PROTOKÓŁ nr XI/2015
sesji Rady Miejskiej w Suwałkach
odbytej w dniu 30 września 2015 r. w godzinach 1000 – 1320
w sali konferencyjnej nr 26 Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1.
Obradom przewodniczyła:
Jadwiga Mariola Szczypiń - przewodnicząca Rady Miejskiej w Suwałkach.
Radni obecni:
1. Bogdan Bezdziecki
2. Zbigniew Roman De – Mezer
3. Grzegorz Gorlo
4. Zbysław Wojciech Grajek
5. Dorota Anna Jabłońska
6. Jacek Juszkiewicz
7. BoŜena Maria Kamińska
8. Zdzisław Koncewicz
9. Karol Korneluk
10. Stanisław Kulikowski
11. Kamil Lauryn
12. Andrzej Łuczaj
13. Wojciech Malesiński
14. Józef Wiesław Murawko
15. Wojciech Pająk
16. Zdzisław Przełomiec
17. Anna Ruszewska
18. Irena BoŜena Schabieńska
19. Jadwiga Mariola Szczypiń
20. Sławomir Jan Szeszko
21. Andrzej Turowski
22. Piotr Wasiukow
Nieobecny:
1.

Andrzej Paweł Chuchnowski

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

W obradach uczestniczyli:
Prezydent Miasta Suwałk, Zastępcy Prezydenta Miasta Suwałk, Skarbnik Miasta i Sekretarz
Miasta, naczelnicy niektórych wydziałów Urzędu Miejskiego, kierownicy inspekcji, policji
i straŜy, sołtysi, prezesi i dyrektorzy niektórych jednostek organizacyjnych, przedstawiciele radia,
telewizji i prasy.
Listy obecności stanowią załączniki nr 2 – 7 do protokołu.
Ad pkt. 1
Otwarcie obrad.
Jadwiga M. Szczypiń otworzyła XI sesję Rady Miejskiej w Suwałkach, po czym powitała
przybyłych na obrady: Czesława Renkiewicza - Prezydenta Miasta Suwałk, Ewę B. Sidorek
i Łukasza Kurzynę - Zastępców Prezydenta Miasta, Mariusza Klimczyka - Sekretarza Miasta,
Monikę Chmielewską naczelnika wydz. budŜetu i finansów, przedstawicieli instytucji rządowych
i powiatowych, słuŜby mundurowe, przedstawicieli związków zawodowych, dyrektorów,
kierowników
i prezesów miejskich jednostek organizacyjnych, sołtysów, przedstawicieli radia, telewizji
i prasy, radców prawnych, naczelników i kierowników wydziałów Urzędu Miejskiego.
Powitała przybyłych na obrady mieszkańców miasta oraz internautów i radnych Rady Miejskiej
w Suwałkach.
Przewodnicząca stwierdziła, Ŝe istnieje wymagane quorum do podejmowania prawomocnych
uchwał.
Ad pkt. 2
Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
Jadwiga M. Szczypiń przypomniała, Ŝe proponowany porządek obrad został dostarczony
radnym przy zwołaniu sesji.
Radni nie zgłosili uwag, wobec czego przyjęli następujący porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu nr X/2015 sesji Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 29 lipca 2015 roku.
4. Informacja o pracy Prezydenta Miasta Suwałk i wykonaniu uchwał Rady Miejskiej
w Suwałkach od dnia 30 lipca 2015 roku.
5. Informacja z wykonania budŜetu Miasta za I półrocze 2015 roku.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie przeprowadzenia na terenie
Gminy Miasta Suwałki konsultacji społecznych w sprawie Suwalskiego BudŜetu
Obywatelskiego jako części budŜetu miasta na 2016 rok.
7. Informacja z działalności Parku Naukowo – Technologicznego Polska – Wschód
w Suwałkach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością za 2014 rok.

8. Informacja z konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej
w Suwałkach w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Suwałk z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności
poŜytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2016.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Miasta
Suwałk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie,
na rok 2016.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zadań Miasta Suwałki realizowanych
w roku 2015 ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miejskiej w Suwałkach
w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu
Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie działającego
na terenie Miasta Suwałk oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu
wynagradzania nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, prowadzonych
przez Miasto Suwałki.
13. Interpelacje i zapytania radnych.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg
gminnych.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej oraz
zaliczenia do kategorii drogi powiatowej.
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pozbawienia ulic: DoŜynkowej, Łąkowej
i Kombajnistów w Suwałkach kategorii dróg powiatowych poprzez wyłączenie ich
z uŜytkowania jako dróg publicznych.
18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Osiedla Północ II w Suwałkach.
19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budŜecie miasta na 2015 rok.
20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Miasta Suwałki na lata 2015 - 2030.
21. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
22. Wnioski i oświadczenia radnych.
23. Zamknięcie obrad.

