PROTOKÓŁ nr XII/2015
sesji Rady Miejskiej w Suwałkach
odbytej w dniu 28 października 2015 r. w godzinach 1000 – 1420
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. Andrzej Paweł Chuchnowski
3. Zbigniew Roman De – Mezer
4. Grzegorz Gorlo
5. Zbysław Wojciech Grajek
6. Dorota Anna Jabłońska
7. Jacek Juszkiewicz
8. BoŜena Maria Kamińska
9. Zdzisław Koncewicz
10. Karol Korneluk
11. Stanisław Kulikowski
12. Kamil Lauryn
13. Andrzej Łuczaj
14. Wojciech Malesiński
15. Józef Wiesław Murawko
16. Wojciech Pająk
17. Zdzisław Przełomiec
18. Anna Ruszewska
19. Irena BoŜena Schabieńska
20. Jadwiga Mariola Szczypiń
21. Sławomir Jan Szeszko
22. Andrzej Turowski
23. Piotr Wasiukow

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 XII 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,
Wiesława Stelmacha – Skarbnika Miasta, 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, po czym udzieliła głosu Patrykowi Sawko.
Patryk Sawko – uczeń 2 Liceum Ogólnokształcącego w Suwałkach zaprosił wszystkich
na X MłodzieŜowy Marsz Niepodległości, który odbędzie się w Suwałkach 11 listopada br.
PrzybliŜył historię marszu, oraz powody, dla których suwalska młodzieŜ - od 2006 roku zwraca
szczególną uwagę na to święto.
Ad pkt. 2
Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
Jadwiga M. Szczypiń przypomniała, Ŝe proponowany porządek obrad został dostarczony
radnym przy zwołaniu sesji. Poinformowała, Ŝe na wniosek Prezydenta Miasta tematy ujęte
w planie pracy Rady Miejskiej tj.: rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu
pierwotnej profilaktyki raka szyjki macicy dla mieszkanek Suwałk w wieku 13 lat”, oraz
rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Suwałkach na 2016 rok wraz
z informacją z konsultacji społecznych, poddane zostaną pod obrady Rady Miejskiej
w listopadzie. Pisma stanowią kolejno załączniki nr 8 i 9 do protokołu.
Ponadto, Przewodnicząca wniosła do porządku obrad punkt 22 - Rozpatrzenie projektu uchwały
w sprawie przystąpienia Miasta Suwałki do wspólnej realizacji z Gminą Suwałki
do projektu pod nazwą „Budowa i rozbudowa dróg gminnych publicznych wraz z niezbędną
infrastrukturą techniczną w obrębie ewidencyjnym Płociczno – Tartak – etap I” oraz punkt 23 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia Miasta Suwałki do wspólnej realizacji

z Gminą Suwałki do projektu pod nazwą „Budowa i rozbudowa dróg gminnych publicznych
wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie ewidencyjnym Płociczno – Tartak – etap
II” w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej
na lata 2016 – 2019.
Radni nie zgłosili uwag, wobec czego przyjęli następujący porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu nr XI/2015 sesji Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 30 września
2015 roku.
4. Informacja o pracy Prezydenta Miasta Suwałk i wykonaniu uchwał Rady Miejskiej
w Suwałkach od dnia 30 września 2015 roku.
5. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych złoŜonych według stanu na dzień 31 grudnia
2014 r. przez osoby zobowiązane ustawą o samorządzie gminnym.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Północnej w Suwałkach.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu połoŜonego za Rodzinnym Ogrodem Działkowym imienia Marii
Konopnickiej w Suwałkach.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenu połoŜonego pomiędzy ulicami Mariana
Buczka, Leśną i Poznańską w Suwałkach.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy i ustalenia przebiegu ulicy.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu
gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Suwałki na lata 2016-2020.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji Wieloletniego planu
rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Spółka z o.o. na lata
2014-2017.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji
suwalskim publicznym jednostkom oświatowym zakładanym i prowadzonym przez osoby
fizyczne i prawne inne niŜ jednostka samorządu terytorialnego oraz niepublicznym
jednostkom oświatowym z terenu Gminy Miasta Suwałk.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych
z usunięciem i przechowywaniem pojazdów.
14. Interpelacje i zapytania radnych.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji
deklaracji podatkowych.

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości
na 2016 rok.
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych
na 2016 rok.
18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie opłaty targowej.
19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia
za inkaso opłaty targowej.
20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budŜecie miasta na 2015 rok.
21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Miasta Suwałki na lata 2015 - 2030.
22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia Miasta Suwałki do wspólnej
realizacji z Gminą Suwałki do projektu pod nazwą „Budowa i rozbudowa dróg gminnych
publicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie ewidencyjnym Płociczno
– Tartak – etap I”
23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia Miasta Suwałki do wspólnej
realizacji z Gminą Suwałki do projektu pod nazwą „Budowa i rozbudowa dróg gminnych
publicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie ewidencyjnym Płociczno
– Tartak – etap II” w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury
drogowej na lata 2016 – 2019.
24. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
25. Wybory ławników.
26. Wnioski i oświadczenia radnych.
27. Zamknięcie obrad.
Ad pkt. 3
Przyjęcie protokołu nr XI/2015 sesji Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 30 września 2015
roku.
Jadwiga M. Szczypiń poinformowała, Ŝe 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 27 października 2015 r.
W wymienionym terminie do treści protokołu radni nie zgłosili poprawek i uzupełnień, wobec
powyŜszego protokół nr XI/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 1 października 2015 roku.
Informacja stanowi załącznik nr 10 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 1 października 2015 roku, została
przyjęta.

