawowej w Poddubówku” z punktu 18 do 7. Udział w głosowaniu wzięło 14 radnych.
Za przyjęciem wniosku głosowało 9 radnych, przeciw - 5 , wstrzymało się - 0. Wniosek
został przyjęty.
- Wniosek Radnego Piotra Taraszkiewicza o zdjęcie z porządku obrad pkt 18. „Rozpatrzenie
projektu uchwały w sprawie przekazania Fundacji Wsparcia i Rozwoju Małych Szkół
„Edukacja Razem”. Udział w głosowaniu wzięło 14 radnych. Za przyjęciem wniosku
głosowało 4 radnych, przeciw - 10, wstrzymało się - 0. Wniosek nie został przyjęty.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie porządek obrad wraz z wprowadzoną zmianą
Udział w głosowaniu wzięło 14 radnych. Za przyjęciem porządku obrad głosowało 10
radnych, przeciw - 2, wstrzymało się – 2. Porządek obrad XIII sesji został przyjęty
większością głosów.
W związku z powyższym porządek obrad sesji po zmianach będzie obejmował:
1.
2.
3.
4.

Otwarcie obrad.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z obrad XII Sesji Rady Gminy Suwałki.
Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy oraz z wykonania uchwał w okresie
między sesjami.
5. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy Suwałki.
6. Interpelacje i zapytania radnych oraz kierowników jednostek pomocniczych.
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7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania Fundacji Wsparcia i Rozwoju
Małych Szkół „Edukacja Razem” z siedzibą w Żubrynie prowadzenia Szkoły
Podstawowej w Poddubówku.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Suwałki na lata 2015-2024.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na
2015 rok.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Suwałki na lata 2016 - 2024.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suwałki
na rok 2016.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XI/84/15 Rady Gminy
Suwałki z dnia 27 października 2015 r. w sprawie opłaty targowej.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
położonej w obrębie ewidencyjnym Bród Nowy.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
położonej w obrębie ewidencyjnym Leszczewek.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Planu rozwoju sieci dróg
gminnych w Gminie Suwałki na lata 2016 - 2020”.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia kryteriów obowiązujących na
drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do punktów przedszkolnych oraz
oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę
Suwałki, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów
niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów.
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do
publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Suwałki.
18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do
publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Suwałki.
19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru połączenia samorządowych
instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury w Krzywem i Gminnej Biblioteki
Publicznej w Płocicznie-Tartak.
20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok.
21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok.
22. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
23. Wnioski i oświadczenia.
24. Zamknięcie obrad.
Ad. 3
Przyjęcie protokołu z obrad XII Sesji Rady Gminy Suwałki.
Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z obrad XII Sesji Rady Gminy wyłożony
był do wglądu w Urzędzie Gminy. Radni nie wnieśli uwag do protokołu. Następnie
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Przewodniczący poddał pod głosowanie. Udział w głosowaniu wzięło 14 radnych. Za
przyjęciem protokołu głosowało 14 radnych, przeciw 0, - wstrzymało się – 0. Protokół z XII
Sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie przez Radę Gminy.
Na obrady sesji przybyła Radna Iwona Czerniawska – o godz. 910.
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 20 listopada 2015 r. do dnia 29 grudnia 2015 r.- stanowi
załącznik nr 5 do protokołu.
Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy przedstawił sprawozdanie z wykonania uchwał
Rady Gminy podjętych na XII Sesji Rady Gminy w dniu 20 listopada 2015 r. – stanowi
załącznik nr 6 do protokołu.
Radni nie zgłosili uwag, w związku z powyższym sprawozdanie o międzysesyjnej
działalności i wykonania uchwał Rady Gminy zostało przyjęte.
Ad. 5
Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy Suwałki.
Radna Jolanta Sztermer - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej zapoznała ze sprawozdaniem
ze wspólnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej i Społecznej Rady Gminy odbytego w dniu
10 grudnia 2015 r. – sprawozdanie stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Radny Jarosław Ostrowski – Przewodniczący Komisji Gospodarczej Rady Gminy Suwałki
zapoznał ze sprawozdaniem z posiedzenia Komisji Gospodarczej Rady Gminy odbytego
w dniu 9 grudnia 2015 r. – sprawozdanie stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej, Komisji Gospodarczej, Komisji Społecznej
Rady Gminy w okresie między sesjami zostały przyjęte.
Ad. 6
Interpelacje i zapytania radnych oraz kierowników jednostek pomocniczych.
Radny Stanisław Grygo – zwrócił się z zapytaniem odnośnie wytwórni mas bitumicznych na
jego terenie. Na antenie radia 5 Sekretarz Gminy i Wójt Gminy wypowiadali się, że 500 m od
terenów zabudowanych jest bezpieczną odległością dla tej inwestycji, czy jest przepis ustawy,
który określa, że 500 m jest bezpieczną odległością. Jego zdaniem 5 km jest bezpieczną
odległością dla takiej inwestycji. Pomimo protestów mieszkańców dwóch wsi Kuków
i Trzciane Wójt Gminy wydał decyzję i pozytywnie zaopiniował budowę inwestycji, dlaczego
Pan Wójt nie wydał odmownej decyzji, niech by odwoływał się Kruszbet.
Radny Marian Sawicki – zapytał dlaczego nie ma żadnej informacji, że od 1 stycznia 2016 r.
zostanie zabrany autobus MPK kursujący do Zielonego Kamedulskiego, mieszkańcy pytają,
czym młodzież ma dojechać do szkoły.
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Radny Piotr Taraszkiewicz – zwrócił się z zapytaniem do Wójta Gminy w sprawie
oświetlenia we wsi Zielone Drugie. Drugi rok nic się tam nie dzieje, trochę kabla położono
dwie lampy zawieszono, jedna w polu druga koło zabudowań.
Zapytał, kiedy Wójt planuje spotkać się z mieszkańcami Zielonego Królewskiego odnośnie
budowy ciągu komunikacyjnego ponieważ mieszkańcy na ten temat nic nie wiedzą. Jak
widać prace trwają, już prywatny przedsiębiorca przelał pieniądze na badania i dla niego
robi się a z mieszkańcami nie rozmawia się a przecież przez grunty około 20 mieszkańców
będzie przebiegała ta inwestycja. Dla kogo Pan Wójt działa, czy dla gminy, dla ludzi, czy dla
przedsiębiorstwa prywatnego.
Ad. 7
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania Fundacji Wsparcia i Rozwoju
Małych Szkół „Edukacja Razem” z siedzibą w Żubrynie prowadzenia Szkoły
Podstawowej w Poddubówku.
Tadeusz Chołko – Wójt Gminy powiedział, że po spotkaniu kilkakrotnym z mieszkańcami, po
wizycie w szkole prowadzonej przez „Fundację Razem” z siedzibą w Żubrynie i po
konsultacjach z Wójtem Gminy Szypliszki podjął decyzję o przekazaniu Fundacji Wsparcia
i Rozwoju Małych Szkół „Edukacja Razem” prowadzenie Szkoły Podstawowej
w Poddubówku. Nawet wczoraj kiedy byli rodzice na spotkaniu i kiedy zapytałem czy mają
jakieś uwagi, odpowiedzieli, że nie mogą złego słowa powiedzieć na temat fundacji.
