P R O T O K Ó Ł Nr V/07
z obrad V Sesji Rady Gminy Suwałki w dniu 20 marca 2007 roku.
Obrady Sesji trwały od godz. 900 – 1200 w sali Urzędu Gminy Suwałki.
Obrady V Sesji Rady Gminy Suwałki prowadził Przewodniczący Rady Gminy Suwałki
0Pan Maciej Suchocki.
W obradach uczestniczyli radni, sołtysi, Pan Tadeusz Chołko – Wójt Gminy, Pan Zbigniew
Mackiewicz – Sekretarz Gminy, Pani Danuta Bućko – Skarbnik Gminy, Pani Wanda Grygo –
Kierownik Referatu ds. Inwestycyjnych i Gospodarczych, Pani Irena Walendzewicz –
Kierownik Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego 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, Pani Wiesława Bezdziecka – Radna Powiatu, Pan Cezary Folejewski – radca prawny,
Pan Dariusz Siwicki – Z-ca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej
w Suwałkach, Pan Janusz Teresiński – Dyrektor TP S.A., Pan Sławomir Dąbkowski –
Stowarzyszenie AWA-Warszawa, Pan Marek Wasilewski – Budinort Sp. z o.o. (listy
obecności w załączeniu do protokołu).
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z V Sesji Rady Gminy.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy oraz z wykonania uchwał w okresie
między sesjami.
5. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy Suwałki.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Sprawozdanie z zakresu umorzonych wierzytelności oraz udzielonych ulg
w 2006 roku.
8. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach za
2006 rok.
9. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych Gminy Suwałki za 2006 rok.
10. Zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Wójta
Gminy Suwałki sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2006.
11. Zapoznanie z opinią Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Suwałki w sprawie wykonania
budżetu Gminy Suwałki za 2006 rok.
12. Zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Komisję
Rewizyjną Rady Gminy Suwałki wniosku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy
absolutorium.
13. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok oraz podjęcie uchwały
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Suwałki absolutorium z tytułu wykonania
budżetu Gminy Suwałki za 2006 rok.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Suwałki
na rok 2007.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia wyboru wspólnika
gminnej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
16. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
17. Wnioski i oświadczenia.
18. Zamknięcie obrad.
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Ad. 1
Pan Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady otworzył obrady V Sesji Rady Gminy i powitał
wszystkich zebranych. 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.
Ad. 2
Porządek obrad sesji z materiałami do poszczególnych punktów obrad wszyscy otrzymali
wcześniej.
Pan Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady zapytał, czy Radni chcieliby wnieść uwagi
bądź propozycje do przedstawionego porządku obrad.
Pan Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy w imieniu Wójta Gminy wystąpił z wnioskiem,
aby do porządku obrad wprowadzić:
- jako pkt 10. „Informacja z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Płocicznie Tartak”.
Sprawozdanie zostało przedłożone z zaproszeniem na sesję rady;
- jako pkt 17. „Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie realizacji obowiązków
wynikających z ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji
o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych
dokumentów (Dz. U. Nr 218, poz. 1592 z poźn. zm.) – wyjaśnił, że osoby urodzone przez
1 sierpnia 1972 r. pełniące funkcje publiczne mają obowiązek złożenia oświadczenia
lustracyjnego. W przypadku gminy jest to: wójt, skarbnik, sekretarz i radni. Do radnych
i wójta taka informacja wpłynie od wojewody z załączonym oświadczeniem, które należy
złożyć w ciągu 30 dni od dnia otrzymania. W przypadku skarbnika gminy organem
powołującym jest rada gminy w związku z tym rada gminy powinna dać delegacje czyli
upoważnienie dla Przewodniczącego Rady do wystąpienia o złożenie takiego
oświadczenia lustracyjnego.
- jako pkt 18. „Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Krzywe - wyjaśnił, że
przedmiotem planu będzie wyznaczenie i ustalenie zasad zagospodarowania działki
gminnej, na której zrealizowana zostanie inwestycja polegająca na budowie centrum
kulturalnego wsi Krzywe. Atrakcyjne położenia działki: w centralnej części wsi, oraz
dobre jej skomunikowanie powodują, że lokalizacja takiej inwestycji w tym miejscu jest
uzasadniona. Mieszkańcy Wsi Krzywe wyrazili swoją wolę i zainteresowanie
inwestowaniem na przedmiotowym terenie składając wnioski do urzędu Gminy.