Ad pkt. 5
Informacja z analizy oświadczeń majątkowych złoŜonych według stanu na dzień 31 grudnia
2014 r. przez osoby zobowiązane ustawą o samorządzie gminnym.
Mariusz Klimczyk przedstawił informację z analizy oświadczeń majątkowych złoŜonych przez
zastępców Prezydenta Miasta Suwałk, Skarbnika Miasta, Sekretarza Miasta, osoby zarządzające
i członków organów zarządzających miejskimi osobami prawnymi, osoby wydające decyzje
administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta Suwałk, a takŜe kierowników jednostek
organizacyjnych Miasta Suwałk – stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
Jadwiga M. Szczypiń przedstawiła informację z analizy oświadczeń złoŜonych przez radnych
Rady Miejskiej w Suwałkach – wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. oraz z realizacji obowiązku
przedłoŜenia Radzie analizy oświadczeń przez podmioty do tego uprawnione – stanowi załącznik
nr 12 do protokołu.
Radni nie zgłosili uwag, w związku z tym Informacja z analizy oświadczeń majątkowych
złoŜonych według stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. przez osoby zobowiązane ustawą
o samorządzie gminnym, została przyjęta.
Ad pkt. 6
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Północnej w Suwałkach.
Czesław Renkiewicz - Prezydent Miasta Suwałk odczytał wniosek o podjęcie uchwały - załącznik
nr 13 do protokołu.
Zdzisław Koncewicz - przewodniczący Komisji Strategii i Rozwoju Gospodarczego przedstawił
opinię Komisji - załącznik nr 14 do protokołu.
Wniosków nie zgłoszono.

Głosowanie nad podjęciem uchwały:
−

za podjęciem

– 23 radnych

−

przeciw

– 0,

−

wstrzymał się

– 0.

Jednogłośnie została podjęta

Uchwała Nr XII/126/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 28 października 2015 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego rejonu ulicy Północnej w Suwałkach
-stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
Ad pkt. 7
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu połoŜonego za Rodzinnym Ogrodem Działkowym imienia Marii
Konopnickiej w Suwałkach.
Czesław Renkiewicz - Prezydent Miasta Suwałk odczytał wniosek o podjęcie uchwały - załącznik
nr 16 do protokołu.
Zdzisław Koncewicz - przewodniczący Komisji Strategii i Rozwoju Gospodarczego przedstawił
opinię Komisji - załącznik nr 17 do protokołu.
Zdzisław Przełomiec - przewodniczący Komisji Finansowo - BudŜetowej przedstawił opinię
Komisji - załącznik nr 18 do protokołu.
Wniosków nie zgłoszono.

Głosowanie nad podjęciem uchwały:
−

za podjęciem

– 23 radnych

−

przeciw

– 0,

−

wstrzymał się

– 0.

Jednogłośnie została podjęta

Uchwała Nr XII/127/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 28 października 2015 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu połoŜonego
za Rodzinnym Ogrodem Działkowym imienia Marii Konopnickiej w Suwałkach
-stanowi załącznik nr 19 do protokołu.

Ad pkt. 8
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenu połoŜonego pomiędzy ulicami Mariana
Buczka, Leśną i Poznańską w Suwałkach.
Czesław Renkiewicz - Prezydent Miasta Suwałk odczytał wniosek o podjęcie uchwały - załącznik
nr 20 do protokołu.
Zdzisław Koncewicz - przewodniczący Komisji Strategii i Rozwoju Gospodarczego przedstawił
opinię Komisji - załącznik nr 21 do protokołu.
Wniosków nie zgłoszono.

Głosowanie nad podjęciem uchwały:
−

za podjęciem

– 23 radnych

−

przeciw

– 0,

−

wstrzymał się

– 0.

Jednogłośnie została podjęta

Uchwała Nr XII/128/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 28 października 2015 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu połoŜonego pomiędzy ulicami Mariana Buczka, Leśną i Poznańską
w Suwałkach -stanowi załącznik nr 22 do protokołu.

Ad pkt. 9
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy i ustalenia przebiegu ulicy.
Czesław Renkiewicz - Prezydent Miasta Suwałk odczytał wniosek o podjęcie uchwały - załącznik
nr 23 do protokołu.
Zdzisław Koncewicz - przewodniczący Komisji Strategii i Rozwoju Gospodarczego przedstawił
opinię Komisji - załącznik nr 24 do protokołu.
Wniosków nie zgłoszono.

