P R O T O K Ó Ł Nr XXXVIII/17
sesji Rady Gminy Suwałki
odbytej w dniu 28 grudnia 2017 roku w godzinach 10°° - 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 – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
w Krzywem, Stanisław Szwengier – Radny Powiatu Suwalskiego, sołtysi w liczbie 11 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 XXXVIII Sesji Rady Gminy.
Przywitał Wójta Gminy, Sekretarza Gminy, Skarbnik Gminy, kierowników referatów
i jednostek organizacyjnych gminy, radnych, sołtysów oraz inne osoby przybyłe na sesję.
Przewodniczący Rady stwierdził, że na 15 radnych zgodnie z listą obecności w obradach
uczestniczy 100% ustawowego składu Rady, wobec czego istnieje wymagane quorum do
podejmowania prawomocnych uchwał.
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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 porządku obrad.
Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy w imieniu Wójta Gminy wystąpił o zmianę
porządku obrad, polegającej na wprowadzeniu do porządku obrad:
- „Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowych
warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami
psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od
opłat, jak również trybu ich pobierania” – jako punkt 17. Uzasadnił, że w związku ze
zmieniającą się od 1 styczna 2018 r. stawką minimalnego wynagrodzenia niezbędna jest
zmiana dotychczasowej uchwały. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia
12 września 2017 r. wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokość
minimalnej stawki godzinowej od stycznia wynoszą: 2 100 zł – wynagrodzenie minimalne,
13,70 – minimalna stawka godzinowa.
- „Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości w obrębie ewidencyjnym
Biała Woda” – jako punkt 18. Uzasadnił, że nabycie nieruchomości dokonuje się w celu
poszerzenia drogi nr 166/5 stanowiącej własność gminy.
Pozostałe punkty zostaną przesunięte według dalszej kolejności.
Przewodniczący Rady – Marek Jeromin poddał pod głosowanie wprowadzenie
proponowanych zmian do porządku obrad:
- projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków
przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami
psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od
opłat, jak również trybu ich pobierania jako punkt 20. Udział w głosowaniu wzięło 15
radnych. Za głosowało 15 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się - 0. Proponowana zmiana
do porządku obrad została przyjęta jednogłośnie.
- projektu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości w obrębie ewidencyjnym Biała Woda
– jako punkt 18. Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za głosowało 14 radnych,
przeciw – 0, wstrzymało się – 1. Proponowana zmiana do porządku obrad została przyjęta
większością głosów.
Marek Jeromin - Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie porządek obrad wraz
z wprowadzonymi zmianami. Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za przyjęciem
porządku obrad głosowało 15 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się - 0. Porządek obrad
XXXVIII sesji został przyjęty jednogłośnie.
W związku z powyższym porządek obrad sesji po zmianach będzie obejmował:
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XXXVII Sesji Rady Gminy Suwałki.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy oraz z wykonania uchwał w okresie
między sesjami.
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5. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy Suwałki.
6. Interpelacje i zapytania radnych oraz kierowników jednostek pomocniczych.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Suwałki na lata 2017-2024.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na
2017 rok.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suwałki
na rok 2018.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Suwałki na lata 2018- 2024.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania
dotacji udzielanych z budżetu Gminy Suwałki dla prowadzonych na terenie Gminy
Suwałki publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych
zorganizowanych w szkołach podstawowych i innych form wychowania
przedszkolnego przez podmioty inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz
trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVI/303/17 Rady
Gminy Suwałki z dnia 23 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia
dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Poddubówku w ośmioletnią
Szkołę Podstawową w Poddubówku.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu Karta Dużej Rodziny
Gminy Suwałki.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości w obrębie
ewidencyjnym Leszczewek.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
położonej w obrębie ewidencyjnym Lipniak.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
położonej w obrębie ewidencyjnym Zielone Kamedulskie.
17. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia
szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze
i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków
częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości w obrębie
ewidencyjnym Biała Woda.
19. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
20. Wnioski i oświadczenia.
21. Zamknięcie obrad.
Ad. 3
Przyjęcie protokołu z obrad XXXVII Sesji Rady Gminy Suwałki.
Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z obrad XXXVII Sesji Rady Gminy
wyłożony był do wglądu w Urzędzie Gminy. Radni nie wnieśli uwag do protokołu. Następnie
Przewodniczący poddał pod głosowanie. Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za
przyjęciem protokołu głosowało 15 radnych, przeciw - 0, - wstrzymało się – 0. Protokół
z XXXVII Sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie przez Radę Gminy.
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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 29 listopada 2017 r. do dnia 28 grudnia 2017 r.- stanowi załącznik
nr 5 do protokołu.
Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy przedstawił sprawozdanie z wykonania uchwał
Rady Gminy podjętych na XXXVII Sesji Rady Gminy w dniu 28 listopada 2017 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
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy z dnia 12 grudnia 2017 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 z dnia
11 grudnia 2017 r. – sprawozdanie stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Radny Stefan Mackiewicz – Przewodniczący Komisji Społecznej Rady Gminy Suwałki
zapoznał ze sprawozdaniem z posiedzenia Komisji Społecznej Rady Gminy z dnia 13 grudnia
2017 r. – sprawozdanie stanowi załącznik nr 9 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 do Wójta Gminy z prośbą o częstsze równanie dróg
gminnych. Dzisiaj rozmawiał z pracownikiem urzędu Panem Golubkiem, który powiedział, że
we wsi Trzciane droga jest względna, a dziury w drodze powybijane, ludzie narzekają, że
bardzo ciężko przejechać. Jeżeli na tym terenie tych dróg nie utwardza się, to chociaż częściej
należałoby równiarkę puścić. Ja rozumiem, że deszcze padają, pogoda nie jest najlepsza ale
ludzie nie muszą cierpieć z tego powodu.
Radny Piotr Taraszkiewicz zwrócił się do Wójta Gminy z zapytaniem kiedy zacznie traktować
całą gminę równo. Jak widać co roku, przez te cztery lata to tylko na stronę wschodnią gminy
idą wszystkie pieniądze z budżetu, a na stronę gdzie on mieszka może jeden procent budżetu
gminy przeznaczone jest na inwestycje drogowe a mieszkańcy wszędzie są tacy sami. Kiedy
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zacznie się wszystkich mieszkańców równo traktować. W jednym miejscu robi się co roku po
dwie, trzy drogi a w drugim miejscu nie można drogi wyżwirować.
Radny Marian Sawicki zwrócił się:
- o wyrównanie drogi we wsi Zielone Kamedulskie,
- o naprawę poboczy na odcinku drogi we wsi Zielone Kamedulskie do przystanku ponieważ
dzieci do szkoły nie mają jak dojść, bo drogą jadą tiry a na poboczach są dziury wielkości
20-30 cm.
Radna Lucyna Golubek – zgłosiła, że nie pali się oświetlenie uliczne we wsi Potasznia.
Radny Powiatowy Stanisław Szwengier – zaapelował o postawienie przystanku MPK
naprzeciwko remizy we wsi Wychodne ponieważ dzieci gdy wracają ze szkoły wysiadają na
przystanku, który jest z drugiej strony wsi i idą przez całą wieś, żeby dojść do domu.
Sołtys wsi Nowa Wieś – zwróciła się ponownie o wyrównanie nawierzchni placu przy remizie
we wsi Nowa Wieś, bo są większe dziury i samochody nie mogą wjeżdżać. Rodzice jak
podwożą dzieci do szkoły to zatrzymują się na jezdni, bo tam jest dosyć wysoko, a jak jest
jeszcze ślisko to już w ogóle boją się zjeżdżać. Zwróciła się o załatanie dwóch dziur na
łączniku drogi we wsi Nowa Wieś, których nie można ominąć bo jest zbyt wąsko.
Ad. 7
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Suwałki na lata 2017-2024.
Danuta Bućko – Skarbnik Gminy w imieniu Wójta Gminy wystąpiła z wnioskiem
o wprowadzenie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suwałki do budżetu
roku 2017. Przesunięcie w ramach budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Suwałkach, zwiększenie w planie wydatków o kwotę 290 zł na zapłatę odsetek od
nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. W Urzędzie Gminy zwiększenie planu
wydatków na zapłatę usług bieżących o kwotę 10 000 zł i na wypłatę wynagrodzenia dla
żołnierzy rezerwy o kwotę 2 000 zł. W związki z tym nastąpiło dodatkowe zwiększenie planu
wydatków o kwotę 12 290 zł i o tą samą kwotę nastąpiło zmniejszenie planu wydatków.