Obowiązujący na ten teren miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie
umożliwia realizacji ww. inwestycji w pełnym zakresie. W związku z tym, celowe jest
podjęcie uchwały i przystąpienie do prac nad projektem planu.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie proponowane zmiany do porządku obrad.
Każdy wniosek został przegłosowany. W głosowaniu jawnym udział wzięło 15 radnych.
Za wprowadzeniem sprawozdania i uchwał do porządku obrad głosowało 15 radnych, głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było. W związku z tym zmiany do porządku obrad
zostały przyjęte. Następnie Pan Maciej Suchocki - Przewodniczący Rady poddał pod
głosowanie porządek obrad wraz z wprowadzonymi zmianami. Udział w głosowaniu wzięło
15 radnych. Za przyjęciem porządku obrad głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było. Porządek obrad V sesji został przyjęty jednogłośnie.
Dotychczasowa numeracja porządku obrad Sesji uległa zmianie.
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Ad. 3
Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z obrad IV Sesji wyłożony był do wglądu
w Urzędzie Gminy. Radni nie wnieśli uwag do protokołu. Następnie Pan Przewodniczący
poddał pod głosowanie. Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych.
Za przyjęciem protokołu głosowało 15 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się
nie było. Protokół z IV Sesji został przyjęty jednogłośnie przez Radę Gminy.
Ad. 4
Pan Tadeusz Chołko – Wójt Gminy przedstawił sprawozdanie z działalności Wójta Gminy od
ostatniej sesji Rady Gminy za okres od dnia 20 lutego 2007 r. do dnia 20 marca 2007 r.
Pan Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy przedstawił sprawozdanie z wykonania
uchwał w okresie między sesjami (sprawozdania w załączeniu do protokołu).
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionych sprawozdań.
Ad. 5
Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej, Komisji Rolniczo-Gospodarczej i Komisji
Społecznej Rady Gminy wszyscy otrzymali z zaproszeniem na sesję.
Radni nie wnieśli uwag do przedłożonych sprawozdań z działalności Komisji Rewizyjnej,
Komisji Rolniczo-Gospodarczej i Komisji Społecznej Rady Gminy (sprawozdania
w załączeniu do protokołu).
Ad. 6
Interpelacje i zapytania.
Pan Maciej Suchocki Przewodniczący Rady – zwrócił się z wnioskiem o podżwirowanie drogi
na osiedlu w Krzywem.
Pan Tadeusz Chołko – Wójt Gminy wyjaśnił, że rozmawiał na temat kruszywa z Suwalską
Kopalnią Mineralną w Sobolewie i z Kruszbetem. Dyrektor obiecał, że jeżeli ruszą
z produkcją to zrobią nam specjalną mieszankę. Chodzi o drogę w Sobolewie, Krzywem
i Gawrych Rudzie za stawem i w ogóle drogi na całej gminie. Wiemy doskonale, że zima była
lekka dlatego zaoszczędziliśmy na odśnieżaniu ale to wszystko będziemy musieli wydać na
remont dróg, bo drogi są w złym stanie. Czynimy starania i dołożę starań, żeby wszystko
w miarę szybko naprawić.
Radny Andrzej Safinowski zwrócił się do Pani Bezdzieckiej Wiesławy - Radnej Powiatowej
o nawiezienie żwiru na drogę powiatową w m. Osowa-Potasznia, gdyż w chwili obecnej nie
można przejechać.
Pani Wiesława Bezdziecka – Radna Powiatowa odpowiedziała, że tą sprawę ma cały czas na
uwadze.
Sołtys wsi Gawrych Ruda – w związku z remontem linii energetycznej we wsi Gawrych Ruda
należy uwzględnić uzupełnienie lamp oświetlenia ulicznego we wsi Gawrych Ruda.
