P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/17
sesji Rady Gminy Suwałki
odbytej w dniu 31 stycznia 2017 roku w godz. 9°°-1040
w sali nr 16 Urzędu Gminy w Suwałkach przy ul. Świerkowej 45.
Obradom przewodniczył Adam Nieszczerzewicz - Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Suwałk.
Radni obecni na sali obrad:
1. Bałtrukanis Janusz
2. Czerniawska Iwona Teresa
3. Golubek Lucyna
4. Grygo Stanisław
5. Józefowicz Mariusz
6. Mackiewicz Stefan
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 Marek Jeromin - Przewodniczący Rady.
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, Ewa Warakomska - Inspektor Ref. ds. Polityki SpołecznoGospodarczej, Irena Walendzewicz – Kierownik Gminnego Zespołu EkonomicznoAdministracyjnego Szkół, Aneta Perkowska – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
w Krzywem, Stanisław Szwengier – Radny Powiatu Suwalskiego, Wiesław Anielak –
Kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Suwałkach, Daniel Gajewski –
pracownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Suwałkach, sołtysi w liczbie 18
osób (w tym 5 radnych gminy) – listy obecności stanowią załączniki nr 2 – 4 w załączeniu
do protokołu.
Ad. 1
Otwarcie obrad.
Adam Nieszczerzewicz – Wiceprzewodniczący Rady otworzył obrady XXVII Sesji Rady
Gminy. Powitał Wójta Gminy, Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy, radnych, kierowników
referatów, sołtysów oraz wszystkich obecnych na sesji.
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Stwierdził, że na 15 radnych ustawowego składu Rady zgodnie z listą obecności w obradach
uczestniczy 14 radnych, wobec czego istnieje wymagane quorum do podejmowania
prawomocnych uchwał.
Ad. 2
Przyjęcie porządku obrad.
Porządek obrad radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o zwołaniu sesji.
Adam Nieszczerzewicz – Wiceprzewodniczący Rady zapytał, czy są jakieś wnioski do
porządku obrad.
Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy w imieniu Wójta Gminy wystąpił o zmianę
porządku obrad, polegającej na wprowadzeniu do porządku obrad punktu: „Rozpatrzenie
projektu uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty instrumentem płatniczym podatków
stanowiących dochody budżetu Gminy Suwałki - jako pkt 11. Uzasadnił, że podjęcie
powyższej uchwały umożliwi zapłatę podatków, stanowiących dochody podatków gminy,
kartą płatniczą.
Wiceprzewodniczący Rady – Adam Nieszczerzewicz poddał pod głosowanie wniosek
o wprowadzenie do porządku obrad punktu „Rozpatrzenie projektu w sprawie dopuszczenia
zapłaty instrumentem płatniczym podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Suwałki”.
Udział w głosowaniu wzięło 14 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 14 radnych,
przeciw - 0, wstrzymało się - 0. Wniosek został przyjęty jednogłośnie.
Adam Nieszczerzewicz - Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie porządek obrad wraz
z wprowadzoną poprawką. Udział w głosowaniu wzięło 14 radnych. Za przyjęciem porządku
obrad głosowało 14 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się – 0.
W związku z powyższym poprzedni punkt 11 stał się 12 i w konsekwencji pozostałe punkty
uległy stosownej zmianie.
Porządek obrad sesji po wprowadzonej zmianie będzie obejmował:
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XXVI Sesji Rady Gminy Suwałki.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy oraz z wykonania uchwał w okresie
między sesjami.
5. Interpelacje i zapytania radnych oraz kierowników jednostek pomocniczych.
6. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych
stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Suwałki za
2016 rok.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Suwalskiemu.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta
Suwałki.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Suwałki na lata 2017-2024.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na
2017 rok.
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11. Rozpatrzenie projektu w sprawie dopuszczenia zapłaty instrumentem płatniczym
podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Suwałki
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy
Suwałki na 2017 rok.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji
Rady Gminy na 2017 rok.
14. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
15. Wnioski i oświadczenia.
16. Zamknięcie obrad.
Ad. 3
Przyjęcie protokołu z obrad XXVI Sesji Rady Gminy Suwałki.
Adam Nieszczerzewicz - Wiceprzewodniczący Rady poinformował, że protokół z obrad
XXVI Sesji wyłożony był do wglądu w Urzędzie Gminy. Radni nie wnieśli uwag do
protokołu. Następnie Wiceprzewodniczący poddał pod głosowanie. Udział w głosowaniu
wzięło 14 radnych. Za przyjęciem protokołu głosowało 14 radnych, przeciw - 0, wstrzymało
się - 0. Protokół z XXVI Sesji z dnia 29 grudnia 2016 r. został przyjęty jednogłośnie przez
Radę Gminy.
