P R O T O K Ó Ł Nr XVI/16
XVI sesji Rady Gminy Suwałki
odbytej w dniu 31 marca 2016 roku w godz. 900 - 1030
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. Moroz Grzegorz
8. Nieszczerzewicz Adam
9. Ostrowski Jarosław
10. Rozumowski Grzegorz
11. Sawicki Marian
12. Sztermer Jolanta
13. Taraszkiewicz Piotr
14. Tomaszewski Piotr
Nieobecny Radny Stefan Mackiewicz.
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, Sławomir Renda – Inspektor
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, Robert Szczęsny – Kierownik Powiatowego Biura Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Suwałkach, Aneta Perkowska – p.o. Dyrektora
Gminnego Ośrodka Kultury w Krzywem, Małgorzata Drabik – animator Gminnego Ośrodka
Kultury w Krzywem, sołtysi w liczbie 12 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 XVI Sesji Rady Gminy. Powitał
Wójta Gminy, Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy, radnych, kierowników referatów,
sołtysów wsi oraz wszystkich obecnych na sesji.
Przewodniczący Rady stwierdził, że na 15 radnych ustawowego składu Rady Gminy zgodnie
z listą obecności w obradach uczestniczy 14 radnych, wobec czego istnieje wymagane quorum
do podejmowania prawomocnych uchwał.
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Ad. 2
Przyjęcie porządku obrad.
Porządek obrad sesji radni otrzymali wraz z materiałami do poszczególnych punktów obrad.
Marek Jeromin – Przewodniczący Rady zapytał, czy Radni chcieliby wnieść uwagi bądź
propozycje do przedłożonego 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 14 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się - 0. W wyniku głosowania został
jednogłośnie przyjęty następujący porządek obrad XVI sesji Rady Gminy Suwałki:
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XV Sesji Rady Gminy Suwałki.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy oraz z wykonania uchwał w okresie między
sesjami.
5. Sprawozdania z działalności Komisji Rady Gminy Suwałki za 2015 rok.
6. Interpelacje i zapytania radnych oraz kierowników jednostek pomocniczych.
7. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych Gminy Suwałki oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
Gminy Suwałki za 2015 rok.
8. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach za 2015
rok.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Suwałki na lata 2016-2024.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na
2016 rok.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie
w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Suwałkach.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Kultury
w Krzywem.
14. Rozpatrzenie projektu w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Suwałki w 2016 roku.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XIII/113/15 Rady Gminy Suwałki
z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej
w obrębie ewidencyjnym Leszczewek.
16. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
17. Wnioski i oświadczenia.
18. Zamknięcie obrad.
Ad. 3
Przyjęcie protokołu z obrad XVI Sesji Rady Gminy Suwałki.
Do protokołu uwag nie zgłoszono zatem Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem
protokołu.
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W głosowaniu udział wzięło 14 radnych. Za przyjęciem protokołu nr XV/16 głosowało 14
radnych, przeciw – 0, wstrzymywało się - 0.
Protokół z obrad XV Sesji Rady Gminy Suwałki został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 4
Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Suwałki oraz wykonania uchwał w okresie
między sesjami.
Tadeusz Chołko – Wójt Gminy przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności w okresie od
dnia 23 lutego 2016 r. do dnia 31 marca 2016 r. – stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy przedstawił sprawozdanie z wykonania uchwał Rady
Gminy podjętych na XV Sesji Rady Gminy w dniu 23 lutego 2015 r. – stanowi załącznik nr 6
do protokołu.
Radni nie zgłosili uwag, w związku z powyższym sprawozdanie z międzysesyjnej działalności
Wójta Gminy Suwałki oraz z wykonania uchwał Rady Gminy w okresie między sesjami zostało
przyjęte.
Ad. 5
Sprawozdania z działalności Komisji Rady Gminy Suwałki za 2015 rok.
Marek Jeromin – Przewodniczący Rady poinformował, że sprawozdania z działalności Komisji
Rady za 2015 rok zostały omówione na wszystkich Komisjach Rady Gminy.