Ad pkt. 3
Przyjęcie protokołu nr X/2015 sesji Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 29 lipca 2015 roku.
Jadwiga M. Szczypiń poinformowała, iŜ zgodnie z § 46 Statutu Miasta Suwałk protokół obrad
został sporządzony i wyłoŜony do wglądu radnym w Biurze Rady Miejskiej.

Radni mogli zgłaszać poprawki lub uzupełnienia do protokołu nie później niŜ w dniu
poprzedzającym sesję Rady Miejskiej, na której następuje przyjęcie protokołu, czyli w dniu 29
lipca 2015 r.
W wymienionym terminie do treści protokołu radni nie zgłosili poprawek i uzupełnień, wobec
powyŜszego protokół nr X/2015 obrad Rady Miejskiej w Suwałkach, został przyjęty.
Ad pkt. 4
Informacja o pracy Prezydenta Miasta Suwałk i wykonaniu uchwał Rady Miejskiej
w Suwałkach od dnia 30 lipca 2015 roku.
Informacja stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Radni nie zgłosili uwag, w związku z tym, Informacja o pracy Prezydenta Miasta Suwałk
i wykonaniu uchwał Rady Miejskiej w Suwałkach od dnia 30 lipca 2015 roku, została
przyjęta.
Ad pkt. 5
Informacja z wykonania budŜetu Miasta za I półrocze 2015 roku.
Informacja stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Przewodnicząca poinformowała, Ŝe informacja była przedmiotem posiedzenia Komisji
Finansowo - BudŜetowej w dniu 24 września br.
Radni nie zgłosili uwag, w związku z tym, informacja z wykonania budŜetu Miasta za I półrocze
2015 roku, została przyjęta.
Ad pkt. 6
Rozpatrzenie projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie przeprowadzenia na terenie
Gminy Miasta Suwałki konsultacji społecznych w sprawie Suwalskiego BudŜetu
Obywatelskiego jako części budŜetu miasta na 2016 rok.
Czesław Renkiewicz - Prezydent Miasta Suwałk odczytał wniosek o podjęcie uchwały wraz
z autopoprawką - załącznik nr 10 do protokołu.
Dorota A. Jabłońska - przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa
przedstawiła opinię Komisji - załącznik nr 11 do protokołu.
Stanisław Kulikowski – przewodniczący Komisji Kultury, Sportu i Turystyki przedstawił opinię
Komisji – załącznik nr 12 do protokołu.
Zdzisław Koncewicz - przewodniczący Komisji Strategii i Rozwoju Gospodarczego przedstawił
opinię Komisji - załącznik nr 13 do protokołu.
Anna Ruszewska - przewodnicząca Komisji Oświaty i Wychowania przedstawiła opinię
Komisji- załącznik nr 14 do protokołu.

Zdzisław Przełomiec - przewodniczący Komisji Finansowo - BudŜetowej przedstawił opinię
Komisji - załącznik nr 15 do protokołu.
Wniosków nie zgłoszono.

Głosowanie nad podjęciem uchwały:
−

za podjęciem

−

przeciw

– 0,

−

wstrzymał się

– 0.

– 21 radnych

Jednogłośnie została podjęta
Uchwała Nr XI/114/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 30 września 2015 r.
o zmianie uchwały w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Miasta Suwałki
konsultacji społecznych w sprawie Suwalskiego BudŜetu Obywatelskiego jako części
budŜetu miasta na 2016 rok.
-stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
Ad pkt. 7
Informacja z działalności Parku Naukowo – Technologicznego Polska – Wschód
w Suwałkach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością za 2014 rok.
Informacja stanowi załącznik nr 17 do protokołu.
Przewodnicząca Rady poinformowała, Ŝe informacja była przedmiotem posiedzenia Komisji
Strategii i Rozwoju Gospodarczego w dniu 22 września br., oraz Komisji Finansowo – BudŜetowej
w dniu 24 września br.
Rafał Peszka przybliŜył sytuację parków naukowo - technologicznych w całej Polsce.
Przedstawił płaszczyzny działalności Parku Naukowo – Technologicznego Polska - Wschód
w Suwałkach, oraz swoje propozycje, które przyczynią się do jego rozwoju.
Radni nie zgłosili uwag, w związku z czym, Informacja z działalności Parku Naukowo –
Technologicznego Polska – Wschód w Suwałkach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
za 2014 rok, została przyjęta.
Ad pkt. 8
Informacja z konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej
w Suwałkach w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Suwałk z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności
poŜytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2016.
Informacja stanowi załącznik nr 18 do protokołu.

