P R O T O K Ó Ł Nr XXXIII/10
z obrad XXXIII nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Suwałki w dniu 16 kwietnia 2010 roku.
Obrady Sesji trwały od godz. 800 – 915 w sali Urzędu Gminy Suwałki.
Obrady XXXIII Sesji Rady Gminy Suwałki prowadził Przewodniczący Rady Gminy Suwałki
Maciej Suchocki.
Radni obecni na sali obrad:
1. Henryk Butkiewicz
2. Irena Hofman
3. Marek Huszcza
4. Józef Jankowski
5. Marek Jeromin
6. Dariusz Krejpcio
7. Wiesława Malinowska
8. Adam Nieszczerzewicz
9. Andrzej Safinowski
10. Maciej Suchocki
11. Adam Szczerbowski
12. Maria Warakomska
13. Marian Wiszniewski
14. Jarosław Wudkiewicz
15. Feliks Złotnik
- lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
W obradach uczestniczyli: Zbigniew Mackiewicz – Z-ca Wójta, Sekretarz Gminy, Danuta
Bućko – Skarbnik Gminy, Irena Walendzewicz – Kierownik Gminnego Zespołu
Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół,
Alicja Przekop – Kierownik Ref. ds.
Inwestycyjnych i Gospodarczych, Beata Skrocka – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Suwałkach, Katarzyna Jabłońska – Kierownik Ref. ds. Planowania
Przestrzennego, Dariusz Saweliew – Kierownik Referatu ds. Polityki SpołecznoGospodarczej, Sławomir Mitros – radca prawny, Ryszard Jankowski – Przewodniczący Rady
Sołeckiej wsi Płociczno-Tartak, Płociczno-Osiedle, Szymon Pawłowski – mieszkaniec wsi
Okuniowiec, sołtysi wsi - listy obecności stanowią załączniki nr 2-4 w załączeniu do
protokołu.
Ad. 1
Otwarcie obrad.
Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady otworzył obrady XXXIII nadzwyczajnej Sesji Rady
Gminy. Powitał radnych i wszystkich obecnych na sali obrad. 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.
Uczczono 2 minutową ciszą ofiary katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem.
Ad. 2
Przyjęcie porządku obrad.
Porządek obrad sesji radni otrzymali wraz z materiałami do poszczególnych punktów obrad.
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Pan Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady zapytał, czy Radni chcieliby wnieść uwagi
bądź propozycje do przedstawionego porządku obrad.
Zbigniew Mackiewicz – Z-ca Wójta – wyjaśnił, że została zwołana sesja nadzwyczajna z tego
względu, że gmina chce złożyć dwa duże projekty gdzie ogólnie kwota dofinansowania
wynosi około 1,5 mln. zł, w związku z tym jest potrzeba dokonania zmian w budżecie
gminy. Projekt Suwalski Internet Równych Szans realizowany w ramach programu
operacyjnego innowacyjna gospodarka jest to zakup komputerów i doprowadzenie internetu
do poszczególnych odbiorców. Drugi projekt jaki chcemy złożyć jest na wartość
1 007 846,84 zł, w tym udział własny 151 177,03 zł.
W przypadku pozyskania
dofinansowania na w/w projekt gmina zakupi dwa samochody ratowniczo-gaśnicze dla
strażaków. Projekt składamy z gminą Jeleniewo, Rutka- Tartak, Raczki i Augustów.
Zbigniew Mackiewicz – Z-ca Wójta wystąpił z wnioskiem o wprowadzenie do porządku
obrad projektów uchwał:
- „Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiany działek pomiędzy Gminą Suwałki
a Miastem Suwałki” – jako pkt 10. – dotyczy zamiany działek w Zielonym Kamedulskim
położonych przy utylizacji odpadów na działkę położoną naprzeciwko Starostwa
Powiatowego w Suwałkach na nową siedzibę Urzędu Gminy. Doszliśmy do wniosku, że
nie warto w ten budynek inwestować, bo jest stary i zagrzybiony. Posiadamy wykonaną
dokumentację na remont budynku, która opiewa na kwotę 5 mln. zł a za taką kwotę można
wybudować nowy budynek a ten sprzedać. Budowa siedziby urzędu jest długoletnia, także
w planach budżetowych tej inwestycji jeszcze nie ma aczkolwiek za dwa, trzy, cztery lata
chcielibyśmy to zrealizować.
- Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiany działek w obrębie ewidencyjnym Mała
Huta i Lipniak” – jako pkt 11. – uzasadnił, że w chwili obecnej na terenie gminy ruszyła
budowa nowych domów przede wszystkim widać to w Małej Hucie. Samochody ciężarowe
nie mogą przejechać przez most w Małej Hucie bo jest ograniczony tonaż i jeżdżą przez
wieś Okuniowiec. W Okuniowcu jest droga wąska i jak padają deszcze bywa, że jest
nieprzejezdna. Gmina chce tą drogę wyremontować, a żeby wyremontować to musi byś
droga o szerokości 6 m. W związku z tym podjęcie tej uchwały będzie dawało możliwość
zamiany działek z właścicielem gruntów sąsiednich, aby ta droga była odpowiedniej
szerokości.
Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wprowadzenie
proponowanych zmian do porządku obrad polegających na wprowadzeniu:
- „Rozpatrzenie uchwały w sprawie zamiany działek pomiędzy Gminą Suwałki, a Miastem
Suwałki”;
- „Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiany działek w obrębie ewidencyjnym Mała
Huta i Lipniak”.
W związku z powyższym poprzedni punkt 10 stał się punktem12, punkt 11 stał się punktem
13 i punkt 12 stał się punktem14.
Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za głosowało 15 radnych. Głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było. Proponowane zmiany do porządku obrad zostały przyjęte
jednogłośnie.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie porządek obrad. Udział w głosowaniu wzięło
15 radnych. Za przyjęciem porządku obrad głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było. Porządek obrad XXXIII Sesji Rady Gminy Suwałki został
przyjęty jednogłośnie.
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Porządek obrad jest następujący:
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XXXII Sesji Rady Gminy Suwałki.
4. Interpelacje i zapytania radnych oraz kierowników jednostek pomocniczych.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Suwałki
na 2010 rok.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia przez Gminę
Suwałki do projektu pod nazwą: Suwalski Internet Równych Szans realizowanego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Oś Priorytetowa 8:
Społeczeństwo informacyjne − zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie
8.3: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu − e-Inclusion.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiany działek w obrębach Wasilczyki
i Kropiwne Nowe.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze
bezprzetargowej nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Bobrowisko.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ponowne wynajęcie
lokalu położonego w miejscowości Zielone Kamedulskie.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiany działek pomiędzy Gminą Suwałki,
a Miastem Suwałki.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiany działek w obrębie ewidencyjnym
Mała Huta i Lipniak.
12. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
13. Wnioski i oświadczenia.
14. Zamknięcie obrad.
Ad. 3
Przyjęcie protokołu z obrad XXXII Sesji Rady Gminy Suwałki.
Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z obrad XXXII Sesji wyłożony był do
wglądu w Urzędzie Gminy. Radni nie wnieśli uwag do protokołu. Następnie Przewodniczący
poddał pod głosowanie. Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za przyjęciem protokołu
głosowało 15 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Protokół z XXXII
Sesji został przyjęty jednogłośnie przez Radę Gminy.
Ad. 4
Interpelacje i zapytania radnych oraz kierowników jednostek pomocniczych.
Radna Maria Warakomska – zapytała:
- czy zostanie utworzone przedszkole w Starym Folwarku, jeżeli będzie to od kiedy, ile dzieci
będzie mogło uczęszczać i czy dzieci muszą być mieszkańcami naszej gminy?
- czy Pan Wójt jest zadowolony z pracy równiarki?
Radna Wiesława Malinowska – zapytała czy będą kontrole wiosenne odnośnie czystości na
posesjach. Zwróciła się z prośbą, żeby skontrolować w Starym Folwarku domki wczasowe
gdzie są wysypywane i wywożone odpady.
Ad. 5
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
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Pani Danuta Bućko – Skarbnik Gminy omówiła proponowane zmiany do budżetu gminy na
2010 rok. Po stronie planu dochodów dokonano zmniejszenia dotacji na planowane zadanie
„Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego do OSP Nowa Wieś w kwocie 623 900 zł oraz po
stronie planu wydatków wykreślono to zadanie. Ze względu na podpisanie tego porozumienia
pomiędzy pięcioma gminami na wspólną realizację przedsięwzięcia pn. „Zintegrowany
projekt ochrony przyrody na obszarach chronionych Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego
poprzez zakup sprzętu ratowniczego w latach 2010-2011. W przypadku pozyskania
dofinansowania na w/w projekt gmina Suwałki zakupi dwa samochody ratowniczo-gaśnicze
do OSP Nowa Wieś i OSP Płociczno, wartość projektu wyniesie 1 007 846,84 zł, w tym
udział własny 151 177,03 zł. W 2010 roku zostaną poniesione wydatki na studium
wykonalności do projektu w kwocie 4 000,00 zł. Ponadto w planie wydatków dokonano
zwiększenia m. in. na:
- koszty dokumentacji na budowę sali sportowo-widowiskowej w Przebrodzie,
- konserwację oświetlenia ulicznego o kwotę 20 000 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego o kwotę 2 000 zł,
- opłaty za telefony stacjonarne w ewidencji ludności o kwotę 500 zł,
- na usługi internetowe w GOPS o kwotę 500 zł.