Nie zgłoszono uwag, ani pytań do przedstawionych sprawozdań.
Przewodniczący Rady poddał sprawozdania pod głosowanie:
- Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Suwałki za 2015 rok.
W głosowaniu brało udział 14 radnych. Za przyjęciem sprawozdania głosowało 13 radnych,
przeciwnych – 0, wstrzymało się - 1. Sprawozdanie zostało przyjęte - stanowi załącznik nr 7
do protokołu.
- Sprawozdanie z działalności Komisji Gospodarczej Rady Gminy Suwałki za 2015 rok.
W głosowaniu brało udział 14 radnych. Za przyjęciem sprawozdania głosowało 13 radnych,
przeciwnych – 0, wstrzymało się - 1. Sprawozdanie zostało przyjęte - stanowi załącznik nr 8
do protokołu.
- Sprawozdanie z działalności Komisji Społecznej Rady Gminy Suwałki za 2015 rok.
W głosowaniu brało udział 14 radnych. Za przyjęciem sprawozdania głosowało 13 radnych,
przeciwnych – 0, wstrzymało się - 1. Sprawozdanie zostało przyjęte - stanowi załącznik nr 9
do protokołu.
Ad. 6
Interpelacje i zapytania radnych oraz kierowników jednostek pomocniczych.
Radny Stanisław Grygo – zwrócił się z zapytaniem do Wójta Gminy odnośnie umorzenia
podatku dla jednej osoby. Ta osoba jesienią sprzedała grunty za dość dużą kwotę a podatek do
gminy nie został odprowadzony. Sprawdziłem, że ten grunt co była żwirownia to nie w całości
został zrekultywowany a jest do sprzedaży i będzie najprawdopodobniej sprzedany.
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Z powodu suszy podatek dla rolnika nie był umarzany a tu zadłuża się na własne życzenie
i podatek umarza się.
Marek Jeromin – Przewodniczący Rady poprosił o zabranie głosu Pana Roberta Szczęsnego –
Kierownika Biura Powiatowego Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Suwałkach.
Robert Szczęsny poinformował, że od niedawna jest kierownikiem Biura Powiatowego
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Suwałkach, do którego rolnicy składają wnioski
o dopłaty bezpośrednie. Przypomniał, że wnioski są przyjmowane od 15 marca do 15 maja
2016 r., być może ten termin zostanie przedłużony. Odbyło się szereg szkoleń, między innymi
takie szkolenie prowadził w Gminie Suwałki. Jeżeli chodzi o dopłaty to ze względu na
skomplikowany charakter sprawy zostały one przedłużone do 24 czerwca ale większość
rolników już te dopłaty obszarowe uzyskała. Zostało jeszcze niecałe 10 % do wydania decyzji
ONW i obszarowych tzw. sprawy trudne. Czyli bardzo często zawinione z winy rolnika
w sensie takim, że wniosek nie był dokładnie wypełniony, błędy które oczywiście można było
naprawić ale to opóźnia wydanie tej decyzji. Jeżeli chodzi o rolników, którzy składali wnioski
o dopłaty na ekologie i programy rolno-środowiskowe, to od 1 kwietnia br. Agencja będzie
miała możliwość rozpatrywania tych wniosków i wypłatę pieniędzy. Ruszają dwa działania
modernizacja gospodarstw rolnych i wsparcie dla młodych rolników. Jeżeli są jakieś pytania to
udzieli odpowiedzi, jeżeli nie dzisiaj to zaprasza do biura gdzie chętnie z każdym indywidualnie
porozmawia.
Rady Piotr Tomaszewski – zapytał, czy będzie ktoś pomagał wypełniać wnioski.
Tadeusz Chołlko - Wójt Gminy odpowiedział, za dwa dni w tygodniu będą w Urzędzie Gminy
osoby, które będą pomagały wypełniać wnioski.
Marek Jeromin - Przewodniczący Rady zapytał, czy dużo jest błędnych wniosków.