Wójt Gminy – wyjaśnił, że ma to na uwadze i w piątek będzie rozmawiał na ten temat
z Zakładem Energetycznym w Białymstoku. Ostatnio z Panem Wiceprzewodniczącym Rady
i Przewodniczącym Komisji Rolniczo-Gospodarczej objeżdżali teren gminy i temat jest znany
i będziemy jego starali się zrealizować.
Radny Andrzej Safinowski – zwrócił uwagę, że oświetlenie uliczne nie pali się o tych porach
co trzeba za szybko zapalają się lampy, czy te automaty są nieodpowiednie.
Wójt Gminy – wyjaśnił, że my doskonale wiemy, część radnych o tym wie i na ostatnim
spotkaniu z przedstawicielami Zakładu Energetycznego rozmawialiśmy na ten temat. Chcemy
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w ogóle zmienić i zrobić wyłączniki astronomiczne, żeby światło było włączone od zachodu
do wschodu słońca. Aby to zrobić musimy przeprowadzić przetarg ale do tego musimy mieć
warunki techniczne z Rejonu Energetycznego, które miały być zrobione do końca lutego.
Jeżeli będziemy mieli warunki techniczne od razu ogłaszamy przetarg i robimy. Gdyby to
wyłącznie tylko zależało od gminy by było dawno zrobione gdyż pieniądze są ale to wymaga
czasu.
Przewodniczący Rady udzielił głosu Panu Dariuszowi Siwickiemu - Z-cy Komendanta
Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach.
Pan Dariusz Siwicki – Z-ca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej
w Suwałkach podziękował za zaproszenie na dzisiejszą sesję. Przedstawił informację o stanie
bezpieczeństwa pożarowego na terenie powiatu suwalskiego za rok 2006 oraz przybliżył
zagadnienia dotyczące ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy. Statystyki są
przerażające, z roku na rok zdarzeń przybywa. W roku 2006 w porównaniu do roku 2005
zdarzeń było o 20 % więcej w sumie 1 415 interwencji. W związku z tym jednostki średnio
do zdarzenia wyjeżdżały co 6 godz., do pożaru 14 godz., do miejscowego zagrożenia co 111
godz., alarmy fałszywe raz na trzy tygodnie. Na terenie powiatu ilościowo: 776 miejscowych
zagrożeń, 621 pożarów i 18 alarmów fałszywych. Największy wzrost w 2006 roku
odnotowano pożarów o 33 % w porównaniu do roku 2005. Pożary stanowiły 44%, miejscowe
zagrożenia 55 % i alarmy fałszywe 1%. Na terenie powiatu w sumie 594 zdarzeń powstało
w roku ubiegłym a na terenie miasta 821. Głównie najwięcej się dzieje na terenie miasta,
w tym miejscowych zagrożeń było 382 i 426 pożarów. Natomiast w powiecie 195 pożarów
i 394 miejscowe zagrożenia. W Gminie Suwałki: 60 pożarów, 91 miejscowych zagrożeń i 151
interwencji. Zestawienie pożarów według grupy gdzie te pożary powstają. Od wielu lat są
problemy trawy, czyli nieużytki, pozostałości roślinne – 249 pożarów. Na terenie powiatu 78
pożarów natomiast wszystkie pozostałe czyli 161 to Miasto Suwałki i obrzeża. Drugą grupą
gdzie tych pożarów dużo powstało są to obiekty mieszkalne – 126. Również są problemem
śmietniki – 112 śmietniki. Podczas pożaru śmieci, suchej trawy, pozostałości roślinnej to
dodatkowo są zagrożone przede wszystkim obszary leśne, budynki mieszkalne i inwentarskie.
