Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 308/18
WÓJTA GMINY SUWAŁKI
z dnia 19 lutego 2018 r.
w sprawie przygotowania projektów Uchwał Rady Gminy.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232, z 2018 r. poz. 130) zarządza się, co następuje:
§ 1.Ustala się treść projektów uchwał, które wniesione będą pod obrady XL Sesji Rady
Gminy Suwałki:
1) w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2018 rok;
2)zmieniająca uchwałę Nr V/37/15 Rady Gminy Suwałki z dnia 24 marca 2015 r.
w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych zatrudnionych w
szkołach prowadzonych przez Gminę Suwałki;
3)w sprawieprzyjęcia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych;
4)w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Suwałki w 2018 roku;
5) w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na zmianę
systemu ogrzewania w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Suwałki;
6) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części obrębu geodezyjnego w Gminie Suwałki
stanowiące załączniki od nr 1- 6 niniejszego zarządzenia.
§ 2. Upoważnia się:
1) Skarbnika Gminy do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwały
wymienionej w § 1 pkt 1 wraz z uzasadnieniem.
2) Kierownika Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół do
przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwały wymienionej w § 1 pkt 2 wraz
z uzasadnieniem.
3) Sekretarza Gminy do przedstawienia w czasie obrad sesji projektów uchwał
wymienionych w § 1 pkt 3, 4, 5 wraz z uzasadnieniem.
4) Kierownika Ref. ds. Planowania Przestrzennego do przedstawienia w czasie obrad
sesji projektu uchwały wymienionej w § 1 pkt 6 wraz z uzasadnieniem.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się osobom wymienionym w § 2.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wójt
Tadeusz Chołko

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 308/18
Wójta Gminy Suwałki
z dnia 19 lutego 2018 r.
PROJEKT

UCHWAŁA NR …..
RADY GMINY SUWAŁKI
z dnia 27lutego 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2018 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art.212, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) - Rada Gminy Suwałki uchwala, co
następuje:
§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:
1) zwiększyć dochody o kwotę 98 417,00zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1;
§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:
1) zmniejszyć wydatki o kwotę 30 193,00zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2;
2) zwiększyć wydatki o kwotę 128 610,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2.
§ 3.1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1) po stronie planowanych dochodów 42 807 829,00 zł, z tego:
a) bieżące w wysokości 39 041 651,00zł;
b) majątkowe w wysokości 3 766 178,00 zł,
2) po stronie planowanych wydatków48 306 777,00 zł, z tego:
a) bieżące w wysokości 33 571 707,00zł;
b) majątkowe w wysokości 14 735 070,00zł,
3) rezerwy po dokonanych zmianach wynoszą:
a) ogólną w wysokości 50 000,00 zł;
b) celową w wysokości 107 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych
z zakresu zarządzania kryzysowego;
c) celową w wysokości 6 575,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych
z zakresu oświaty i wychowania;
d) celową w wysokości 48 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację własnych zadań
inwestycyjnych.
§ 4. Deficyt budżetu w wysokości 5 498 948,00 zł, który zostanie pokryty przychodami
pochodzącymi z:
a) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 3 498 948,00 zł;
b) zaciągniętego kredytu/pożyczki w kwocie 2 000 000,00 zł.

§ 5. Łączna kwota przychodów budżetu wynosi 5 648948,00 zł oraz łączna kwota rozchodów
budżetu wynosi 150 000,00 zł.
§ 6. Ustala się dochody w kwocie 102 657,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 102 657,00 zł na realizację zadań określonych
w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i wydatki, zgodnie
z Załącznikiem nr 3

§ 7. Ustala siędochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie
969 148,00 zł i wydatki w kwocie 969 148,00 zł, które przeznacza się na pokrycie kosztów
systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości
i porządku w gminie, zgodnie z Załącznikiem nr 4.
§ 8. Traci moc:
-załącznik nr 6„Planowane wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych oraz planowane wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz planowane wydatki na realizację
zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok” z Uchwały
nr XXXVIII/322/17Rady Gminy Suwałki z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie zmian
w budżecie Gminy Suwałki na 2017 rok,
-załącznik nr 7 „Plan wpływów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych
w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na 2017 rok” z Uchwały nr
XXXVIII/322/17

Rady Gminy Suwałki z dnia 28 grudnia 2017 r. w

sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2017 rok.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.
§ 11. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz
poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy.
Przewodniczący Rady
Marek Jeromin

Załącznik Nr 1
do Uchwały nr……
Rady Gminy Suwałki
z dnia 27 lutego2018 r.

Zmiany w tabeli planu dochodów budżetu Gminy Suwałki w 2018 roku
§ 1. Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 98 417,00złw tym:
Rodzaj:
Dział

Rozdział

Razem:
Rodzaj:
Dział

Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej
Paragraf

Zmiana

2 000,00

Rozdział

Paragraf

Po zmianie
0,00

2 000,00

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

Oświata i wychowanie

574 045,00

3 072,00

577 117,00

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

128 182,00

1 248,00

129 430,00

52 182,00

1 248,00

53 430,00

397 374,00

1 824,00

399 198,00

76 266,00

1 824,00

78 090,00

1 848 255,00

95 345,00

1 943 600,00

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

0,00

114,00

114,00

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania
wieczystego nieruchomości

0,00

114,00

114,00

955 955,00

95 231,00

1 051 186,00

0,00

95 231,00

95 231,00

33 776 993,00
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce

98 417,00

33 875 410,00

80103
2030
80106

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
Inne formy wychowania przedszkolnego

2030
900

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

90001

0770
90005

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
0770

Rodzaj:

Przed zmianą

Własne

801

Dział

Treść

Rozdział

Razem:
Razem plan dochodów:

Paragraf

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania
wieczystego nieruchomości

Treść

Przed zmianą
8 930 419,00
42 709 412,00

Zmiana

Po zmianie
0,00

+98 417,00

8 930 419,00
42 807 829,00

Plan dochodów po wprowadzonych zmianach
Z tego:
w tym:
Plan dochodów
na 2018 rok

1
42 807 829,00

Dochody
bieżące

2
39 041 651,00

dochody bieżące
na programy finansowane
z udziałem środków,
o których mowa
w art. 5 ust. 1pkt 2 i 3

3
176 070,00

z tego:

Dochody
majątkowe

dochody z tytułu
przekształcenia
prawa użytkowania
wieczystego w prawo
własności
§ 0760

4

5

3 766 178,00

Przewodniczący Rady
Marek Jeromin

dochody
ze sprzedaży majątku
§ 0770
§ 0780
§ 0800
§ 0870
6

5 638,00

1 758 849,00

dochody z tytułu dotacji
oraz środków
przeznaczonych
na inwestycje
§ z 6....

