PROTOKÓŁ nr XIII/2015
sesji Rady Miejskiej w Suwałkach
odbytej w dniu 25 listopada 2015 r. w godzinach 1000 – 1445
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:
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 – 5 do protokołu.
Ad pkt. 1
Otwarcie obrad.
Jadwiga M. Szczypiń otworzyła XIII sesję Rady Miejskiej w Suwałkach, po czym powitała
przybyłych na obrady: 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.
Ad pkt. 2
Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
Jadwiga M. Szczypiń przypomniała, Ŝe proponowany porządek obrad został dostarczony
radnym przy zwołaniu sesji. Przewodnicząca wniosła zmianę do porządku obrad, polegającą
na przeniesieniu punktów: 15, 16 i 17 w miejsce punktów: 14, 15 i 16 - wobec czego punkt 14
stał się punktem 17. Radni nie zgłosili uwag, wobec czego przyjęli następujący porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu nr XII/2015
28 października 2015 roku.

sesji Rady Miejskiej

w

Suwałkach

z dnia

4. Informacja o pracy Prezydenta Miasta Suwałk i wykonaniu uchwał Rady Miejskiej
w Suwałkach od dnia 29 października 2015 roku.
5. Sprawozdanie z działalności Centrum Informacji Turystycznej w Suwałkach w letnim
sezonie turystycznym od czerwca do września 2015 r.
6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Mieście Suwałki za rok szkolny
2014/2015.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych
przedszkoli prowadzonych przez Miasto Suwałki.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji
do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Suwałki.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji
do publicznych gimnazjów prowadzonych przez Miasto Suwałki.
10. Informacja z konsultacji społecznych dotyczących projektu Uchwały Rady Miejskiej
w Suwałkach w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Suwałkach na 2016 rok.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii
w Suwałkach na 2016 rok.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu pierwotnej profilaktyki raka
szyjki macicy dla mieszkanek Suwałk w wieku 13 lat”.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zadań Miasta Suwałki realizowanych
w roku 2015 ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób
Niepełnosprawnych.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie likwidacji zakładu budŜetowego pod nazwą
Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach w celu przekształcenia w spółkę
z ograniczoną odpowiedzialnością, działającą według zasad towarzystwa budownictwa
społecznego.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu pn. „Ograniczanie niskiej
emisji na terenie Gminy Miasta Suwałki” i określenia zasad udzielania dotacji
w ramach programu.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków przez Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji w Suwałkach Spółka z o.o.
17. Interpelacje i zapytania radnych.
18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla ZBM
w Suwałkach udzielanej z budŜetu Miasta Suwałk na 2016 rok.
19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji
i deklaracji podatkowych.
20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości
na 2016 rok.
21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu
uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli
nieruchomości.
22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości.
23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budŜecie miasta na 2015 rok.
24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Miasta Suwałki na lata 2015 - 2030.

25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi Franciszka K. na działalność Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach.
26. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
27. Wnioski i oświadczenia radnych.
28. Zamknięcie obrad.
Ad pkt. 3
Przyjęcie protokołu nr XII/2015 sesji Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 października
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 24 listopada 2015 r.
W wymienionym terminie do treści protokołu radni nie zgłosili poprawek i uzupełnień, wobec
powyŜszego protokół nr XII/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 29 października 2015 roku.
Informacja stanowi załącznik nr 6 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 29 października 2015 roku, została
przyjęta.
Ad pkt. 5
Sprawozdanie z działalności Centrum Informacji Turystycznej w Suwałkach w letnim
sezonie turystycznym od czerwca do września 2015 r.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Przewodnicząca poinformowała, Ŝe sprawozdanie było przedmiotem posiedzenia Komisji
Kultury, Sportu i Turystyki w dniu 16 listopada br.
Członkowie Komisji nie wnieśli uwag do przedłoŜonego materiału, w związku z tym
Sprawozdanie z działalności Centrum Informacji Turystycznej w Suwałkach w letnim sezonie
turystycznym od czerwca do września 2015 r., zostało przyjęte.
Ad pkt. 6
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Mieście Suwałki za rok szkolny
2014/2015.
Informacja stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Przewodnicząca poinformowała, Ŝe informacja była przedmiotem posiedzenia Komisji Oświaty
i Wychowania w dniu 18 listopada br. oraz Komisji Finansowo – budŜetowej w dniu 19 listopada br.