Głosowanie nad podjęciem uchwały:
−

za podjęciem

– 23 radnych

−

przeciw

– 0,

−

wstrzymał się

– 0.

Jednogłośnie została podjęta
Uchwała Nr XII/129/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 28 października 2015 r.
w sprawie nadania nazwy ulicy i ustalenia przebiegu ulicy
-stanowi załącznik nr 25 do protokołu.

Ad pkt. 10
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu
gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Suwałki na lata 2016-2020.
Czesław Renkiewicz - Prezydent Miasta Suwałk odczytał wniosek o podjęcie uchwały - załącznik
nr 26 do protokołu. Przedstawił równieŜ plany związane z przekształceniem Zarządu Budynków
Mieszkalnych w Suwałkach w Spółkę z o.o.
Dorota A. Jabłońska - przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa
przedstawiła opinię Komisji - załącznik nr 27 do protokołu.
Zdzisław Koncewicz - przewodniczący Komisji Strategii i Rozwoju Gospodarczego przedstawił
opinię Komisji - załącznik nr 28 do protokołu.
Zdzisław Przełomiec - przewodniczący Komisji Finansowo - BudŜetowej przedstawił opinię
Komisji - załącznik nr 29 do protokołu.
Wniosków nie zgłoszono.
Głosowanie nad podjęciem uchwały:
−

za podjęciem

– 23 radnych

−

przeciw

– 0,

−

wstrzymał się

– 0.

Jednogłośnie została podjęta

Uchwała Nr XII/130/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 28 października 2015 r.
w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem
Gminy Miasta Suwałki na lata 2016-2020
-stanowi załącznik nr 30 do protokołu.
Ad pkt. 11
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji Wieloletniego planu
rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Spółka z o.o. na lata 2014-2017.
Czesław Renkiewicz - Prezydent Miasta Suwałk odczytał wniosek o podjęcie uchwały - załącznik
nr 31 do protokołu.
Zdzisław Koncewicz - przewodniczący Komisji Strategii i Rozwoju Gospodarczego przedstawił
opinię Komisji - załącznik nr 32 do protokołu.
Zdzisław Przełomiec - przewodniczący Komisji Finansowo - BudŜetowej przedstawił opinię
Komisji - załącznik nr 33 do protokołu.
Wniosków nie zgłoszono.

Głosowanie nad podjęciem uchwały:
−

za podjęciem

– 23 radnych

−

przeciw

– 0,

−

wstrzymał się

– 0.

Jednogłośnie została podjęta
Uchwała Nr XII/131/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 28 października 2015 r.
w sprawie przyjęcia aktualizacji Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji
w Suwałkach Spółka z o.o. na lata 2014-2017
-stanowi załącznik nr 34 do protokołu.

Ad pkt. 12
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji
suwalskim publicznym jednostkom oświatowym zakładanym i prowadzonym przez osoby
fizyczne i prawne inne niŜ jednostka samorządu terytorialnego oraz niepublicznym
jednostkom oświatowym z terenu Gminy Miasta Suwałk.
Czesław Renkiewicz - Prezydent Miasta Suwałk odczytał wniosek o podjęcie uchwały - załącznik
nr 35 do protokołu.
Anna Ruszewska - przewodnicząca Komisji Oświaty i Wychowania przedstawiła opinię
Komisji- załącznik nr 36 do protokołu.
Zdzisław Przełomiec - przewodniczący Komisji Finansowo - BudŜetowej przedstawił opinię
Komisji - załącznik nr 37 do protokołu.
Wniosków nie zgłoszono.

Głosowanie nad podjęciem uchwały:
−

za podjęciem

– 23 radnych

−

przeciw

– 0,

−

wstrzymał się

– 0.

Jednogłośnie została podjęta

Uchwała Nr XII/132/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 28 października 2015 r.
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji suwalskim publicznym
jednostkom oświatowym zakładanym i prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne inne
niŜ jednostka samorządu terytorialnego oraz niepublicznym jednostkom oświatowym
z terenu Gminy Miasta Suwałk
-stanowi załącznik nr 38 do protokołu.

Ad pkt. 13
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych
z usunięciem i przechowywaniem pojazdów.
Czesław Renkiewicz - Prezydent Miasta Suwałk odczytał wniosek o podjęcie uchwały wraz
z autopoprawką - załącznik nr 39 do protokołu.

Dorota A. Jabłońska - przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa
przedstawiła opinię Komisji - załącznik nr 40 do protokołu.
Zdzisław Przełomiec - przewodniczący Komisji Finansowo - BudŜetowej przedstawił opinię
Komisji - załącznik nr 41 do protokołu.
Wniosków nie zgłoszono.

Głosowanie nad podjęciem uchwały:
−

za podjęciem

– 23 radnych

−

przeciw

– 0,

−

wstrzymał się

– 0.

Jednogłośnie została podjęta
Uchwała Nr XII/133/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 28 października 2015 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem
i przechowywaniem pojazdów -stanowi załącznik nr 42 do protokołu.