Pani Danuta Bućko – Skarbnik Gminy zwróciła się do Rady Gminy o przyjęcie dodatkowych
zmian do przedłożonego wcześniej projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na
2010 rok. Szczegółowo omówiła poszczególne zmiany polegające na zwiększeniu planu
wydatków :
- rozdział 85495 o kwotę 27 zł – odpis na Zakładowy Fundusz Socjalny dla nauczycieli
emerytów;
- rozdział 60016 o kwotę 2 540 zł na wynagrodzenia, składki i Fundusz Pracy (zatrudniono
pracownika drogowego w ramach prac interwencyjnych);
- rozdział 75023 o kwotę 11 764 zł na wynagrodzenia ZUS i Fundusz Pracy;
- rozdział 75595 o kwotę 1 065 zł na dodatek za nadzór nad osobami skazanymi, które
zostały przez sąd skierowane w celu odbycia kary;
- rozdział 75412 o kwotę 1 350 zł na wynagrodzenie, składki ZUS i Fundusz Pracy
kierowców OSP.
W wyniku zaproponowanych zmian nastąpiło zmniejszenie planu dochodów o kwotę 623 900
zł; zmniejszenie planu wydatków o kwotę 730 844 zł; zwiększenie planu wydatków o kwotę
106 944 zł.
Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zaproponowane zmiany do
projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok. Udział w głosowaniu
wzięło 15 radnych. Za przyjęciem głosowało 15 radnych. Głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.
Pani Danuta Bućko – Skarbnik Gminy odczytała projekt uchwały w sprawie zmian
w budżecie gminy na 2010 rok wraz z zaproponowanymi zmianami.
Radni nie wnieśli uwag do przedłożonego projektu uchwały.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2010 rok. W głosowaniu brało udział 15 radnych. Za przyjęciem uchwały
głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Podjęto zatem
jednogłośnie UCHWAŁĘ Nr XXXIII/330/10 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010
rok - stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Przewodniczący Rady – z tego względu, że mamy nieoczekiwanych gości więc chwilę
odbiegniemy od porządku obrad.
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Uczniowie z Zespołu Szkół w Przebrodzie – zaprosili w imieniu całej społeczności szkolnej
Zespołu Szkół w Przebrodzie na uroczystość z okazji nadania imienia szkole oraz wręczenia
sztandaru, która odbędzie się w dniu 12 czerwca 2010 r. o godz. 9°°. Uczniowie wręczyli
zaproszenia wszystkim radnym, Sekretarzowi Gminy, Skarbnik Gminy. Dyrektor Szkoły
również zaprosiła na tą uroczystość sołtysów gminy.
Ad. 6
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia przez Gminę
Suwałki do projektu pod nazwą: Suwalski Internet Równych Szans realizowanego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Oś Priorytetowa 8:
Społeczeństwo informacyjne − zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3:
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu − e-Inclusion.
Dariusz Saweliew – Kierownik Ref. ds. PSG wyjaśnił, że projekt Suwalski Internet Równych
Szans stworzy możliwość dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem
cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej i niepełnosprawności poprzez m.in. pokrycie
kosztów dostępu do Internetu, zapewnienie niezbędnego sprzętu, oprogramowania,
zapewnienie pomocy technicznej przy instalowaniu i eksploatacji sprzętu komputerowego
w gospodarstwach domowych i instytucjach podległych gminie. W ramach projektu
zorganizowane zostaną również szkolenia dla odbiorców ostatecznych. Po zakończeniu
realizacji projektu Suwalski Internet Równych Szans Gmina Suwałki zobowiązana jest do
zagwarantowania środków finansowych na utrzymanie trwałości projektu tzn. jego
funkcjonowania w okresie 5 lat od daty zakończenia projektu.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały. W związku z tym Maciej
Suchocki - Przewodniczący Rady 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 jednogłośnie UCHWAŁĘ NR
XXXIII/331/10 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia przez Gminę Suwałki do projektu
pod nazwą: Suwalski Internet Równych Szans realizowanego w ramach Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Oś Priorytetowa 8: Społeczeństwo informacyjne −
zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3: Przeciwdziałanie wykluczeniu
cyfrowemu − e-Inclusionw – stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Ad. 7
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiany działek w obrębach Wasilczyki
i Kropiwne Nowe.
Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy wyjaśnił, że działka nr 1/1 położona w obrębie
ewidencyjnym Wasilczyki oraz działka nr 142/1 położona w obrębie ewidencyjnym
Kropiwne Nowe stanowią własność Stanisława Milewskiego. W chwili obecnej przez w/w
działki na gruncie przebiega droga gminna. Natomiast działka nr 2/3 położona w obrębie
ewidencyjnym Wasilczyki oraz działka nr 120/1 położona w obrębie ewidencyjnym
Kropiwne Nowe stanowią własność Gminy Suwałki i zgodnie z ewidencją gruntów stanowią
pas drogi gminnej. W celu uregulowania stanu faktycznego drogi na gruncie ze stanem
prawnym należy dokonać zamiany w/w działek.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały. W związku z tym
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu brało udział 15 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
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Podjęto jednogłośnie UCHWAŁĘ Nr XXXIII/332/10 w sprawie zamiany działek
w obrębach Wasilczyki i Kropiwne Nowe - stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Ad. 8
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze
bezprzetargowej nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Bobrowisko.
Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy wyjaśnił, że sprzedaż w drodze bezprzetargowej
nieruchomości o powierzchni 0,03 ha oznaczonej nr geod. 92 położonej w obrębie
ewidencyjnym Bobrowisko w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości
przyległych o nr geod. 87 i 88 położonych w obrębie ewidencyjnym Bobrowisko. Komisja
Rolniczo – Gospodarcza Rady Gminy Suwałki na posiedzeniu w dniu 15 lutego 2010 roku
pozytywnie zaopiniowała sprzedaż ww. działki.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały. W związku z tym
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu brało udział 15 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Podjęto zatem jednogłośnie UCHWAŁĘ
NR XXXIII/333/10 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej
nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Bobrowisko - uchwała stanowi załącznik
nr 8 do protokołu.
Ad. 9
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ponowne wynajęcie
lokalu położonego w miejscowości Zielone Kamedulskie.
Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy – poinformował, po likwidacji szkoły w Zielonym
Kamedulskim budynek został przekazany w wynajem dla Spółdzielni Mieszkaniowej
w Zielonym Kamedulskim. Spółdzielnia Mieszkaniowa w tym budynku ma swoją siedzibę i
zarządza tym budynkiem. Umowa najmu wygasa z dniem 30 kwietnia 2010 roku i żeby
podpisać kolejną umowę z tym samym podmiotem potrzebna jest uchwała rady. W tym
budynku prowadzi działalność Fundacja Źródło, która bardzo prężnie działa. Powstało tam
przedszkole całodzienne prowadzone przez tą Fundację. Fundacja nawet wymieniła w tym
budynku część okien ze środków unijnych, także bardzo dobrze funkcjonuje to tylko
pogratulować. Spółdzielnia Mieszkaniowa w budynku na parterze ma swoją siedzibę i będzie
korzystała z jednego pomieszczenia a reszta pomieszczeń będzie wykorzystana przez
Fundację na prowadzenie zajęć przedszkolnych, jedna sala dydaktyczna, druga sala stołówka gdzie są przywożone obiady dzieciom. Także proszę o podjęcie tej uchwały aby
dalej ten budynek był zagospodarowany.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały. W związku z tym
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu brało udział
15 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było. Podjęto jednogłośnie UCHWAŁĘ Nr XXXIII/334/10 w
sprawie wyrażenia zgody na ponowne wynajęcie lokalu położonego w miejscowości Zielone
Kamedulskie - uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Ad. 10
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiany działek pomiędzy Gminą Suwałki, a
Miastem Suwałki.
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Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy poinformował, że zamiana działki o nr ewid.