Poinformował, że zgodnie z przepisami przekazanie szkoły
dla drugiego organu
prowadzącego, Wójt nie musiał konsultować ale nie chcieliśmy zrobić bez konsultacji, bez
poinformowania rodziców, dlatego te spotkania odbyły się. Poza tym stowarzyszenie, które
wczoraj było u niego na dzień dzisiejszy nie ma wpisu w statucie, że ma uprawnienia do
prowadzenia jednostek oświatowych i nie ma osoby z uprawnieniami do kierowania jednostką
oświatową. Poza tym nie będzie tak, jak jest teraz, że nauczyciele kończą zajęcia o godz.
11°°, czy 12°° i do domu a szkoła jest zamknięta. Dzieci teraz będą miały opiekę do godziny
takiej, do której będą potrzebowały.
Irena Walendzewicz - Kierownik GZEAS wyjaśniła, że podjęcie niniejszej uchwały wymaga
wyrażenia opinii przez Podlaskiego Kuratora Oświaty. Kurator wyraził pozytywną opinię, co
jest wiążące, ponieważ rada gminy po uzyskaniu pozytywnej opinii Podlaskiego Kuratora
Oświaty może podjąć niniejszą uchwałę. W tej szkole zmieni się tylko organ prowadzący
a szkoła zostaje nadal szkołą publiczną. Zostaną poczynione oszczędności a szacujemy, że
będą to oszczędności w granicach 300 tys. zł., z tego względu, że nastąpi inny sposób
zatrudniania nauczycieli, nauczyciele będą zatrudniani z kodeksu pracy a nie będą zatrudniani
z karty nauczyciela. Karta nauczyciela jest to dokument, który daje wiele przywilejów
nauczycielom takich jak dodatek wiejski, czy dodatek mieszkaniowy stąd będą te
oszczędności. Subwencję, którą gmina otrzymuje na dziecko, fundacja otrzyma nawet
w wyższej kwocie po to, żeby mogła właściwie realizować swoje zadania statutowe.
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Tadeusz Chołko – Wójt Gminy zapoznał z pozytywną opinią Podlaskiego Kuratora Oświaty
z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie zamiaru przekazania Publicznej Szkoły Podstawowej
w Poddubówku Fundacji Wsparcia i Rozwoju Małych Szkół „Edukacja Razem” z siedzibą
w Żubrynie z dniem 1 września 2016 roku’.
Zbigniew Mackiewicz Sekretarz Gminy poinformował, że koszty jakie ponosi Urząd Gminy
na utrzymanie wszystkich szkół wynoszą ponad 8 000 000 zł, a otrzymywana subwencja
wynosi tylko 4 000 000 zł. Jesteśmy na trzecim miejscu w województwie jako gmina, która
tak dużo dokłada do oświaty. Koszt utrzymania dziecka w Szkole Podstawowej
w Poddubówku wynosi 19 500 zł, gdzie subwencja na jedno dziecko wynosi 8 500 zł.
W związku z czym zostały poczynione takie kroki i jesteśmy przekonani, że fundacja, która
prowadzi już dwie placówki w Gminie Szypliszki będzie tą szkołą zarządzała właściwie, co
pozwoli na wygenerowanie oszczędności. Oczywiście te oszczędności zostaną przeznaczone
na potrzebne inwestycje w gminie przede wszystkim drogowe. Jest to szkoła, która nas
kosztuje bardzo dużo i w związku z tym chcielibyśmy przekazać dla fundacji prowadzenie tej
szkoły. Nadzór nad szkołą jak fundacja będzie zarządzała, będzie prowadziło kuratorium,
urząd gminy i różne inne instytucje, które kontrolują placówki oświatowe. Ta placówka dalej
będzie placówką oświatową publiczną, tylko nauczyciele będą zatrudniani z kodeksu pracy
a nie z karty nauczyciela a organem prowadzącym będzie fundacja. Jeżeli ta fundacja nie
spełni naszych oczekiwań jako gminy, jako rodziców to po roku czasu będziemy mogli
wypowiedzieć umowę i będziemy mogli tą placówkę przekazać chociażby dla tego
stowarzyszenia, które wczoraj z nami prowadziło rozmowę, chociaż na dzień dzisiejszy nie
ma uprawnień statutowych, kwalifikacji oraz doświadczenia aby zarządzać placówką
oświatową. Można to będzie jak gdyby zrobić, mamy powiedzmy na to czas do września
teoretycznie ale tego czasu tak na dobrą sprawę nie mamy, bo my jako gmina do końca
lutego musimy taką uchwałę podjąć, to jest jedna sprawa, druga sprawa musi być ten wpis do
KRS, a po trzecie muszą być osoby, które będą zarządzały i te nowe stowarzyszenie takiego
też doświadczenia nie ma, dlatego dla nas jest pewniejszym przedsięwzięciem przekazanie
dla fundacji, która jest już sprawdzona, która już prowadzi taką placówkę oświatową.
Tadeusz Chołko - Wójt Gminy – powiedział, że pod uwagę były brane dwie fundacje
„Edukator” i „Edukacja Razem”. Edukator prowadził szkołę w Gminie Szypliszki i w Gminie
Jeleniewo i opinia Wójtów Gminy o tej fundacji była negatywna, dlatego zdecydowaliśmy
przekazać szkołę dla fundacji „Edukacja Razem”. Jest obecna na sesji Pani Justyna Sidorek Prezes Fundacji, która przedstawi koncepcję prowadzenia szkoły przez fundację.
Justyna Sidorek – Prezes Fundacji Wsparcia i Rozwoju Małych Szkół „Edukacja Razem”
z siedzibą w Żubrynie poinformowała, że przedłożyła Wójtowi krótki zarys jak wygląda
prowadzenie szkół w Gminie Szypliszki. Dla dzieci nie zmieniło się na gorsze nic, nadał
funkcjonuje jako szkoła publiczna, nadal podlega wszystkim wymogom prawa oświatowego,
podlega nadzorowi kuratora oświaty. Zmienia się sytuacja dla kadry nauczycielskiej.
W fundacji nauczyciele pracują poza kartą nauczyciela, pracują z kodeksu pracy. Każdy kto
chce pracować i z nami współpracować tę pracę utrzymuje, czy w wymiarze większym, czy
mniejszym to zależy od jego kwalifikacji, zależy też w dużej mierze od jego oceny pracy, od

6

opinii nauczyciela w środowisku rodziców. Natomiast szkoła funkcjonuje nadal bez zmian.