Przewodnicząca poinformowała, Ŝe informacja była przedmiotem posiedzenia Komisji Spraw
Społecznych i Bezpieczeństwa, Komisji Kultury, Sportu i Turystyki w dniu 21 września br.,
Komisji Strategii i Rozwoju Gospodarczego w dniu 22 września br., Komisji Oświaty
i Wychowania w dniu 23 września br., oraz Komisji Finansowo – BudŜetowej w dniu
24 września br.
Radni nie zgłosili uwag, w związku z czym, informacja z konsultacji społecznych dotyczących
projektu uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie uchwalenia Programu współpracy
Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3
ustawy o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2016, została przyjęta.
Ad pkt. 9
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Miasta
Suwałk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie,
na rok 2016.
Czesław Renkiewicz - Prezydent Miasta Suwałk odczytał wniosek o podjęcie uchwały wraz
z autopoprawką - załącznik nr 19 do protokołu.
Dorota A. Jabłońska - przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa
przedstawiła opinię Komisji - załącznik nr 20 do protokołu.
Stanisław Kulikowski – przewodniczący Komisji Kultury, Sportu i Turystyki przedstawił opinię
Komisji – załącznik nr 21 do protokołu.
Zdzisław Koncewicz - przewodniczący Komisji Strategii i Rozwoju Gospodarczego przedstawił
opinię Komisji - załącznik nr 22 do protokołu.
Anna Ruszewska - przewodnicząca Komisji Oświaty i Wychowania przedstawiła opinię
Komisji- załącznik nr 23 do protokołu.
Zdzisław Przełomiec - przewodniczący Komisji Finansowo - BudŜetowej przedstawił opinię
Komisji - załącznik nr 24 do protokołu.
Wniosków nie zgłoszono.

Głosowanie nad podjęciem uchwały:
−

za podjęciem

−

przeciw

– 0,

−

wstrzymał się

– 0.

Jednogłośnie została podjęta

– 21 radnych

Uchwała Nr XI/115/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 30 września 2015 r.
w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Miasta Suwałk z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2016.
-stanowi załącznik nr 25 do protokołu.
Ad pkt. 10
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zadań Miasta Suwałki realizowanych
w roku 2015 ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Czesław Renkiewicz - Prezydent Miasta Suwałk odczytał wniosek o podjęcie uchwały wraz
z autopoprawką - załącznik nr 26 do protokołu.
Dorota A. Jabłońska - przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa
przedstawiła opinię Komisji - załącznik nr 27 do protokołu.
Zdzisław Przełomiec - przewodniczący Komisji Finansowo - BudŜetowej przedstawił opinię
Komisji - załącznik nr 28 do protokołu.
Wniosków nie zgłoszono.

Głosowanie nad podjęciem uchwały:
−

za podjęciem

−

przeciw

– 0,

−

wstrzymał się

– 0.

– 21 radnych

Jednogłośnie została podjęta
Uchwała Nr XI/116/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 30 września 2015 r.
w sprawie określenia zadań Miasta Suwałki realizowanych w roku 2015 ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
-stanowi załącznik nr 29 do protokołu.

Ad pkt. 11
Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miejskiej w Suwałkach
w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu
Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie działającego
na terenie Miasta Suwałk oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
Czesław Renkiewicz - Prezydent Miasta Suwałk odczytał wniosek o podjęcie uchwały - załącznik
nr 30 do protokołu.
Dorota A. Jabłońska - przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa
przedstawiła opinię Komisji - załącznik nr 31 do protokołu.
Wniosków nie zgłoszono.

Głosowanie nad podjęciem uchwały:
−

za podjęciem

−

przeciw

– 0,

−

wstrzymał się

– 0.

– 21 radnych

Jednogłośnie została podjęta
Uchwała Nr XI/117/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 30 września 2015 r.
zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie trybu i sposobu powoływania
i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie działającego na terenie Miasta Suwałk oraz szczegółowych
warunków jego funkcjonowania.
-stanowi załącznik nr 32 do protokołu.
Ad pkt. 12
Rozpatrzenie projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu
wynagradzania nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, prowadzonych przez
Miasto Suwałki.
Czesław Renkiewicz - Prezydent Miasta Suwałk odczytał wniosek o podjęcie uchwały wraz
z autopoprawką - załącznik nr 33 do protokołu.
Anna Ruszewska - przewodnicząca Komisji Oświaty i Wychowania przedstawiła opinię
Komisji- załącznik nr 34 do protokołu.