Marek Jeromin - Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś z Radnych ma jakieś pytania.
Głosów w dyskusji nie było i Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zaproponowaną
zmianę do projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Suwałki na lata 2017-2024. Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za przyjęciem zmiany
głosowało 12 radnych, przeciw - 1, wstrzymało się – 2.
Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suwałki na lata 2017-2024 wraz
z zaproponowaną zmianą. Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za przyjęciem uchwały
głosowało 11 radnych, przeciw - 2, wstrzymało się – 2.
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Podjęto większością głosów UCHWAŁĘ Nr XXXVII/320/17 w
sprawie zmian
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suwałki na lata 2017-2024 - stanowi
załącznik nr 10 do protokołu.
Ad. 8
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 związku z tym, że dodatkowe zmiany zostały omówione
i przegłosowane do Wieloletniej Prognozy Finansowej, dotyczące roku 2017 zwróciła się
o wprowadzenie tych zmian również w tej uchwale.
Marek Jeromin - Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś z Radnych ma jakieś pytania.
Głosów w dyskusji nie było i Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zaproponowaną
zmianę do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki
na
2017 rok. Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za przyjęciem zmian głosowało 11
radnych, przeciw - 2, wstrzymało się – 2.
Marek Jeromin - Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś z Radnych ma jakieś pytania.
Głosów w dyskusji nie było. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r. Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za
przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych, przeciw - 2, wstrzymało się – 2.
Podjęto większością głosów UCHWAŁĘ Nr XXXVIII/321/17 w
sprawie zmian
w budżecie gminy na 2017 rok – stanowi
załącznik nr 11 do protokołu.
Ad. 9
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suwałki na rok
2018.
Tadeusz Chołko – Wójt Gminy zapoznał z wprowadzonymi zmianami do projektu budżetu
gminy Suwałki na 2018 rok zgodnie - załącznikiem nr 12 do protokołu.
Wójt Gminy przedstawił swoje stanowisko do zmian zaproponowanych przez Komisje Rady
Gminy Suwałki i radnych do wprowadzenia do projektu budżetu Gminy Suwałki na 2018 rok
- zgodnie z załącznikiem nr 13.
Tadeusz Chołko - Wójt Gminy zapoznał z Uchwałą Nr RIO.V.-00310-25/17 składu
orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 6 grudnia 2017 roku
w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Suwałki na
2018, który to zaopiniował pozytywnie w/w projekt uchwały. Kopia Uchwały Nr RIO.V.00310-25/17 - stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
Marek Jeromin - Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś z Radnych ma jakieś pytania do
wniesionych poprawek do projektu budżetu na 2018 rok.
Pytań nie zgłoszono.
Marek Jeromin Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zgłoszone zmiany do projektu
budżetu gminy na 2018 rok. Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za głosowało 11
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radnych, przeciw - 4, wstrzymało się – 0. Rada Gminy w wyniku głosowania przyjęła
większością głosów powyższe zmiany.
Tadeusz Chołko – Wójt Gminy poinformował, że na rok 2018 zaplanowano budżet Gminy
Suwałki w następujących wielkościach: 1) plan dochodów w wysokości 42 549 721,00 zł,
w tym: - dochody bieżące w wysokości 38 926 765,00 zł, - dochody majątkowe w wysokości
3 622 956,00 zł; 2) plan wydatków w wysokości 47 698 651,00 zł, w tym: - wydatki bieżące
w wysokości 33 160 228,00 zł, - wydatki majątkowe w wysokości 14 538 423,00 zł. Deficyt
budżetu będzie wynosił 5 148 930,00 zł. Zgodnie z danymi wykazanymi w Rb-NDS–
sprawozdaniu o nadwyżce/deficycie na 30 września 2017 roku pozostały nierozdysponowane
w budżecie roku 2017 środki z tytułu: - nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych wysokości
1 923 550,35 zł, - wolnych środków za 2016 rok w wysokości 1 050 000,00 zł. Dnia
28 listopada 2017 roku Uchwałą Rady Gminy Suwałki nr XXXVII/310/17 w sprawie zmian
w budżecie Gminy Suwałki na 2017 rok wprowadzono zmiany wysokości planu dochodów
i planu wydatków, po wprowadzonych zmianach budżet gminy na 2017 rok został
zrównoważony. Po wprowadzonych zmianach pozostały nierozdysponowane w budżecie roku
2017 środki z tytułu: - nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych wysokości 3 958 550,35 zł,wolnych środków za 2016 rok w wysokości 1 050 000,00 zł. W związku z powyższym
w roku 2018 zaplanowano pokrycie deficytu budżetu przychodami pochodzącymi z:
- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 3 148 930,00 zł, - planowanego do
zaciągnięcia kredytu/pożyczki długoterminowej w wysokości 2 000 000,00 zł. Spłatę
zobowiązań w 2018 roku z tytułu wcześniej zaciągniętego kredytu w kwocie 150 000,00 zł
zaplanowano nierozdysponowanych wolnych środków. W latach 2018-2024 planowana spłata
transz kredytów/pożyczek będzie następowała z wolnych środków oraz z dochodów
własnych. Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętego kredytu w Banku Gospodarstwa
Krajowego w Białymstoku na 31 grudnia 2017 roku wyniesie 1 050 000,00 zł.