Dzieciom zapewniamy zajęcia poza ramowego nauczania, jeżeli rodzice zgłaszają potrzeby
i są potrzeby związane z umiejętnościami dzieci. Mogą to być zajęcia prowadzone ze
środków unijnych bo o takie projekty unijne środki również się staramy i posiadamy
doświadczenie w pisaniu projektów w zdobywaniu takich środków. Jeżeli nie ma projektów
wówczas nauczyciele realizują zajęcia dodatkowe w ramach 40 godzinnego wymiaru pensum
pracy. Dla nauczyciela, który jest aktywny i chce pracować przejście pod kodeks pracy nie
robi żadnej różnicy. Jeżeli nauczyciel chce pracować i chce stanowisko zachować i wszyscy
mówimy o dobru dzieci, to dla dobra dzieci nauczyciele też potrafią pracować i powinni
pracować, to jest ich zawód, to jest ich misja. Przede wszystkim jest się nauczycielem i naszą
misją jest praca na rzecz dzieci.
Tadeusz Chołko - Wójt Gminy - zapytał, czy są zatrudniani specjaliści tak jak logopeda,
psycholog, czy pedagog.
Justyna Sidorek – Prezes odpowiedziała, że jeśli są takie potrzeby również są zatrudniani
specjaliści, oczywiście bierzemy pod uwagę możliwości finansowe, które będziemy mieć,
natomiast liczymy na współpracę z gminą. Są takie stowarzyszenia i fundacje, które prowadzą
tylko aby prowadzić z tego biorą konkretne jakieś korzyści, byle by szkoła funkcjonowała.
Dla nas nie o to chodzi, my chcemy zadbać jednak o poziom mimo tych ograniczonych
środków ale myślę, że będzie to możliwe, pokazuje to współpraca z Gminą Szypliszki. Myślę,
że jesteśmy na dobrej drodze by się porozumieć i pewne takie drobnostki typu zatrudnienie
na kilka godzin specjalistów też będzie możliwe. Poinformowała, że przedłożyła wstępny
projekt finansowy. Po przeanalizowaniu kwalifikacji kadry, po przeanalizowaniu godzin
z arkusza jakie były do tej pory i przy kalkulacji kosztów jakie są przyjmowane w fundacji
koszty prowadzenia szkoły w Poddubówku z zapewnieniem tych wszystkich poziomów,
które wymaga ustawa o systemie oświaty by były w granicach 450 tys. zł nie więcej niż 470
tys. zł, to w zależności od tych niuansów, które będziemy ustalać, bo wiem, że będzie
przeliczona kwota dotacji na jednego ucznia. Po zamknięciu budżetu, będzie można mówić
o konkretnych kwotach, ale myślę, że pomyłka może być rzędu 20 tys. zł w tej kalkulacji,
którą zrobiłam, bo prowadzę sprawy finansowo-budżetowe dwóch szkół, swojej szkoły
sprawy finansowe prowadzę już od pięciu lat. Więc bardzo dobrze znam sytuację jak to się
wylicza, znam realia, wiem czego szkoły potrzebują przynajmniej, te które prowadzę. Tutaj
będzie zależało też od spotkania z rodzicami, od preferencji rodziców co by chcieli mieć
w szkole, jakie warunki zapewnić dzieciom.
Tadeusz Chołko - Wójt Gminy – ja jeszcze dodam w obecności rodziców i pani prezes,
naprawdę możecie liczyć na szeroką, czy daleko idącą pomoc z naszej strony. Chciałem też
poinformować, że wczoraj jak były panie to sugerowałem, żeby spotkały się z panią prezes
i powiedziały swoje uwagi, wnioski - to nie chciały.
Radny Grygo Stanisław – zwrócił się z zapytaniem do Wójta, a jeżeli rodzice puszczą dzieci
do innych szkół i wtedy ta szkoła naprawdę przestanie istnieć.
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Tadeusz Chołko - Wójt Gminy – powiedział, że szkoły nie likwidujemy, wyszliśmy do
rodziców z propozycją, żeby szkoła została, a jak wyślą dzieci do innych szkół, to dla radnych
będzie jasna sytuacja.
Radny Piotr Taraszkiewicz - powiedział, że co Pan Wójt mówi zaprzecza jedno drugiemu,
nawet w sprawozdaniu z posiedzenia Komisji Rady Gminy było czytane, że rodzice mogą
zakładać stowarzyszenie. Taka była rozmowa, ale jak rodzice chcą to teraz nie można. Pan
Sekretarz był na spotkaniu w Poddubówku również mówił, że nie musi ta fundacja
przejmować, może inna przejąć, a teraz jak rodzice założyli fundację, to nie może inna
fundacja tylko ta. Wczoraj jak rodzice z Poddubówka byli u Wójta Gminy opowiadali mi, że
nie bo już bo podjęta decyzja. Dlaczego tak się obchodzi. Rodzice nie mówią, że nie chcą
żeby prowadzenie szkoły przejęła fundacja, tylko że obudziło się w nich nadzieję, że oni też
mogą założyć fundację, jak oni zorganizowali to teraz nie można, o co tu chodzi?
Zbigniew Mackiewicz - Sekretarz Gminy odpowiedział, że na spotkaniach rozmawialiśmy,
że zgodnie z prawem stowarzyszenia mogą też założyć rodzice. Aczkolwiek w tym przypadku
te stowarzyszenie które, założyli rodzice spóźniło się ponieważ po tych kilku spotkaniach
wystąpiliśmy do kuratora o opinię na temat przekazania szkoły dla konkretnej fundacji i taką
opinię otrzymaliśmy. Jak my już wystąpiliśmy o opinią do kuratora, gdzie już tą opinię
otrzymaliśmy, to dopiero w tej chwili zaczęły się rozmowy na temat, że rodzice chcą jako
stowarzyszenie tą szkołę prowadzić. W tej chwili mamy już opinię kuratora i teraz już nie
powinniśmy znowu cofać się o krok wstecz i występować o opinię do kuratora. Kurator
napewno tej opinii nie wyda dlatego, że to stowarzyszenie założone przez rodziców nie ma
uprawnień do prowadzenia jednostek oświatowych i to zamyka drogę. Stowarzyszenia mogło
by prowadzić tą szkołę od momentu wpisania w KRS a to są miesiące kiedy taki wpis
zostałby wpisany.
Radny Piotr Taraszkiewicz – powiedział, że przecież te spotkanie było 10 grudnia 2015 r.
i proponowano rodzicom, to wiadomo było, że nie mają żadnego KRS i nie mają żadnej
zgody.