Ad. 4
Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy oraz z wykonania uchwał w okresie między
sesjami.
Tadeusz Chołko – Wójt Gminy przedstawił sprawozdanie z działalności Wójta Gminy za
okres od 30 grudnia 2016 r. do dnia 31 stycznia 2017 r. - stanowi załącznik nr 5 do
protokołu.
Wójt Gminy zapoznał z Uchwałą Nr RIO.V-00312-20/2017 z dnia 16 stycznia 2017 r. składu
orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w sprawie wyrażenia opinii
o prawidłowości sporządzenia planowanej kwoty długu Gminy Suwałki dotyczącej budżetu
na 2017 rok, który to zaopiniował pozytywnie prawidłowość planowanej kwoty długu
wynikającej z zaciągniętych zobowiązań, o których mowa w ar. 226 ust. 1 pkt 6 ustawy
o finansach publicznych – stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy przedstawił informację z wykonania uchwał Rady
Gminy Suwałki podjętych na XXVI sesji w dniu 29 grudnia 2016 r. - stanowi załącznik nr 6
do protokołu.
Radni nie zgłosili uwag, w związku z powyższym sprawozdanie o międzysesyjnej
działalności i z wykonania uchwał Rady Gminy zostało przyjęte.
Adam Nieszczerzewicz – Wiceprzewodniczący Rady poprosił o zabranie głosu Pana
Wiesława Anielak – Kierownika Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego
w Suwałkach.
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Wiesław Anielak – Kierownik PZDR w Suwałkach poinformował, że wspólnie z nim jest Pan
Daniel Chalecki, który pełni dyżur w Urzędzie Gminy Suwałki, w każdy wtorek od godz.
10°°do 14°°. Chcielibyśmy z państwem podzielić się spostrzeżeniami, kilka problemów, które
powstały w ubiegłym roku i narastają w roku bieżącym tj. afrykański pomór świń i ptasia
grypa. Krajowy Lekarz Weterynarii i Agencja Restrukturyzacji
i
Modernizacji Rolnictwa nakazuje każdemu hodowcy zgłoszenie świń i zwierząt do Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictw. Okazuje się, że połowa hodowców zwierząt nie
zgłosiła stad zwierząt do ARiMR. Hodowcy, którzy mają większe stada na pewno wypełnili
ten obowiązek ale mniejsi hodowcy nawet nie mają zarejestrowanych stad. Kiedy
rozprzestrzenia się afrykański pomór świń nie można takich rzeczy robić ponieważ naraża się
każdy z nas na wielkie sankcje i kłopoty. Teraz jeszcze doszła zjadliwa ptasia grypa. Drób
musi być zamknięty, nie może być wypuszczany, nie może być karmiony na zewnątrz. Do
dnia 12 lutego br. należy zgłosić wszystkie ptaki, drób również gołębie do Powiatowego
Lekarza Weterynarii w Suwałkach, można zgłosić telefonicznie. Jeżeli hoduje się nawet jedną
kurę to musimy ją zgłosić. Kierownik PZDR w Suwałkach zaprosił do udziału
w szkoleniach, które organizuje Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Zwrócił się do
Wójta Gminy o udostępnienie adresów sołtysów, w celu przesłania do sołtysów
harmonogramu szkoleń na każdy miesiąc. Szkolenia są prowadzone nieodpłatnie.
Radny Piotr Taraszkiewicz – zapytał , w jakiej sprawie by były te szkolenia.
Wiesław Anielak – Kierownik PZDR w Suwałkach odpowiedział, że w różnych, chociażby
bioasekuracji, czyli zabezpieczenia przed chorobami, afrykańskim pomorem świń, czy ptasią
grypą.
Radny Janusz Bałtrukanis – zapytał, czy ta informacja by przychodziła raz w miesiącu.
Wiesław Anielak – Kierownik PZDR w Suwałkach odpowiedział, że raz w miesiącu. To jest
nasza prośba, jeżeli państwo wyrazicie zgodę to tak będzie. Chodzi o to, że część informacji
mimo naszych starań nie dociera do producentów stąd prośba, żeby upublicznić
i dotrzeć jak najwięcej do rolników.
Tadeusz Chołko - Wójt Gminy odpowiedział, że udostępnimy.