Zdzisław Przełomiec - przewodniczący Komisji Finansowo - BudŜetowej przedstawił opinię
Komisji - załącznik nr 35 do protokołu.
Zbigniew R. De – Mezer zwrócił uwagę na kuriozalny zapis § 2, zgodnie z którym uchwała
podejmowana 30 września, wchodzi w Ŝycie z dniem 1 września. Zapis proponowany przez
Wojewodę Podlaskiego burzy dotychczas stosowany - poprawny mechanizm, mówiący o tym, Ŝe
ustawa i kaŜdy inny akt prawny wchodzi w Ŝycie z mocą obowiązującą od danego momentu.
Ewa B. Sidorek odwołała się do słów Zbigniewa R. De – Mezera i wskazała, Ŝe Wydział
Oświaty i Wychowania zrobił wszystko, aby owa uchwała na wrześniowej sesji Rady Miejskiej
w Suwałkach została podjęta - a co za tym idzie - suwalscy nauczyciele otrzymają środki
pienięŜne za miesiąc wrzesień. Zapis § 2 został uzgodniony i zaaprobowany przez Dyrektora
Wydziału Nadzoru i Kontroli Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Wniosków nie zgłoszono.

Głosowanie nad podjęciem uchwały:
−

za podjęciem

−

przeciw

– 0,

−

wstrzymał się

– 0.

– 21 radnych

Jednogłośnie została podjęta
Uchwała Nr XI/118/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 30 września 2015 r.
o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli
przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, prowadzonych przez Miasto Suwałki.
-stanowi załącznik nr 36 do protokołu.

Ad pkt. 13
Interpelacje i zapytania radnych.
Anna Ruszewska zapytała:
- czy wykorzystując nowe przepisy dotyczące wzmocnienia narzędzi ochrony krajobrazu,
Prezydent zamierza podjąć kroki w kierunku uporządkowania reklamy zewnętrznej w mieście
Suwałki?
- czy istnieje moŜliwość uporządkowania wydeptanej przez mieszkańców ścieŜki za przejściem
dla pieszych z ulicy Dwernickiego do Centrum Handlowego „Plaza”? Czy moŜliwe jest
wkomponowanie chodnika w estetykę miasta?

Zdzisław Przełomiec, w imieniu mieszkańców Suwałk zapytał, czy w naszym mieście
dezynfekuje się pojemniki na odpady niesegregowane?
Ponadto, zapytał w imieniu mieszkańców bloku Antoniewicza 1 a, czy jest moŜliwość
zagospodarowania skweru, który obecnie słuŜy jako miejsce do spoŜywania, w godzinach
nocnych, róŜnego rodzaju napojów, co bardzo jest uciąŜliwe dla mieszkańców.
Poprosił równieŜ o informację, jakie kroki moŜe podjąć Miasto w celu zapewnienia pomocy
okulistycznej osobom, które jej potrzebują? Podał przykład braku opieki ambulatoryjnej
w przypadku zaprószenia oka, którą mieszkańcy znaleźć mogą najbliŜej w okolicznych miastach
takich jak Augustów, czy Białystok.
Wojciech Pająk zapytał, czy istnieje moŜliwość udostępnienia miejskich przedszkoli
w celu spotkań rodziców z małymi dziećmi, które nie uczęszczają do przedszkoli. Czy mogą
je prowadzić organizacje pozarządowe?
Zbigniew R. De –Mezer zapytał, kiedy zostanie ustawiony przystanek przy ul. Hubala.
Bogdan Bezdziecki, w imieniu mieszkańców przy ul. Włocławskiej (jednokierunkowa) zapytał,
czy jest moŜliwość ustawienia barier uniemoŜliwiających niezgodny z przepisami przejazd
samochodów przez trawnik na sąsiednie ulice.
-w imieniu mieszkańców osiedla Klasztorna, zapytał, czy zlikwidowane zostaną uciąŜliwości
spowodowane funkcjonowaniem w osiedlu zakładu masarniczego.
- Ponadto zapytał, czy istnieje moŜliwość przeprofilowania zbyt łagodnych najazdów
na skrzyŜowaniach ulic: Mereckiego, śniwnej i Wiejskiej tak, aby spełniały one swoją funkcję
i przymuszały kierowców do zmniejszenia prędkości pojazdu?
Irena B. Schabieńska zapytała:
- jak przedstawia się faktyczna sytuacja w kwestii podziału na grupy, w szczególności
w szkołach ponadgimnazjalnych?
- czy w Suwałkach funkcjonuje skup butelek?
Jacek Juszkiewicz w związku z nadchodzącymi obchodami 20- lecia Suwalskiego Chóru
Kameralnego zapytał:
-czy istnieje moŜliwość objęcia patronatem Prezydenta Miasta Suwałk tego wydarzenia?
-czy Miasto mogłoby dofinansować, bądź zakupić stroje dla członków chóru?
Jednocześnie zaapelował o:
- utworzenie oddziału geriatrycznego w Suwałkach,
- ustawienie toalety przy Zalewie Arkadia, a przy projektowaniu nowych kortów tenisowych –
uwzględnienie wybudowania toalety dla osób spacerujących nad Zalewem,
Przedstawił szereg uwag dotyczących wykonania ul. Nowomiejskiej (źle ustawiony znak przy
parkingu administracji – zbyt blisko krawęŜnika, źle wyprofilowana jezdnia w okolicy instalacji
burzowej, zbyt wąski parking gdzie parkują samochody dostawcze, przy wycofywaniu –
wjeŜdŜają na ścieŜkę rowerową – stwarzając zagroŜenie w ruchu, złe wyprofilowanie ścieŜek
rowerowych).
Andrzej Łuczaj nawiązując do zapytania Ireny B. Schabieńskiej, dotyczącej podziału klas
na grupy, zaapelował o przyjęcie do podziału liczby uczniów na dzień 1 września, co przyczyni
się do zmniejszenia ilości zmian w organizacji pracy szkoły. Ponadto, w imieniu mieszkańców
ul. Daszyńskiego, Krzywólki i Szpitalnej poprosił o przywrócenie prawa do skrętu w lewo
z ul. Bulwarowej w ul. Szpitalną.