Zbigniew Mackiewicz - Sekretarz Gminy powiedział odnośnie wczorajszego spotkania ze
stowarzyszeniem. Stowarzyszenie zostało powołane do organizowania prowadzenia zajęć
pozalekcyjnych dla dzieci w Poddubówku. Za zajęcia pozalekcyjne uważa się zajęcia po za
tymi godzinami, wynikające z ustawy o systemie oświaty. Stowarzyszenie funkcjonuje już
kilka dobrych lat, gmina współpracuje z tym stowarzyszeniem. Współpraca układa się bardzo
dobrze, były realizowane projekty z pieniędzy unijnych, dzieci chodziły na zajęcia
pozalekcyjne, nauczyciele pracowali dodatkowo, gdzie mogli dodatkowo zarobić. I to
stowarzyszenie na dzień dzisiejszy funkcjonuje. Dla tego stowarzyszenia proponowałem, że
nadal może funkcjonować na tych samych zasadach jak funkcjonowało, może nadal składać
wnioski unijne na zajęcia pozalekcyjne dla tej placówki. Dogadać się z fundacją i wyjść
naprzeciw i współpracować. Fundacja co prawda też ma doświadczenie w pozyskiwaniu
środków unijnych ale w tym przypadku mogłaby fundacja oddać jakby tą część na tej
płaszczyźnie, żeby to stowarzyszenie mogło dalej się realizować. Mieszkańcy, nauczyciele

8

nadal by byli w tym stowarzyszeniu i mieli by okazje, możliwości wykazać się i prowadzić
zajęcia pozalekcyjne. A tutaj jakby nie ma dobrej woli ze strony, czy pani prezes, czy
członków stowarzyszenia. Myślę, że warto będzie się spotkać i porozmawiać i to
stowarzyszenie, wolałbym osobiście, żeby ono funkcjonowało i robiło co to robi z korzyścią
oczywiście dla dzieci. Dlatego niech stowarzyszenie nadal funkcjonuje.
Radny Grzegorz Moroz – zwrócił się z zapytaniem do Wójta, dlaczego broni się rodziców
i dzieci, a co z nauczycielami uczącymi w szkole w Poddubówku, czy są tacy niedobrzy, że
Wójt ich nie broni, przecież oni tam cały czas uczą tyle lat.
Zbigniew Mackiewicz - Sekretarz Gminy – odpowiedział, że nauczyciele nadal będą
pracować. Nauczyciele trochę padli ofiarą naszego systemu prawnego jaki mamy, dlatego że
jest mało dzieci, koszt nauczania jest wysoki, nauczyciel czy ma zajęcia w klasie liczącej 30
dzieci, czy 4 otrzymuje to samo wynagrodzenie. Urząd Gminy otrzymuje subwencję na
dziecko a nie na klasę. Dla tych nauczycieli proponujemy pracę, może nie wszystkim ale tym,
którzy się wykazują i kilku nauczycieli ma już prawa emerytalne.
Radny Stefan Mackiewicz – powiedział, że był na pierwszym spotkaniu w szkole
w Poddubówku z Panem Wójtem i Kierownik GZEAS gdzie byli rodzicie i później po
spotkaniu było dużo pytań. W tej szkole główny problem to mała ilość dzieci, problem
dzietności. Na tym spotkaniu dowiedziałem się, że problem tej dzietności polega na tym że
jest kilku nauczycieli, którzy „psują robotę”. Odpowiadam koledze radnemu jak to jest, to
dowiedziałem się od rodziców, ale jeżeli rodzice mówią, że swego dziecka nie puszczą do
szkoły, ja też swojego dziecka bym nie puścił do szkoły gdzie jest problem z nauczycielem.
Radny Piotr Taraszkiewicz – powiedział, że są wyliczenia dla tej fundacji, poniesienie
kosztów na Poddubówek są dokładnie wyliczone ale nie ma wpisanych żadnych oszczędności
jakie powstaną, to jak mamy i za czym głosować.
Tadeusz Chołko -Wójt Gminy – odpowiedział, że pani prezes w swojej wypowiedzi
powiedziała dokładnie jakie będą oszczędności.
Irena Walendzewicz - Kierownik GZAS – odpowiedziała, że w momencie kiedy był
przygotowany projekt uchwały nie można było podać dokładnie szczegółowych oszczędności
ponieważ musi zostać zakończony rok budżetowy. Zgodnie z ustawą o systemie oświaty
zostanie wyliczony cały rozdział mówiący o dotacjach, średni koszt utrzymania ucznia
w szkołach podstawowych na ternie gminy i wówczas po szczegółowym wyliczeniu będzie
wiadomo jaką kwotę dotacji będzie można udzielać na jednego ucznia. Tak jak Pani prezes
powiedziała, że oszczędności będą rzędu 300 tys. zł w skali roku budżetowego.
Marek Jeromin - Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu brało udział 15 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 10 radnych,
przeciw - 4, wstrzymało się - 1. Podjęto większością głosów UCHWAŁĘ NR XIII/106/15
w sprawie przekazania Fundacji Wsparcia i Rozwoju Małych Szkół „Edukacja Razem”
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z siedzibą w Żubrynie prowadzenia Szkoły Podstawowej w Poddubówku - stanowi
załącznik nr 9 do protokołu.
Przerwa w obradach – 10 minut.
Ad. 8
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Suwałki na lata 2015-2024.
Danuta Bućko – Skarbnik Gminy w imieniu Wójta Gminy wystąpiła z wnioskiem
o wprowadzenie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suwałki do roku 2015.
Pierwsza zmiana w tytule uchwały pomyłka pisarska, tytuł uchwały powinien brzmieć:
„w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suwałki na lata 20152024”. W związku z wpływem dodatkowych dochodów należało dokonać zwiększenia
planu:
- w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Suwałkach zwiększono dochody o kwotę
1 210 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej;
- w Urzędzie Gminy zwiększono dochody z tytułu sprzedaży samochodu OSP o kwotę
2 000 zł, z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych prowadzących działalność
o kwotę 271 000 zł, z tytułu podatku leśnego o kwotę 1 610 zł, odsetki płacone przez osoby
prawne o kwotę 100 zł, koszty upomnień płacone przez osoby prawne o kwotę 100 zł,
koszty upomnień płacone przez osoby fizyczne o kwotę 650 zł, odsetki płacone przez osoby
fizyczne o kwotę 300 zł, otrzymane odszkodowanie z ubezpieczenia o kwotę 300 zł.
Zmniejszono dochody o kwotę 60 000 zł z tytułu opłaty planistycznej. W sumie zwiększono
dochody o kwotę 277 270 zł, a zmniejszono o kwotę 60 000 zł.
Po stronie planu wydatków dokonano dodatkowych zmian:
- w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Suwałkach przesunięto środki w kwocie 1 zł
z usług pozostałych na odpis ZFŚS;
- w Zespole Szkół w Przebrodzie przesunięto środki w kwocie 2 000 zł na remont - przegląd
pieca centralnego ogrzewania;
- w Urzędzie Gminy zwiększono środki w kwocie 600 zł na opłatę za usługi internetu dla
mieszkańców gminy posiadających komputer z projektu „Suwalski Internet Równych Szans”.
Po stronie planu wydatków dokonano zwiększenia o kwotę 2 601 zł i zmniejszenia planu
wydatków o kwotę 2 001 zł.
