P R O T O K Ó Ł Nr I/06
z obrad I Sesji V Kadencji Rady Gminy Suwałki odbytej w dniu 23 listopada 2006 roku.
Obrady Sesji trwały od godz. 900 – 1105 w sali Urzędu Gminy Suwałki.
Senior Pan Józef Jankowski zwrócił się z prośbą do Pana Henryka Butkiewicza
o prowadzenie obrad sesji ze względu na pewne sprawy osobiste i stan zdrowia.
Obradom I Sesji V Kadencji Rady Gminy Suwałki przewodniczył Pan Henryk Butkiewicz
najstarszy wiekiem po seniorze.
W obradach uczestniczyli radni, sołtysi, Pan Tadeusz Chołko – Wójt Gminy, Pan Zbigniew
Mackiewicz – Sekretarz Gminy, Pani Danuta Bućko – Skarbnik Gminy, Pani Irena
Walendzewicz – Kierownik Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Admistracyjnego Szkół, Pani
Beata Skrocka – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach, Pan
Dariusz Saweliew – Kierownik Referatu ds. Polityki Społeczno-Gospodarczej, Pan Sławomir
Mitros – radca prawny, Pan Cezary Folejewski – radca prawny (listy obecności w załączeniu
do protokołu).
Porządek obrad
1. Otwarcie sesji.
2. Złożenie ślubowania przez radnych.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy:
a) zgłaszanie kandydatów na funkcję Przewodniczącego Rady Gminy,
b) powołanie Komisji Skrutacyjnej,
c) przeprowadzenie głosowania,
d) podjęcie uchwały stwierdzającej wybór.
5. Przejęcie przez Przewodniczącego Rady Gminy obowiązków prowadzenia sesji od
Radnego Seniora.
6. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Suwałki:
a) zgłoszenie kandydatów na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Gminy,
b) powołanie Komisji Skrutacyjnej,
c) przeprowadzenie głosowania,
d) podjęcie uchwały stwierdzającej wybór.
7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Suwałki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rolniczo-Gospodarczej Rady Gminy
Suwałki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Społecznej Rady Gminy Suwałki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia diety dla przewodniczących jednostek
pomocniczych.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych.
12. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów podatku
rolnego.
13. Podjęcie uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości.
14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.
15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłaty miejscowej.
16. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 r.
18. Zapytania i wolne wnioski.
19. Zamknięcie sesji.
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Ad. 1
Pan Henryk Butkiewicz otworzył obrady I Sesji Rady Gminy Suwałki. Podziękował za
powierzenie zaszczytnej funkcji i zapewnił, że dołoży starań aby obrady I sesji sprawnie
przebiegały.
Stwierdził, że zgodnie z listą obecności w sesji uczestniczy 15 radnych, co stanowi 100 %
ustawowego składu rady, wobec czego istnieje wymagane quorum do podejmowania
prawomocnych uchwał.
Powitał radnych, Wójta Gminy, Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy, kierowników jednostek,
sołtysów oraz pozostałych obecnych.
Uczczono minutą ciszy pamięć 23 górników, którzy zginęli w tragicznym wypadku w kopalni
„Halemba” w Rudzie Śląskiej.
Ad. 2
Radny Butkiewicz Henryk odczytał rotę ślubowania:
„Wierny konstytucji i prawu Rzeczypospolitej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego
sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej Gminy i jej
mieszkańców”.
Wyczytując kolejno nazwiska radnych, radni wstając wypowiadali słowo „ślubuję” dodając
słowa „tak mi dopomóż Bóg”.
Ad. 3
Porządek obrad sesji wraz z materiałami do poszczególnych punktów obrad wszyscy
otrzymali wcześniej.
Pan Henryk Butkiewicz – prowadzący obrady sesji zapytał, czy Radni chcieliby wnieść uwagi
bądź propozycje do proponowanego porządku obrad dzisiejszej sesji przygotowanego przez
zwołującego sesję przewodniczącego rady poprzedniej kadencji Pana Macieja Suchockiego.
Nie wniesiono uwag, poddał go więc pod głosowanie. Udział w głosowaniu wzięło 15
radnych. Za przyjęciem porządku obrad głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było. Zaproponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 4
Radny Henryk Butkiewicz zwrócił się z prośbą o zgłaszanie kandydatów na
Przewodniczącego Rady Gminy. Wyjaśnił, że osoby kandydujące nie mogą wchodzić w skład
komisji skrutacyjnej.
Radny Marek Jeromin zgłosił kandydaturę Pana Macieja Suchockiego. Radny Maciej
Suchocki wyraził zgodę.