Przewodniczący Rady Gminy zapytał radnych, czy są pytania do projektu uchwały w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Suwałki na rok 2018.
Radny Grzegorz Rozumowski – powiedział, że jest to budżet typowo wyborczy Pana Wójta,
nie uwzględnia rzeczywistych potrzeb mieszkańców tylko potrzeby wyborcze. Jak wcześniej
Wójt mówił, że najważniejsze jest dobro wspólne gminy a tu wychodzi co innego. Wychodzi,
że jedna strona wschodnia gminy jest bardziej doinwestowana, więcej przeznacza się środków
a strona zachodnia gminy to wiatraki, żwirownie, hałas, kurz. Jest to niesprawiedliwie.
Zaapelował do radnych, żeby Wójt jeszcze raz zastanowił się nad sprawiedliwszym
podziałem środków budżetowych a nie nad swoją kampanią.
Radny Grzegorz Moroz – powiedział że jeśli chodzi o budżet na 2018 rok w jego
miejscowości wygląda optymistycznie. Tylko, że planowany remont budynku w Nowej Wsi
jest już od ośmiu lat, co roku jest w budżecie ale ani razu nie był wykonany, w tym roku też
jest zaplanowany. Zaplanowana jest też sala gimnastyczna, cieszę się bardzo, tylko czy to
będzie wykonane. Miała być wykonana droga tzw. łącznik, też było ujęte w budżecie gminy,
ale nie zostało wykonanae Bardzo wątpię aby te inwestycje, co są zaplanowane były
wykonane.
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Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Suwałki na rok 2018. Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za przyjęciem
uchwały głosowało 11 radnych, przeciw - 3, wstrzymało się – 1. Podjęto większością głosów
UCHWAŁĘ Nr XXXVIII/322/17 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suwałki na rok
2018 - uchwała stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
Ad. 10
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Suwałki na lata 2018-2024.
Tadeusz Chołko - Wójt Gminy zapoznał z Uchwałą Nr RIO.V.00311-25/17 składu
orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 6 grudnia 2017 roku
w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Suwałki na lata 2018-2024, który to zaopiniował pozytywnie w/w projekt
uchwały. Kopia Uchwały Nr RIO.V.-00311-25/17 - stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
Tadeusz Chołko - Wójt Gminy poinformował, że budżety gminy planowane na lata 20202024 wykazują nadwyżkę budżetu, która zabezpiecza rozchody budżetu z tytułu planowanych
spłat rat kredytów/pożyczek w poszczególnych latach. W kolejnych latach 2019-2024,
przyjęto wzrost dochodów własnych rokrocznie o około 1,5% - 2,5% i odpowiednio założono
wzrost wydatków bieżących. Wydatki majątkowe w roku 2018 są planowane na poziomie
około 30% planowanych wydatków ogółem, w latach 2019-2024 planowane są na poziomie
około 17%, 16% i 15% planowanych wydatków ogółem, w przypadku pozyskania środków
zewnętrznych wydatki majątkowe mogą ulec zwiększeniu o kwotę pozyskanego
dofinansowania. Wydatki bieżące w roku 2018 są planowane na poziomie około 70%
planowanych wydatków ogółem, w latach 2019-2024 planowane są na poziomie około 83%,
84% i 85% planowanych wydatków ogółem. Z przedstawionych w prognozie wartości
wynika, że w latach 2018-2024 nie zostanie naruszona relacja, o której mowa w art. 243
ustawy o finansach publicznych, tj. stosunek łącznej kwoty przypadających w danym roku
budżetowym spłaty rat kredytów/pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami do
planowanych dochodów ogółem budżetu w latach kolejnych nie przekroczy średniej
arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących
powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do
dochodów ogółem budżetu. Wynik operacyjny stanowiący różnicę pomiędzy dochodami
bieżącymi, a wydatkami bieżącymi w poszczególnych latach jest dodatni co oznacza, że
została zachowana relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych.