Po wprowadzonych zmianach deficyt budżetu ulegnie zmniejszeniu o kwotę 816 670 zł i po
zmianie wyniesie 2 326 530 zł. Wprowadzone zmiany pozwolą na zmniejszenie planu
przychodów, w tym zrezygnowania z planowanego zaciągnięcia kredytu w 2015 roku
w kwocie 600 000 zł. Deficyt w roku 2015 zostanie pokryty: - wolnymi środkami w kwocie
1 682 930 zł, - nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 643 600 zł.
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 Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Suwałki na lata 2015-2024. Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za przyjęciem zmian
głosowało 13 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się - 2.
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Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suwałki na lata 2015-2024 wraz
z zaproponowanymi zmianami. Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za przyjęciem
uchwały głosowało 13 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się – 2.
Podjęto większością głosów UCHWAŁĘ Nr XIII/107/15 w sprawie zmian w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Gminy Suwałki na lata 2015-2024 - stanowi załącznik nr 10 do
protokołu.
Ad. 9
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki
2015 rok.

na

Danuta Bućko – Skarbnik Gminy w imieniu Wójta Gminy zwróciła się do Rady Gminy
o przyjęcie dodatkowych zmian do przedłożonego projektu uchwały w sprawie zmian
w budżecie gminy na 2015 rok. W związku z tym, że zostały omówione i przegłosowane
zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczące roku 2015 zwróciła się w imieniu
Wójta o wprowadzenie zmian również w uchwale w sprawie zmian w budżecie Gminy
Suwałki na 2015 rok.
Marek Jeromin - Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś z Radnych ma jakieś pytania.
Głosów w dyskusji nie było. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zaproponowane
zmiany do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok. Udział
w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za przyjęciem zmian głosowało 13 radnych, przeciw - 0,
wstrzymało się - 2.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie budżetu gminy na
2015 r. wraz z zaproponowanymi zmianami. Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za
przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się – 2.
Podjęto większością głosów UCHWAŁĘ Nr XIII/108/15 w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2015 rok – stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
Ad. 10
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Suwałki na lata 2016-2024.
Danuta Bućko - Skarbnik Gminy w imieniu Wójta Gminy zwróciła się o wprowadzenie
autopoprawki do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suwałki na lata 2016-2024
w części opisowej, załącznik nr 3, tabela nr 1 „Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne
realizowanych w 2016 roku i źródła ich finasowania”, w wierszu 16 jest nazwa zadania:
„Przebudowa drogi od siedziby Wigierskiego Parku Narodowego do plaży w m. Krzywe”
a winna być nazwa zadania „Przebudowa drogi nr 115/15 oraz budowa łącznika do drogi nr
114/20 wraz z wykupem i dokumentacją w m. Krzywe”, co jest zgodne z zadaniem ujętym w
załączniku inwestycyjnym na 2016 r. w budżecie Gminy Suwałki na 2016 r. Zmiany, które
zostały wniesione do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2024 z dnia
16 listopada i 29 grudnia 2015 r. zostały omówione na Komisjach Rady Gminy oraz
przedłożone w materiałach na sesję oraz Wójt przedstawił swoje stanowiska do
zaproponowanych zmian przez Komisje i radnych – stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
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Marek Jeromin - Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zgłoszoną autopoprawkę do
projektu uchwały. Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za przyjęciem głosowało 14
radnych, przeciw - 0, wstrzymało się - 1. Rada Gminy w wyniku głosowania przyjęła
większością głosów powyższą autopoprawkę.
Tadeusz Chołko - Wójt Gminy
zapoznał z pozytywną opinią Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Suwałkach - Uchwałą Nr RIO.V.00311-11/15
składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 30 listopada
2015 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Suwałki na lata 2016-2024. Kopia Uchwały Nr RIO.V.-00311-11/15 stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suwałki na lata 2016-2024. Udział w głosowaniu
wzięło 15 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, przeciw - 1,
wstrzymało się – 2.
Podjęto większością głosów UCHWAŁĘ
Nr XIII/109/15 w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suwałki na lata 2016-2024- uchwała stanowi
załącznik nr 14 do protokołu.
Ad. 11
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suwałki na rok
2016.
Tadeusz Chołko - Wójt Gminy zapoznał z pozytywną opinią Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Suwałkach – Uchwałą Nr RIO.V.-00310-10/15
składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 30 listopada
2015 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy
Suwałki na 2014 rok oraz możliwości sfinansowania przedstawionego deficytu. Kopia
Uchwały Nr RIO.V.-00310-10/15 - stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
Danuta Bucko - Skarbnik Gminy poinformowała, że zmiany które zostały wniesione do
projektu budżetu Gminy Suwałki na rok 2016 sporządzonego na 16 listopada 2016 r. zostały
omówione na Komisjach Rady Gminy oraz przedłożone w materiałach na sesję, dodatkowo
przesunięto środki w kwocie 50 000 zł z zadania „Rozbudowa i przebudowa drogi we wsi
Mała Huta – Dąbrówka” na zadanie „Budowa i rozbudowa dróg gminnych publicznych wraz
z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie ewidencyjnym Płociczno – Tartak gm.
Suwałki – II etap”.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. Udział w głosowaniu wzięło
15 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się – 3.
Podjęto większością głosów UCHWAŁĘ Nr XIII/110/15 w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Suwałki na rok 2016 - uchwała stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
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Ad. 12
Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XI/84/15 Rady Gminy Suwałki
z dnia 27 października 2015 r. w sprawie opłaty targowej.
Danuta Bućko - Skarbnik Gminy omówiła projekt uchwały. Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Białymstoku po rozpatrzeniu w postępowaniu nadzorczym Uchwały Nr
XI/84/15 Rady Gminy Suwałki z dnia 27 października 2015 w sprawie opłaty targowej
uznało, iż powyższa uchwała została podjęta z naruszeniem prawa w związku
z nieokreśleniem stawek opłaty targowej właściwych w pozostałych niż wymienione w § 3
uchwały przypadkach. W związku z tym, wezwała do usunięcia wskazanego naruszenia praw
na najbliższej sesji Rady Gminy. W uchwale zmieniającej proponuje się wprowadzenie
zapisu, iż „w pozostałych przypadkach nie wymienianych w § 3 pkt 1 i 2 w wysokości
20,000 zł.”.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.
Przewodniczący Rady podał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu brało udział 15
radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się - 1.
Podjęto większością głosów UCHWAŁĘ Nr XIII/111/15 zmieniającą uchwałę Nr
XI/84/15 Rady Gminy Suwałki z dnia 27 października 2015 r. w sprawie opłaty targowej
- stanowi załącznik nr 17 do protokołu.
Ad. 13
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
położonej w obrębie ewidencyjnym Bród Nowy.
Zbigniew Mackiewicz - Sekretarz Gminy omówił projekt uchwały. Zbycie nieruchomości
oznaczonej nr geod. 168 w obrębie ewidencyjnym Bród Nowy pozytywnie zaopiniowała
Komisja Gospodarcza Rady Gminy Suwałki na posiedzeniu w dniu 09 grudnia 2015 r. Jest to
nieruchomość zlokalizowana między jedną żwirownią, która jest już w części
wyeksploatowana i gruntami, które są w trakcie udokumentowania złoża kruszywa
w kierunku jego wydobycia. Przedsiębiorca, który w tej chwili chce uzyskać zgodę na
wydobycie jest zainteresowany kupnem tej nieruchomości. Nieruchomość została wyceniona
na kwotę 68 000 zł. Sprzedaż będzie w drodze przetargu nieograniczonego.