7

2 001 691,00

w tym:
dochody na programy
finansowane
z udziałem środków,
o których mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3
8

1 701 691.00

Załącznik Nr 2
do Uchwały nr…….
Rady Gminy Suwałki
z dnia 27 lutego 2018 r.

Zmiany w tabeli planu wydatków budżetu Gminy Suwałki w 2018 roku
§ 1. Zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 30 193,00 zł, zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 128 610,00 zł w tym:
Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między organami administracji rządowej

Rodzaj:
Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Rodzaj:

Po zmianie
0,00

2 000,00

Porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego
Rozdział

Paragraf

Treść

Razem

Przed zmianą

Zmiana

1 903 500,00

Rodzaj:
Dział

Zmiana

2 000,00

Razem

Dział

Przed zmianą

Po zmianie
0,00

1 903 500,00

Własne
Rozdział

Paragraf

750

Treść
Administracja publiczna

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

5 345 341,00

7 038,00

5 352 379,00

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

663 685,00

7 038,00

670 723,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

457 669,00

2 520,00

460 189,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

91 118,00

456,00

91 574,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

12 273,00

62,00

12 335,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

17 000,00

4 000,00

21 000,00

10 241 629,00

3 772,00

10 245 401,00

Szkoły podstawowe

5 786 513,00

- 22 723,00

5 763 790,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

3 202 426,00

- 19 000,00

3 183 426,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

639 605,00

- 3 258,00

636 347,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

91 860,00

- 465,00

91 395,00

4300

Zakup usług pozostałych

137 250,00

- 724,00

136 526,00

4520

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

8 732,00

724,00

9 456,00

75085

801

Oświata i wychowanie
80101

80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

751 141,00

23 971,00

775 112,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

349 177,00

20 248,00

369 425,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

67 670,00

3 258,00

70 928,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

9 690,00

465,00

10 155,00

Inne formy wychowania przedszkolnego

712 214,00

1 824,00

714 038,00

Wynagrodzenia osobowe pracowników

357 454,00

1 824,00

359 278,00

Pozostała działalność

880 284,00

700,00

880 984,00

700,00

700,00

1 400,00

Ochrona zdrowia

85 500,00

32 657,00

118 157,00

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

67 500,00

32 657,00

100 157,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

5 600,00

7 657,00

13 257,00

4300

Zakup usług pozostałych

14 500,00

25 000,00

39 500,00

1 751 626,00

0,00

1 751 626,00

Dodatki mieszkaniowe

50 650,00

- 3 000,00

47 650,00

Świadczenia społeczne

50 000,00

- 3 000,00

47 000,00

764 189,00

3 000,00

767 189,00

80106
4010
80195
4170
851
85154

852

Wynagrodzenia bezosobowe

Pomoc społeczna
85215
3110
85219

Ośrodki pomocy społecznej
4210

Zakup materiałów i wyposażenia

8 116,00

3 746,00

11 862,00

4270

Zakup usług remontowych

1 713,00

3 000,00

4 713,00

4300

Zakup usług pozostałych

23 746,00

- 3 746,00

20 000,00

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

3 882 912,00

34 950,00

3 917 862,00

Gospodarka odpadami

1 036 198,00

34 950,00

1 071 148,00

892 700,00

34 950,00

927 650,00

1 575 919,00

20 000,00

1 595 919,00

776 757,00

20 000,00

796 757,00

900
90002
4300
921

Zakup usług pozostałych
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

92195

Pozostała działalność

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

Razem:
Rodzaj:
Dział

Rozdział

5 000,00

20 000,00

25 000,00

37 372 441,00

98 417,00

37 470 858,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi
ustawami
Dział
Treść
Przed zmianą
Zmiana
Po zmianie

Razem:

8 930 419,00

0,00

8 930 419,00

48 208 360,00

-30 193,00
+128 610,00

48 306 777,00

Ogółem plan wydatków:

Plan wydatków po wprowadzonych zmianach
Z tego
z tego:

z tego:

w tym:

z tego:

Dział

1

Rozdział Nazwa

2

3

Wydatki razem:

Plan wydatków
na 2018 rok

4

Wydatki
bieżące

5

wydatki
jednostek
budżetowych,

6

wydatki na
programy
finansowane
z Wypłaty z
świadczenia na
wydatki związane
dotacje na
tytułu
wynagrodzenia i
udziałem
rzecz osób
z realizacją ich zadania bieżące
składki od nich
środków, o poręczeń i
fizycznych;
statutowych
gwarancji
naliczane
których mowa
zadań;
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3
7

48 306 777,00 33 571 707,00 20 620 662,22 11 869 121,00

8

9

10

11

8 751 541,22

3 501 462,00

9 185 733,78

167 349,00

Przewodniczący Rady
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12

Wydatki
majątkowe
Obsługa
długu

13

14

inwestycje i
zakupy
inwestycyjne

15

0,00 96 500,00 14 735 070,00 14 735 070,00

zakup i objęcie
na programy
akcji i udziałów
finansowane z
oraz wniesienie
udziałem
wkładów do spółek
środków, o
których mowa w prawa handlowego.
art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3,
16

4 973 827,00

17

0,00

Załącznik nr 3 do
Uchwały nr ……
Rady Gminy Suwałki
z dnia 27 lutego 2018 roku
Planowane dochody
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz
planowane wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz planowane wydatki
na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii
w 2018 roku
Plan dochodów

Dział Rozdział

1

2

§

Nazwa

3

4

756

75618

Zmiana

Plan
dochodów
na 2018 rok
po zmianie

5

6

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od
innych jednostek nie posiadających osobowości
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

0,00

70 000,00

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek
samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

0,00

70 000,00

0,00

70 000,00

0,00

70 000,00

+32 657,00

102 657,00

0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
RAZEM:
Środki finansowe niewykorzystane z 2017 roku
Plan wydatków