Marek Jeromin Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych czy są pytania do projektu
uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suwałki. Pytań nie
zgłoszono. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. Udział
w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych, przeciw - 2,
wstrzymało się – 2. Podjęto większością głosów UCHWAŁĘ Nr XXXVIII/323/17
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suwałki na lata 20182024- stanowi załącznik nr 17 do protokołu.
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Przerwa w obradach – 10 minut (godz. 1100 – 1110).
Marek Jeromin - Przewodniczący Rady wznowił obrad.
Ad. 11
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania
dotacji udzielanych z budżetu Gminy Suwałki dla prowadzonych na terenie Gminy
Suwałki publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych
zorganizowanych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego
przez podmioty inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu
przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
Irena Walendzewicz - Kierownik GZEAS omówiła projekt uchwały. Dnia 27 października
2017 r. została przyjęta ustawa o finansowaniu zadań oświatowych. Ustawa określa m. in.
zasady udzielania dotacji dla szkół prowadzonych na terenie gminy przez podmioty inne niż
jednostka samorządu terytorialnego. Gmina Suwałki udziela dotacji Szkole Podstawowej
w Poddubówku, w której jednocześnie jest prowadzony oddział przedszkolny. W dniu
29 listopada 2016 r. rada gminy podjęła uchwałę o udzielaniu dotacji na podstawie art. 80 ust.
4 art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty. Przepisy te tracą moc z dniem 31.12.2017 r. Do
udzielania i rozliczania dotacji należy stosować od 1.01.2018 r. przepisy ustawy
o finansowaniu zadań oświatowych rozdziału 3 pt. „Finansowanie niepublicznych placówek
wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oraz publicznych placówek wychowania
przedszkolnego, szkół i placówek prowadzonych przez ministrów, osoby prawne niebędące
jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne”. Natomiast art. 38 ust. 1 stanowi
iż, rada gminy w drodze uchwały ustala tryb udzielania i rozliczania dotacji oraz tryb
przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania. W związku
z powyższym, by móc stosować od 1 stycznia 2018 r. nowe przepisy prawa zasadne jest
podjęcie niniejszej uchwały.
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 15 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się - 0.
Podjęto jednogłośnie UCHWAŁĘ Nr XXXVIII/324/17 w sprawie ustalenia trybu
udzielania i rozliczania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Suwałki dla prowadzonych
na terenie Gminy Suwałki publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów
przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych i innych form wychowania
przedszkolnego przez podmioty inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu
przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania - stanowi
załącznik nr 18 do protokołu.
Ad. 12
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVI/303/17 Rady
Gminy Suwałki z dnia 23 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia
dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Poddubówku w ośmioletnią Szkołę
Podstawową w Poddubówku.
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Irena Walendzewicz – Kierownik GZEAS omówiła projekt uchwały. Podstawy prawne
podjęcia uchwały Nr XXXVI/303/17 Rady Gminy Suwałki z dnia 23 października 2017 r.
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej
w Poddubówku w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Poddubówku według organu nadzoru
prawnego nie przewidują stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły
Podstawowej w Poddubówku w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Poddubówku dla tego
typu szkół publicznych przekazanych do prowadzenia podmiotom innym niż jednostka
samorządu terytorialnego w drodze umowy. Wobec powyższego zasadne jest podjęcie
niniejszej uchwały.
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 15 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się - 0. Podjęto jednogłośnie
UCHWAŁĘ NR XXXVIII/325/17 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVI/303/17
Rady Gminy Suwałki z dnia 23 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia
przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Poddubówku
w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Poddubówku – stanowi załącznik nr 19 do
protokołu.
Ad. 13
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu Karta Dużej Rodziny
Gminy Suwałki.