W związku z brakiem dalszego zgłaszania radnych senior poddał pod głosowanie zamknięcie
listy kandydatów na przewodniczącego rady gminy. Za zamknięciem listy kandydatów
głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Rada Gminy
jednogłośnie zamknęła listę kandydatów na przewodniczącego Rady Gminy.
W sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy powołano Komisję Skrutacyjną
w składzie:
1. Radny Marek Jeromin
2. Radna Irena Hofman
3. Radny Jarosław Wudkiewicz
Za składem komisji głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie
było. Skład Komisji Skrutacyjnej został przyjęty jednogłośnie. Prowadzący obrady zwrócił
się do Komisji Skrutacyjnej o przygotowanie kart do głosowania i ogłosił 10 minut przerwy.
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Komisja Skrutacyjna przygotowała karty do głosowania w sprawie wyboru
Przewodniczącego Rady i zapoznała ze sposobem głosowania: „Głosuje się poprzez
postawienie jednego znaku X w odpowiedniej kratce przy nazwisku kandydata.
Niepostawienie znaku X oraz postawienie więcej niż jeden znak X traktuje się jako głos
nieważny”.
Przeprowadzono głosowanie tajne.
Po przeliczeniu głosów Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej - Pan Marek Jeromin odczytał
protokół głosowania. Na ogólną liczbę radnych 15, w głosowaniu brało udział 15 radnych.
Radny Maciej Suchocki uzyskał bezwzględną większość głosów i został wybrany na
stanowisko Przewodniczącego Rady Gminy Suwałki.
Prowadzący obrady odczytał i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyboru
Przewodniczącego Rady Gminy Suwałki. W głosowaniu brało udział 15 radnych Za
przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych nie było, wstrzymał się
1 radny. Rada Gminy podjęła UCHWAŁĘ Nr I/1/06 w sprawie wyboru Przewodniczącego
Rady Gminy Suwałki (uchwała, protokół z głosowania i karty z głosami w załączeniu do
protokołu).
Ad. 5
Radny Henryk Butkiewicz przekazał dalsze prowadzenie obrad dla Przewodniczącego Rady
Macieja Suchockiego.
Pan Maciej Suchocki podziękował za wybór i przejął prowadzenie obrad sesji.
Ad. 6
Pan Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady zwrócił się z prośbą o zgłaszanie kandydatów
na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy.
Na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Przewodniczący Rady zgłosił kandydaturę Pana
Henryka Butkiewicz. Radny Henryk Butkiewicz wyraził zgodę.
W związku z brakiem dalszego zgłaszania radnych Przewodniczący Rady poddał pod
głosowanie zamknięcie listy kandydatów na wiceprzewodniczącego rady gminy. Za
zamknięciem listy kandydatów głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących
się nie było. Rada Gminy jednogłośnie zamknęła listę kandydatów na przewodniczącego
Rady Gminy.
Do wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy jednogłośnie powołano ten sam skład
Komisji Skrutacyjnej jak przy wyborze na Przewodniczącego Rady Gminy.
Komisja Skrutacyjna przygotowała karty do głosowania w sprawie wyboru
Wiceprzewodniczącego Rady i zapoznała ze sposobem głosowania: „Głosuje się poprzez
postawienie jednego znaku X w odpowiedniej kratce przy nazwisku kandydata.
Niepostawienie znaku X oraz postawienie więcej niż jeden znak X traktuje się jako głos
nieważny”.
Przeprowadzono głosowanie tajne.
Przerwa – 5 minut.
Po przeliczeniu głosów Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej – Pan Marek Jeromin odczytał
protokół głosowania. Na ogólną liczbę radnych 15 radnych w głosowaniu brało udział 15
radnych. Ważnie oddanych głosów Henryk Butkiewicz otrzymał 15.
Radny Henryk Butkiewicz uzyskał bezwzględną większość głosów i został wybrany na
stanowisko Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Suwałki.
Przewodniczący odczytał i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyboru
Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Suwałki. W głosowaniu brało udział 15 radnych, za
przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie
było. Rada Gminy jednogłośnie podjęła UCHWAŁĘ Nr I/2/06 w sprawie wyboru
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Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Suwałki (uchwała, protokół z głosowania i karty
z głosami w załączeniu do protokołu).
Przewodniczący Rady Maciej Suchocki poprosił Wiceprzewodniczącego Rady Gminy
o zajęcie miejsca przy stole prezydialnym.