Podniósł równieŜ problem braku rozwiązania ruchu pieszo – rowerowego na ul. Kościuszki,
o co apelował na ubiegłej sesji Rady.
Zbysław W. Grajek:
- zaapelował o zamieszczanie na oficjalnej stronie miasta zapisów z obrad sesji Rady Miejskiej,
- nawiązując do swojej wizyty w Notodden, zaproponował wprowadzenie niektórych odpłatnych
koncertów na Suwałki Blues Festiwalu.
Karol Korneluk zapytał, czy w suwalskich szkołach funkcjonują juŜ źródełka filtrujące wodę?
Ad pkt. 14
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg
gminnych.
Czesław Renkiewicz - Prezydent Miasta Suwałk odczytał wniosek o podjęcie uchwały - załącznik
nr 37 do protokołu.
Zdzisław Koncewicz - przewodniczący Komisji Strategii i Rozwoju Gospodarczego przedstawił
opinię Komisji - załącznik nr 38 do protokołu.
Wniosków nie zgłoszono.
Głosowanie nad podjęciem uchwały:
−

za podjęciem

−

przeciw

– 0,

−

wstrzymał się

– 0.

– 21 radnych

Jednogłośnie została podjęta
Uchwała Nr XI/119/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 30 września 2015 r.
w sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych.
-stanowi załącznik nr 39 do protokołu.
Ad pkt. 15
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych.
Czesław Renkiewicz - Prezydent Miasta Suwałk odczytał wniosek o podjęcie uchwały - załącznik
nr 40 do protokołu.
Zdzisław Koncewicz - przewodniczący Komisji Strategii i Rozwoju Gospodarczego przedstawił
opinię Komisji - załącznik nr 41 do protokołu.

Wniosków nie zgłoszono.

Głosowanie nad podjęciem uchwały:
−

za podjęciem

−

przeciw

– 0,

−

wstrzymał się

– 0.

– 21 radnych

Jednogłośnie została podjęta
Uchwała Nr XI/120/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 30 września 2015 r.
w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych.
-stanowi załącznik nr 42 do protokołu.
Ad pkt. 16
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej oraz
zaliczenia do kategorii drogi powiatowej.
Czesław Renkiewicz - Prezydent Miasta Suwałk odczytał wniosek o podjęcie uchwały wraz
z autopoprawką polegającą na dodanie dodatkowego zapisu w podstawie prawnej- załącznik
nr 43 do protokołu.
Zdzisław Koncewicz - przewodniczący Komisji Strategii i Rozwoju Gospodarczego przedstawił
opinię Komisji - załącznik nr 44 do protokołu.
Wniosków nie zgłoszono.

Głosowanie nad podjęciem uchwały:
−

za podjęciem

−

przeciw

– 0,

−

wstrzymał się

– 0.

– 21 radnych

Jednogłośnie została podjęta
Uchwała Nr XI/121/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 30 września 2015 r.
w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej oraz zaliczenia do kategorii drogi
powiatowej.
-stanowi załącznik nr 45 do protokołu.

Ad pkt. 17
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pozbawienia ulic: DoŜynkowej, Łąkowej
i Kombajnistów w Suwałkach kategorii dróg powiatowych poprzez wyłączenie ich
z uŜytkowania jako dróg publicznych.
Czesław Renkiewicz odczytał wniosek o podjęcie uchwały wraz z autopoprawką polegającą
na dodaniu dodatkowego zapisu w podstawie prawnej - załącznik nr 46 do protokołu.
Zdzisław Koncewicz - przewodniczący Komisji Strategii i Rozwoju Gospodarczego przedstawił
opinię Komisji - załącznik nr 47 do protokołu.
Wniosków nie zgłoszono.