Wiesław Anielak – Kierownik PZDR w Suwałkach poinformował, że rolnicy mogą korzystać
z funduszu PROW 2014-2020. Jest to wsparcie między innymi dla osób, które rezygnują z
hodowli krów mlecznych. Mogą otrzymać wsparcie na zakup jałówek mięsnych, czy na
zakup loszek, z tym że jałówki i loszki muszą być kwalifikowane tj. materiał ze stad
zarodowych. Wsparcie jest wcale nie takie małe i można sobie zmienić profil produkcji. Takie
wsparcia są i warto z nich korzystać. W tej chwili bardzo dużo problemu stwarzają protokoły
kontroli. W ubiegłym roku były kontrole w gospodarstwach, gdzie bardzo wielu rolników
miało kontrolę z firmy Intertim z Suwałk. Powierzchnie i również rodzaje upraw. Jeżeli ktoś
prowadzi gospodarstwo ekologiczne to niezastosowanie się do planu upraw skutkuje
nałożeniem sankcji karnej. Te protokoły są inne jak były kiedyś, są trudniejsze do odczytania
i trudniejsze do konsultacji. Zachęcam państwa, żebyście państwo skontaktowali się
z doradcami. My jesteśmy służbą publiczną w związku z tym nie pobieramy żadnych opłat od
tego typu konsultacji. Uzgadniamy z państwem problem, idziemy do osoby w ARiMR, która
państwa wniosek prowadzi i uzgadniamy co można zrobić, czy dane, które są zawarte
w protokole kontroli są prawdziwe, czy nie. Jeżeli odwołamy się od protokołu to jest lepiej
niż odwołać się od decyzji. Jeżeli urzędnik Agencji wydał decyzję to już trudniej się odwołać
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bo to on podjął decyzje, a jeżeli odwołamy się od protokołu to odwołujemy się od informacji,
które przekazała firma.
Kierownik PZDR w Suwałkach poinformował, że od 1 stycznia br. każdy rolnik, który jest
producentem, hodowcą zwierząt, czy uprawia rośliny może w ramach rolniczego handlu
detalicznego sprzedać swoje produkty klientowi bezpośredniemu, nie może sprzedawać do
sklepów. Może sprzedawać wyroby zwierzęce i roślinne. Jeżeli chcemy przetwarzać produkty
roślinne wtedy należy zgłosić zakład, czy gospodarstwo do Powiatowego Sanepidu, jeżeli
przetwarzamy produkty zwierzęce zgłaszamy do Powiatowego Lekarza Weterynarii. Są
wzory i można do nas zadzwonić, umówić się i ten cały proces przejść i zrealizować od
początku do końca. Mamy doświadczenie, mamy taką wiedzę możemy państwu pomóc.
Oprócz tego rolnik może skorzystać z takiego działania jak przetwórstwo i marketing
artykułów rolno-spożywczych ale trzeba utworzyć zakład co najmniej marginalny, lokalny,
ograniczony, dofinansowanie jest do 300 tys. zł. Jeżeli jest to zakład produkcyjny można
otrzymać zwrotu kilka milionów ale nie więcej jak 50 % kosztów kwalifikowanych.
Wiadomo, że produkcja surowców typu mleko, czy żywiec stwarza wiele problemów i nie
daje satysfakcjonujących dochodów a jeżeli to się przetworzy można sprzedać drożej i
więcej na tym zarobić.
Ad. 5
Interpelacje i zapytania radnych oraz kierowników jednostek pomocniczych.
Radny Janusz Bałtrukanis – zwrócił się do Wójta Gminy, żeby wystąpić z pismem do Komedy
Wojewódzkiej Policji w Suwałkach o skierowanie patrolu na odcinek drogi gminnej od ul.
Reja w kierunku do wsi Biała Woda z uwagi na to, że w ciągu dnia w godzinach od 7°° do
15°° jeżdżą samochody ciężarowe przekraczając dopuszczalną masę do 10 ton. Jest to dwa,
trzy do czterech samochodów dziennie, taka jest informacja od mieszkańców. Niszczą drogę
bo często przyjeżdżają do bazy do Butkiewicza, dlatego taki apel od mieszkańców, żeby
patrole były skierowane.
Sołtys wsi Magdalenowo – zwrócił się o usunięcie konarów drzew-topoli rosnących przy
drodze na odcinku Magdalenowo-Wigry, gdyż przy opadach śniegu albo dużym wietrze
spadają na drogę i wtedy zagrażają bezpieczeństwu.
Radny Stanisław Grygo – zwrócił się z prośbą o informację na temat dłużników wobec gminy,
którzy nie płacą podatków, za ubiegły rok. Z jakiego tytułu to są podatki nieopłacone
i w jakiej wysokości. Czy wpłynęły wnioski o umorzenia podatków i na jaką kwotę.
Radny Stefan Mackiewicz – w związku ze zmianą ustawy o ochronie przyrody zapytał, czy na
terenach prywatnych można wycinać drzewa bez zezwolenia, czy w tym zakresie będzie jakaś
uchwała.