Nowo wybrany Wiceprzewodniczący Rady podziękował za wybór i traktuje ten wybór jako
dowód uznania i zaufania. Zapewnił, że wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie podczas
ostatniej pracy w radzie przez okres czterech lat będzie starał się jak najlepiej wykonywać
swoje obowiązki.
Pan Tadeusz Chołko – Wójt Gminy w imieniu własnym jak i urzędu pogratulował radnym
wyboru na tak zaszczytną funkcję społeczną i uważa, że współpraca pomiędzy Radą Gminy
a Wójtem Gminy będzie konstruktywna. Pogratulował Przewodniczącemu Rady
i Wiceprzewodniczącemu Rady za wybór na tak zaszczytne funkcje i wierzy, że wszystko
będzie robione dla dobra naszego społeczeństwa.
Pan Maciej Suchcki – Przewodniczący Rady podziękował dla Wójta Gminy za życzenia
w imieniu swoim własnym i radych oraz życzył dobrej współpracy. Pogratulował ta
wysokiego wyniku wyboru na wójta, ponad 80 % poparcia co świadczy o dużym zaufaniu
mieszkańców gminy.
Ad. 7
Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Suwałki.
Do Komisji Rewizyjnej Rady Gminy zgłoszono następujących kandydatów:
Radnego Marka Jeromina – wyraził zgodę.
Radną Irenę Barbarę Hofman – wyraziła zgodę.
Radnego Dariusza Krejpcio – wyraził zgodę.
Radnego Józefa Jankowskiego – wyraził zgodę.
Radnego Marka Huszczę – wyraził zgodę.
Przewodniczący Rady zapoznał z treścią projektu uchwały w sprawie powołania Komisji
Rewizyjnej Rady Gminy Suwałki i poddał pod głosowanie. Udział w głosowaniu brało 15
radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. Głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było. Rada Gminy jednogłośnie podjęła UCHWAŁĘ Nr I/3/06
w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Suwałki (uchwała w załączeniu do
protokołu).
Ad. 8
Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rolniczo-Gospodarczej Rady Gminy
Suwałki.
Do Komisji Rolniczo-Gospodarczej Rady Gminy zgłoszono następujących kandydatów:
Radnego Feliksa Złotnika – wyraził zgodę.
Radnego Henryka Butkiewicz – wyraził zgodę.
Radnego Adama Szczerbowskiego – wyraził zgodę.
Radnego Andrzeja Sofinowskiego – wyraził zgodę.
Przewodniczący Rady zapoznał z treścią projektu uchwały w sprawie powołania Komisji
Rolniczo-Gospodarczej Rady Gminy Suwałki i poddał pod głosowanie. Udział
w głosowaniu brało 15 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało15 radnych. Głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Rada Gminy jednogłośnie podjęła UCHWAŁĘ
Nr I/4/06 w sprawie powołania Komisji Rolniczo-Gospodarczej Rady Gminy Suwałki
(uchwała w załączeniu do protokołu).
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Ad. 9
Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Społecznej Rady Gminy Suwałki.
Do Komisji Społecznej Rady Gminy zgłoszono następujących kandydatów:
Radną Wiesławę Malinowską – wyraziła zgodę.
Radną Marię Warakomską – wyraziła zgodę.
Radnego Mariana Wiszniewskiego – wyraził zgodę.
Radnego Jarosława Wudkiewicz – wyraził zgodę.
Radnego Adama Nieszczerzewicz – wyraził zgodę.
Przewodniczący Rady zapoznał z treścią projektu uchwały w sprawie powołania Komisji
Społecznej Rady Gminy Suwałki i poddał pod głosowanie. Udział w głosowaniu brało 15
radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. Głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było. Rada Gminy jednogłośnie podjęła UCHWAŁĘ Nr I/5/06
w sprawie powołania Komisji Społecznej Rady Gminy Suwałki (uchwała w załączeniu do
protokołu).
Ad. 10
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia diety dla przewodniczących jednostek pomocniczych.
Pan Tadeusz Chołko – Wójt Gminy wyjaśnił, że sołtysi zasługują na podwyższenie diety
z kwoty 50 zł na 100 zł gdyż sołtys ponosi koszty na dojazdy do gminy, czy rozmowy
telefoniczne w celu powiadomienia wszystkich mieszkańców, organizację zebrań, bądź
załatwienia innych spraw.
Pan Maciej Suchocki Przewodniczący Rady zapoznał z treścią projektu uchwały w sprawie
ustalenia diety dla przewodniczących jednostek pomocniczych i poddał pod głosowanie.
Udział w głosowaniu brało 15 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych.
Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Rada Gminy jednogłośnie podjęła
UCHWAŁĘ Nr I/6/06 w sprawie ustalenia diety dla przewodniczących jednostek
pomocniczych (uchwała w załączeniu do protokołu).
Ad. 11
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych.
Przewodniczący Rady zapoznał z treścią projektu uchwały i poddał pod głosowanie. Udział
w głosowaniu brało 15 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. Głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Rada Gminy jednogłośnie podjęła UCHWAŁĘ
Nr I/7/06 w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych (uchwała w załączeniu do
protokołu).
P r z e r w a 1005-1015.
Ad. 12
Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów podatku rolnego.
Pani Danuta Bućko – Skarbnik Gminy wyjaśniła, iż do wyliczenia stawki podatku rolnego
w 2006 r. była przyjęta ustawowa średnia cena żyta (27,88 zł). Na 2007 rok zaproponowano
średnią cenę żyta w wysokości 33,20 zł zaś ustawowa stawka wynosi 35,52 zł.
Radni nie wnieśli uwag do przedłożonego projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej
ceny skupu żyta do celów podatku rolnego.
Pan Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. Udział
w głosowaniu brało 15 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało15 radnych. Głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Rada Gminy jednogłośnie podjęła UCHWAŁĘ
Nr I/8/06 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów podatku rolnego (uchwała
w załączeniu do protokołu).
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Rada Gminy jednogłośnie przyjęła zgodnie z załączoną informacją stawki podatku leśnego
w wysokości stawek ustawowych (głosowało 15 radnych: za 15 radnych, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było).
Ich wysokość wynosi:
- odnośnie art. 4 ust. 1 ustawy o podatku leśnych - 29,414 zł od 1 ha fizycznego;
- odnośnie art. 4 ust. 3 ustawy o podatku leśnym – 14,707 zł od 1 ha fizycznego.
Ad. 13
Podjęcie uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości.
Pani Danuta Bućko – Skarbnik Gminy wyjaśniła, że zgodnie z załączoną informacją do
projektu uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości zaproponowano wzrost stawek
podatku od nieruchomości średnio około 2 %.
Radni nie wnieśli uwag do przedłożonego projektu uchwały w sprawie stawek podatku od
nieruchomości.
Pan Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. Udział
w głosowaniu brało 15 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. Głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Rada Gminy jednogłośnie podjęła UCHWAŁĘ
Nr I/9/06 w sprawie stawek podatku od nieruchomości (uchwała w załączeniu do protokołu).
Ad. 14
Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.
Pani Danuta Bućko – Skarbnik Gminy poinformowała, że zgodnie z załączoną informacją do
projektu uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
zaproponowano wzrost stawek podatku od środków transportowych średnio o około 2%.
Radni nie wnieśli uwag do przedłożonego projektu uchwały w sprawie określenia stawek
podatku od środków transportowych
Pan Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. Udział
w głosowaniu brało 15 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. Głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Rada Gminy jednogłośnie podjęła UCHWAŁĘ
Nr I/9/06 w sprawie stawek podatku od środków transportowych (uchwała
w załączeniu
do protokołu).
Ad. 15
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłaty miejscowej.
Pan Tadeusz Chołko – Wójt Gminy zgłosił autopoprawkę do projektu uchwały w § 3 ust. 5
o zwiększenie wynagrodzenia dla inkasenta z 5 % na 10%. Stawka opłaty miejscowej została
zaproponowana w wysokości ustawowej tj. 1,74 zł.
Przewodniczący Rady pod głosowanie wprowadzenie autopoprawki do uchwały.
W głosowaniu brało udział 15 radnych. Za przyjęciem głosowało 15 radnych, głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Autopoprawka została przyjęta jednogłośnie.
Pan Maciej Suchocki - Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały wraz z wprowadzoną
autopoprawką i poddał pod głosowanie. Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za
przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie
było. Rada Gminy jednogłośnie podjęła UCHWAŁĘ NR I/10/06 w sprawie ustalenia opłaty
miejscowej (uchwała w załączeniu do protokołu).
Ad. 16
Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej.
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Pan Tadeusz Chołko – Wójt Gminy wyjaśnił, że zgodnie z załączoną informacją do projektu
uchwały w sprawie opłaty targowej zaproponowano zmniejszenie stawek opłaty targowej
w stosunku do roku 2006. Proponowana stawka na 2007 rok: - 15 zł za artykuły spożywcze
i przemysłowe; 45 zł za gastronomię; - 50 zł w przypadku wystąpienia obu opłat.
Radni nie wnieśli uwag do przedłożonego projektu uchwały w sprawie opłaty targowej.