Jest to zagrożenie nie tylko dla mienia ludzkiego, życia ludzkiego ale także zagrożenie
ekologiczne i zagrożenie drogowe dla ruchu drogowego. Podstawową przyczyną
powstawania pożaru są podpalenia – 432 pożary, następnie wady urządzeń grzewczych,
nieroztropność dzieci i osób dorosłych. Oprócz pożaru usuwamy miejscowe zagrożenia,
których w ubiegłym roku było 776. Na terenie powiatu coraz więcej było zdarzeń
spowodowanych silnymi wiatrami – 73 zdarzenia i 190 zdarzeń związanych z usuwaniem
gniazd os i szerszeni. Na terenie powiatu jest 1 jednostka ratowniczo-gaśnicza Państwowej
Straży Pożarnej w Suwałkach, 28 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnej w tym dziewięć
włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Z kolei 25 jednostek jest typu S
to znaczy posiadają na wyposażeniu co najmniej jeden samochód oraz 3 jednostki typu N
czyli nie posiadają samochodu a posiadają tylko motopompę. Jeśli chodzi o stan
bezpieczeństwa na terenie powiatu to proszę o dalsze wspieranie Jednostek Ochotniczych
Straży Pożarnej bo my na siebie zdani nie jesteśmy w stanie obsłużyć, bo na służbie 11
strażników, którzy pełnią służbę w systemie 24 godziny i oni w zasadzie mogą obsadzić dwa
samochody. Średnio na jedną jednostkę przypada 42 km² powierzchnia.
Następnym gościem, który zagrał głos był Pan Janusz Teresiński- Dyrektor TP S.A.
Pan Janusz Teresiński – Dyrektor TP S.A przedstawił program współpracy Telekomunikacji
Polskiej z gminą z wykorzystaniem środków unijnych. Program realizowany w ramach
współpracy z gminami ma na celu zapewnić dostęp szerokopasmowy internetu na terenie
gminy do wszystkich gospodarstw. Tylko gmina może występować z programu operacyjnego
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o dofinansowanie i my musimy rozmawiać z gminą, żeby mieć porozumienie wspólne, że
taką inwestycję zrobimy. Gmina występuje to jest potrzebny 15 % wkład własny a 85 %
środków zwraca unia. Przed całą inwestycją podpiszemy z gminą umowę dzierżawy
i wydzierżawimy ten majątek od gminy czyli będziemy płacić opłatę dzierżawy za ten
majątek wybudowany przez gminę. W celu uzyskania dofinansowania (przygotowania
wniosku o środki UE) niezbędne jest opracowanie przez Urząd Gminy Studium
Wykonalności.
P r z e r w a 930 – 940
Ad. 7
Sprawozdanie z zakresu umorzonych wierzytelności oraz udzielonych ulg w 2006 roku
wszyscy radni otrzymali z zaproszeniem na sesję.
Pan Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś z Radnych ma jakieś pytania
do sprawozdania.
Głosów w dyskusji nie było i Pan Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady poddał
sprawozdanie pod głosowanie. W głosowaniu brało udział 15 radnych. Za przyjęciem
sprawozdania głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Sprawozdanie z zakresu umorzonych wierzytelności oraz udzielonych ulg w 2006 roku
przyjęto zatem jednogłośnie (sprawozdanie w załączeniu do protokołu).
Ad. 8
Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach
za 2006 rok wszyscy radni otrzymali z zaproszeniem na sesję.
Pan Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś z Radnych ma jakieś pytania
do sprawozdania.
Radny Feliks Złotnik – zapytał co jest powodem, że tak dużo przybywa ludzi potrzebujących
pomocy.
Pani Beata Skrocka – Kierownik GOPS wyjaśniła, że bardzo duża ilość rodzin ujęta
w sprawozdaniu są to zasiłki suszowe wypłacone z powodu panującej suszy rolnicy ponieśli
straty w uprawach rolnych.
Pan Henryk Butkiewicz – Wiceprzewodniczący Rady zapytał jakie są kryteria, żeby danej
osobie udzielić pomoc.
Pani Beta Skrocka – Kierownik GOPS wyjaśniła, że zgodnie z ustawą o pomocy społecznej
na osobę w rodzinie kryterium jest ustalone 351 zł, osoba samotna 477 zł. Jak również inne
przesłanki, które decydują, że osoba otrzyma pomoc.
Pan Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady poddał sprawozdanie pod głosowanie.
W głosowaniu brało udział 15 radnych. Za przyjęciem sprawozdania głosowało 15 radnych,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach
za 2006 rok przyjęto zatem jednogłośnie (sprawozdanie w załączeniu do protokołu).