Ad pkt. 14
Interpelacje i zapytania radnych.
Anna Ruszewska:
- zaapelowała o ogłoszenie konkursu na najlepszą pracę dyplomową pod patronatem Prezydenta
Miasta Suwałk, związaną z Miastem Suwałki,
- odnosząc się do doniesień medialnych, dotyczących zamierzeń zamknięcia dwóch świetlic
osiedlowych Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej - przy ul. Kowalskiego i ul. Korczaka
zapytała, w jaki sposób moŜna je wesprzeć? Czy istnieje moŜliwość ich doinwestowania bądź
wsparcia finansowego w większym zakresie?
Wojciech Pająk nadmienił, iŜ rodzice małych dzieci coraz częściej muszą sobie radzić
z alergiami. Ten powszechny problem sprawia, Ŝe opieka nad dzieckiem z zaawansowaną alergią
wymaga szczególnej uwagi. Nie moŜe być to jednak przyczyną odmówienia przyjęcia takiego
dziecka do przedszkola, co miało miejsce w poprzednich latach. W związku z tym zapytał,
czy nie jest moŜliwe zapewnienie bezpiecznego pobytu w przedszkolu, zwłaszcza dzieciom
z alergiami?

Józef W. Murawko zapytał o moŜliwość:
- zadaszenia trybuny na stadionie miejskim,
- poprawy nawierzchni asfaltowej na skrzyŜowaniu ulic Noniewicza i Dwernickiego,
- ustawienia znaku zakazu zatrzymywania się i zakazu parkowania na ul. E. Plater przy skręcie
do Przedszkola,
- ustawienia lustra przy wyjeździe z „Serca Suwałk” w kierunku ul. Waryńskiego, które
umoŜliwiłoby bezpieczny wyjazd kierowcom.
Ponadto, w imieniu mieszkańców ul. Wylotowej zapytał, czy ulica, na której zamieszkują będzie
miała chodniki i ścieŜkę rowerową, oraz bezpieczne przejście dla pieszych na ul. Północną.
Kamil Lauryn, na prośbę mieszkańców osiedla Kamena zaapelował o remont nawierzchni
chodnika prowadzącego do ich osiedla, rozpoczynającego się na wysokości dworca PKP.
Zdzisław Przełomiec zaapelował:
- o rozpoznanie sprawy braku dostępnej toalety przy Zalewie Arkadia,
- o utworzenie w suwalskim Ratuszu tzw. „Biura Obsługi Klienta”, które ułatwiłoby
mieszkańcom załatwienie wielu spraw,
- o promowanie suwalczanina – „Ireneusza Irskiego”, który swoimi opowiadaniami popularyzuje
Miasto Suwałki i Suwalszczyznę.
Andrzej Chuchnowski zaapelował o podjęcie działań w kierunku osiągnięcia konsensusu
w akcji protestacyjnej suwalskich instytucji kultury - tzw. akcji „Dziadów Kultury”.
Jacek Juszkiewicz podziękował Ewie B. Sidorek za zaangaŜowanie i pomoc przy organizacji
20 - lecia Suwalskiego Chóru Kameralnego.
Ponadto, odnosząc się do Światowych Dni MłodzieŜy, które odbędą się w dniach 20.0725.07.2016 r. zapytał, czy władze wykorzystają tą okazję do promocji Suwałk? Czy Miasto
zamierza przygotować się do pobytu młodzieŜy – zorganizować jakieś wydarzenia kulturalne/
imprezę masową?

Ad pkt. 15
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji
deklaracji podatkowych.
Czesław Renkiewicz - Prezydent Miasta Suwałk odczytał wniosek o podjęcie uchwały - załącznik
nr 43 do protokołu.
Zdzisław Przełomiec - przewodniczący Komisji Finansowo - BudŜetowej przedstawił opinię
Komisji - załącznik nr 44 do protokołu.
Wniosków nie zgłoszono.

Głosowanie nad podjęciem uchwały:
−

za podjęciem

– 22 radnych

−

przeciw

– 0,

−

wstrzymał się

– 0.

Jednogłośnie została podjęta
Uchwała Nr XII/134/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 28 października 2015 r.
w sprawie określenia wzorów formularzy informacji deklaracji podatkowych
-stanowi załącznik nr 45 do protokołu.

Ad pkt. 16
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości
na 2016 rok.
Czesław Renkiewicz - Prezydent Miasta Suwałk odczytał wniosek o podjęcie uchwały - załącznik
nr 46 do protokołu.
Zdzisław Przełomiec - przewodniczący Komisji Finansowo - BudŜetowej przedstawił opinię
Komisji - załącznik nr 47 do protokołu.
Wiesław Stelmach – skarbnik Miasta Suwałk poinformował, Ŝe w 216 roku na terenie miasta
Suwałk obowiązywać będą stawki podatku rolnego oraz podatku leśnego, wynikające
z Komunikatów Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ogłoszonych w dniach 13 i 20
października w Monitorze Polskim z 2015 r., poz. 1025 i 2018 – załącznik nr 48 do protokołu.
Wniosków nie zgłoszono.