Dział Rozdział
1

2

§

Nazwa

3

4

851

Ochrona zdrowia
85153

Zmiana

5

Plan
wydatków na
2018 po
zmianie
6

0,00

102 657,00

Zwalczanie narkomanii

0,00

1 000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0,00

500,00

4300

Zakup usług pozostałych

0,00

500,00

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

0,00

101 657,00

2320

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania
bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego

0,00

1 500,00

2360

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu
terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na
finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do
realizacji organizacjom prowadzącym działalność
pożytku publicznego

0,00

10 000,00

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

0,00
0,00

400,00
400,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

0,00

400,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

0,00

30 000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

+7 657,00

13 257,00

4300 Zakup usług pozostałych

+25 000,00

39 500,00

4410

Podróże służbowe krajowe

0,00

200,00

4430

Różne opłaty i składki

0,00

200,00

4610

Koszty postępowania sądowego
i prokuratorskiego

0,00

4 300,00

4700

Szkolenia pracowników nie będących członkami
korpusu służby cywilnej

0,00

1 500,00

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne

0,00

0,00

+32 657,00

102 657,00

Razem

Przewodniczący Rady

Marek Jeromin

Załącznik nr 4 do
Uchwały nr…..
Rady Gminy Suwałki
z dnia 27lutego 2018 roku
Plan dochodów i plan wydatków
związanych z realizacją zadań określonych
w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
w 2018 roku
Plan dochodów
Dział Rozdział
1

2

§

Nazwa

3

4

900
90002

Zmiana

Plan
dochodów
na 2018 rok po
zmianie
5

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

0,00

872 300,00

Gospodarka odpadami

0,00

872 300,00

0,00

872 300,00

0,00

872 300,00

+96 848,00

969 148,00

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez
0490 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie
odrębnych ustaw
Razem
Środki finansowe niewykorzystane z 2017 roku

Plan wydatków
Dział Rozdział
1

2

§

Nazwa

3

4

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
90002

Gospodarka odpadami

Zmiana

Plan wydatków
na 2018 rok po
zmianie
5

0,00

969 148,00

0,00

969 148,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

0,00

97 000,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

0,00

8 568,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

0,00

18 060,00

4120 Składki na Fundusz Pracy

0,00

2 590,00

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
4140
Niepełnosprawnych

0,00

2 520,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia

0,00

7 000,00

4280 Zakup usług zdrowotnych

0,00

180,00

+34 950,00

827 650,00

0,00

200,00

4300 Zakup usług pozostałych
4410 Podróże służbowe krajowe
4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych

0,00

2 380,00

4700

Szkolenia pracowników nie będących członkami
korpusu służby cywilnej

0,00

3 000,00

Razem

+34 950,00

Przewodniczący Rady
Marek Jeromin

969 148,00

Załącznik nr 5 do
Uchwały nr …….
Rady Gminy Suwałki
z dnia 27 lutego 2018 r.

Wyjaśnienia w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2018 rok
Po stronie planu dochodów wprowadzono zmiany m.in. z tytułu:
- zwiększono dochody z tytułu planowanej do otrzymania dotacji na dofinansowanie
prowadzenia oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i na inne formy
wychowania przedszkolnego,
- zwiększono dochody z tytułu wniesionych płatności przez mieszkańców gminy na zakup i
montaż kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w
Gminie Suwałki,
Po stronie planu wydatków wprowadzono zmianę m.in. z tytułu:
- zwiększono środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w budżecie GZEAS,
- w jednostkach oświatowych przesunięto środki na wynagrodzenia i pochodne od
wynagrodzeń z wydatków szkół podstawowych na te same wydatki w oddziałach
przedszkolnych oraz zwiększono wydatki w oddziałach przedszkolnych w szkołach
podstawowych i na inne formy wychowania przedszkolnego do wysokości planowanej do
otrzymania dotacji,
-

przesunięto

środki

w

ramach

budżetu

GOPS

na

zakup

komputera

wraz

z

oprogramowaniem oraz na remont kserokopiarki,
- do wysokości niewykorzystanych środków za 2017 rok związanych z realizacją zadań
określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminachoraz związanych z
realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, zwiększono plan wydatków poszczególnych programów w 2018
roku,
- w związku z planowanym wydaniem wydawnictwa albumowego dotyczącego historii Gminy
Suwałki zaplanowano środki na sporządzenie zawartości merytorycznej albumu oraz
zaplanowano środki na wykonanie opracowań dokumentów niezbędnych do złożenia
wniosku na budowę boiska wielofunkcyjnego w Starym Folwarku.
Przewodniczący Rady
Marek Jeromin

Załącnik Nr 2
do Zarządzenia Nr 308/18
Wójta Gminy Suwałki
z dnia 19 lutego 2018 r.
Projekt

Uchwała Nr ……/…/18
RADY GMINY SUWAŁKI
z dnia .. ……….. 2018 r.

zmieniająca uchwałę Nr V/37/15 Rady Gminy Suwałki z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie
ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów,
logopedów i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę
Suwałki
Na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 3 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982
r. Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1189, poz. 2203) Rada Gminy Suwałki uchwala, co
następuje:
§ 1. Zmienia się § 1ust.1 uchwały Nr V/37/15 Rady Gminy Suwałki z dnia 24 marca 2015 r.
w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów,
logopedów i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Suwałki
( Dz. Urz. Woj. Podlaskiego poz. 1089), który otrzymuje następujące brzmienie:
„ 1. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów
i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Suwałki w pełnym
wymiarze godzin zajęć wynosi 22 godziny.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suwałki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2018 r.

Przewodniczący Rady

Marek Jeromin

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 308/18
Wójta Gminy Suwałki
z dnia 19 lutego 2018 r.
PROJEKT

UCHWAŁA NR …...… /18
RADY GMINY SUWAŁKI
z dnia ……lutego 2018 r.

w sprawie przyjęcia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 11 i art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1875, poz. 2232, z 2018r. poz. 130)
w związku z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych
(Dz. U. z 2017r. poz. 681) Rada Gminy Suwałki uchwala, co następuje:
§1.
1. Gmina Suwałki wyraża zgodę na przyjęcie w roku 2018 od Wojewody Podlaskiego,
obowiązku bieżącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy
Suwałki.
2. Wykonanie zadania, o którym mowa w ust.1, nastąpi w ramach otrzymanych na ten
cel środków finansowych przekazanych Gminie Suwałki przez Wojewodę
Podlaskiego.
3. Zadania realizowane przez Gminę Suwałki w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy
wojennych oraz zasady rozliczania dotacji przez Wojewodę Podlaskiego określi
porozumienie zawarte pomiędzy Wojewodą Podlaskim a Gminą Suwałki.
4. Upoważnia się Wójta Gminy Suwałki do zawarcia z Wojewodą Podlaskim
porozumienia, o którym mowa w ust. 3.
§2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suwałki.
§3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Marek Jeromin

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 308/18
Wójta Gminy Suwałki
z dnia 19 lutego 2018 r.