Radny Piotr Tomaszewski – zwrócił się odnośnie odśnieżania dróg. Stwierdził, że drogi są źle
odśnieżanie, gdyż jest to udeptywanie śniegu na drodze. Jeżeli jedzie a szufla jest uniesiona
10 cm nad asfaltem to tylko udeptuje śnieg a potem powstają koleiny, z których nie można
wyjechać. Nie daje rady rozsunąć bo nie ma łańcuchów.
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Przerwa w obradach 10 minutowa.
Ad. 6
Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych
stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Suwałki za 2016
rok.
Irena Walendzewicz – Kierownik GZAS poinformowała, że sprawozdanie z wysokości
średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego
w szkołach prowadzonych przez Gminę Suwałki za 2016 rok było omawiane na
poszczególnych Komisjach Rady Gminy Suwałki. Ze sprawozdania wynika, że wszystkie
grupy nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego otrzymały
wynagrodzenie na poziomie wyższym niż zagwarantowanym w ustawie – Karta Nauczyciela.
Niniejsze sprawozdanie zostało również przedłożone Regionalnej Izbie Obrachunkowej
w Białymstoku, dyrektorom szkół prowadzonych przez gminę oraz związkom zawodowym
zrzeszającym nauczycieli.
Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie sprawozdanie w w/w sprawie.
W głosowaniu brało udział 12 radnych (podczas głosowania byli nieobecni: Jolanta Sztermer
i Iwona Czerniawska). Za przyjęciem sprawozdania głosowało 10 radnych, przeciw – 1, wstrzymało się - 1. Przyjęto większością głosów - Sprawozdanie z wysokości średnich
wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach
prowadzonych przez Gminę Suwałki za 2016 rok – stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Ad. 7
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Suwalskiemu.
Tadeusz Chołko - Wójt Gminy omówił projekt uchwały. W związku z realizacją inwestycji
polegającej na „Przebudowie drogi powiatowej Suwałki-Płociczno do drogi 1150B w km
4+145-6+666 (odc. 2,521 km) oraz 1148B Płociczno-Dubowo-Poddubówek w km 0+0000+990 (odc. 0,99 km) Gmina przekazuje środki finansowe niezbędne do realizacji
w wysokości 25 % kosztów zadania.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały. W związku z tym
Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu brało
udział 14 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych, przeciw – 2, - wstrzymało
się - 1. Rada Gminy większością głosów podjęła UCHWAŁĘ NR XXVII/220/17 w sprawie
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Suwalskiemu – stanowi załącznik nr 8 do
protokołu.
Ad. 8
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta
Suwałki.
Tadeusz Chołko – Wójt Gminy omówił projekt uchwały. W związku z realizacją przez
Miasto Suwałki inwestycji polegającej na „Rozbudowie ulicy Staniszewskiego w Suwałkach
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od km 1+288 do km 4+145 w ciągu drogi powiatowej nr 1149B-etap” Gmina przekaże środki
finansowe na dofinansowanie jej realizacji. Natomiast Miasto Suwałki udzieli dotacji dla
Gminy Suwałki w wysokości 300 000 zł na dofinasowanie inwestycji polegającej na
„Budowie i rozbudowie drogi gminnej Nr 102019B Bobrowisko-Wiatrołuża km)+000-km
2+402 do drogi powiatowej nr 1153B –Etap II” oraz przekaże środki finansowe w wysokości
900 000 zł niezbędne do realizacji zadania pt.:”Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej
wraz z zapleczem sportowym i łącznikiem przy istniejącym budynku Zespołu Szkół w Starym
Folwarku”.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.
Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w w/w sprawie. Udział
w głosowaniu wzięło 14 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych, przeciw - 2,
wstrzymało się – 1. Podjęto większością głosów UCHWAŁĘ Nr XXVII/221/17
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Suwałki – stanowi załącznik nr 9 do
protokołu.
Ad. 9
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Suwałki na lata 2017-2024.
Danuta Bućko - Skarbnik Gminy w imieniu Wójta Gminy zwróciła się z prośbą o ujęcie
dodatkowych zmian do przedłożonego projektu uchwały w sprawie zmiany
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suwałki na lata 2017-2024 w budżecie roku
2017. Po stronie planu dochodów bieżących o wprowadzenie zmiany z tytułu:
- zwiększenia dotacji celowej od Wojewody Podlaskiego o kwotę 145 000 zł na prowadzenie
Środowiskowego Domu Samopomocy w Białej Wodzie,
- zwiększenia subwencji oświatowej z Ministerstwa Finansów o kwotę 26 786 zł,
- przyznanie dotacji celowej od Wojewody Podlaskiego o kwotę 770 zł na wypłatę
zryczałtowanego dodatku energetycznego na I kwartał 2017 r.,
- zwiększenie udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 7 404 zł,
zmniejszenie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 7 404 zł,
- zmniejszenie kwoty dotacji na oddziały przedszkolne o kwotę 28 000 zł, zmniejszenie
dotacji na punkty przedszkolne o kwotę 28 000 zł.