Robert Szczęsny – odpowiedział, że część daje się załatwić tak, by to bezboleśnie było dla
rolnika, około 1/3 wymaga procedury wezwania. Ale część tj. 1/10 kończy się swego rodzaju
sankcjami, czyli otrzymuje mniej dopłat.
Radny Jarosław Ostrowski – zapytał jaka jest kwota na modernizację.
Robert Szczęsny – odpowiedział, że są trzy rodzaje modernizacji w zależności na co rolnik
będzie korzystał. Wsparcie dla produkcji prosiąt nawet 900 tys. zł, na produkcję mleka - 500
tys. zł, oraz pozostałe inwestycje w rolnictwie, czyli typu zakup maszyn, wyposażenie
gospodarstwa - 200 tys. zł. Pieniędzy nie starczy dla wszystkich.
Radny Jarosław Ostrowski – zapytał, czy wnioski są rozpatrywane według tego jak są składane.
Robert Szczęsny – odpowiedział, że nie ma kolejności składania, punkty są między innymi za
wiek rolnika, za to jakie maszyny kupuje.
Radny Grzegorz Moroz – zapytał, czy mają pierwszeństwo ci rolnicy, którzy nie korzystali
wcześniej.
Robert Szczęsny – odpowiedział, że nie ma to znaczenia, gdyż rolnicy, którzy już korzystali
nie mogą brać na te same inwestycje.
Marek Jeromin Przewodniczący Rady poinformował, że na dzisiejszą sesję na wniosek
Radnego Piotra Taraszkiewicza był zaproszony Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki
Odpadami w Suwałkach Pan Zbigniew Walendzewicz, który nie mógł przybyć ponieważ
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wyjechał na spotkanie do Warszawy, w związku z tym zostanie zaproszony na sesję w miesiącu
kwietniu br.
Ad. 7
Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych Gminy Suwałki oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
Gminy Suwałki za 2015 rok.
Dariusz Saweliew – Kierownik Ref. ds. PSG omówił sprawozdanie z realizacji: Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Suwałki za 2015 rok. Prowadzenie działań związanych
z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych należy do zadań własnych gminy.
Omówił zagadnienia, które zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości zostały
uwzględnione w gminnym programie a mianowicie:
- zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od
alkoholu,
- udzielenie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej,
a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie;
- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w zakresie
rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla
dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na
rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczowychowawczych i socjoterapeutycznych;
- wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych w rozwiązywaniu
problemów alkoholowych,
- podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 i 15
ustawy oraz wystąpienie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego,
- wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finasowanie centrów informacji
społecznej.
Radni nie wnieśli uwag do przedłożonego materiału.
Przewodniczący Rady poddał sprawozdanie pod głosowanie. W głosowaniu brało udział 14
radnych. Za przyjęciem sprawozdania głosowało 13 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 1.
Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych Gminy Suwałki oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy
Suwałki za 2015 rok zostało przyjęte - stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
Ad. 7
Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach za
2015 rok.
Beata Skrocka – Kierownik GOPS poinformowała, że ze sprawozdaniem z działalności
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach za 2015 rok Komisje Rady Gminy:
Komisja Rewizyjna, Komisja Gospodarcza i Komisja Społeczna zapoznały się na
posiedzeniach.
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Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś z Radnych ma jakieś pytania do sprawozdania. Głosów
w dyskusji nie było. Przewodniczący Rady poddał sprawozdanie pod głosowanie.
W głosowaniu brało udział 14 radnych. Za przyjęciem sprawozdania głosowało 13 radnych,
przeciw – 0, wstrzymało się – 1.
Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach za 2015 rok
zostało przyjęte - stanowi załącznik nr 11 protokołu.
Ad. 8
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Suwałki na lata 2016-2024.
Danuta Bućko - Skarbnik Gminy w imieniu Wójta Gminy zwróciła się o wprowadzenie
dodatkowych zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suwałki do roku 2016.