Ewa B. Sidorek przedstawiła prezentację multimedialną na temat stanu realizacji zadań
oświatowych w mieście Suwałki za rok szkolny 2014/2015. PrzybliŜyła członkom komisji
informację min. o:
1. stanie publicznych jednostek oświatowych w roku szkolnym 2014/2015,
2. liczebności uczniów i etatów nauczycieli w poszczególnych klasach,
3. kwotach, jakie zostały przeznaczone na prace remontowe obiektów oświatowych w 2014
roku,
4. najistotniejszych inwestycjach zrealizowanych w roku szkolnym 2014/2015,
5. stopniach awansu zawodowego suwalskich nauczycieli,
6. wynikach, jakie osiągnęły szkoły - w skali znormalizowanej w latach 2013-2015,
7. średnich wynikach sprawdzianu gimnazjalnego w roku szkolnym 2014/2015
w poszczególnych szkołach, oraz wynikach egzaminu maturalnego i zawodowego,
8. innowacjach i nowatorskich rozwiązaniach,
9. realizacji podstawy programowej w suwalskich szkołach.
Anna Ruszewska odnosząc się do nowelizacji ustawy o systemie oświaty, dotyczącej obowiązku
szkolnego dla dzieci sześcioletnich zapytała, czy władze podjęły juŜ jakieś działania w tej
sprawie? Czy owa nowelizacja nie doprowadzi do zawirowań organizacyjnych w placówkach?
Ponadto, przytoczyła treść petycji wystosowanej przez rodziców dzieci uczęszczających
do Szkoły Podstawowej nr 9. W związku z tym, Ŝe niebawem budynek placówki zostanie
przekazany na Ŝłobek miejski, w drugim semestrze roku szkolnego prawie 100 dzieci będzie
zmuszonych do powrotu do budynku macierzystego Szkoły Podstawowej nr 9. Rodzice obawiają
się, Ŝe owa zmiana będzie skutkowała pozbawieniem uczniów stałych pomieszczeń lekcyjnych,
brakiem zajęć pozalekcyjnych, oraz niekorzystnymi wynikami szkoły na tle pozostałych. Rodzice
oczekują bezterminowego wydzierŜawienia budynku przy ul. Kamedulskiej 3 w celu stworzenia
jak najlepszych warunków dla obecnych i przyszłych uczniów. Radna zapytała, czy powrót około
100 dzieci do budynku macierzystego szkoły jest jedynym rozwiązaniem tego problemu?
Czy rzeczywiście pogorszy się sytuacja w tej szkole?
Andrzej Turowski, jako były nauczyciel przedmiotów zawodowych wyraził swój niedosyt
w kwestii szkolnictwa zawodowego. Zapytał, co samorząd będzie robił w tej sprawie, podczas
ogromnego zapotrzebowania na wyspecjalizowanych pracowników w nowych zakładach pracy?
Ewa B. Sidorek odpowiedziała, Ŝe w czerwcu br. organizowane zostały konsultacje
i konferencje, mówiące o działaniach, które będą podejmowane w kwestii kształcenia
zawodowego. Odbyło się szereg spotkań z przedsiębiorcami i instytucjami, które mogłyby
wspierać Miasto. Priorytetem jest, aby szkoły nie konkurowały między sobą, a stały się
ubranŜowione. Skutkiem decyzji, które zapadły po w/w spotkaniach będzie przeniesienie –
od 1 września kierunku technik turystyki z Zespołu Szkół nr 6 do Zespołu Szkół nr 4. Istnieje
równieŜ propozycja dołączenia niektórych kierunków kształcenia w Centrum Kształcenia
Praktycznego w Suwałkach do Zespołu nr 6. Ponadto, dyrektorzy szkół zawodowych spotkali się
z branŜą drzewiarską, czego skutkiem są otrzymane propozycje współpracy. Miasto podpisuje
równieŜ w tej kwestii współpracę z Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną oraz Parkiem
Naukowo – Technologicznym.
Zastępca Prezydenta odniosła się równieŜ do zapytania Anny Ruszewskiej. Minister
zapowiedziała daleko idące zmiany w oświacie, których harmonogram zostanie podany dopiero
w styczniu 2016 r. Poprosiła o cierpliwość i rozwagę – działania będą podejmowane dopiero

po zapoznaniu się z harmonogramem. Pytania związane ze Szkołą Podst. Nr 9 nie miały związku
z omawianym tematem.
Członkowie Komisji nie wnieśli uwag do przedłoŜonego materiału, w związku z tym Informacja
o stanie realizacji zadań oświatowych w Mieście Suwałki za rok szkolny 2014/2015, została
przyjęta.
Ad pkt. 7
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych
przedszkoli prowadzonych przez Miasto Suwałki.
Łukasz Kurzyna – Zastępca Prezydenta Miasta Suwałk odczytał wniosek o podjęcie uchwały załącznik nr 9 do protokołu.
Anna Ruszewska - przewodnicząca Komisji Oświaty i Wychowania przedstawiła opinię
Komisji - załącznik nr 10 do protokołu.
Wniosków nie zgłoszono.