55/21 o pow. 7,32 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Zielone Kamedulskie stanowiąca
własność Gminy Suwałki na działki o nr ewid. 22848/9, 22949/38 i 22849/48 o pow. 0,7562
ha położone w obrębie Nr 0004, jednostce ewidencyjnej 206301_1 M.Suwałki stanowiące
własność Gminy Miasta Suwałki została pozytywnie zaopiniowana przez Komisje RolniczoGospodarczą w dniu 08 marca 2010 r. Zamiany dokonuje się w celu pozyskania przez Gminę
Suwałki gruntu pod przyszłą budowę nowej siedziby Urzędu Gminy.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.
Przewodniczący Rady odczytał i poddał pod głosowanie projekt uchwały. Udział
w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, głosów
przeciwnych nie było, wstrzymał się 1 radny. Podjęto większością głosów UCHWAŁĘ Nr
XXXIII/335/10 w sprawie zamiany działek pomiędzy Gminą Suwałki a Miastem Suwałki stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
Ad. 11
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiany działek w obrębie ewidencyjnym
Mała Huta i Lipniak.
Pan Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy wyjaśnił, że zamiany działek o nr ewid.
133/4, 132/2, 136 i 152 położonych w obrębie ewidencyjnym Mała Huta oraz działki o nr
ewid.71 położonej w obrębie ewidencyjnym Lipniak stanowiące własnośc Gminy Suwałki
o pow. 0,7031 ha na działki o nr ewid. 63/1, 25/5, 93/3, 93/4, 95/3 o pow. 0,7704 ha
położonych w obrębie ewidencyjnym Mała Huta stanowiące własność Państwa Beaty
i Macieja Kotowicz dokonuje się w celu uregulowania przebiegu drogi gminnej oraz
pozyskania terenu pod przebudowę drogi na odcinku Okuniowiec-Mała Huta.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały. 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 jednogłośnie UCHWAŁĘ Nr XXXIII/336/10 w sprawie zamiany działek
w obrębie ewidencyjnym Mała Huta i Lipniak - uchwała stanowi załącznik nr 11 do
protokołu.
Ad. 12
Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Irena Walendzewicz – Kierownik GZEAS udzieliła odpowiedzi – odnośnie utworzenia
przedszkola w Starym Folwarku. Będziemy ubiegali się o pozyskanie środków
z europejskiego funduszu społecznego to są pieniążki unijne z działania 9.1.1 gdzie jest
możliwość pozyskania środków na utworzenie punktów przedszkolnych. W tej chwili
jesteśmy w trakcie opracowywania wniosku aplikacyjnego i my jako gmina, jako samorząd
powinniśmy ten wniosek złożyć do Urzędu Marszałkowskiego do dnia 10 maja. Od dnia 10
maja przez okres 3 miesięcy projekt będzie podlegał ocenie formalnej i merytorycznej
i dopiero dnia 10 sierpnia będziemy mieli informację czy ten projekt przeszedł czy też nie.
Tak naprawdę my jako samorząd możemy odpowiedzieć na to pytanie czy te punkty
przedszkolne zafunkcjonują czy też nie po dniu 10 sierpnia. Ubiegamy się o pozyskanie
środków na utworzenie trzech punktów przedszkolnych tj. w Starym Folwarku w nowym
budynku, który został zakupiony, punkt przedszkolny w Szkole Podstawowej w PłocicznieTartak i w Przebrodzie. Punkt przedszkolny w Starym Folwarku będzie punktem
całodziennym a mianowicie będzie czynne od godziny 6³° do 16³º przez 10 godzin tak jak
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przedszkole w mieście. Będą pracowały dwie wychowawczynie na zmianę po 5 godzin,
będzie zatrudniona woźna oddziałowa. Także rodzice pracujący nie będą mieli problemu
z pozostawieniem tego dziecka. Również planujemy utworzenie takiego punktu
całodziennego w Płocicznie-Tartak. Jeżeli chodzi o okres trwania tego projektu to planujemy
pozyskanie środków na dwa lata i chcemy, żeby one za funkcjonowały od 1 października
tego roku do dnia 31 sierpnia 2012 roku . Odnośnie zapytania Radnej - czy tylko dzieci
z terenu gminy Suwałki będą mogły uczęszczać do tych punktów – tak, tylko dzieci z terenu
gminy Suwałki przez okres dwóch lat ponieważ w tym okresie przedszkole będzie