Po stronie planu dochodów wprowadzono zmiany:
- zwiększono subwencję oświatową o kwotę 98 692 zł;
- zwiększono planowane wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób
fizycznych o kwotę 20 103 zł;
- zmniejszono dotację na program 500 + o kwotę 34 800 zł. Po zmianie plan wyniósł
3 519 200 zł, w tym mieści się 2% na koszty obsługi;
- zmniejszono dotację na dożywianie o kwotę 11 800 zł;
- przyznano nową dotację na wymianę urn wyborczych w kwocie 5 712 zł;
- przyznano dotację na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów w 2016 w kwocie
34 610 zł;
- zwiększono dochody w Zespole Szkół w Starym Folwarku z tytułu otrzymania środków,
z PZU na przeprowadzenie szkoleń w zakresie udzielania pierwszej pomocy w kwocie
1 230 zł.
Po stronie planu wydatków wprowadzono zmiany:
- w związku ze zmniejszeniem dotacji na program 500 + następuje zmniejszenie wydatków
o tą samą kwotę;
- w związku ze zmniejszeniem dotacji na dożywianie, zmniejszono równocześnie wydatki;
- zaplanowano środki na zakup nowych urn wyborczych ;
- skorygowano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników pracujących
w Urzędzie Gminy w kwocie 7 371 zł;
- zaplanowano udzielenie dotacji na pokrycie kosztów kalibracji urządzeń Alco Blow dla
Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach w kwocie 2 000 zł;
- zwiększono środki na wypłaty stypendiów socjalnych o kwotę 34 610 zł;
- przesunięto środki w kwocie 1 230 zł dla Zespołu Szkół w Starym Folwarku na szkolenia
i na zakup kamizelek, chust w ramach prewencji w zakresie udzielania pierwszej pomocy
- w związku z otrzymaniem kosztorysów inwestorskich zmniejszono środki na zadania
inwestycyjne pn. Przebudowa drogi ok. 1 km we wsi Zielone Kamedulskie (do granic miasta
Suwałki) – dokumentacja i budowa” o kwotę 40 000 zł, „Zmiana nawierzchni żwirowej na
nawierzchnię asfaltową na drodze gminnej Leszczewek-Leszczewo” o kwotę 135 000 zł,
„Zmiana nawierzchni żwirowej na asfaltową drogi we wsi Bród Nowy” o kwotę 30 000 zł,
przesunięto środki na remonty dróg w kwocie 70 000 zł oraz zwiększono środki na
modernizację drogi dojazdowej w miejscowości Bród Nowy o kwot 135 000 zł.
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Nastąpiło zmniejszenie zaangażowania środków z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych na
pokrycie deficytu roku 2016 o kwotę 109 424 zł. Po wprowadzonych zmianach deficyt budżetu
wyniósł 2 126 662 zł. Wszystkie pozostałe wskaźniki, które występują w wieloletniej
prognozie zostały zachowane. Wynik operacyjny stanowiący różnicę pomiędzy dochodami
bieżącymi, a wydatkami bieżącymi w 2016 roku jest dodatni co oznacza, że została zachowana
relacja z ustawy o finansach publicznych.
Marek Jeromin – Przewodniczący Rady zwrócił się do Radnych w sprawie pytań do
zaproponowanych zmian w uchwale. Głosów w dyskusji nie było. Przewodniczący Rady
poddał pod głosowanie zaproponowane zmiany do projektu uchwały w sprawie zmiany
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suwałki na lata 2016-2024. Udział
w głosowaniu wzięło 14 radnych. Za przyjęciem zmian głosowało 10 radnych, przeciw – 2,
wstrzymało się - 2.
Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suwałki na lata 2016-2024 wraz
z zaproponowanymi zmianami. Udział w głosowaniu wzięło 14 radnych. Za przyjęciem
uchwały głosowało 10 radnych, przeciw – 1, wstrzymało się - 3. Podjęto większością głosów
UCHWAŁĘ Nr XVI/136/16 w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Suwałki na lata 2016-2024 – stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
Ad. 10
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.
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 2016 rok. W związku z tym, że zmiany zostały omówione do Wieloletniej
Prognozie Finansowej, a dotyczyły roku 2016 zwróciła się w imieniu Wójta o wprowadzenie
tych zmian również w uchwale w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2016 rok.