Radna Jolanta Sztermer – powiedziała, że z tego projektu uchwały nie wynika, że sprzedaż
działki będzie w drodze przetargu.
Zbigniew Mackiewicz - Sekretarz Gminy wyjaśnił, że w przypadku wcześniejszych uchwał
gdzie było określone w jakim przetargu nieruchomość będzie zbyta Wojewoda Podlaski
uznał, że w kompetencjach rady gminy leży tylko przeznaczenie do sprzedaży a w jaki sposób
nieruchomość zostanie sprzedana jest w kompetencji Wójta Gminy.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu brało udział
15 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się – 2
Podjęto większością głosów UCHWAŁĘ Nr XIII/112/15 w sprawie wyrażenia zgody na
zbycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Bród Nowy - stanowi załącznik
nr 18 do protokołu.
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Ad. 14
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
położonej w obrębie ewidencyjnym Leszczewek.
Tadeusz Chołko - Wójt Gminy omówił projekt uchwały. Zbycie nieruchomości oznaczonej nr
geod. 267/6 w obrębie ewidencyjnym Leszczewek jest w celu poprawienia warunków
zagospodarowania nieruchomości przyległej o nr geod. 267/5 położonej w obrębie
ewidencyjnym Leszczewek.
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 14 radnych,
przeciw - 0, wstrzymało się - 1.
Podjęto większością głosów UCHWAŁĘ Nr XIII/113/15 w sprawie wyrażenia zgody na
zbycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Leszczewek - stanowi
załącznik nr 19 do protokołu.
Ad. 15
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Planu rozwoju sieci dróg
gminnych w Gminie Suwałki na lata 2016 - 2020”.
Alicja Przekop – Kierownik Ref. ds.IG omówiła projekt uchwały. Zgodnie z art. 20 ust. 1
ustawy o drogach publicznych zarządca drogi zobowiązany jest do opracowania planu zadań
inwestycyjnych realizacji rozwoju dróg gminnych. Celem planu jest realizacja zamierzeń
w zakresie inwestycji drogowych, który uwzględnia przede wszystkim potrzeby
mieszkańców, zapewnia właściwy standard dróg, poprawia bezpieczeństwo ruchu na drogach.
Zakres opracowania obejmuje stan dróg, potrzeby istniejącego układu drogowego, plany
inwestycyjne i remontowe. Realizacja zamierzeń będzie generowała środki finansowe
z budżetu gminy jak również z innych źródeł finansowania. Plan został opracowany na lata
2016-2020. Zakłada się, że w kolejnych latach „Plan” będzie weryfikowany i aktualizowany
stosownie do nowych uwarunkowań dotyczących: potrzeb rzeczowych, zasobów środków
finansowych, możliwości finansowania z innych źródeł, zmiany harmonogramu realizacji
zadań oraz innych, mających wpływ na sytuację społeczno-gospodarczą w gminie, regionie
i kraju.
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 12 radnych, przeciw - 1, wstrzymało się – 2.
Podjęto większością głosów UCHWAŁĘ NR XIII/114/15 w sprawie przyjęcia „Planu
rozwoju sieci dróg gminnych w Gminie Suwałki na lata 2016 - 2020” - stanowi załącznik
nr 20 do protokołu.
Przerwa w obradach – 10 minut (godz. 1050 – 1100).
Ad. 16
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia kryteriów obowiązujących na
drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do punktów przedszkolnych oraz
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oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę
Suwałki, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów
niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów.
Irena Walendzewicz - Kierownik GZEAS omówiła projekt uchwały. Na terenie Gminy
Suwałki dzieci realizują wychowanie przedszkolne w punktach przedszkolnych oraz
w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych. Zgodnie z ustawą o systemie
oświaty w pierwszej kolejności do punktów i oddziałów przedszkolnych w szkołach
przyjmowanie są dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Suwałki. Jeżeli liczba dzieci
przewyższa liczbę w punktach w pierwszej kolejności muszą być przyjmowane kryteria
rekrutacji ustalone przez ustawodawcę czyli tzw. rządowe kryteria tj. wielodzietność rodziny,
niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców, niepełnosprawność
obojga rodziców, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, samotne wychowywanie
kandydata w rodzinie i objęcie kandydata opieką zastępczą. Jeżeli wyczerpane zostaną te
kryteria i nie można doprowadzić do rozstrzygnięcia, które dziecko przyjmujemy, a które nie
wówczas muszą być zastosowane w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego kryteria
ustanowione przez radę gminy. Rada Gminy Suwałki dnia 17 lutego 2015 r. przyjęła uchwałę
w sprawie ustalenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego
do punktów przedszkolnych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
prowadzonych przez Gminę Suwałki, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz
określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów. Uchwałę tę
należy jednak znowelizować, ponieważ od 1 września 2016 r. obowiązek szkolny ma
rozpoczynać się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko
kończy 7 lat. Należy więc zapewnić w pierwszej kolejności miejsce w punktach i oddziałach
przedszkolnych dla dzieci 6 -letnich, 5- letnich i 4- letnich tj. tych, które mają obowiązek
odbycia wychowania przedszkolnego i tych, które mają prawo korzystać z wychowania
przedszkolnego.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu brało udział 15
radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się – 1.
Podjęto większością głosów UCHWAŁĘ Nr XIII/115/15 w sprawie ustalenia kryteriów
obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do punktów
przedszkolnych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
prowadzonych przez Gminę Suwałki, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz
określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów stanowi załącznik nr 21 do protokołu.
Ad. 17
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do
publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Suwałki.
Irena Walendzewicz - Kierownik GZEAS omówiła projekt uchwały. Do tej pory rekrutacja do
pierwszych klas szkół podstawowych odbywała się na podstawie kryteriów, które były
ustanowione przez radę pedagogiczną. Kryteria te były zapisane w statutach szkół, każda
szkoła mogła przyjąć inne kryteria. Ustawa o systemie oświaty reguluje, że do pierwszej klasy
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publicznej szkoły podstawowej przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci i
młodzież zamieszkałą w obwodzie tej szkoły. Jeżeli po przeprowadzeniu rekrutacji szkoła
dysponuje wolnymi miejscami do szkoły mogą być przyjęci kandydaci zamieszkali poza
obwodem na podstawie kryteriów ustalonych przez Radę Gminy. Ustawa „rekrutacyjna”
wskazuje priorytet takiej gminnej regulacji: „zapewnienie jak najpełniejszej realizacji potrzeb
dziecka i jego rodziny oraz lokalnych potrzeb społecznych (art. 20e ust. 3), dlatego w
uchwale znalazły się kryteria preferujące dziecko oraz potrzeby rodziny. Ustawa zobowiązuje
również organ stanowiący j.s.t. do określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia
spełnienia kryteriów przyjęć.