Głosowanie nad podjęciem uchwały:
−

za podjęciem

– 22 radnych

−

przeciw

– 0,

−

wstrzymał się

– 0.

Jednogłośnie została podjęta

Uchwała Nr XII/135/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 28 października 2015 r.
w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości na 2016 rok
-stanowi załącznik nr 49 do protokołu.
Ad pkt. 17
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych
na 2016 rok.
Czesław Renkiewicz - Prezydent Miasta Suwałk odczytał wniosek o podjęcie uchwały - załącznik
nr 50 do protokołu.
Zdzisław Przełomiec - przewodniczący Komisji Finansowo - BudŜetowej przedstawił opinię
Komisji - załącznik nr 51 do protokołu.
Wniosków nie zgłoszono.

Głosowanie nad podjęciem uchwały:
−

za podjęciem

– 22 radnych

−

przeciw

– 0,

−

wstrzymał się

– 0.

Jednogłośnie została podjęta
Uchwała Nr XII/136/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 28 października 2015 r.
w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok
-stanowi załącznik nr 52 do protokołu.

Ad pkt. 18
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie opłaty targowej.
Czesław Renkiewicz - Prezydent Miasta Suwałk odczytał wniosek o podjęcie uchwały - załącznik
nr 53 do protokołu.
Zdzisław Przełomiec - przewodniczący Komisji Finansowo - BudŜetowej przedstawił opinię
Komisji - załącznik nr 54 do protokołu.

Wniosków nie zgłoszono.

Głosowanie nad podjęciem uchwały:
−

za podjęciem

– 22 radnych

−

przeciw

– 0,

−

wstrzymał się

– 0.

Jednogłośnie została podjęta
Uchwała Nr XII/137/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 28 października 2015 r.
w sprawie opłaty targowej -stanowi załącznik nr 55 do protokołu.
Ad pkt. 19
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia
za inkaso opłaty targowej.
Czesław Renkiewicz - Prezydent Miasta Suwałk odczytał wniosek o podjęcie uchwały - załącznik
nr 56 do protokołu.
Zdzisław Przełomiec - przewodniczący Komisji Finansowo - BudŜetowej przedstawił opinię
Komisji - załącznik nr 57 do protokołu.
Wniosków nie zgłoszono.

Głosowanie nad podjęciem uchwały:
−

za podjęciem

– 22 radnych

−

przeciw

– 0,

−

wstrzymał się

– 0.

Jednogłośnie została podjęta
Uchwała Nr XII/138/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 28 października 2015 r.
w sprawie określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty targowej
-stanowi załącznik nr 58 do protokołu.

Ad pkt. 20
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budŜecie miasta na 2015 rok.
Czesław Renkiewicz - Prezydent Miasta Suwałk odczytał wniosek o podjęcie uchwały wraz
z autopoprawkami - załącznik nr 59 do protokołu.
Zdzisław Przełomiec - przewodniczący Komisji Finansowo - BudŜetowej przedstawił opinię
Komisji - załącznik nr 60 do protokołu.
Wniosków nie zgłoszono.

Głosowanie nad podjęciem uchwały:
−

za podjęciem

– 22 radnych

−

przeciw

– 0,

−

wstrzymał się

– 0.

Jednogłośnie została podjęta
Uchwała Nr XII/139/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 28 października 2015 r.
w sprawie zmian w budŜecie miasta na 2015 rok
- stanowi załącznik nr 61 do protokołu

Ad pkt. 21
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 autopoprawkami - załącznik nr 62 do protokołu.
Zdzisław Przełomiec - przewodniczący Komisji Finansowo - BudŜetowej przedstawił opinię
Komisji - załącznik nr 63 do protokołu.
Wniosków nie zgłoszono.

Głosowanie nad podjęciem uchwały:
−

za podjęciem

– 22 radnych

−

przeciw

– 0,

−

wstrzymał się

– 0.

Jednogłośnie została podjęta
Uchwała Nr XII/140/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 28 października 2015 r.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Suwałki na lata 2015 – 2030
- stanowi załącznik nr 64 do protokołu.
Ad pkt. 22
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia Miasta Suwałki do wspólnej
realizacji z Gminą Suwałki do projektu pod nazwą „Budowa i rozbudowa dróg gminnych
publicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie ewidencyjnym
Płociczno – Tartak – etap I”
Czesław Renkiewicz - Prezydent Miasta Suwałk odczytał wniosek o podjęcie uchwały - załącznik
nr 65 do protokołu.
Zdzisław Przełomiec - przewodniczący Komisji Finansowo - BudŜetowej przedstawił opinię
Komisji - załącznik nr 66 do protokołu.
Wniosków nie zgłoszono.

Głosowanie nad podjęciem uchwały:
−

za podjęciem

– 22 radnych

−

przeciw

–0,

−

wstrzymał się

–0.

Jednogłośnie została podjęta
Uchwała Nr XII/141/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 28 października 2015 r.
w sprawie przystąpienia Miasta Suwałki do wspólnej realizacji z Gminą Suwałki
do projektu pod nazwą „Budowa i rozbudowa dróg gminnych publicznych wraz
z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie ewidencyjnym
Płociczno – Tartak – etap I” - stanowi załącznik nr 67 do protokołu.