Ad. 9
Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych Gminy Suwałki za 2006 rok wszyscy radni otrzymali z zaproszeniem na sesję.
Pan Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś z Radnych ma jakieś pytania
do sprawozdania.
Głosów w dyskusji nie było i Pan Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady poddał
sprawozdanie pod głosowanie. W głosowaniu brało udział 15 radnych. Za przyjęciem
sprawozdania głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
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Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych Gminy Suwałki za 2006 rok przyjęto zatem jednogłośnie (sprawozdanie
w załączeniu do protokołu).
Ad. 10
Sprawozdanie z działalności gminnej Biblioteki Publicznej w Płocicznie-Tartak za 2006 rok
wszyscy radni otrzymali wraz z zaproszeniem na sesję.
Pan Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś z Radnych ma jakieś pytania
do sprawozdania. Głosów w dyskusji nie było i Pan Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady
poddał sprawozdanie pod głosowanie. W głosowaniu brało udział 15 radnych. Za przyjęciem
sprawozdania głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Sprawozdanie z działalności gminnej Biblioteki Publicznej w Płocicznie-Tartak za 2006 rok
przyjęto zatem jednogłośnie (sprawozdanie w załączeniu do protokołu).
Ad. 11
Pan Tadeusz Chołko – Wójt Gminy zapoznał z uchwałą Nr RIO.V.0131-1-11/07 składu
orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 16 marca 2007 roku
w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Suwałki sprawozdaniu
z wykonania budżetu za 2006 rok (kserokopia uchwały w załączeniu do protokołu).
Ad. 12
Pan Marek Jeromin – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Gminy zapoznał
z pozytywną opinią Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Suwałki z dnia 10 marca 2006 r.
w sprawie wykonania budżetu Gminy Suwałki za 2006 rok (opinia komisji w załączeniu do
protokołu).
Ad. 13
Pan Marek Jeromin – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Gminy zapoznał z uchwałą
Nr RIO.V.0131-2-3/07 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku
z dnia 16 marca 2007 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Komisję
Rewizyjną Rady Gminy Suwałki wniosku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy
absolutorium (kserokopia uchwały w załączeniu do protokołu).
Ad. 14
Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok.
Pan Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś z Radnych chciałby w tej
sprawie zabrać głos.
Głosów w dyskusji nie było i Pan Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady poddał pod
głosowanie sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok. W głosowaniu brało
udział 15 radnych. Za przyjęciem sprawozdania głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.
Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok w głosowaniu jawnym przyjęto
jednogłośnie (sprawozdanie w załączeniu do protokołu).
Pan Marek Jeromin – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Gminy przedstawił wniosek
Komisji Rewizyjnej skierowany do Rady Gminy Suwałki w sprawie udzielenia absolutorium
Wójtowi Gminy Suwałki z wykonania budżetu za rok 2006 (wniosek w załączeniu do
protokołu).
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Pan Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy. W głosowaniu brało udział
15 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było. Rada Gminy w głosowaniu jawnym jednogłośnie podjęła
UCHWAŁĘ Nr V/40/07 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Suwałki absolutorium
z
tytułu wykonania budżetu Gminy Suwałki za 2006 rok (uchwała w załączeniu do protokołu).
Pan Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady pogratulował dla Wójta Gminy i kierowników
Referatów wykonania budżetu gminy za 2006 rok. Uważa, że jest to przesłanka na przyszłość,
że współpraca z Radą Gminy będzie dalej się tak pomyślnie układała dla dobra
społeczeństwa.
Pan Tadeusz Chołko – Wójt Gminy podziękował za udzielenie absolutorium. Podziękował
radnym za konstruktywną współpracę ponieważ to wszystko co gmina osiągnęła jest dla
mieszkańców gminy. Podziękował sołtysom wsi, Sekretarzowi Gminy, Skarbnik Gminy
Kierownikom Referatów. Zwrócił się z prośbą do Kierowników Ref. o przekazanie
podziękowań wszystkim pracownikom urzędu.
Ad. 15
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Suwałki na 2007 rok.
Pan Tadeusz Chołko – Wójt Gminy omówił zmiany wprowadzone do przedłożonego dla
radnych w miesiącu listopadzie 2006 r. projektu budżetu gminy na 2007 rok.