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 14 radnych, przeciw - 0 , wstrzymało się - 1.
Podjęto większością głosów UCHWAŁĘ NR XIII/116/15 w sprawie określenia kryteriów
rekrutacji do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Suwałki stanowi załącznik nr 22 do protokołu.
Ad. 18
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do
publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Suwałki.
Irena Walendzewicz - Kierownik GZEAS omówiła projekt uchwały. Nowelizacja ustawy
o systemie oświaty dokonana 6 grudnia 2013 r., zwana „rekrutacyjną”, uregulowała na
poziomie ustawy zasady przyjmowania dzieci i młodzieży do publicznych gimnazjów.
Ustawa reguluje wprost, że do pierwszej klasy publicznego gimnazjum przyjmuje się na
podstawie zgłoszenia rodziców dzieci i młodzież zamieszkałą w obwodzie tej szkoły. Jeżeli
po przeprowadzeniu rekrutacji szkoła dysponuje wolnymi miejscami do szkoły mogą być
przyjęci kandydaci zamieszkali poza obwodem na podstawie kryteriów ustalonych przez
Radę Gminy. Ustawa „rekrutacyjna” wskazuje priorytet takiej gminnej regulacji:
„zapewnienie jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny oraz lokalnych
potrzeb społecznych (art. 20e ust. 3), dlatego w uchwale znalazły się kryteria preferujące
dziecko oraz potrzeby rodziny. Ustawa zobowiązuje również organ stanowiący j.s.t. do
określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów przyjęć.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały. Przewodniczący Rady poddał
pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu brało udział 15 radnych. Za przyjęciem
uchwały głosowało 14 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się - 1.
Podjęto większością głosów UCHWAŁĘ NR XIII/117/15 w sprawie określenia
kryteriów rekrutacji do publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Suwałki uchwała stanowi załącznik nr 23 do protokołu.
Ad. 19
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru połączenia samorządowych
instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury w Krzywem i Gminnej Biblioteki
Publicznej w Płocicznie-Tartak.
Dariusz Saweliew - Kierownik Ref. ds. PSG omówił projekt uchwały. Projekt uchwały był
bardzo szczegółowo przedstawiany i przedyskutowany na Komisjach Rady Gminy. Głównym
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celem połączenia tych jednostek jest usprawnienie struktury aby była bardziej efektywna.
Poprzez połączenie oferta biblioteki będzie na szerszym obszarze działała ponieważ
w miejscach gdzie są teraz sale i centra kultury również będą przeznaczone pod działalność
biblioteczną i będzie można wypożyczyć książkę. Na pewno będzie pewna oszczędność
wynikająca z tego, że księgowość będzie prowadzona przez księgową Gminnego Ośrodka
Kultury. Poza tym nie przewidujemy żadnych ruchów kadrowych, zarówno w bibliotece jak
i w GOK. Osobą odpowiedzialną za kulturę będzie dyrektor GOK a osobą odpowiedzialną za
bibliotekę kierownik biblioteki.
Radni nie wnieśli uwag do przedłożonego projektu uchwały. W związku z tym
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu brało udział
15 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, przeciw – 1, wstrzymało się – 1.
Podjęto większością głosów UCHWAŁĘ Nr XIII/118/15 w sprawie zamiaru połączenia
samorządowych instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury w Krzywem i Gminnej
Biblioteki Publicznej w Płocicznie-Tartak - uchwała stanowi załącznik nr 24 do
protokołu.
Ad. 20
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 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 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. 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 przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały. Przewodniczący Rady poddał
pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu brało udział 15 radnych. Za przyjęciem
uchwały głosowało 14 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się - 1.
Podjęto większością głosów UCHWAŁĘ NR XIII/119/15 w sprawie przyjęcia Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok –
stanowi załącznik nr 25 do protokołu.
Ad. 21
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok.

przyjęcia

Gminnego

Programu

Dariusz Saweliew - Kierownik Ref. ds. omówił projekt uchwały. Zgodnie z ustawą
o przeciwdziałaniu narkomanii, prowadzenie działań związanych z profilaktyką
i przeciwdziałaniu narkomanii należy do zadań własnych gminy. Obowiązkiem organu
stanowiącego gminy jest uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania

17

Narkomanii na każdy rok budżetowy w celu prawidłowej realizacji zadań wynikających
z ustawy.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały. Przewodniczący Rady poddał
pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu brało udział 15 radnych. Za przyjęciem
uchwały głosowało 14 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się - 1.
Podjęto jednogłośnie UCHWAŁĘ NR XIII/120/15 w sprawie przyjęcia Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok –
stanowi załącznik nr 26 do protokołu.
Ad. 22
Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
Zbigniew Mackiewicz - Sekretarz Gminy udzielił odpowiedzi:
– Odnośnie wytwórni mas bitumicznych we wsi Trzciane – poinformował, że inwestor
wystąpił do Urzędu Gminy o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
przedsięwzięcia. Wystąpiliśmy z zapytaniem do Saneapidu i Regionalnej Dyrekcji Ochrony
Środowiska, czy jest potrzebny raport oddziaływania na środowisko. Otrzymaliśmy
odpowiedź, że nie jest wymagany. Pomimo tego ze względu na
bezpieczeństwo
mieszkańców nałożyliśmy obowiązek na inwestora, żeby taki raport opracował i przedłożył.
Raport został przedłożony przez inwestora, z którego wynika, że inwestycja nie będzie
negatywnie oddziaływała na środowisko i na życie ludzkie. Nie ma żadnego przepisu, który
by określał, czy to ma być 500 m , czy 5 km od zabudowań. Trzeba wziąć pod uwagę hałas
i ewentualnie zapach, który może z tej wytwórni wydobywać się. Taka wytwórnia jest
w Mieście Suwałki zlokalizowana przy ul. Bakałarzewskiej w sąsiedztwie domów
jednorodzinnych i tam nie ma problemu. Z raportu wynika, że negatywne oddziaływanie w tej
wytwórni będzie zamykało się w granicach obszaru działki, czyli żwirowni gdzie wydobywa
się kruszywo i ewentualnie na drogę gminną i dalej te oddziaływanie nie będzie występowało.
W związku z tym nie było żadnych podstaw, żeby wydać negatywną decyzję dla inwestora.
Nie możemy inwestorom utrudniać, przecież oni płacą podatki, jeżeli oni zwiększą
zatrudnienie, zwiększą dochody, to będą więcej płacili podatku, więcej wpłynie pieniędzy do
gminy i będzie obupólna korzyść.