Po stronie planu wydatków bieżących o wprowadzenie zmiany z tytułu:
- zwiększenia dotacji na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Białej Wodzie
o kwotę 145 000 zł, po wprowadzonej zmianie dotacja wyniesie 657 000 zł,
- zwiększenie wydatków na wynagrodzenie i pochodne dla nauczycieli o kwotę 26 786 zł ze
środków otrzymanych, ze zwiększenia subwencji oświatowej,
- zaplanowano dodatek energetyczny i koszty obsługi ze środków otrzymanej dotacji
w kwocie 778 zł,
- w urzędzie gminy zwiększono środki na umowy zlecenia o kwotę 7 600 zł, na opłaty sądowe
o kwotę 1 000 zł, na podatek od nieruchomości o kwotę 5 000 zł.
W związku z proponowanymi zmianami w budżecie 2017 roku dochody bieżące wzrosną
o kwotę 177 556 zł, wydatki bieżące wzrosną o kwotę 177 556 zł,
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Wójt Gminy wnioskuje o wprowadzenie omówionych zmian w związku z otrzymanymi
kwotami dotacji i subwencji oraz o wprowadzenie dodatkowych zmian w ramach przesunięć
w poszczególnych rozdziałach.
Budżet roku 2017 jest budżetem deficytowym, deficyt roku 2017 będzie pokryty nadwyżką
budżetu z lat ubiegłych. Ostateczna kwota przychodów będzie znana dopiero po 20 lutym tj.
po sporządzeniu sprawozdań za 2016. Po dokonanym wymiarze podatków i opłat na 2017
rok, także będzie można określić ostateczną kwotę planowanych dochodów na 2017 rok, czy
planowane dochody z podatków i opłat wzrosły, czy zmniejszyły się. Do końca marca Wójt
przedkłada sprawozdanie za 2016 r. a do końca kwietnia sporządzane są bilanse, które
podlegają opiniowaniu przez Komisję Rewizyjną a następnie przedkładane są Radzie Gminy.
Wójt Gminy wnosi o wprowadzenie dodatkowych zmian do WPF na rok 2017 do planu
dochodów i planu wydatków.
Adam Nieszczerzewicz - Wiceprzewodniczący Rady zapytał, czy ktoś z Radnych ma jakieś
pytania. Głosów w dyskusji nie było i Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie
zaproponowane zmiany do projektu uchwały. Udział w głosowaniu wzięło 14 radnych. Za
przyjęciem zmian głosowało 13 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się - 1.
Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w w/w sprawie. Udział
w głosowaniu wzięło 14 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, przeciw – 0,
wstrzymało się - 1. Podjęto większością głosów UCHWAŁĘ Nr XXVII/222/17 w sprawie
zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suwałki na lata 2017-2024 –
stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
Ad. 10
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2017
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 2017 rok w wysokości omówionych i przegłosowanych do Wieloletniej
Prognozy Finansowej dotyczących roku 2017 oraz wprowadzenie załącznika „Dotacje
celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych finansowane z dochodów
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce
samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2017 roku” w związku ze zwiększeniem
dotacji celowej od Wojewody Podlaskiego na prowadzenie Środowiskowego Domu
Samopomocy w Białej Wodzie.
Adam Nieszczerzewicz - Wiceprzewodniczący Rady zapytał, czy ktoś z Radnych ma jakieś
pytania. Głosów w dyskusji nie było i Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie
zaproponowane zmiany do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017
rok. Udział w głosowaniu wzięło 14 radnych. Za przyjęciem zmian głosowało 13 radnych,
przeciw – 0, wstrzymało się – 1.
Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w w/w sprawie. Udział
w głosowaniu wzięło 14 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, przeciw – 0,
wstrzymało się – 1. Podjęto większością głosów UCHWAŁĘ Nr XXVII/223/17 w sprawie
zmian w budżecie gminy na 2017 rok – stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
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Ad. 11
Rozpatrzenie projektu w sprawie dopuszczenia zapłaty instrumentem płatniczym
podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Suwałki
Danuta Bućko – Skarbnik Gminy omówiła projekt uchwały. W związku z sygnałami od
podatników, że chcieli by dokonywać płatności w kasie za pomocą karty płatniczej. Jest taka
możliwość wynikająca z ordynacji podatkowej od 2009 r. gdzie wprowadzono uregulowanie,
że podatki można opłacać gotówką, przelewem bankowym i kartą płatniczą. W tym roku
Gmina Suwałki podpisała nową umowę na obsługę bankową z tym samym bankiem, który
prowadził obsługę dotychczas ponieważ oferta była najkorzystniejsza. W ofercie na wybór
banku jednym z warunków było, wprowadzenie obsługi płatności terminalem za pomocą
karty płatniczej oraz, że to ma być usługa nieodpłatna, żeby po stronie gminy nie
występowały koszty. Wójt Gminy jako kierownik jednostki jednoosobowo nie może podjąć
decyzji o wprowadzeniu terminalu, gdyż zgodnie z art. 61 ustawy – Ordynacja podatkowa
Rada Gminy musi wyrazić zgodę, że dopuszcza wprowadzenie opłatę podatków i opłat
lokalnych za pomocą terminala. W związku z tym przedłożono projekt uchwały, który jeśli
zostanie podjęty wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Podlaskiego. Terminal płatniczy urząd już posiada a pracownicy
zostali już przeszkoleni do jego obsługi.
Radna Iwona Czarniawska – zapytała, czy jak gmina nie będzie ponosiła opłat, to przerzucone
zostaną na klienta, czy bank to bierze na siebie.
Danuta Bućko - Skarbnik Gminy odpowiedziała, jeżeli wystąpią jakieś opłaty to zgodnie
z przepisami ponosi podatnik, za obsługę terminala nie będzie płacić. Po stronie urzędu nie
wystąpią koszty zakupu terminala, obsługi terminala, ani obsługi operacji, mamy tak
podpisaną umowę z bankiem, że po naszej stronie nie będzie kosztów. W przypadku jeżeli
państwo robią płatność swoją kartą i z podpisanej umowy, z bankiem na obsługę swojej karty
mają państwo jakieś koszty, to wystąpią one i w przypadku płatności podatków.
Adam Nieszczerzewicz - Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu brało udział 14 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych,
przeciw - 0, wstrzymało się – 0. Podjęto jednogłośnie UCHWAŁĘ NR XXVII/224/17
w sprawie dopuszczenia zapłaty instrumentem płatniczym podatków stanowiących
dochody budżetu Gminy Suwałki – stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
Ad. 12
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy
Suwałki na 2017 rok.
Adam Nieszczerzewicz - Wiceprzewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały był
analizowany na posiedzeniach poszczególnych Komisji Rady Gminy. Zapytał, czy są uwagi
lub zapytania.
Pytań i uwag nie zgłoszono. W związku z tym Wiceprzewodniczący Rady poddał pod
głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu brało udział 14 radnych. Za przyjęciem uchwały
głosowało 14 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. Podjęto jednogłośnie UCHWAŁĘ
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NR XXVII/225/17 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Suwałki na 2017 rok
- stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
Ad. 13
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady
Gminy na 2017 rok.
Wiceprzewodniczący Rady zapytał, czy są uwagi lub zapytania do projektu uchwały. Pytań
i uwag nie zgłoszono. W związku z tym Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt
uchwały. W głosowaniu brało udział 14 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 14
radnych, przeciw – 0, wstrzymało się 0. Podjęto jednogłośnie UCHWAŁĘ NR
XXVII/226/17 w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy na 2017
rok - stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
Ad. 13
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
Tadeusz Chołko – Wójt Gminy udzielił odpowiedzi:
- Radnemu Bałtrukanis Januszowi odnośnie patroli na drodze - powiedział, że jest to dość
skomplikowany problem, będziemy rozmawiali zarówno z właścicielem firmy jak i z kolegą
radnym, poprosimy na spotkanie.
- Sołtysowi wsi Magdalenowo odnośnie drogi Wigry-Magdalenowo – poinformował, że
Urząd Gminy wystąpi z pismem do Powiatowego Zarządu Dróg w Suwałkach, żeby te
suche gałęzie zostały usunięte.
- Radnemu Piotrowi Tomaszewskiemu odnośnie odśnieżania dróg – zwrócił się do wszystkich
sołtysów, jeżeli źle jest odśnieżane proszę nie podpisywać karty wykonania prac, niech
jeździ 10 razy a ma być zrobione dobrze.