Głosowanie nad podjęciem uchwały:
−

za podjęciem

−

przeciw

– 0,

−

wstrzymał się

– 0.

– 23 radnych

Jednogłośnie została podjęta

Uchwała Nr XIII/145/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 25 listopada 2015 r.
w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli prowadzonych przez
Miasto Suwałki
- stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
Ad pkt. 8
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych
szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Suwałki.
Łukasz Kurzyna – Zastępca Prezydenta Miasta Suwałk odczytał wniosek o podjęcie uchwały załącznik nr 12 do protokołu.
Anna Ruszewska - przewodnicząca Komisji Oświaty i Wychowania przedstawiła opinię
Komisji- załącznik nr 13 do protokołu.

Wniosków nie zgłoszono.

Głosowanie nad podjęciem uchwały:
−

za podjęciem

– 23 radnych

−

przeciw

– 0,

−

wstrzymał się

– 0.

Jednogłośnie została podjęta

Uchwała Nr XIII/146/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 25 listopada 2015 r.
w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych
prowadzonych przez Miasto Suwałki
- stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

Ad pkt. 9
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych
gimnazjów prowadzonych przez Miasto Suwałki.
Łukasz Kurzyna – Zastępca Prezydenta Miasta Suwałk odczytał wniosek o podjęcie uchwały załącznik nr 15 do protokołu.
Anna Ruszewska - przewodnicząca Komisji Oświaty i Wychowania przedstawiła opinię
Komisji- załącznik nr 16 do protokołu.
Wniosków nie zgłoszono.

Głosowanie nad podjęciem uchwały:
−

za podjęciem

– 23 radnych

−

przeciw

– 0,

−

wstrzymał się

– 0.

Jednogłośnie została podjęta

Uchwała Nr XIII/147/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 25 listopada 2015 r.
w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych gimnazjów prowadzonych przez
Miasto Suwałki
– stanowi załącznik nr 17 do protokołu.

Ad pkt. 10
Informacja z konsultacji społecznych dotyczących projektu Uchwały Rady Miejskiej
w Suwałkach w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Suwałkach na 2016 rok.
Informacja stanowi załącznik nr 18 do protokołu.
Przewodnicząca poinformowała, Ŝe informacja była przedmiotem posiedzenia Komisji Spraw
Społecznych i Bezpieczeństwa w dniu 16 listopada br.
Członkowie Komisji nie wnieśli uwag do przedłoŜonego materiału, w związku z tym Informacja
z konsultacji społecznych dotyczących projektu Uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach
w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Przeciwdziałania Narkomanii w Suwałkach na 2016 rok, została przyjęta.
Ad pkt. 11
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Suwałkach
na 2016 rok.
Łukasz Kurzyna – Zastępca Prezydenta Miasta Suwałk odczytał wniosek o podjęcie uchwały załącznik nr 19 do protokołu.
Dorota A. Jabłońska - przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa
przedstawiła opinię Komisji - załącznik nr 20 do protokołu.
Wniosków nie zgłoszono.

Głosowanie nad podjęciem uchwały:
−

za podjęciem

– 23 radnych

−

przeciw

– 0,

−

wstrzymał się

– 0.

Jednogłośnie została podjęta

Uchwała Nr XIII/148/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 25 listopada 2015 r.
w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Przeciwdziałania Narkomanii w Suwałkach na 2016 rok
- stanowi załącznik nr 21 do protokołu.
Ad pkt. 12
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu pierwotnej profilaktyki
raka szyjki macicy dla mieszkanek Suwałk w wieku 13 lat”.
Łukasz Kurzyna – Zastępca Prezydenta Miasta Suwałk odczytał wniosek o podjęcie uchwały załącznik nr 22 do protokołu.
Dorota A. Jabłońska - przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa
przedstawiła opinię Komisji - załącznik nr 23 do protokołu.
Wniosków nie zgłoszono.

Głosowanie nad podjęciem uchwały:
−

za podjęciem

– 23 radnych

−

przeciw

– 0,

−

wstrzymał się

– 0.

Jednogłośnie została podjęta
Uchwała Nr XIII/149/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 25 listopada 2015 r.
w sprawie przyjęcia „Programu pierwotnej profilaktyki raka szyjki macicy dla mieszkanek
Suwałk w wieku 13 lat” - stanowi załącznik nr 24 do protokołu.
Ad pkt. 13
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zadań Miasta Suwałki realizowanych
w roku 2015 ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób
Niepełnosprawnych.
Łukasz Kurzyna – Zastępca Prezydenta Miasta Suwałk odczytał wniosek o podjęcie uchwały załącznik nr 25 do protokołu.