Głosowanie nad podjęciem uchwały:
−

za podjęciem

−

przeciw

– 0,

−

wstrzymał się

– 0.

– 21 radnych

Jednogłośnie została podjęta
Uchwała Nr XI/122/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 30 września 2015 r.
w sprawie pozbawienia ulic: DoŜynkowej, Łąkowej i Kombajnistów w Suwałkach kategorii
dróg powiatowych poprzez wyłączenie ich z uŜytkowania jako dróg publicznych.
-stanowi załącznik nr 48 do protokołu.
Ad pkt. 18
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Osiedla Północ II w Suwałkach.
Czesław Renkiewicz - Prezydent Miasta Suwałk odczytał wniosek o podjęcie uchwały - załącznik
nr 49 do protokołu.
Zdzisław Koncewicz - przewodniczący Komisji Strategii i Rozwoju Gospodarczego przedstawił
opinię Komisji - załącznik nr 50 do protokołu.
Wniosków nie zgłoszono.
Głosowanie nad podjęciem uchwały:
−

za podjęciem

−

przeciw

– 0,

−

wstrzymał się

– 0.

– 21 radnych

Jednogłośnie została podjęta
Uchwała Nr XI/123/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 30 września 2015 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego rejonu Osiedla Północ II w Suwałkach.
-stanowi załącznik nr 51 do protokołu.
Ad pkt. 19
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budŜecie miasta na 2015 rok.
Czesław Renkiewicz - Prezydent Miasta Suwałk odczytał wniosek o podjęcie uchwały wraz
z autopoprawką - załącznik nr 52 do protokołu.
Zdzisław Przełomiec - przewodniczący Komisji Finansowo - BudŜetowej przedstawił opinię
Komisji - załącznik nr 53 do protokołu.
Wniosków nie zgłoszono.

Głosowanie nad podjęciem uchwały:
−

za podjęciem

−

przeciw

– 0,

−

wstrzymał się

– 0.

– 21 radnych

Jednogłośnie została podjęta
Uchwała Nr XI/124/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 30 września 2015 r.
w sprawie zmian w budŜecie miasta na 2015 rok.
-stanowi załącznik nr 54 do protokołu.
Ad pkt. 20
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Miasta Suwałki na lata 2015 - 2030.
Czesław Renkiewicz - Prezydent Miasta Suwałk odczytał wniosek o podjęcie uchwały wraz
z autopoprawką - załącznik nr 55 do protokołu.

Zdzisław Przełomiec - przewodniczący Komisji Finansowo - BudŜetowej przedstawił opinię
Komisji - załącznik nr 56 do protokołu.
Wniosków nie zgłoszono.
Głosowanie nad podjęciem uchwały:
−

za podjęciem

– 21 radnych

−

przeciw

– 0,

−

wstrzymał się

– 0.

Jednogłośnie została podjęta
Uchwała Nr XI/125/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 30 września 2015 r.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Suwałki na lata 2015 - 2030.
-stanowi załącznik nr 57 do protokołu.
Ad pkt. 21
Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Odpowiedzi na zapytania radnych udzielił Czesław Renkiewicz – Prezydent Miasta Suwałk,
zastępcy oraz wskazani kierownicy jednostek funkcjonujących na terenie miasta.
Czesław Renkiewicz odpowiedział Annie Ruszewskiej, iŜ Ustawa Krajobrazowa,
o której mówiła radna, ma na celu uporządkowanie chaosu reklamowego, zauwaŜalnego w wielu
polskich miastach. Suwałki są przeciętnym miastem w zakresie intensywności reklam
i billboardów. Prezydent chciałby posłuchać opinii radnych w tej kwestii, dlatego informację
na ten temat przedłoŜy na najbliŜszym posiedzeniu Komisji Strategii i Rozwoju Gospodarczego.
- Wydeptana ścieŜka przy ul. Dwernickiego jest na terenie naleŜącym do Centrum Handlowego
„Plaza”. Miasto nie moŜe ingerować w cudzy teren, jednak na podstawie owej interpelacji,
Zarząd Dróg i Zieleni wystosuje pismo do Dyrektora zarządzającego „Plazą”.
Zdzisławowi Przełomcowi w kwestii pomocy okulistycznej i geriatrycznej w naszym mieście
odpowiedział, Ŝe zostanie przygotowane wystąpienie do Dyrektora Suwalskiego Szpitala oraz
do Zarządu Województwa Podlaskiego z prośbą o podjęcie kroków, w waŜnej dla mieszkańców
sprawie.
Na interpelację Zbigniewa R. De- Mezera odpowiedział, Ŝe zanim zostanie zamontowana wiata
przystankowa przy ul. Hubala naleŜy zdiagnozować faktyczne potrzeby.
Bogdanowi Bezdzieckiemu odpowiedział:
- Ŝe istnieje moŜliwość ustawienia barier, o które apelują mieszkańcy ul. Włocławskiej i wykona
to Zarząd Dróg i i Zieleni,
- najazdy spowalniające na ul. Mereckiego spełniają swoją funkcję, ponadto znaki tam ustawione,
powinny dodatkowo wymusić na kierowcach zmniejszenie prędkości,