Danuta Bućko - Skarbnik Gminy udzieliła odpowiedzi na zapytanie Radnego Grygo
Stanisława. Do końca marca zostanie przedłożone sprawozdanie z wykonania budżetu za rok
ubiegły, w którym zostaną wykazane kwoty zaległości. Będą w nim opisane czynności
egzekucyjne między innymi ile wystawiono tytułów wykonawczych do komorników, ile
upomnień. Na dzień dzisiejszy na terenie gminy są trzy firmy w upadłości, syndyk przejął
zarząd ich masą upadłościową. Oczywiście na zaległości od firm mieliśmy wystawione tytuły
komornicze. Był zawarty również układ sądowy z dłużnikami, którym uregulowano spłaty
należności. Sąd wydawał postanowienie na podstawie, którego dłużnik zobowiązany był do
spłaty określonego długu, do poszczególnych transz. Na dzień dzisiejszy to postanowienie już
nie jest w mocy, bo firma ogłosiła upadłość. Od dłużników, którzy są w upadłości kwota
zaległości na koniec 2016 roku wraz z odsetkami wynosiła około 900 tys. zł. W miesiącu
kwietniu zostanie wydane zarządzenie Wójta Gminy, w którym zostanie wskazane, kto miał
w roku ubiegłym zastosowane ulgi w spłacie należności zgodnie z ustawą o finansach
publicznych. Co roku są podawane do wiadomości zastosowane ulgi w spłacie należności
w formie m.in. umorzeń, odroczenia.
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Zbigniew Mackiewicz - Sekretarz Gminy udzielił odpowiedzi Radnemu Mackiewicz
Stefanowi odnośnie wycinki drzew. Od stycznia 2017 r. zmieniła się ustawa o ochronie
przyrody. Drzewa można wycinać bez zezwolenia, których obwód pnia na wysokości 130 cm
nie przekracza do 50 cm a 100 cm w przypadku topoli, klonu, wierzb, akacji. Możliwości
wycinki bez zezwolenia dotyczy rolników, którzy chcą wyciąć drzewo, żeby przywrócić
charakter gruntu rolnego do rolniczego użytkowania, czyli zadrzewienia na gruntach rolnych.
Rolnicy są osobami fizycznymi gdzie osoby fizyczne mogą wycinać bez zezwolenia drzewa,
jeżeli chcą przywrócić charakter rolny dla gruntu rolnego ale tylko w przypadku kiedy drzewa
nie rosną na gruntach chronionych, czyli parku, obszarach chronionego krajobrazu, obszarach
Natura 2000, parku krajobrazowego. Jak przełożymy na teren gminy m. Płociczno, od drogi
nr 8 przez m. Sobolewo, Gawrych Ruda, Nowa Wieś, Osinki, Biała Woda, Osowa,
Czarnakowizna, Potasznia położone są na terenie chronionym. Część miejscowości od
Osowej od żwirowni i w drugą stronę te tereny są zwolnione a pozostałe muszą jak do tej
pory uzyskać zezwolenie. Gmina będzie wydawała zezwolenie na te drzewo, które będzie
miało obwód pnia powyżej 50 cm, czy 100 cm oraz w zależności od gatunku drzewa, czyli
na tych obszarach trzeba będzie wystąpić do gminy a gmina będzie występowała do parku do
RDOŚ o zgodę wycinki tych drzew. Prawdopodobnie ma to być złagodzone na terenach
obszarów chronionych, bo Urząd Marszałkowski uchwałą objął strefę chronionego krajobrazu
i w tej uchwale jest wpisane zakaz wycinki tych drzew. Nie zostało określone w uchwale
Sejmiku Województwa jakie drzewa można wyciąć. Zgodnie z tą uchwałą w obszarach
chronionego krajobrazu żadnego drzewa nie można wyciąć bez zezwolenia. To ma być
prawdopodobnie zmienione ale dopóki nie zostało zmienione to tych drzew nie możemy
wycinać. Kolejna sprawa, jeżeli chodzi o kary. Ustawodawca określił maksymalne kary dla
tych osób, czy podmiotów, które będą wyciągały bez zezwolenia. Rada Gminy w drodze
uchwały będzie mogła kary obniżyć i zwolnić z opłat za wycinkę podmioty, które wycinają
drzewa w celach innych jak przywrócenia gruntów do charakteru rolnego. Tutaj mowa
o firmach, czy rolnikach, którzy wycinać będą pod działalność gospodarczą. Trzeba będzie
występować do gminy jak to było dotychczas i gmina będzie naliczała opłatę za usuniecie
drzewa. Opłata będzie mogła być odroczona na okres trzech lata i umorzona pod
warunkiem, jeżeli drzewa zostaną odsadzone. Samorządy gminy, czy zarządcy dróg będą
musieli też występować o zezwolenia na wycinkę drzew w pasach drogowych bez względu,
czy to jest w chronionym krajobrazie, czy nie. Rada Gminy będzie mogła zwolnić też zarząd
dróg od uiszczania tych opłat, czy odsadzania drzew. Na najbliższych Komisjach Rady
Gminy przenalizujemy, czy takie uchwały podejmować. Jest duże złagodzenie przepisów
odnośnie wycinki drzew ale z drugiej strony trochę skomplikowało się, bo teraz trzeba będzie
zastanowić się gdzie te drzewo rośnie, przede wszystkim, czy mogę bez zezwolenia wycinać,
czy nie, jaką ma średnicę i kto będzie je wycinał, czy osoba fizyczna jest właścicielem gruntu
i będzie wycinała, czy firma pod działalność gospodarczą.