Beata Skrocka – Kierownik GOPS poinformowała, że projekt uchwały został omówiony na
Komisjach Rady Gminy. Chcemy wprowadzić Kartę Dużej Rodziny w naszej gminie.
Rodziny wielodzietne będą miały zniżkę 20 % do Aqaparku. W przyszłości będą to również
inne zniżki.
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 15 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się - 0.
Podjęto jednogłośnie UCHWAŁĘ NR XXXVIII/326/17 w sprawie przyjęcia programu
Karta Dużej Rodziny Gminy Suwałki – stanowi załącznik nr 20 do protokołu.
Ad. 14
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości w obrębie
ewidencyjnym Leszczewek.
Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy omówił projekt uchwały. Nabycie działki o nr
geod. 304 o powierzchni 0,6787 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Leszczewek dokonuje
się w celu utworzenia plaży gminnej.
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 13 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się – 2.
Podjęto większością głosów UCHWAŁĘ Nr XXXVIII/327/17
w sprawie nabycia
nieruchomości w obrębie ewidencyjnym Leszczewek - stanowi załącznik nr 21 do
protokołu.
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Ad. 15
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
położonej w obrębie ewidencyjnym Lipniak.
Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy omówił projekt uchwały. Przedmiotem zbycia jest
nieruchomość gruntowa o nr geod. 25 o pow. 0,1759 ha, która stanowi własność Gminy
Suwałki w celu polepszenia warunków zagospodarowania sąsiednich nieruchomości
w obrębie Lipniak.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały. W związku z tym
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu brało udział
15 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się – 0.
Podjęto jednogłośnie UCHWAŁĘ NR XXXVIII/328/17 w sprawie wyrażenia zgody na
zbycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Lipniak - stanowi załącznik nr
22 do protokołu.
Ad. 16
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
położonej w obrębie ewidencyjnym Zielone Kamedulskie.
Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy omówił projekt uchwały. Przedmiotem zbycia jest
nieruchomość gruntowa o nr geod. 9/2 o pow. 0,0480 ha, która stanowi własność Gminy
Suwałki. Właściciel przyległych nieruchomości wystąpił do tut. Urzędu z wnioskiem
o nabycie przedmiotowej nieruchomości w celu polepszenia warunków zagospodarowania
sąsiednich nieruchomości o nr geod. 9/3 oraz 11 w obrębie Zielone Kamedulskie, które
stanowią własność wnioskodawcy.
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 15 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się – 0.
Podjęto jednogłośnie UCHWAŁĘ Nr XXXVIII/329/17 w sprawie wyrażenia zgody na
zbycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Zielone Kamedulskie stanowi załącznik nr 23 do protokołu.
Ad. 17
Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia
szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze
i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych
dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub
całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
Beata Skrocka - Kierownik GOPS omówiła projekt uchwały. W roku 2016 Rada Gmina
podjęta uchwałę, w której określiła koszt jednej godziny usług opiekuńczych w wysokości
13 zł. Od 1 stycznia 2018 r. Rozporządzenie Rady Ministrów określa, że wysokość stawki
godzinowej będzie wynosiła 13,70 zł. Na taką kwotę należy zawrzeć umowy z opiekunkami.
W związku z tym został przygotowany projekt uchwały zmieniającej, w której wprowadzono
odpowiedni zapis, że koszt jednej godziny usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług
opiekuńczych stanowi kwotę odpowiadającą wysokości określonej w przepisach ustalonych
na podstawie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. W chwili obecnej z usług
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opiekuńczych korzysta 8 osób. Miesięcznie jest to 290 godzin. Koszt miesięczny 3 770 zł.
Odpłatność osób, które mają przyznane usługi opiekuńcze wynosi 1 118 zł. Jest to dochód
gminy.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały. W związku z tym
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu brało udział
15 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się - 0.
Podjęto jednogłośnie UCHWAŁĘ NR XXXVI/330/17 zmieniającą uchwałę w sprawie
określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze
i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych
dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub
całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania- stanowi załącznik nr
24 do protokołu.
Ad. 18
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości w obrębie
ewidencyjnym Biała Woda.
Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy wyjaśnił, że projekt niniejszej uchwały został
omówiony w punkcie 2. Przyjęcie porządku obrad.