- Prezydent odniósł się równieŜ do znanego mu problemu mieszkańców os. Klasztorna.
Poinformował, Ŝe wszystkie instytucje kompetentne do rozwiązania problemu zostały
powiadomione. Wydane zostały, i są wdraŜane, stosowne decyzje związane z ograniczeniem
hałasu. Miasto jednak nie ma prawa zakazać podmiotowi prowadzenia działalności gospodarczej.
Irenie B. Schabieńskiej odpowiedział, Ŝe uruchomienie automatów do skupu butelek, to sfera
działalności komercyjnej, którą nie zajmuje się samorząd.
Jacka Juszkiewicza poinformował, Ŝe:
- wydarzenie 20 – lecia Suwalskiego Chóru Kameralnego moŜe zostać objęte Patronatem
Prezydenta Miasta Suwałk, istnieje równieŜ moŜliwość ubiegania się o środki jubileuszowe
na ten cel. Chór działa przy Stowarzyszeniu, dlatego kwestia zakupu strojów związana jest
z ogłaszanymi przez Urząd Miejski konkursami dla organizacji pozarządowych,
- toaleta nad zalewem Arkadia zostanie ustawiona,
- uwagi w zakresie wykonania ul. Nowomiejskiej zostaną przekazane do wydziału inwestycji,
jeŜeli są zasadne, usterki zostaną usunięte.
Czesław Renkiewicz opowiedział równieŜ na interpelację Andrzeja Łuczaja:
- zakaz lewoskrętu do ul. Szpitalnej był postulatem, który sygnalizował jeden z radnych
w imieniu mieszkańców tej ulicy. Likwidacja skrótu, którego uŜywali kierowcy, wprowadziła
oczekiwane zmniejszenie ruchu na ulicy o statusie lokalnej.
-nad koncepcją rozwiązania ruchu pieszo – rowerowego na ul. Kościuszki pracuje Zarząd Dróg
i Zieleni, wkrótce będzie przedstawiona Prezydentowi.
Zbysława W. Grajka w kwestii umieszczania relacji z sesji w sieci internetowej poinformował,
Ŝe w obradach Rady Miejskiej uczestniczą osoby niebędące osobami publicznymi, w związku
z tym – musi być zachowane prawo do ochrony ich wizerunku. Relacja z sesji odbywa się
w systemie online, a ponadto sporządzany jest protokół, umieszczony w BIP, który mogą
przeczytać mieszkańcy.
Poinformował równieŜ, Ŝe suwalski Blues Festiwal jest imprezą promującą miasto. Bezpłatne
koncerty mają na celu zachęcenie i „zaraŜenie” bluesową atmosferą nie tylko mieszkańców.
Być moŜe władze zastanowią się nad wprowadzeniem jednego, płatnego koncertu, ale dopiero
po X edycji festiwalu.
Ewa B. Sidorek poinformowała Wojciecha Pająka, Ŝe działalność przedszkoli
w naszym mieście trwa 5 dni w tygodniu – do czego obliguje Karta Nauczyciela i art. 129
Kodeksu Pracy, mówiący o zatrudnianiu pracowników tych placówek. Miasto analizuje sytuację
i szuka moŜliwości funkcjonowania przedszkoli w soboty. WiąŜe się to jednak z dodatkową
umową o pracę i dodatkowymi środkami finansowymi. Zapowiedziała, Ŝe napisany zostanie
projekt na opłacenie dodatkowych godzin w przedszkolach, w dodatkowe dni.
Poinformowała, Ŝe organizacje pozarządowe mogą przystąpić do konkursu na prowadzenie
takich działań. MoŜliwość dofinansowania tego typu zadań musi być zawarta w Programie
Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.
Karolowi Kornelukowi odpowiedziała, Ŝe na chwilę obecną, źródełka filtrujące wodę zakupione
zostały tylko do szkół podstawowych. W przypadku pozyskania dodatkowych funduszy
zewnętrznych na ten cel, montowane będą w kolejnych szkołach.