1. Wprowadzono zmiany zmniejszające plan wydatków między innymi na:
- modernizację oświetlenia ulicznego – 75 000 zł;
- wydatki oświatowe – 277 188 zł;
- dokumentację projektową na remont budynku Urzędu Gminy – 51 240 zł;
- remont pętli autobusowej w m. Krzywe – 42 893 zł
- dokumentację na budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowe w m. Gawrych
Ruda, Sobolewo, Krzywe – 38 000 zł;
- odszkodowanie za grunty 17 000 zł;
- nabycie gruntów pod drogi i ścieżkę rowerową Suwałki-Poddubówek - 50 000 zł;
- dokumentację i wykonanie rozbudowy sieci wodociągowej w m. Przebród
– 10 000 zł;
- wydatki GOPS na opłatę za pobyt w Domu Pomocy Społecznej – 31 700 zł;
- wydatki na profilaktykę przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii – 12 000 zł;
- projekt wykonania sali gimnastycznej w Płocicznie-Tartak – 29 880 zł.
Nastąpiła zmiana zadań inwestycyjnych tj. z modernizacji drogi rolniczej
we wsi Piertanie - 60 000 zł na modernizację drogi rolniczej we wsi Kuków od granic
Miasta Suwałki - 80 000 zł;
2. Wprowadzono zmiany zwiększające plan dochodów między innymi:
- subwencja oświatowa o kwotę - 82 251 zł;
- podatki od osób prawnych (od nieruchomości, rolny, leśny, transportowy) o kwotę
- 359 000 zł;
- podatki od osób fizycznych (od nieruchomości, rolny, leśny, transportowy) o kwotę
- 60 000 zł;
- opłata planistyczna o kwotę - 117 000 zł;
- z tytułu dotacji ze F. ZPORR i budżetu państwa o kwotę 1 266 583 zł;
- z tytułu dotacji z F. Interreg i budżetu państwa o kwotę 74 359 zł.
Planowane dochody wynosiły 11 858 482 zł a po zmianach wprowadzonych 13 917 905 zł.
Planowane wydatki wynosiły 13 072 539 zł a po zmianach wprowadzonych 14 300 700 zł.
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Deficyt budżetu gminy zmniejszył się do kwoty 382 795 zł. Zaplanowano kredyt na kwotę
760 000 zł.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionych zmian do projektu budżetu gminy na 2007 rok.
Pan Tadeusz Chołko - Wójt Gminy zapoznał z uchwałą Nr RIO.V.0131-6-8/06 składu
orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 20 listopada 2006 roku
w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Suwałki projekcie budżetu na
2007 rok (kserokopia uchwały w załączeniu do protokołu).
Przewodniczący Rady poinformował, że w dniu 19 grudnia 2006 r. na wspólnym posiedzeniu
Komisji Rady Gminy tj. Komisji Rewizyjnej, Rolniczo-Gospodarczej i Społecznej projekt
budżetu gminy na 2007 rok był analizowany. Po przeprowadzonej analizie Komisje nie
wniosły uwag i opiniują pozytywnie projekt budżetu gminy na 2007 rok.
Pan Maciej Suchocki - Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zaproponowane zmiany
do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suwałki na 2007 rok. Udział
w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za przyjęciem głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.
Następnie poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
Suwałki na 2007 rok wraz z wprowadzonymi zmianami. Udział w głosowaniu wzięło
15 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było. W głosowaniu jawnym jednogłośnie podjęto UCHWAŁĘ Nr
V/41/07 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Suwałki na 2007 rok (uchwała w załączeniu
do protokołu).
Ad. 16
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia wyboru wspólnika gminnej spółki
z ograniczoną odpowiedzialnością.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały. W związku z tym Pan Maciej
Suchocki - Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu brało udział 15 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych,
głosów przeciwnych nie było, i wstrzymał się 1 radny. Podjęto zatem w głosowaniu jawnym
UCHWAŁĘ NR V/42/07 w sprawie przeprowadzenia wyboru wspólnika gminnej spółki
z ograniczoną odpowiedzialnością (uchwała w załączeniu do protokołu).