PROJEKT

UCHWAŁA NR / /18
RADY GMINY SUWAŁKI
z dnia …………. 2018 r.
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Suwałki w 2018 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2017r., poz. 1875, poz.2232) i art. 11a ust. 1, 2, 4, 5 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2017 poz. 1840),Rada Gminy Suwałki uchwala, co
następuje:
§ 1. Przyjmuje się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Suwałki w 2018 r.w brzmieniu określonym
w załączniku do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suwałki.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Marek Jeromin

Załącznik do Uchwały Nr ………….
Rady Gminy Suwałki
z dnia …………2018r.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Suwałki w 2018 roku

Rozdział 1.
Cele programu
§ 1. Celem programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Suwałki w 2018 r. zwanego programem jest:
1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;
2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;
3) odławianie bezdomnych zwierząt;
4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt;
5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
6) usypianie ślepych miotów;
7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;
8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt.

Rozdział 2.
Sposób realizacji celów programu
§ 2. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt. Gmina
Suwałki nie posiada własnego schroniska więc podpisała umowę z Schroniskiem Hodowlą
Psów Rasowych Schronisko – „SIANOŻĘĆ” ul. Sianożęć 3A, 16-402 Suwałki, na przyjęcie
psów, przechowywanie, karmienie, właściwego ich traktowania, zapewnienia im opieki,
nadzoru weterynaryjnego i prowadzenia ewidencji zwierząt.
§ 3. Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie. Opieka nad wolno
żyjącymi kotami sprawowana będzie w przypadku pojawienia się kotów na terenie gminy
i otrzymaniu informacji o miejscu ich przebywania. Pomoc potrzebującym zwierzętom
polegać będzie na dokarmianiu suchą karmą wykładaną w miejscach przebywania kotów.
§ 4. Odławianie bezdomnych zwierząt. Odławianie bezdomnych zwierząt na terenie
Gminy Suwałki ma charakter stały i odbywa się stosownie do napływających od
mieszkańców i instytucji informacji o bezdomnych zwierzętach. Bezdomne zwierzęta
odławiane przez pracowników Urzędu Gminy Suwałki, oraz przez przedsiębiorcę
prowadzącego schronisko, z którym Gmina Suwałki ma podpisaną umowę na odbiór i opiekę
nad bezdomnymi zwierzętami. Zwierzęta po odłowieniu przekazywane są do schroniska.

§ 5. Obligatoryjna kastracja albo sterylizacja zwierząt w schroniskach dla zwierząt. W
celu ograniczenia populacji bezdomnych zwierząt planuje się obligatoryjną sterylizację albo
kastrację zwierząt odłowionych na terenie gminy i trafiających do schroniska co powinno
ograniczyć problem niekontrolowanego rozmnażania się zwierząt. Pies, który opuszcza
schronisko będzie poddany zabiegowi kastracji bądź sterylizacji oraz wszczepieniu „chipa”.
Odłów i sterylizacja wolno żyjących kotek oraz kastracja wolno żyjących kocurów
z wykonaniem zabiegu i trwałym oznakowaniem z odwiezieniem na miejsce wcześniejszego
ich pobytu.
§ 6. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt. Właściciel schroniska będzie
czynił starania o poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt przebywających
w schronisku. Psy odłowione z terenu Gminy Suwałki właściciel schroniska będzie
przekazywał do adopcji nowym właścicielom.
§ 7. Usypianie ślepych miotów. W oparciu o art. 6 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o ochronie zwierząt dopuszcza się w określonych przypadkach usypianie ślepych
miotów bezdomnych zwierząt. Czynność ta będzie wykonana przez lekarza weterynarii
pracującego w schronisku „Sianożęć” Suwałki.
§ 8. Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt
gospodarskich. Została podpisana umowa z gospodarstwem w miejscowości Osinki 39, 16402 Suwałki na przyjęcie bezdomnych zwierząt gospodarskich, które zapewni zwierzęciu
właściwe warunki bytowania.
§ 9. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt. Została podpisana umowa z Gabinetem Weterynaryjnym
w miejscowości Taciewo 33, 16-402 Suwałki w zakresie całodobowej opieki weterynaryjnej
w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt bezdomnych.
§ 10. Realizację zadań, o których mowa w art. 11a ust. 2 pkt 3, pkt 4, pkt 5 i pkt 6 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt będzie wykonywał podmiot prowadzący
schronisko „SIANOŻĘĆ a usypianie ślepych miotów, wykonanie sterylizacji i kastracji psów
i kotów wykonywać będzie lekarz weterynarii pracujący w schronisku
„Sianożęć”
w Suwałkach.

Rozdział 3.
Finansowanie działań
§ 11. 1. Koszty realizacji programu ponosi Gmina Suwałki.
2. Gmina Suwałki w roku 2018 na cel związany z bezdomnością i opieką psów
w schronisku zamierza przeznaczyć środki finansowe w wysokości 297 760,00 zł, w tym:
1) pobyt psów w schronisku, właściwe traktowanie i odżywianie, zapewnienie opieki
i nadzoru weterynaryjnego, prowadzenie ewidencji zwierząt, podejmowanie działań
zmierzających do adopcji psów, wykonanie kastracji i sterylizacji kotów i psów
i wszczepieniu „chipa” oraz odłów poza godz. pracy urzędu, w dni wolne od pracy,
w niedziele i święta oraz w dni robocze w przypadku braku możliwości odłowienia przez
pracowników Urzędu Gminy oraz całodobowa opieka weterynaryjna w przypadku
zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt na zgłoszenie zamawiającego lub policji –
291 060,00 zł
2) pomieszczenie gospodarcze dla zwierząt gospodarskich. Zapewnienie właściwych
warunków bytowania (pasza, opieka weterynaryjna) – 4 200,00 zł;
3) dokarmianie kotów – 2 500,00 zł.