Marek Jeromin - Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zaproponowane zmiany do
projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok. Udział w głosowaniu wzięło
14 radnych. Za przyjęciem zmian głosowało 10 radnych, przeciw – 1, wstrzymało się - 3.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. Udział w głosowaniu wzięło
14 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 10 radnych, przeciw – 1, wstrzymało się - 3.
Podjęto większością głosów UCHWAŁĘ Nr XVI/137/16 w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2016 rok – stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
Ad. 11
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie
w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy omówił projekt uchwały. Temat funduszu
sołeckiego był omawiany na wszystkich Komisjach Rady Gminy. Zadania, które mogłyby być
realizowane z funduszu sołeckiego, to są zadania publiczne, które gmina na co dzień może
realizować. Jeżeli Urząd Gminy chciałby wydatkować pieniądze w ramach funduszu
sołeckiego w przyszłym roku, to już teraz trzeba by było wyodrębnić i zabezpieczyć w budżecie
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gminy środki w wysokości 702 tys. zł. Wyodrębnienie funduszu z budżetu gminy skutkowało
by rozdrobnieniem środków, co byłoby utrudnieniem do zrealizowania przez gminę dużych
inwestycji długoletnich, dużo wartościowych oraz projektów unijnych, jako pozyskanie
dofinansowania np. do 50%. W związku z tym, został przygotowany projekt uchwały o nie
wyodrębnieniu funduszu na przyszły rok.
Radny Piotr Taraszkiewicz – powiedział, że gmina otrzymuje z budżetu państwa zwrot do
40 % wydatków wykonanych w ramach funduszu.
Zbigniew Mackiewicz - Sekretarz Gminy wyjaśnił, że wydatki w ramach funduszu podlegają
zwrotowi dla gmin do wysokości 40 % w zależności od dochodów gminy. Nasza gmina jest
dosyć bogatą gminą, także te wydatki by były zrekompensowane do wysokości 10 % a ze
środków unijnych możemy więcej dofinansowania otrzymać.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. Udział w głosowaniu wzięło
14 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 9 radnych, przeciw – 3, wstrzymało się – 2.
Podjęto większością głosów UCHWAŁĘ Nr XVI/138/16 w sprawie nie wyrażenia zgody
na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki – stanowi
załącznik nr 14 do protokołu.
Ad. 12
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Suwałkach.
Beata Skrocka – Kierownik GOPS omówiła projekt uchwały. W związku z realizacją przez
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suwałkach zadań wynikających z ustawy o ustaleniu
i wypłacie zasiłków dla opiekunów, ustawy o Karcie Dużej Rodziny oraz ustawy o pomocy
państwa w wychowaniu dzieci, konieczne jest uwzględnienie w tekście statutu Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach. Wobec powyższego uzasadnione jest podjęcie w/w
uchwały.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały. W związku z tym
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu brało udział 14
radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 1.
Podjęto większością głosów UCHWAŁĘ NR XVI/139/16 w sprawie uchwalenia statutu
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach – stanowi załącznik nr 15 do
protokołu.
Ad. 13
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Kultury
w Krzywem.
Dariusz Saweliew – Kierownik Ref. ds. PSG omówił projekt uchwały. Wyjaśnił, że
konieczność podjęcia niniejszej uchwały związane jest ze zmianą ustawy z dnia 25 października
1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Zgodnie z art. 29 ust. 5 w/w
ustawy
sprawozdanie finansowe samorządowej instytucji kultury zatwierdza organ
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wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, czyli nie jak dotychczas Rada Gminy, lecz
Wójt Gminy.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały. Przewodniczący Rady poddał
pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu brało udział 14 radnych. Za przyjęciem
uchwały głosowało 13 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 1. Podjęto większością głosów
UCHWAŁĘ Nr XVI/140/16 w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Kultury
w Krzywem – stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
Ad. 14
Rozpatrzenie projektu w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Suwałki w 2016
roku.