Ad pkt. 23
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia Miasta Suwałki do wspólnej
realizacji z Gminą Suwałki do projektu pod nazwą „Budowa i rozbudowa dróg gminnych
publicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie ewidencyjnym
Płociczno – Tartak – etap II” w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej
infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019.
Czesław Renkiewicz - Prezydent Miasta Suwałk odczytał wniosek o podjęcie uchwały - załącznik
nr 68 do protokołu.
Zdzisław Przełomiec - przewodniczący Komisji Finansowo - BudŜetowej przedstawił opinię
Komisji - załącznik nr 69 do protokołu.
Wniosków nie zgłoszono.

Głosowanie nad podjęciem uchwały:
−

za podjęciem

– 22 radnych

−

przeciw

– 0,

−

wstrzymał się

– 0.

Jednogłośnie została podjęta
Uchwała Nr XII/142/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 28 października 2015 r.
w sprawie przystąpienia Miasta Suwałki do wspólnej realizacji z Gminą Suwałki
do projektu pod nazwą „Budowa i rozbudowa dróg gminnych publicznych wraz z
niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie ewidencyjnym Płociczno – Tartak – etap II”
w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata
2016 – 2019 - stanowi załącznik nr 70 do protokołu.
Ad pkt. 24
Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Czesław Renkiewicz odpowiedział Annie Ruszewskiej, Ŝe konkurs na najlepszą pracę
dyplomową, czy teŜ inną, zostanie ogłoszony w listopadzie br. Ponadto poinformował radnych
o licznych konkursach, jakie będą realizowane w najbliŜszym czasie – w tym między innymi
skierowane do uczniów, konkursy biznesowe. Nagrody w owym konkursie mogłyby stanowić
wsparcie w początkowej fazie innowacyjnego pomysłu biznesowego.
Wiesławowi Murawko odpowiedział, Ŝe wybudowanie krytej trybuny uwarunkowane jest
wydatkowaniem środków z budŜetu Miasta. JeŜeli Rada Miejska wprowadzi do budŜetu taki
punkt – inwestycja mogłaby być wykonana. W chwili obecnej nie ma na nią funduszy,

a w Ministerstwie Sportu nie ma programu, który pozwoliłby aplikować o środki na budowę
zadaszonej trybuny.
Zdzisławowi Przełomcowi odpowiedział, Ŝe toaleta przy Zalewie Arkadia została juŜ ustawiona.
Przy Ośrodku śeglarskim natomiast zostaną ustawione tabliczki, wskazujące lokalizację toalet
w budynkach oraz informujące o godzinach ich otwarcia.
Prezydent poinformował radnego, Ŝe w suwalskim Ratuszu nie ma pomieszczenia, w którym
mogłoby znaleźć się tzw. „Biuro Obsługi Interesanta” Wspomniał o jedynej moŜliwości
przemieszczenia Urzędu Stanu Cywilnego i utworzenia - z dotychczasowej sali ślubów takiego
biura. Obecna sala ślubów, z dogodnym podjazdem, mogłaby być usytuowana w budynku
Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Są to jednak dalekosięŜne plany.
Czesław Renkiewicz odpowiedział na interpelację Andrzeja Chuchnowkiego. Przedstawił
i przeanalizował sytuację suwalskich placówek kultury w zakresie kształtowania się
wynagrodzeń, następnie porównał je z wynagrodzeniami w innych województwach. Nadmienił,
Ŝe osobą zarządzającą całym majątkiem zarówno rzeczowym, finansowym jak i ludzkim jest
dyrektor jednostki i to od jego decyzji zaleŜy kształtowanie się polityki płacowej. Miasto
Suwałki, jako organizator instytucji kultury ma obowiązek przekazywania dotacji, która nie jest
jedynym źródłem dochodów samodzielnej jednostki kulturalnej. Źródła finansowania instytucji
kultury mogą być bowiem róŜne. NaleŜy więc szukać źródeł, z których moŜna byłoby
sfinansować ową podwyŜkę. Prezydent zaapelował o opracowanie przez dyrektorów suwalskich
placówek programu oszczędnościowego, oraz wygenerowanie oszczędności na podwyŜszenie
wynagrodzeń swoich pracowników.
Jackowi Juszkiewiczowi odpowiedział, Ŝe zostaną utworzone Komitety Organizacyjne, które
będą przygotowywały się do Światowych Dni MłodzieŜy. Miasto będzie musiało zabezpieczyć
uczestnikom atrakcyjny pobyt w naszym mieście, w taki sposób, aby się dobrze zaprezentować.
Łukasz Kurzyna odpowiedział Wiesławowi Murawko, Ŝe:
- problem kolein na skrzyŜowaniu ulic Noniewicza i Dwernickiego zostanie sprawdzony,
- problem wyjazdu z Przedszkola na ul. E. Plater został juŜ zdiagnozowany, Zarząd Dróg
i Zieleni zamówił juŜ oznakowanie, które powinno pojawić się tam w najbliŜszym czasie,
- dotychczas nie było Ŝadnych sygnałów w zakresie problemów z wyjazdem z „Serca Suwałk”
na ul. Waryńskiego, aczkolwiek dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni przeanalizuje, czy istnieje
bezpieczna moŜliwość zastosowania takiego rozwiązania.
Zastępca Prezydenta odpowiedział równieŜ na interpelację Kamila Lauryna i Wiesława
Murawko. Zgodnie z przedstawionym we wrześniu br. na Komisjach Rady Miejskiej
Programem przebudowy ulic osiedlowych w Suwałkach, ulica Wylotowa zaplanowana jest
do przebudowy na rok 2020. Do tego czasu, głównym priorytetem jest poprawa bezpieczeństwa
na skrzyŜowaniu z ul. Kolejową, oraz poprawa bezpieczeństwa dojścia na ul. Kamena.
W przyszłym roku, na odcinku ul. Północnej oraz skrzyŜowaniu z ul. Kolejową i Wylotową,
zostaną dobudowane fragmenty kanalizacji deszczowej, oraz zostanie przełoŜony po jednej
stronie chodnik prowadzący do ul. Północnej. Przy tej okazji zostaną równieŜ podjęte działania
by poprawić bezpieczeństwo na końcówce ul. Wylotowej.
Ewa B. Sidorek odpowiedziała Zdzisławowi Przełomcowi, Ŝe odkąd Pan Ireneusz – autor wielu
opowiadań promujących Suwałki, oddał się pisarstwu, jest wspierany przez Miasto. Jedna z jego
pozycji literackich została wydana dzięki przyznanemu, rocznemu stypendium Miasta Suwałk.