- Odnośnie autobusu do m. Zielone Kamedulskie – poinformował, że w chwili obecnej
autobus linii nr 9, który jedzie do Żylin przed godz. 8 zajeżdża do Zielonego Kamedulskiego
i młodzież odwozi do szkoły do Suwałk i z powrotem również wraca zajeżdżając do
Zielonego Kamedulskiego robiąc taką „szufladę” jedzie dalej na Żyliny. Dzieci do szkoły
podstawowej i gimnazjum w Przebrodzie są zabierani autobusem PKS z Zielonego
Kamedulskiego i są dowożeni pod sam budynek szkoły w Przebrodzie. Jak zostanie zabrany
kurs autobusu nr 9, będzie w to miejsce jeździł autobus rejsowy linii PKS. W tej chwili PKS
zastanawia się, czy ten kurs wprowadzić tzw. „szufladę” do Zielonego Kamedulskiego
ponieważ z ich obserwacji, jak też naszych obserwacji wynika, że bardzo mało osób jeździ (35 pasażerów). Czy dla tych czterech, pięciu osób ten autobus rejsowy PKS ma tam zajeżdżać.
To pytanie należałoby podać pod dyskusję i każdy powinien się zastanowić, czy rzeczywiście
ten autobus ma tam zajeżdżać. Musimy też pamiętać o tym, że będzie tam przebudowywana
droga ponieważ będzie budowana obwodnica Miasta Suwałk. Gmina planuje w przyszłym
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roku wybudowanie drogi łączącej Zielone Kamedulskie w kierunku Miasta Suwałki do ul.
Powstańców Wielkopolskich tak by była alternatywa dla mieszkańców dojazdu do Suwałk
jak najbliższą drogą. Jak będzie przebudowywana ta droga, autobus tamtędy, też nie pojedzie
i czy wprowadzić na kilka miesięcy autobus. Kiedy rozpoczną się prace budowlane tego
jeszcze nie wiemy, gdyż nie znamy harmonogramu prac. Czy dla kilku osób tą komunikację
planować, mówimy o osobach w zasadzie dorosłych, czyli uczniach szkoły średniej
ewentualne wyższej i osobach dorosłych. Część z tych osób jeździ też samochodami.
Aczkolwiek małe obciążenie jest tych osób zainteresowanych, którzy mają potrzebę dojechać
do Zielonego Kamedulskiego rano a popołudniu tych osób też jest jeszcze mniej no bo każdy
ma możliwość z kimś się zabrać. Na dzień dzisiejszy trwają rozmowy z PKS. Poinformował,
że rozmawiał z osobą, która odpowiada za rozkład jazdy PKS, który poinformował, że
zastanawiają się, czy ten autobus wprowadzić bo dla nich jest mało opłacalne.
Tadeusz Chołko - Wójt Gminy udzielił odpowiedzi
- Odnośnie spotkania dotyczącego planowanej inwestycji - gminnego publicznego ciągu
komunikacyjnego we wsi Zielone Królewskie – poinformował, że w miesiącu styczniu
zostanie zorganizowane zebranie w uzgodnieniu z inwestorem, o czym mieszkańcy zostaną
poinformowani.
- Odnośnie oświetlenia we wsi Zielone Drugie – wyjaśnił, że mieszka tam trzech
mieszkańców i zostały zamontowane dwie lampy, jedna lampa przy skrzyżowaniu, druga
przy skrzyżowaniu drogi, natomiast zamontowanie trzeciej lampy przy posesji, żeby
świeciła na podwórko nie jest wskazane.
Ad. 23
Wnioski i oświadczenia.
Dariusz Saweliew – Kierownik Ref. ds. PSG przekazał radnym, sołtysom i zwrócił się
z prośbą o wypełnienie ankiety
dotyczącej dziejów wsi Gminy Suwałki. Prosił
o zaangażowanie najstarszych mieszkańców, pamietających przeszłe wydarzenia z historii
miejscowości. Ankieta jest niezbędna do zebrania informacji dotyczących powstania książki
o dziejach Gminy Suwałki.
Tadeusz Chołko - Wójt Gminy złożył życzenia noworoczne. Z okazji nadchodzącego
Nowego Roku 2016 życzył zdrowia, szczęścia, wszelkiej pomyślności.
Radny Piotr Taraszkiewicz – zwrócił się z wnioskiem, żeby ograniczyć zezwolenie na
wydobycie żwiru na terenie gminy, gdyż Gmina Suwałki chyba najwięcej otwiera tych
kopalni pozostają tylko same dziury po wydobyciu żwiru, a korzyści z tego są małe i gmina
płaci „Janosikowe”.
Tadeusz Chołko Wójt Gminy – odpowiedział, że złoża kruszywa jest to dobro narodowe
i należy wydobywać.
Katarzyna Jabłońska – Kierownik Ref. ds. PP wyjaśniła, że kilka lat temu na terenie gminy
Suwałki pojawił się problem nieograniczonego korzystania z możliwości, które daje prawo
geologiczne i górnicze, przez właścicieli gruntów, którzy zaczęli dokumentować
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i wydobywać złoża kruszywa. Aby ograniczyć niekontrolowane powstawanie terenów
górniczych Gmina Suwałki w swoim dokumencie planistycznym jakim jest Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Suwałki, po
przeprowadzeniu analizy w tym zakresie wytypowała obszary, na których złoża występują
w dużej ilości i o dobrych parametrach i tam został ustalony priorytet wydobycia złoża.
Następnie wyznaczone zostały w studium tereny rezerw surowcowych, na których przewiduje
się występowanie złóż dobrych jakościowo ale obecnie nie mogą być one wydobywane, ze
względu na różnego rodzaju uwarunkowania i konflikty, w tym mające powstawać inwestycje
celu publicznego, które są nadrzędne w kształtowaniu gospodarowania terenami. Na terenach
podwyższonej ochrony złóż obecnie nie przewiduje się wydobywania złóż, ale tereny są
zabezpieczone przez zagospodarowaniem uniemożliwiającym przyszłe ich wydobycie, są one
rezerwą surowcową. Kolejną kategorią gruntów są tereny zwykłej ochrony złoża, gdzie
przewiduje się występowanie żwiru o niskich walorach, to tu powstawały do tej pory
niewielki żwirownie, zlokalizowane w sposób niekontrolowany i budziły negatywne reakcje
społeczne. Obecnie na tych obszarach wykluczono wydobycie nowych złóż. Kolejną grupą
terenów są tereny niedostępne surowcowo i są to obszary chronione przyrodniczo, w tym park
narodowy. Oczywiście za wyznaczaniem takich znacznych terenów górniczych musiało iść
rozwiązanie problemów komunikacyjnych związanych z tą działalnością. Ustalenia studium
dały możliwość i narzędzie do opiniowania i uzgadniania lub natywnych opinii dotyczących
nowych złóż kruszyw, a gmina z tego narzędzia skutecznie korzysta.
Ad 24
Zamknięcie obrad.
Maciej Jeromin– Przewodniczący Rady Gminy po wyczerpaniu porządku obrad zamknął
obrady XIII Sesji Rady Gminy Suwałki.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokołowała
Halina Marcinkiewicz

Przewodniczący Rady
Marek Jeromin
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