Radni nie wnieśli uwag do 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 XXXVIII/331/17 w sprawie nabycia
nieruchomości w obrębie ewidencyjnym Biała Woda - uchwała stanowi załącznik nr 25
do protokołu.
Ad. 19
Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
Odpowiedz na interpelacje i zapytania radnych udzieliła Alicja Przekop - Kierownik Ref. ds.
Inwestycyjnych i Gospodarczych.
- Radnemu Stanisławowi Grygo odnośnie częstszego równania dróg powiedziała, że
zwrócimy uwagę i jeżeli tylko warunki będą odpowiednie i pozwolą to będziemy starali się
częściej równać drogi, żeby były przejezdne.
- Radnemu Marianowi Sawickiemu odnośnie wyrównania drogi w m. Zielone Kamedulskie
poinformowała, że zostanie uzgodnione z wykonawcą budowy obwodnicy Suwałk, żeby tą
drogę wyrównali. Odnośnie poboczy poinformowała, że w nowym roku jak będzie
wykonawca, to postaramy się, żeby były zrobione.
- Radnej Lucynie Golubek odnośnie oświetlenia we wsi Potasznia poinformowała, że
zostanie zgłoszone do konserwatora. Zwróciła się z prośbą o bezpośrednie zgłaszanie do
referatu, żebyśmy wiedzieli, że nie świeci to zgłaszamy i na bieżąco jest usuwane.
- Radnemu Powiatowemu Stanisławowi Szwengier odnośnie przystanku we Wychodnym
wyjaśniła, że zostanie uzgodnione z przewoźnikiem i jeżeli nie będzie innych przeszkód
przystanek zostanie zlokalizowany.
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- Sołtysowi wsi Nowa Wieś odnośnie wyrównania placu w Nowej Wsi i załatania dziur na
łączniku w Nowej Wsi poinformowała, że jak zostanie wyłoniony wykonawca na 2018 rok,
to wtedy sprawa zostanie załatwiona. Dziury na drodze zostaną zasypane dystryktem.
Radny Stanisław Grygo – powiedział, że dobrze by było aby Pan Golubek od czasu do czasu
przejechał się drogami gminnymi. Jak on dzisiaj twierdzi, że jeszcze można przejechać, że nie
koniecznie równać, to ja bym chętnie przejechał się z nim i żeby on przejechał się swoim
samochodem a nie służbowym.
Tadeusz Chołko - Wójt Gminy odpowiedział, że on naprawdę jeździ gminnymi drogami i nie
tylko on ale my też jeździmy. My widzimy wszystko.
Radny Piotr Taraszkiewicz – powiedział, że nie otrzymał odpowiedzi na swoje zapytanie
dotyczącego budżetu gminy.
Tadeusz Chołko - Wójt Gminy odpowiedział, że gminę traktuje równo i zależy mu na dobru
mieszkańców. A jeżeli chodzi o inwestycje to nie Wójt głosuje tylko rada gminy głosuje.
Wójt ustala z radą ale rada decyduje. Naprawdę Wójt wszystkich równo traktuje i zależy, jak
nikomu na dobrze mieszkańców i robię wszystko, żeby naszym mieszkańcom żyło się dobrze.
Powstała głośna dyskusja.
Marek Jeromin - Przewodniczący Rady zwrócił uwagę, prosząc o ciszę i zamknął dyskusje.
Ad. 20
Wnioski i oświadczenia.
Tadeusz Chołko - Wójt Gminy złożył życzenia noworoczne. Z okazji nadchodzącego
Nowego Roku 2018 życzył zdrowia, szczęścia, wszelkiej pomyślności.
Poinformował, że w czwartek był na spotkaniu w Białymstoku i gmina otrzymała kolejne
wyróżnienie „Wzorowa Gmina” za całokształt. Takich gmin z województwa było 20.