W 2012 r. zaś otrzymał nagrodę finansową Prezydenta Miasta. Ponadto, Biblioteka Publiczna
wspiera jego twórczość i organizuje kaŜdorazowo promocję jego nowych ksiąŜek.
Na interpelację Wojciecha Pająka odpowiedziała, Ŝe nie ma przepisów prawnych regulujących
funkcjonowanie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w przedszkolach takie przepisy regulują funkcjonowanie gabinetów jedynie w szkołach. Zdarzają się sytuacje,
kiedy 1 września rodzice spotykają się z odmową przyjęcia chorego dziecka do przedszkola.
Spowodowane jest to tylko i wyłącznie niepoinformowaniem dyrektora o chorobach dziecka,
oraz o tym, jakiej pomocy medycznej i przedmedycznej potrzebuje. W takiej sytuacji Wydział
Oświaty, Wychowania i Sportu poszukuje najlepszego rozwiązania tego typu problemów.
Na obecną chwilę, kiedy funkcjonują jeszcze oddziały przyszkolne, naleŜy rozwaŜyć moŜliwość
umieszczenia tam dziecka, gdzie funkcjonują takie gabinety medyczne..
Zastępca Prezydenta odpowiedziała równieŜ na interpelację Anny Ruszewskiej. Przedstawiła
dane statystyczne dotyczące dofinansowania od 2012 roku funkcjonowania świetlic w naszym
mieście – które z roku na rok wzrasta. Analizując zaś, jaka jest liczba korzystających z nich osób
moŜna stwierdzić, Ŝe występuje tendencja spadkowa. Miasto otrzymało informację, Ŝe w związku
z wysokimi kosztami utrzymania świetlic zostaną zamknięte dwie świetlice osiedlowe.
Andrzej Chuchnowski, odnosząc się do wypowiedzi Prezydenta powiedział, Ŝe Miasto powinno
równać się do najlepszych województw w zakresie wynagradzania osób pracujących
w instytucjach kultury. Poprosił o podjęcie działań w kwestii podwyŜszenia ich wynagrodzeń.
Czesław Renkiewicz odpowiedział, Ŝe Miasto chcąc się rozwijać, musi patrzeć wieloaspektowo
– w róŜnych płaszczyznach. Stwierdził jednocześnie, Ŝe duŜą rolę w kształtowaniu budŜetu
Miasta ma Rada Miejska, jeŜeli zdecyduje, Ŝe zamiast 50 milionów na inwestycję, będzie ich 20,
a w zamian za to będzie wprowadzona podwyŜka płac – Prezydent to wykona.
Ad pkt. 25
Wybory ławników.
Jadwiga Mariola Szczypiń poinformowała, Ŝe 31 grudnia 2015 roku upływa 4–letnia kadencja
ławników Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego w Suwałkach.
Prezes Sądu Okręgowego w Suwałkach – pismem z dnia 12 maja 2015 r. – podał, liczbę
ławników, którą Rada Miejska w Suwałkach wybierze na kadencję 2016 – 2019:
1/ do Sądu Okręgowego w Suwałkach
do orzekania spraw z zakresu prawa pracy,