Irenę B. Schabieńską poinformowała, Ŝe ustabilizowanie liczebności uczniów w klasach i ich
podział na grupy we wrześniu jest niemoŜliwy i niezaleŜny od organu prowadzącego. Występują
bowiem ruchy uczniów w placówkach. Liczebność grup w roku szkolnym 2015/2016 była
konsultowana z dyrektorami szkół, którzy składali zapotrzebowanie na podział klas na grupy.
Obecnie funkcjonują klasy zarówno 13 osobowe, jak i 17 osobowe. Stosowane są róŜne
rozwiązania łącznie z grupami międzyklasowymi.
Łukasz Kurzyna odpowiedział na interpelację Zdzisława Przełomca. Dezynfekcja
pojemników, co do zasady, jest obowiązkiem właściciela, czy teŜ zarządcy danej nieruchomości.
W przypadku nieruchomości wielomieszkaniowych dezynfekcję przeprowadzają firmy
odbierające odpady. W porozumieniu zawartym z firmą zajmującą się odpadami w mieście
funkcjonuje zapis o jednorazowej dezynfekcji pojemników w miesiącu czerwcu i takie było
przeprowadzone.
Jarosław Lebiediew w odpowiedzi na interpelację Zdzisława Przełomca stwierdził,
Ŝe spoŜywanie alkoholu w godzinach nocnych jest problemem całego miasta, nie tylko
ul. Antoniewicza. Na Komisji Porządku i Bezpieczeństwa, która odbyła się 28 września br., owy
problem został przedstawiony przedstawicielom Policji. Dyrektor Zarządu Budynków
Mieszkalnych w Suwałkach zadeklarował próby ograniczania tego zjawiska w zasobach
komunalnych.

Ad pkt. 22
Wnioski i oświadczenia radnych.
Przewodnicząca poinformowała, Ŝe w okresie międzysesyjnym - od dnia 30 lipca do 30 września
br. Wojewoda Podlaski :
- stwierdził niewaŜność części uchwały nr IX/84/2015 z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie
przeprowadzenia na terenie Gminy Miasta Suwałki konsultacji społecznych w sprawie
Suwalskiego BudŜetu Obywatelskiego jako części budŜetu miasta na 2016 r., (uchwałę
zmieniającą wysoka Rada podjęła w dniu dzisiejszym),
- stwierdził niewaŜność części uchwał oświatowych z dnia 24 czerwca 2015 r. tj. uchwały
nr IX/88/2015 zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad rozliczania i obniŜania
tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, w tym zajmującym stanowiska kierownicze
oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli,
- uchwały nr IX/87/2015 w sprawie planowania w budŜecie Miasta Suwałki środków
finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, a takŜe przyjęcia Regulaminu udzielania
pomocy zdrowotnej dla nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych
przez Miasto Suwałki.
- oraz uchwały nr IX/86/2015 w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli przedszkoli,
szkół i placówek oświatowych, prowadzonych przez Miasto Suwałki,
- stwierdził niewaŜność uchwały nr IX/101/2015 z dnia 29 lipca w sprawie przyjęcia w Mieście
Suwałki Programu „ Suwalska Rodzina Plus"

Prezydent Czesław Renkiewicz, w nawiązaniu do wyŜej cytowanych rozstrzygnięć nadzorczych
nadmienił, iŜ w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim nastąpiła zmiana zarządcza, do której Urząd
musi odpowiednio się przystosować. Poinformował, Ŝe pomimo uchylenia uchwały
nr IX/101/2015, w mieście nadal funkcjonuje, wcześniej uchwalony, program „Suwalskiej
Rodziny Plus”.
Czesław Renkiewicz zaprosił radnych na obchody Dnia Edukacji Narodowej, które odbędą się
w Suwalskim Ośrodku Kultury -14.10.2015 r.
Ad pkt. 23
Zamknięcie obrad.
Przewodnicząca poinformowała, iŜ najbliŜsza sesja poświęcona rozpatrzeniu projektów uchwał
zawartych w Planie pracy Rady Miejskiej w Suwałkach oraz wynikających z bieŜącej pracy
Prezydenta Miasta przewidziana jest na dzień 28 października 2015 roku o godz. 1000
w sali konferencyjnej nr 26 Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1.
Kończąc XI sesję Rady Miejskiej podziękowała przybyłym za uczestnictwo, a radnym
za aktywny udział w obradach.
Na tym protokół zakończono.
Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Suwałkach
Jadwiga Mariola Szczypiń

Protokół sporządziła:
Emilia Radzewicz
Podinspektor w Biurze Rady Miejskiej
Urzędu Miejskiego w Suwałkach