Pan Maciej Suchocki - Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie opłaty targowej. Udział w głosowaniu brało 15 radnych Za przyjęciem uchwały
głosowało 15 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Rada Gminy
jednogłośnie podjęła UCHWAŁĘ Nr I/11/06 w sprawie opłaty targowej (uchwała
w załączeniu do protokołu).
Pan Tadeusz Chołko – Wójt Gminy wyjaśnił, że nie zaproponowano ustalenia nowych stawek
na 2007 r. w sprawie opłaty administracyjnej i stawek podatku od psa. W/w stawki będą
w 2007 r. obowiązywały w tej samej wysokości co w 2006 r.
Ad. 17
Pani Danuta Bućko – Skarbnik Gminy zwróciła się do Rady Gminy o przyjęcie dodatkowych
zmian do przedłożonego projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok:
- zwiększenie planu wydatków w rozdz.75095 §3030 o kwotę 2 400 zł - diety sołtysom;
Pan Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zaproponowaną zmianę
do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok. Udział w głosowaniu
wzięło 15 radnych. Za przyjęciem zmiany głosowało 15 radnych. Głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.
- zwiększenie planu wydatków w rozdz.01030 §2850 o kwotę 2 228 zł - na Podlaską Izbę
Rolniczą;
Pan Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zaproponowaną zmianę
do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok. Udział w głosowaniu
wzięło 15 radnych. Za przyjęciem zmiany głosowało 15 radnych. Głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.
- zmniejszenie wydatków w rozdz. 60016 § 4300 do kwoty 60 000 zł z wydatków odśnieżanie
dróg gminnych;
Pan Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zaproponowaną zmianę
do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok. Udział w głosowaniu
wzięło 15 radnych. Za przyjęciem zmiany głosowało 15 radnych. Głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.
- wprowadzenie dodatkowego Załącznika nr 3 – „Wieloletni program inwestycyjny Gminy
Suwałki na lata 2006-2013”, w którym to zadaniu pn. „ Realizacja energoooszczędnego
programu modernizacji systemu oświetlenia ulic i dróg gminy Suwałki, finanse
z uzyskanych oszczędności po zrealizowaniu prac, bez udziału środków finansowych
zaciągania lub poręczania kredytu przez zamawiającego oraz zapewnienie konserwacji
zmodernizowanego oświetlenia przez okres gwarancji inwestycji” zwiększono wartość
kosztorysową inwestycji o kwotę 11 000 zł.
Pan Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zaproponowaną zmianę
do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok. Udział w głosowaniu
wzięło 15 radnych. Za przyjęciem zmiany głosowało 15 radnych. Głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.
Pan Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 r. wraz z wprowadzonymi zmianami. Udział
w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. Głosów
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przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Podjęto zatem UCHWAŁĘ Nr I/13/06
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok (uchwała w załączeniu do protokołu)
Ad. 18
Zapytania i wolne wnioski.
Radny Jarosław Wudkiewicz – zapytał czy osoba, która ma działkę i nie jest rolnikiem
a posiada psa, który jest utrzymywany w celu pilnowania gospodarstwa musi płacić podatek
za psa.
Pani Danuta Bućko – wyjaśniła, że podatku od posiadania psów nie pobiera się:
- z tytułu posiadania psów utrzymywanych w celu pilnowania gospodarstw rolnych – po dwa
na każde gospodarstwo;
- od osób w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielnie gospodarstw domowe - od
jednego psa;
- z tytułu posiadania psów będących pomocą dla osób niepełnosprawnych,
(niewidomych, głuchoniemych, niedołężnych);
- od członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz
innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów
międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca pobytu stałego
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Rada gminy może wprowadzić, w drodze uchwały, inne niż wymienione w ustawie
zwolnienia przedmiotowe z podatku od posiadania psów.
Sołtys wsi Dubowo Pierwsze – czy nie można byłoby składować eternitu w miejscu po byłej
szkółce jest to teren ogrodzony.
Przewodniczący Rady – składowisko eternitu musi spełniać odpowiednie wymogi.
Tadeusz Chołko – Wójt Gminy chcieliśmy zrobić składowisko eternitu na terenie naszej
gminy jednak na dzień dzisiejszy jest to niemożliwe. Możemy jedynie monitować w tej
sprawie do władz centralnych o rozwiązanie problemu.
Ad. 19
Zamknięcia obrad dokonał Pan Maciej Suchocki Przewodniczący Rady, podziękował za
udział w obradach.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokołowała:
Halina Marcinkiewicz

Przewodniczący Rady
Maciej Suchocki
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