116

ławników,

w

tym

1

ławnika

2/ do Sądu Rejonowego w Suwałkach 30 ławników, w tym 12 do orzekania
w Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.
Przewodnicząca przedstawiła wymogi, jakie musi spełniać kandydat na ławnika, następnie
poinformowała, Ŝe w ustawowym terminie do Biura Rady Miejskiej wpłynęła następująca liczba
zgłoszeń:
− do Sądu Okręgowego w Suwałkach –
do rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy;
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zgłoszeń,

w

tym

10

zgłoszeń

− do Sądu Rejonowego w Suwałkach – 29 zgłoszeń, w tym 10 zgłoszeń do Wydziału Pracy
i Ubezpieczeń Społecznych.
Przypominała, Ŝe Rada Miejska na sesji w dniu 29 lipca 2015 roku uchwałą nr X/108/2015
powołała zespół do zaopiniowania kandydatów na ławników. Przewodniczącym Zespołu został
wybrany radny Zbysław W. Grajek.
Zbysław W. Grajek – przewodniczący zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników
przedstawił opinię zespołu – załącznik nr 71 do protokołu.

Jadwiga Mariola Szczypiń nadmieniła, Ŝe zgodnie z przepisami art. 160 ust. 1 cytowanej
ustawy – prawo o ustroju sądów powszechnych, wyboru ławników dokonuje Rada w głosowaniu
tajnym. Procedury głosowania regulują zapisy § 42 Statutu Miasta Suwałk. Następnie zapytała,
czy radni mają uwagi do Regulaminu głosowania w wyborach ławników do Sądu Okręgowego
w Suwałkach, w tym do orzekania spraw z zakresu prawa pracy, Sądu Rejonowego
w Suwałkach, w tym do orzekania w Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych na kadencję
2016 – 2019.
Wniosków nie zgłoszono.

Głosowanie nad przyjęciem Regulaminu:
−

za podjęciem

– 21 radnych

−

przeciw

– 0,

−

wstrzymał się

– 0.

Jednogłośnie został przyjęty - stanowi załącznik nr 72 do protokołu.
Zgodnie z przyjętym Regulaminem… radni powołali Komisję Skrutacyjną w następującym
składzie:
1.
2.
3.
4.
5.

Zdzisław Przełomiec
Wojciech Malesiński
Józef W. Murawko
Karol Korneluk
BoŜena M. Kamińska

Głosowanie nad przyjęciem składu im iennego Kom isji Skrutacyjnej:
−

za podjęciem

– 21 radnych

−

przeciw

– 0,

−

wstrzymał się

– 0.

Jednogłośnie został przyjęty.

Jadwiga Mariola Szczypiń poinformowała, Ŝe zgodnie z przepisem § 42 ust. 3 Statutu Miasta
Suwałk – „Komisja skrutacyjna wybiera ze swego składu przewodniczącego komisji”.
W związku z tym ogłosiła 5 minutową przerwę w celu ukonstytuowania się Komisji przed
rozpoczęciem prac i przygotowania kart do głosowania.
Zdzisław Przełomiec - Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej poinformował, Ŝe członkowie
Komisji rozdali radnym, według imiennej listy 4 karty do głosowania oraz poinformował o zasadach
głosowania.
Po 15 minutowej przerwie w obradach, podczas której Komisja Skrutacyjna dokonała
przeliczenia głosów i sporządziła protokoły głosowania, przewodniczący Komisji Skrutacyjnej
odczytał protokoły Komisji w sprawie wyboru ławników do:
1. Sądu Okręgowego w Suwałkach oraz ławników do orzekania spraw z zakresu prawa pracy
2. Sądu Rejonowego w Suwałkach oraz ławników do orzekania w Wydziale Pracy
i Ubezpieczeń Społecznych

Jadwiga Mariola Szczypiń stwierdziła, Ŝe konsekwencją przeprowadzonych wyborów
są 2 uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach, których treść odczytała:
− uchwała w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Suwałkach oraz ławników
do orzekania spraw z zakresu prawa pracy – załącznik nr 73 do protokołu.
− uchwała w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Suwałkach oraz ławników
do orzekania w Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych – załącznik nr 74
do protokołu.
Przewodnicząca poinformowała, Ŝe listy wybranych ławników wraz z dokumentami zostaną
przesłane prezesom właściwych sądów w terminie, do końca października 2015 r.

Ad pkt. 24
Wnioski i oświadczenia radnych.
Przewodnicząca poinformowała, Ŝe do wykazu podmiotów do przyjęcia skazanych w celu
wykonania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne oraz społecznie uŜytecznej
orzeczonej w zamian nieściągalnej grzywny dopisano Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika
Rydygiera w Suwałkach.
Krystyna Warczyńska podziękowała wszystkim radnym, którzy przyczynili się do poprawy
warunków na osiedlu Klasztorna w Suwałkach. Poprosiła o jakąkolwiek pomoc w ich sprawie w walce z zakładem masarniczym, który niszczy Ŝycie i zdrowie mieszkańców.

Ad pkt. 25
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 25 listopada 2015 roku o godz. 1000
w sali konferencyjnej nr 26 Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1.
Kończąc XII 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