Sławomir Renda – Inspektor Ref. ds. IG omówił projekt uchwały. Wypełniając obowiązek
ustawy o ochronie zwierząt rada gminy określa w drodze uchwały, corocznie do 31 marca,
program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.
Obejmując w swoim zakresie realizację takich zadań jak: zapewnienie bezdomnym zwierzętom
miejsca w schronisku dla zwierząt, opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie,
odławianie bezdomnych zwierząt, obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt
w schroniskach dla zwierząt, poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt, usypianie
ślepych miotów, wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt
gospodarskich, zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń
drogowych z udziałem zwierząt. Projekt programu uzyskał pozytywną opinię powiatowego
lekarza weterynarii.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały. Przewodniczący Rady poddał
pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu brało udział 14 radnych. Za przyjęciem
uchwały głosowało 13 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 1. Podjęto większością głosów
UCHWAŁĘ Nr XVI/141/16 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Suwałki w 2016
roku – stanowi załącznik nr 17 do protokołu.
Ad. 15
Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XIII/113/15 Rady Gminy
Suwałki z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
położonej w obrębie ewidencyjnym Leszczewek.
Sławomir Renda – Inspektor Ref. ds. IG omówił projekt uchwały. Wprowadza się zmianę do
uchwały Nr XIII/113/15 Rady Gminy Suwałki z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie wyrażenia
zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Leszczewek poprzez
wprowadzenie dwóch nieruchomości o nr 221/3 i 567/1, w związku z tym nieruchomość o nr
572/1 zostanie sprzedana w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości
przyległych o nr 221/3, 567/1, 222.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały. Przewodniczący Rady poddał
pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu brało udział 14 radnych. Za przyjęciem
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uchwały głosowało 13 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 1. Podjęto większością głosów
UCHWAŁĘ Nr XVI/142/16 zmieniającej uchwałę Nr XIII/113/15 Rady Gminy Suwałki
z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
położonej w obrębie ewidencyjnym Leszczewek– stanowi załącznik nr 18 do protokołu.
Ad. 16
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
Tadeusz Chołko – Wójt Gminy udzielił odpowiedzi na pytanie Radnego Stanisława Grygo
odnośnie umorzenia podatku. Wyjaśnił, że wysokość umorzonego podatku jest stosunkowo
niska w porównaniu do tego co zostało wpłacone przez podatnika do Urzędu Gminy.
Podatniczka nie prowadziła działalności gospodarczej w postaci wydobycia żwiru.
Wydzierżawiła grunt dla przedsiębiorcy posiadającego koncesję, który po krótkim czasie
działalności ogłosił upadłość i pozostawił wyrobisko na gruntach właścicielki. Przez kilka lat
właścicielka musiała płacić wysokie podatki jak za działalność gospodarczą pomimo, że nie
wydobywano tam żwiru i nie przynosiło żadnego zysku. Z uwagi na to, że wpłynęła do budżetu
gminy duża kwota podatku w tych latach, to nieznaczna część tej należności została umorzona,
co stanowi 6,6 % w stosunku do ogólnej kwoty zobowiązań.
Ad. 17
Wnioski i oświadczenia.
Radny Adam Nieszczerzewicz – Wiceprzewodniczący Rady zwrócił się do Wójta Gminy
o zaproszenie na
posiedzenie Komisji Gospodarczej Rady Gminy przedstawiciela
z Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku Biuro Terenowe
w Suwałkach.
Marek Jeromin Przewodniczący Rady przypomniał radnym, iż zgodnie z art. 24 h ustawy
o samorządzie gminnym radni mają obowiązek złożenia, w terminie do 30 kwietnia br.,
oświadczeń majątkowych wg staniu na dzień 31 grudnia 2015 roku. Wzory zostały radnym
dostarczone.
Ad. 18
Zamknięcie obrad.
Marek Jeromin – Przewodniczący Rady Gminy po wyczerpaniu porządku obrad zamknął
obrady XVI Sesji Rady Gminy Suwałki.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała
Halina Marcinkiewicz

Przewodniczący Rady
Marek Jeromin
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