3. Środki finansowe będą wydawane poprzez zlecanie świadczenia usług i dostaw
zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 308/18
Wójta Gminy Suwałki
z dnia 19 lutego 2018 r.
PROJEKT

UCHWAŁA NR …/…/2018
RADY GMINY SUWAŁKI
z dnia …………. 2018 r.
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na zmianę
systemu ogrzewania w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Suwałki.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232, z 2018 r. poz. 130) oraz art. 403 ust. 2, ust. 3, ust. 4
pkt 1 lit. a), ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z
2017 r. poz. 519, poz. 785, poz. 898, poz. 1089, poz. 1529, poz. 1566, poz. 1888, poz. 1999,
poz. 2056, poz. 2290, z 2018 r. poz. 9, poz. 88) Rada Gminy Suwałki uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Określa się zasady udzielania dotacji dla osób fizycznych na dofinansowanie
kosztów inwestycji związanych ze zmianą systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne
w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Suwałki.
2. Dotacja, o której mowa w ust. 1, dotyczy systemów ogrzewania, opartych na paliwie
stałym, które stanowią trwałe wyposażenie lokalu mieszkalnego, albo budynku mieszkalnego,
tj. piec/kocioł musi być trwale związany z podłożem lub ścianą, np. jest przymurowany,
przyspawany, a w przypadku kotła połączony z kominem i instalacją centralnego ogrzewania.
§ 2. Ilekroć w uchwale użyty został zwrot:
1) stare źródło ciepła – należy przez to rozumieć niskowydajny, nie ekologiczny kocioł na
paliwo stałe centralnego ogrzewania, bądź piece kaflowe, w przypadku gdy na nieruchomości
nie istnieje instalacja centralnego ogrzewania;
2) nowe źródło ciepła – należy przez to rozumieć:
a) kocioł opalany paliwami stałymi – kocioł posiadający certyfikat zgodności z normą
PN-EN 303-5 spełniający wymagania klasy 5 – dla źródeł opalanych paliwami
stałymi. Kocioł powinien być wyposażony w automatyczny podajnik paliwa (nie
dotyczy kotłów zgazowujących) i nie może posiadać rusztu awaryjnego ani
elementów umożliwiających jego zamontowanie;
b) kocioł olejowy lub gazowy – kocioł o sprawności większej niż 80% (sprawność dla
obciążenia częściowego 0,3 Pn i średniej temp. wody 50oC) spełniający warunki
z rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 października 2005 r.
w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących efektywności nowych wodnych
kotłów grzewczych opalanych paliwa ciekłymi lub gazowymi (Dz. U. z 2005 r.
Nr 218, poz. 1846 z późn. zm.);
c) kocioł elektryczny;
3) dotacja – należy przez to rozumieć dotację celową (tj. kwotę środków) z budżetu
Gminy Suwałki przyznaną jednorazowo na realizację pojedynczej inwestycji, na zasadach
określonych w niniejszej uchwale.

§ 3. 1. Udzielenie dotacji następuje na wniosek. Wzór wniosku o udzielenie dotacji stanowi
załącznik do niniejszej uchwały.
2. Wnioskodawca może ubiegać się o uzyskanie dotacji na realizację inwestycji, o której
mowa w § 1, planowanej do wykonania, dotyczącej nieruchomości zlokalizowanych
w granicach administracyjnych Gminy Suwałki.
3. Dotacja może być udzielona wyłącznie, na dofinansowanie tzw. kosztów
kwalifikowanych inwestycji, w szczególności:
1) kosztów trwałej likwidacji starego źródła ciepła opartego na paliwie stałym;
2) kosztów zakupu i montażu nowego źródła ciepła;
3) kosztów zakupu, montażu, wymiany lub modernizacji wewnętrznej instalacji
związanej z nowym źródłem ciepła;
4) kosztów związanych z adaptacją pomieszczenia do wymogów związanych z instalacją
nowego źródła ciepła (zakres prac nie może przekraczać niezbędnych robót związanych
z instalacją nowego źródła ciepła);
5) kosztów modernizacji systemu odprowadzania spalin niezbędnego do prawidłowego
funkcjonowania nowego źródła ciepła;
4. Dotacja nie może być wykorzystana na:
1) budowę zewnętrznych sieci ciepłowniczych i gazowych;
2) zakup urządzeń grzewczych niestanowiących trwałego wyposażenia budynku (lokali),
w tym na zakup przenośnych urządzeń grzewczych;
3) na wymianę, istniejącego w budynku źródła ciepła, spełniającego normy określone
w § 2 pkt 2;
4) na instalowanie źródeł ciepła w nowo budowanych obiektach;
5) na wymianę źródeł ciepła w obiektach zaliczanych do samowoli budowlanej;
6) refundację wydatków poniesionych przed datą zawarcia umowy na udzielenie dotacji.
5. Dotacja może zostać udzielona właścicielom oddanych do użytku jednorodzinnych
budynków mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Suwałki. W przypadku kilku
współwłaścicieli budynku mieszkalnego wymagana jest zgoda wszystkich współwłaścicieli
na wykonanie powyższej inwestycji i przekazanie dotacji na konto jednego z nich.
§ 4. Dotacja na realizację pojedynczej inwestycji, o której mowa w § 1, będzie udzielana
w wysokości 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych, o których mowa § 3 ust. 3, jednak
nie więcej niż 5000,00 zł brutto.
§ 5. 1. Dotacją na realizację inwestycji, określonej w § 1 ust. 1, mogą być objęte tylko
urządzenia fabrycznie nowe, z gwarancją, które zostały zamontowane po raz pierwszy,
spełniające wszelkie konieczne normy i dopuszczone do użytkowania na terenie Polski.
2. Dotacja nie może pokrywać wydatków przeznaczonych na ten sam cel, finansowanych
z innych bezzwrotnych źródeł.
3. Informacja o wysokości kwoty przeznaczonej w budżecie gminy na realizację inwestycji
o której mowa w § 1, podawana będzie corocznie w ogłoszeniu o naborze wniosków
o udzielenie dotacji.
4. Przyznawanie dotacji, w danym roku budżetowym, odbywa się do wysokości kwoty
zarezerwowanej na ten cel w budżecie Gminy Suwałki.