finansowane ze środków unijnych. Natomiast jeżeli potem będzie finansowane ze środków
własnych to będą również mogły tam uczęszczać dzieci z poza terenu gminy Suwałki ale tutaj
będzie decyzja rady czy ta gmina będzie dopłacała czy też nie do kosztów utrzymania pobytu
tych dzieci w punktach przedszkolnych. Jeżeli chodzi o przyjęcie, jaką planujemy grupę
docelową. W Starym Folwarku, planujemy przyjęcie 20 dzieci. Ten rok nie będzie dla nas
problemem, natomiast kolejny rok będzie problemem, ponieważ dzieci pięcioletnie
obowiązkowo będą musiały odbyć roczne przygotowanie przedszkolne. I jak tak naprawdę
nie wiem czy rodzic, który będzie miał dziecko pięcioletnie nie będzie chciał tego dziecka
oddać do szkoły do punktu przedszkolnego, ponieważ będzie uważał, że w tej grupie
mieszanej jego dziecko nie będzie miało takiego efektywnego nauczania. Także w roku 2011
do naboru mogą pozostać tylko dzieci 3, 4 letnie i wówczas może być problem
z pozyskaniem takiej liczebności dzieci. Są to pieniądze unijne to jest grupa docelowa, jeżeli
napiszemy w projekcie o pozyskanie pieniędzy dla 20 dzieci to tyle tych dzieci musi być,
jeżeli nie trzeba będzie zwracać pieniądze. Po za tym będziemy mierzyć wszystkie
pomieszczenia bo jest rozporządzenie które dokładnie mówi o tym jakie trzeba spełnić,
warunki bhp, warunki sanepidu i trzeba mieć odpowiednio powierzchnie na każde dziecko.
Jest bardzo łatwo prowadzić taki punkt przedszkolny czy też przedszkole z własnych
pieniędzy. Natomiast w przypadku projektów unijnych naprawdę musimy się szablonowo
trzymać tych wszystkich wytycznych. Serce wkładamy w pisanie tego projektu, na pewno
wiele wniosków będzie złożonych a tak naprawdę będziemy wiedzieli na czym stoimy po
dniu 10 sierpnia. Projekty, które teraz piszemy są projektami równościowymi będzie
powołana komisja rekrutacyjna w składzie trzyosobowym będzie ustalony regulamin.
Priorytetem w przyjęciu dzieci do przedszkoli będą dzieci samotnych ojców i samotnych
matek.
Zbigniew Mackiewicz – Z-ca Wójta Gminy wyjaśnił:
- Odnośnie równiarki wyjaśnił, że w drodze przetargu są wyłonione firmy, które równają
drogi na terenie gminy. W chwili obecnej jest nowa firma a operator, który pracuje na
równiarce jak widzimy doświadczenia dużego nie ma przy równaniu dróg. Równał drogę
we wsi Tartak i trochę źle zrobił więc poprawi i przywróci do porządku gdyż drogi muszą
wyglądać dobrze. Na terenie gminy będą pracowało dwie równiarki, żeby przyśpieszyć, bo
rzeczywiście tych dziur po zimie jest dużo.
- Odnośnie kontroli śmieciowych – poinformował, od miesiąca maja rozpoczną się kontrole
na terenie gminy w tych miejscach bardziej zabudowanych. Na kontrolach pojawią
dzielnicowy z pracownikiem gminy. Zaapelował do wszystkich żeby posprzątać przy
własnych posesjach jak również przy drogach gminnych.
Ad. 13
Wnioski i oświadczenia.
Zbigniew Mackiewicz – Z-ca Wójta Gminy:
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- Poinformował, że w związku z katastrofą lotniczą jaka miała miejsce 10 kwietnia br. pod
Smoleńskiem zaprosił do wzięcia udziały we Mszy św. żałobnej ku czci tragicznie zmarłych
Rodaków, która odbędzie się 17 kwietnia 2010 r. o godz. 17°° w kościele parafialnym p.w.
Niepokalanego Poczęcia NMP w Wigrach.
- Poinformował, że wnioski o odszkodowania za wyrządzone szkody przez łosie, jelenie,
dziki i inne zwierzęta leśne należy składać w ciągu trzech dni do Nadleśnictwa Suwałki.
Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady przypominał radnym o obowiązku złożenia
oświadczeń majątkowych w terminie do dnia 30 kwietnia br.
Ad. 14
Zamknięcie obrad.
Pan Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady Gminy po wyczerpaniu porządku obrad
zamknął obrady XXXIII Sesji Rady Gminy Suwałki.
Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokołowała
Halina Marcinkiewicz

Przewodniczący Rady
Maciej Suchocki
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