Radny Stefan Mackiewicz – zapytał, czy można to zrobić na zgłoszenie, czy trzeba mieć
zezwolenie.
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Zbigniew Mackiewicz - Sekretarz Gminy odpowiedział, że zezwolenie będzie w formie
decyzji administracyjnej, bez zezwolenia ale w obszarach poza gruntami położonymi
w parku.
Radny Stefan Mackiewicz – powiedział, że nie pyta o grunty w parku.
Zbigniew Mackiewicz - Sekretarz Gminy odpowiedział, że żadnej informacji nie trzeba
przekazywać nikomu, wycinam i nikogo nie informuję. Jeżeli później po wycięciu okazuje
się, że jednak trzeba było mieć decyzje na zezwolenie a nikt tej decyzji nie otrzymał no to
wtedy będą problemy powiedzmy w formie kar. Nie można wycinać drzew rosnących na
gruntach, które są pomnikami przyrody, na których mają gniazda ptaki chronione. Zmiana
przepisów jest dosyć łagodząca, idzie to w dobrym kierunku aczkolwiek nie na wszystkich
terenach. Na terenie naszej gminy jedna czwarta gminy będzie mogła wycinać bez zezwolenia
a na pozostałej części gminy niewiele zmieniło się.
Radny Piotr Taraszkiewicz – zapytał a jak takie drzewa uschnięte np. w bagnach olszyny.
Zbigniew Mackiewicz - Sekretarz Gminy odpowiedział, jeżeli drzewo jest suche to należy
wykonać dokumentację fotograficzną i wtedy można je usunąć. Jeżeli bagno jest jako las
należy wstąpić do Starostwa Powiatowego w Suwałkach. Jeżeli nie jest to las, to podlega pod
ustawę o ochronie przyrody, więc należy określić na jakim obszarze rośnie. Jeżeli nie
znajduję się na obszarze chronionym, to można wyciąć bez zezwolenia.
Ad. 14
Wnioski i oświadczenia.
Tadeusz Chołko - Wójt Gminy poinformował, że w Urzędzie Gminy została przeprowadzona
kompleksowa kontrola przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Białymstoku, która trwała
dwa i pół miesiąca. Taka kontrola odbywa się raz na cztery lata. Kontrola wypadła bardzo
dobrze. Podziękował Skarbnik Gminy za skrupulatność, dokładność i wszystkim
pracownikom urzędu, którzy się do tego przyczynili.
Aneta Perkowska – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Krzywem przedstawiła
informację z funkcjonowania GOK w Krzywem. W dniu 3 stycznia 2017 r. odbył się koncert
kolęd i pastorałek w wykonaniu chóru Priomo, pod dyrekcją Ignacego Ołowia. Z okazji dnia
babci i dziadka w dniu 21 stycznia 2017 r. zostały zorganizowane warsztaty plastyczne,
w których wzięły udział babcie i dziadkowie wraz z wnukami. W dniu 22 stycznia 2017 r.
minęła 154 rocznica Powstania Styczniowego. Z tej okazji GOK w Krzywem zorganizował
wystawę plastyczną, angażując młodych artystów uczęszczających na zajęcia do świetlic na
terenie Gminy Suwałki. W obecnym czasie odbywają się ferie w GOK w Krzywem oraz
we wszystkich świetlicach terenowych. W dniu 11 lutego 2017 r. odbędzie się zabawa
karnawałowa dla dzieci. W dniu 23 lutego 2017 r. odbędzie się konkurs na najsmaczniejszy
pączek w Gminie Suwałki. Serdecznie zaprosiła do wzięcia udziału w konkursie.
Zbigniew Mackiewicz - Sekretarz Gminy podał numer telefonu – 87 566 54 81 powiatowego
lekarza weterynarii, pod który należy zgłaszać informację dotyczącą hodowli drobiu
w związku z wystąpieniem zagrożenia wysoce zjadliwej grypy ptaków.
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Ad. 15
Zamknięcie obrad.
Adam Nieszczerzewicz – Wiceprzewodniczący Rady Gminy po wyczerpaniu porządku obrad
zamknął obrady XXVII Sesji Rady Gminy Suwałki.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała
Halina Marcinkiewicz

Wiceprzewodniczący Rady
Adam Nieszczerzewicz
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