§ 6. 1. Wnioski o udzielenie dotacji celowej będą rozpatrywane według kolejności ich
wpływu do Urzędu Gminy Suwałki, do momentu wyczerpania się środków przeznaczonych
na ten cel w uchwale budżetowej.
2. Realizacja inwestycji objętej wnioskiem musi nastąpić w roku przyznania dotacji.
§ 7. 1. Nabór wniosków rozpoczyna się po podaniu przez Wójta Gminy Suwałki
do publicznej wiadomości ogłoszenia o naborze.
2. Ogłoszenie o naborze wniosków w danym roku budżetowym będzie zamieszczone
w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Suwałki, na stronie internetowej Gminy Suwałki,
na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Suwałki oraz przesłane sołtysom wsi.
3. Warunkiem udzielenia dotacji jest niezaleganie przez wnioskodawcę w podatkach
i opłatach lokalnych na rzecz Gminy Suwałki.
4. Złożone wnioski o udzielenie dotacji zostaną poddane ocenie spełnienia wymogów
formalnych przez wydział merytoryczny Urzędu Gminy Suwałki.
5. W przypadku braków formalnych wniosku lub braku wymaganych załączników, Urząd
Gminy Suwałki jednorazowo wezwie wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie 7 dni
z pouczeniem, że nie usunięcie tych braków spowoduje pozostawienie wniosku bez
rozpatrzenia. Rozpatrzenie wniosku następuje po jego uzupełnieniu.
6. Wniosek o udzielenie dotacji, niespełniający wymogów formalnych i nieuzupełniony
w trybie opisanym w ust. 5, zostanie odrzucony, a wnioskodawca o tym powiadomiony.
7. W przypadku, gdy wniosek nie zakwalifikuje się ze względu na wyczerpane środki,
o których mowa w § 5 ust. 4, Wójt Gminy Suwałki zawiadamia wnioskodawcę o wpisaniu
wniosku na listę rezerwową.
8. W przypadku, gdy zakwalifikowany wnioskodawca zrezygnuje z realizacji inwestycji,
o której mowa w § 1, bądź zaoszczędzone zostaną w budżecie środki finansowe na ten cel,
to zostanie zakwalifikowany według kolejności wniosek z listy rezerwowej.
9. W przypadku zakwalifikowania wniosku do przyznania dotacji Wójt Gminy Suwałki
zawiadamia wnioskodawcę o terminie podpisania umowy o udzielenie dotacji.
10. Niezgłoszenie się wnioskodawcy w wyznaczonym terminie w celu podpisania umowy
o udzielenie dotacji, uznaje się za rezygnację wnioskodawcy.
11. Wnioskodawca zobowiązany jest do realizacji inwestycji, o której mowa w § 1,
po zawarciu umowy o udzielenie dotacji, w terminie, zakresie i na zasadach w niej
określonych.
§ 8. 1. Dotacja celowa udzielana będzie jednorazowo zgodnie z umową o udzielenie
dotacji.
2. Po zakończeniu inwestycji, o której mowa w § 1, wnioskodawca składa do Urzędu
Gminy Suwałki wniosek o wypłatę dotacji w terminie określonym umową, nie później niż do
dnia 16 listopada danego roku kalendarzowego, wraz z dokumentami potwierdzającymi
wykonanie inwestycji, obejmującymi:
1) kopie rachunków bądź faktur VAT (oryginały do wglądu) potwierdzającymi
w szczególności wykonanie inwestycji i poniesienie kosztów kwalifikowanych, na które
przyznana została dotacja (wystawione na wnioskodawcę po dacie zawarcia umowy);
2) certyfikat zgodności z normą PN-EN 303-5 kotła na paliwo stałe spełniający
wymagania klasy 5; dodatkowo dokument potwierdzający wyposażenie kotła
w automatyczny podajnik paliwa (nie dotyczy kotłów zgazowujących) i nieposiadanie
przez kocioł rusztu awaryjnego ani elementów umożliwiających jego zamontowanie;

3) dokument potwierdzający, że instalowany kocioł olejowy lub gazowy posiada
sprawność większą niż 80% i spełnia warunki zawarte w rozporządzeniu Ministra
Gospodarki i Pracy z dnia 20 października 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań
dotyczących efektywności nowych wodnych kotłów grzewczych opalanych paliwami
ciekłymi lub gazowymi (Dz.U. z 2005 r. Nr 218, poz. 1846 z późn. zm.);
4) dokumentację fotograficzną przedstawiającą stan po realizacji inwestycji, o której
mowa w § 1;
5) oświadczenie o trwałej likwidacji starego źródła ciepła opartego na paliwie stałym
oraz oświadczenie, że inwestycja została wykonana zgodnie z zawartą umową oraz
niniejszą uchwałą.
3. Złożone wnioski o wypłatę dotacji zostaną poddane ocenie spełnienia wymogów
formalnych. Oceny wniosków dokonają pracownicy referatu merytorycznego Urzędu
Gminy Suwałki w terminie 14 dni od daty ich wpływu do Urzędu Gminy Suwałki.
4. W przypadku stwierdzenia niespełnienia wymogów formalnych wniosku o wypłatę
dotacji wnioskodawca zostanie jednorazowo pisemnie wezwany do uzupełnienia wniosku.
Rozpatrzenie wniosku nastąpi po jego uzupełnieniu.
5. W przypadku wniosków o wypłatę dotacji, spełniających wymogi formalne, mogą być
dokonane dodatkowo oględziny wykonanej inwestycji.
6. Podstawą wypłaty dotacji po zakończeniu realizacji inwestycji i przedłożeniu
dokumentów, o których mowa w § 8 ust. 2, będzie zatwierdzony przez pracowników referatu
merytorycznego Urzędu Gminy Suwałki wniosek o wypłatę dotacji.
7. Dotujący zastrzega sobie prawo w szczególności do kontroli realizacji inwestycji
i potwierdzenia komisyjnego odbioru inwestycji, o której mowa § 1.
§ 9. Traci moc uchwała nr XXXIX/337/18 Rady Gminy Suwałki z dnia 30 stycznia
2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na zmianę
systemu ogrzewania w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Suwałki (Dz. Urz. Woj.
Podlaskiego poz. 826).
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suwałki.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Marek Jeromin