Aneta Perkowska – Dyrektor GOK w Krzywem przedstawiła informację z działalności
Gminnego Ośrodka Kultury w Krzywem. W dniu 1 grudnia 2017 r. odbyła się impreza
Andrzejkowa w wykonaniu kapeli „Szyjemy”. Odbył się „Konkurs na najsmaczniejsze ciasto
z jabłkami”. Została otwarta wystawa fotograficzna „Jesienne klimaty 2017”. Wystąpił Teatr
Zamaniony w spektaklu „Jek z krzywiańskiego lasu park zrobili”. W dniu 6 grudnia Koło
Gospodyń Wiejskich, w tym GOK reprezentował Gminę Suwałki podczas konkursu
„Tradycyjny stół wigilijny” w Tykocinie, którego patronem był Urząd Marszałkowski
w Białymstoku. W dniu 8 grudnia 2017 r. odbył się III konkurs kolęd, pastorałek i pieśni
Bożonarodzeniowych w 5 kategoriach, wzięło 31 uczestników zamieszkałych na terenie
miasta i Gminy Suwałki. W dniu 10 grudnia 2017 r. w ramach tzw. „Mikołajek w Potaszni”
wystąpił Teatr Zamaniony w Centrum Kształcenia na odległość w Potaszni w spektaklu
„W dzień Wigilijny u Kazimierzowej”, odbył się krótki występ dzieci. W dniu 13 grudnia
2017 r. odbyły się warsztaty florystyczne stroiki bożonarodzeniowe. W dniu 15 grudnia
2017 r. odbyła się wigilia w Gminnym Ośrodku Kultury w Krzywem. W dniu 16 grudnia
2017 r. odbyła się XXVI Wigilia Chłopska z udziałem zespołów folklorystycznych z terenu
powiatu suwalskiego, zorganizowana przez Starostwo Powiatowe w Suwałkach. W miesiącu
styczniu 2018 r. planowane jest: - W dniu 12 stycznia 2018 r. w Wigierskim Parku
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Narodowym w Krzywem wystąpi Teatr Zamaniony w spektaklu „Jek z krzywiańskiego lasu
park zrobili’. - W dniu 12 stycznia 2018 r. o godz. 18°º wystąpi w konkursie kolęd
i pastorałek gościnnie kapela ludowa „Onegdaj” z Filipowa. - W dniu 14 stycznia 2018 r.
Teatr Zamaniony w spektaklu „Jek z krzywiańskiego lasu park zrobili” wystąpi w Filipowie.
- W dniu 19 stycznia 2018 r. odbędzie się koncert Małgorzaty Makowskiej podsumowujący
otrzymanie stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach
upowszechniania dziedzictwa kulturowego. - W dniu 20 stycznia 2018 r. odbędą się warsztaty
międzypokoleniowe plastyczne w ramach dnia babci i dziadka. - W dniu 15 styczniu 2018 r.
w GOK w Krzywem odbędzie się prezentacja zdobytych umiejętności dzieci,
uczęszczających na zajęcia do pracowni muzycznej i nauki gry na instrumencie. Pracownię tą
prowadzi między innymi Pan Zbigniew Grzanka. Prezentacja i koncert odbędzie się
w ramach integracji i prezentacji umiejętności dzieci. Od dnia 23 stycznia do 5 lutego
odbywają się ferie zimowe, zajęcia w świetlicy zostaną przesunięte z godzin popołudniowych
na przedpołudniowe. Natomiast w Gminnym Ośrodku Kultury odbędą się warsztaty
plastyczne, muzyczne oraz zajęcia animacyjne.
Kierownik GOK w Krzywem złożyła najserdeczniejsze życzenia w Nowym Roku 2018.
Życzyła wszystkiego dobrego, szczęścia, zdrowia, satysfakcji z pracy i wielu imprez
kulturalnych, na które serdecznie zaprasza do GOK w Krzywem.
Radny Stanisław Grygo – zwrócił się do Wójta Gminy, żeby na następną sesję przedstawił
przybliżone koszty jakie gmina poniesie na inwestycję dotyczącą odtworzenia jeziora
w Osinkach.
Tadeusz Chołko Wójt Gminy odpowiedział, że realizacja tej inwestycji nie będzie ze
środków budżetu gminy, tylko środków unijnych jeżeli zostaną pozyskane. Na dzień
dzisiejszy nie wiadomo, ile może kosztować ponieważ nie ma kosztorysu.
Marek Jeromin - Przewodniczący Rady
najlepszego na 2018 rok.

złożył życzenia noworoczne, wszystkiego

Ad 21
Zamknięcie obrad.
Maciej Jeromin– Przewodniczący Rady Gminy po wyczerpaniu porządku obrad zamknął
obrady XXXVIII Sesji Rady Gminy Suwałki.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokołowała
Halina Marcinkiewicz

Przewodniczący Rady
Marek Jeromin
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