Ad. 17
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie realizacji obowiązków wynikających z ustawy
z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów
bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. Nr 218, poz.
1592 z późn. zm.).
Pan Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy poinformował, że obowiązek złożenia
oświadczenia lustracyjnego wynika z ustawy z dnia 15 marca 2007 r. do osób pełniących
funkcje publiczne między innymi takie jak: radny gminy, wójt , skarbnik, sekretarz. Te osoby
urodzone przed 1 sierpnia 1972 r. mają obowiązek złożenia oświadczenia dotyczącego pracy
lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od
22 lipca 1944 r. do 31 lipca 1990 r.. Wojewoda jest obowiązany wysłać do każdego z radnych
i do wójta informację o obowiązku złożenia takiego oświadczenia. Dla skarbnika gminy, Rada
Gminy jest organem właściwym do wystąpienie o złożenie takiego oświadczenia
lustracyjnego. Rada Gminy w uchwale upoważnia Przewodniczącego Rady do
powiadomienia skarbnika gminy o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego.
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Pan Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady wyjaśnił, że Rada Gminy jest również organem
który powołuje Sekretarz Gminy. Sekretarz naszej Gminy nie podlega obowiązkowi złożenia
oświadczenia lustracyjnego ponieważ urodził się po 1 sierpnia 1972 r.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały. W związku z tym Pan Maciej
Suchocki - Przewodniczący Rady odczytał i poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu brało udział 15 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Podjęto zatem w głosowaniu jawnym
UCHWAŁĘ NR V/43/07 w sprawie realizacji obowiązków wynikających z ustawy z dnia
18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa
państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. Nr 218, poz. 1592 z późn. zm.)
- uchwała w załączeniu do protokołu.
Ad. 18
Rozparzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego części wsi Krzywe.
Pan Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś z Radnych ma jakieś pytania
do projektu uchwały. Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.
W związku z tym Pan Maciej Suchocki - Przewodniczący Rady odczytał i poddał pod
głosowanie projekt uchwały. Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za przyjęciem uchwały
głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Podjęto
w głosowaniu jawnym jednogłośnie UCHWAŁĘ Nr V/44/07 w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Krzywe
(uchwała w załączeniu do protokołu).
Ad.19
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania udzielono w pkt. 6 porządku obrad.
Ad. 20
Pan Maciej – Suchocki Przewodniczący Rady zwrócił się z prośbą, żeby od następnych obrad
sesji wyłączać telefony komórkowe gdyż bardzo przeszkadzają w obradach.
Pan Tadeusz Chołko – Wójt Gminy poinformował, że:
- Od dnia 20 marca do 19 czerwca 2007 r. w urzędzie gminy są zatrudnione dwie osoby do
pomocy rolnikom w wypełnianiu wniosków o dopłaty unijne.
- Zakład Przetwórstwa Mięsnego Smolany tj. woj. wielkopolskie zatrudni rodzinę do
produkcji zwierzęcej. Zapewniają mieszkanie w pełni wyposażone oraz atrakcyjne
wynagrodzenie.
- Doładowywanie kart magnetycznych na przejazd autobusami komunikacji miejskiej,
którymi dojeżdżają dzieci z ternu gminy będzie odbywać się w szkołach w dniach 25, 26,
27 każdego miesiąca.
- Zwrócił się z prośbą do radnych i sołtysów, żeby zwrócili uwagę swoim mieszkańcom aby
zadbali o porządek na posesjach. W najbliższych dniach wspólnie z dzielnicowym
w niektórych miejscowościach zostanie przeprowadzona kontrola.
Pan Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy poinformował, że rolnicy którzy, chcieliby
produkować w swoim gospodarstwie rośliny energetyczne tj. wierzba energetyczna, róża bez
kolców lub rzepak otrzymają dopłaty do produkcji tych roślin, około 45 Euro od 1 ha.
Aby móc przystąpić do tej produkcji należy do 23 marca podpisać stosowną umowę. Bliższe
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informację można
w Suwałkach.

uzyskać w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

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

Przewodniczący Rady
Maciej Suchocki
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