Załącznik do Uchwały Nr…../…../18
Rady Gminy Suwałki
z dnia………..2018 roku
Suwałki, dnia………………….
………………………….
(imię nazwisko)
………………………….
………………………….
(adres zamieszkania)
………………………….
(telefon)

URZĄD GMINY SUWAŁKI
ul. Świerkowa 45
16-400 Suwałki
WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI
Stosownie do Uchwały nr ………………… Rady Gminy Suwałki z dnia
………………. 2018 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu
gminy na zmianę systemu ogrzewania w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Suwałki
(Dz. Urz. Woj. Podlaskiego poz…………………...), zwanej dalej uchwałą składam wniosek
o udzielenie dotacji celowej w ………….. roku ze środków budżetu Gminy Suwałki w celu
wykonania inwestycji związanej ze zmianą systemu ogrzewania na ogrzewanie
proekologiczne w budynku mieszkalnym na terenie Gminy Suwałki.
I.

Charakterystyka inwestycji.
1. Wymiana aktualnie używanego, starego źródła ciepła, na nowe o parametrach
technicznych, o których mowa w § 2 pkt 2 uchwały:
Kocioł opalany paliwami stałymi (kocioł posiadający certyfikat zgodności z normą
PN-EN 303-5 spełniający wymagania klasy 5 – dla źródeł opalanych paliwami
stałymi. Kocioł powinien być wyposażony w automatyczny podajnik paliwa (nie
dotyczy kotłów zgazowujących) i nie może posiadać rusztu awaryjnego ani elementów
umożliwiających jego zamontowanie),
Kocioł olejowy (kocioł o sprawności większej niż 80% (sprawność dla obciążenia
częściowego 0,3 Pn i średniej temp. wody 50oC) spełniający warunki zawarte w
rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 października 2005 r. w sprawie
zasadniczych wymagań dotyczących efektywności nowych wodnych kotłów
grzewczych opalanych paliwa ciekłymi lub gazowymi,
Kocioł gazowy (kocioł o sprawności większej niż 80% (sprawność dla obciążenia
częściowego 0,3 Pn i średniej temp. wody 50oC) spełniający warunki zawarte w
rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 października 2005 r. w sprawie
zasadniczych wymagań dotyczących efektywności nowych wodnych kotłów
grzewczych opalanych paliwa ciekłymi lub gazowymi),
Kocioł elektryczny,

2. Planowana przez wnioskodawcę
…………………………….zł
II.

wysokość

kosztów

realizacji

inwestycji

Dane wnioskodawcy
1. Nazwisko, imię ……….…………….…………………………………………………...
2. PESEL…………………………………………………………….……………………..
3. Telefon………………………………………….……………………………………….
4. Lokalizacja inwestycji...…………………………………………………………………
5. Nr działki na której będzie realizowana inwestycja……………………………………..
6. Numer rachunku bankowego, na który powinna zostać przekazana dotacja na
inwestycję:…………………………..…………………………………………………..
7. Tytuł prawny do nieruchomości na której będzie realizowana inwestycja:
własność / współwłasność
W przypadku współwłaścicieli wnioskodawca dodatkowo winien posiadać i przedłożyć
wraz z niniejszym wnioskiem zgodę wszystkich współwłaścicieli nieruchomości na
realizację inwestycji w tym i podpisanie umowy o udzielenie dotacji i przekazanie dotacji
na rachunek bankowy jednego ze współwłaścicieli.

III.
IV.

V.
VI.
1)
2)
3)
4)

Planowany termin rozpoczęcia i zakończenia inwestycji:
……….……………………………………………………………………..……………
Oświadczam, że:
1. Znana jest mi treść Uchwały nr ………………… Rady Gminy Suwałki z dnia
………………. 2018 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej
z budżetu gminy na zmianę systemu ogrzewania w budynkach mieszkalnych na
terenie Gminy Suwałki (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego poz…………).
2. Jestem świadomy, że złożenie niniejszego wniosku nie jest jednoznaczne
z otrzymaniem dotacji na inwestycję.
3. Jestem świadomy, że Urząd Gminy Suwałki ma prawo do kontroli realizacji
inwestycji i potwierdzenia komisyjnego odbioru inwestycji.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie
z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.
Wykaz dokumentów, których złożenie przez Wnioskodawcę jest wymagane wraz
z niniejszym wnioskiem:
Oświadczenie o zakresie planowanej inwestycji.
W przypadku współwłasności nieruchomości - zgoda wszystkich współwłaścicieli
nieruchomości na wykonanie inwestycji i podpisanie umowy o udzielenie dotacji.
Oświadczenie, że inwestycja nie jest finansowana z innych bezzwrotnych źródeł.
Oświadczenie o niezaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych na rzecz Gminy
Suwałki.

………………………………………….
(data i czytelny podpis wnioskodawcy)

Załącznik nr 1
do wniosku o udzielenie dotacji

Suwałki, dnia………………….
………………………….
(imię nazwisko)
………………………….
………………………….
(adres zamieszkania)
………………………….
(telefon)

URZĄD GMINY SUWAŁKI
ul. Świerkowa 45
16-400 Suwałki
Oświadczam, iż zakres planowanej inwestycji będzie obejmował poniższe prace
stosownie do § 3 ust. 3 uchwały Nr ……………… Rady Gminy Suwałki
z dnia ……………. 2018 roku (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego poz……………..):
Lp.

Rodzaj prac

Koszt brutto (zł)

1.
2.
3.
4.
Razem

…………………………………………
(data i czytelny podpis wnioskodawcy)

Załącznik nr 2
do wniosku o udzielenie dotacji
Suwałki, dnia………………….
………………………….
(imię nazwisko)
………………………….
………………………….
(adres zamieszkania)
………………………….
(telefon)

URZĄD GMINY SUWAŁKI
ul. Świerkowa 45
16-400 Suwałki
Zgoda wszystkich współwłaścicieli nieruchomości na wykonanie inwestycji
i podpisanie umowy o udzielenie dotacji
My niżej podpisani:
…………………………………………………………………………………………………...
(imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania)

…………………………………………………………………………………………………...
(imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania)

…………………………………………………………………………………………………...
(imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania)

…………………………………………………………………………………………………...
(imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania)

będący współwłaścicielami nieruchomości……………………………………………………..
(adres nieruchomości)

stosownie do § 3 ust. 5 Uchwały Nr……………. Rady Gminy Suwałki z dnia ……………
2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na zmianę
systemu ogrzewania w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Suwałki (Dz. Urz. Woj.
Podlaskiego poz…………), zwanej dalej uchwałą, wyrażamy zgodę na wykonanie inwestycji
zgodnie z wnioskiem w tym na podpisanie umowy o udzielenie dotacji na realizację
inwestycji i przekazanie dotacji na rachunek bankowy Pani/Pana………………………...……
numer:……..……………………………….……………………………………………………
Jednocześnie upoważniamy …………………………………………………….. stosownie do
(imię i nazwisko)

§ 8 ust. 2 uchwały do złożenia wniosku o wypłatę dotacji oraz podpisywania w naszym
imieniu wszelkich dokumentów związanych z realizacją i rozliczeniem inwestycji.
………………………
……..………………………
miejscowość, data

czytelny podpis współwłaściciela

………………………

……..………………………

miejscowość, data

czytelny podpis współwłaściciela

………………………

……..………………………

miejscowość, data

czytelny podpis współwłaściciela

………………………

……..………………………

miejscowość, data

czytelny podpis współwłaściciela

Załącznik nr 3
do wniosku o udzielenie dotacji

Suwałki, dnia………………….
………………………….
(imię nazwisko)
………………………….
………………………….
(adres zamieszkania)
………………………….
(telefon)

URZĄD GMINY SUWAŁKI
ul. Świerkowa 45
16-400 Suwałki

Oświadczenie, że inwestycja nie jest finansowana
z innych bezzwrotnych źródeł

Ja niżej podpisany…………………………………… oświadczam, stosownie do § 5 ust. 2
uchwały nr ………………. Rady Gminy Suwałki z dnia ………………2018 r. (Dz. Urz.
Woj. Podlaskiego poz………), że jestem świadomy, iż dotacja nie może pokrywać wydatków
przeznaczonych na ten sam cel, finansowanych z innych bezzwrotnych źródeł.

…………………………….

……………………………

(miejscowość, data)

(czytelny podpis wnioskodawcy)

Załącznik nr 4
do wniosku o udzielenie dotacji
Suwałki, dnia………………….
………………………….
(imię nazwisko)
………………………….
………………………….
(adres zamieszkania)
………………………….
(telefon)

URZĄD GMINY SUWAŁKI
ul. Świerkowa 45
16-400 Suwałki
Oświadczenie o niezaleganiu w podatkach
i opłatach lokalnych na rzecz Gminy Suwałki
Ja niżej podpisany/na……………………………………………………………………………
(imię i nazwisko)
PESEL…………………………………………………………………………………………..
zamieszkały/ła…………………………………………………………………………………..
(adres)

oświadczam, że stosownie do § 7 ust. 3 uchwały nr ……………….. Rady Gminy Suwałki
z dnia ………………… 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej
z budżetu gminy na zmianę systemu ogrzewania w budynkach mieszkalnych na terenie
Gminy Suwałki (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego poz…….) nie zalegam w podatkach i opłatach
lokalnych na rzecz Gminy Suwałki.

…………………………….

…..………………………….

(miejscowość, data)

(czytelny podpis współwłaściciela)*

Pouczenie
Składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą podlega odpowiedzialności karnej zgodnie
z art. 233 Kodeksu karnego.

*- oświadczenie podpisuje każdy współwłaściciel nieruchomości oddzielnie

Projekt
Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 308/18 Wójta Gminy
Suwałki z dnia 19 lutego 2018 r.

UCHWAŁA NR ......../18
RADY GMINY SUWAŁKI
z dnia 27 lutego 2018 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części obrębu geodezyjnego Gawrych Ruda w Gminie Suwałki
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1875, poz. 2232, z 2018 r. poz. 130) oraz art. 14 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, poz. 1566) Rada Gminy Suwałki uchwala, co
następuje:
§ 1. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu
geodezyjnego Gawrych Ruda w Gminie Suwałki, zwanego dalej "planem".
§ 2. Granice obszaru objętego planem określono na załączniku graficznym.
§ 3. Integralną częścią uchwały, jest załącznik graficzny przedstawiający granice obszaru objętego planem.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suwałki.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Marek Jeromin

Id: FA838607-D625-4CE6-9AFB-99B54DC4296E. Projekt

Strona 1

Załącznik do Uchwały Nr ......../18
Rady Gminy Suwałki
z dnia 27 lutego 2018 r.

Id: FA838607-D625-4CE6-9AFB-99B54DC4296E. Projekt

Strona 1

UZASADNIENIE
do uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
części obrębu geodezyjnego Gawrych Ruda w Gminie Suwałki
Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego
Gawrych Ruda w Gminie Suwałki ma na celu umożliwienie wyznaczenia terenów zabudowy usługowej w
zakresie usług turystyczno-wypoczynkowych oraz uzupełnienie terenów mieszkaniowych na obszarze
objętym Uchwałą Nr XXXVII/323/06 Rady Gminy Suwałki z dnia 29 września 2006 roku w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Gawrych Ruda, w Gminie
Suwałki z póżn. zm., oraz umożliwienie zagospodarowania na obiekty turystyczne części gruntów rolnych
położonych bezpośrednio przy drodze powiatowej Nr 1150B na gruntach w granicach Wigierskiego Parku
Narodowego na obszarze objętym Uchwałą Nr XXXVII/322/06 Rady Gminy Suwałki z dnia 29 września
2006 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Gawrych
Ruda w Gminie Suwałki. Obecnie obowiązujące przeznaczenia planistyczne terenów analizowanych nie
spełniają dzisiejszych potrzeb inwestycyjnych i wymagań w zakresie zagospodarowania terenów.
Ustalenia nowego planu miejscowego winny umożliwiać zagospodarowanie przedmiotowych
terenów z wykorzystaniem ich walorów turystycznych w zgodności z zasadami zrównoważonego rozwoju.
Nowe zapisy dla gruntów rolnych winny umożliwiać budowę obiektów turystycznych np. wież
widokowych na potrzeby udostępnienia turystycznego Parku Narodowego.
Zasadne jest przyjęcie uchwały intencyjnej w przedmiotowym kształcie.
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