Dorota A. Jabłońska - przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa
przedstawiła opinię Komisji - załącznik nr 26 do protokołu.
Zdzisław Przełomiec - przewodniczący Komisji Finansowo - BudŜetowej przedstawił opinię
Komisji - załącznik nr 27 do protokołu.
Wniosków nie zgłoszono.

Głosowanie nad podjęciem uchwały:
−

za podjęciem

– 23 radnych

−

przeciw

– 0,

−

wstrzymał się

– 0.

Jednogłośnie została podjęta
Uchwała Nr XIII/150/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 25 listopada 2015 r.
w sprawie określenia zadań Miasta Suwałki realizowanych w roku 2015 ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych
- stanowi załącznik nr 28 do protokołu.
Ad pkt. 14
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie likwidacji zakładu budŜetowego pod nazwą
Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach w celu przekształcenia w spółkę
z ograniczoną odpowiedzialnością, działającą według zasad towarzystwa budownictwa
społecznego.
Łukasz Kurzyna – Zastępca Prezydenta Miasta Suwałk odczytał wniosek o podjęcie uchwały załącznik nr 29 do protokołu.
Zdzisław Koncewicz - przewodniczący Komisji Strategii i Rozwoju Gospodarczego przedstawił
opinię Komisji - załącznik nr 30 do protokołu.
Zdzisław Przełomiec - przewodniczący Komisji Finansowo - BudŜetowej przedstawił opinię
Komisji - załącznik nr 31 do protokołu.
Kamil Lauryn, w związku z podejmowaną uchwałą nadmienił, Ŝe w dalszym ciągu
w Suwałkach występuje problem mieszkaniowy. Większość młodych ludzi nie ma perspektyw
na własne mieszkanie, a podjęcie owej uchwały daje duŜe szanse na jego pozyskanie i co za tym
idzie – lepszy start w przyszłość.

Wniosków nie zgłoszono.

Głosowanie nad podjęciem uchwały:
−

za podjęciem

– 23 radnych

−

przeciw

– 0,

−

wstrzymał się

– 0.

Jednogłośnie została podjęta
Uchwała Nr XIII/151/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 25 listopada 2015 r.
w sprawie likwidacji zakładu budŜetowego pod nazwą Zarząd Budynków Mieszkalnych
w Suwałkach w celu przekształcenia w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, działającą
według zasad towarzystwa budownictwa społecznego
- stanowi załącznik nr 32 do protokołu.
Ad pkt. 16
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu pn. „Ograniczanie niskiej
emisji na terenie Gminy Miasta Suwałki” i określenia zasad udzielania dotacji w ramach
programu.
Łukasz Kurzyna – Zastępca Prezydenta Miasta Suwałk odczytał wniosek o podjęcie uchwały załącznik nr 33 do protokołu.
Zdzisław Koncewicz - przewodniczący Komisji Strategii i Rozwoju Gospodarczego przedstawił
opinię Komisji - załącznik nr 34 do protokołu.
Zdzisław Przełomiec - przewodniczący Komisji Finansowo - BudŜetowej przedstawił opinię
Komisji - załącznik nr 35 do protokołu.
Karol Korneluk zapytał, czy w przypadku większej ilości chętnych na przystąpienie
do Programu, kwota jaka jest przeznaczona na jego realizację ulegnie powiększeniu?
Łukasz Kurzyna odpowiedział, Ŝe w projekcie budŜetu kwota przeznaczona na realizację tego
Programu wynosi 150 000 zł. Zapisy Programu natomiast są dość elastyczne,
w przypadku pozyskania dodatkowych środków na ten cel, kwota moŜe zostać zwiększona.
Będzie to oczywiście wymagało stosownych decyzji Rady Miejskiej, oraz podwyŜszenia
środków w uchwale budŜetowej.
Wniosków nie zgłoszono.

Głosowanie nad podjęciem uchwały:
−

za podjęciem

– 23 radnych

−

przeciw

– 0,

−

wstrzymał się

– 0.

Jednogłośnie została podjęta

Uchwała Nr XIII/152/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 25 listopada 2015 r.
w sprawie przyjęcia programu pn. „Ograniczanie niskiej emisji na terenie Gminy Miasta
Suwałki” i określenia zasad udzielania dotacji w ramach programu
- stanowi załącznik nr 36 do protokołu.

Ad pkt. 16
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków przez Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji w Suwałkach Spółka z o.o.
Łukasz Kurzyna – Zastępca Prezydenta Miasta Suwałk odczytał wniosek o podjęcie uchwały załącznik nr 37 do protokołu.
Dorota A. Jabłońska - przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa
przedstawiła opinię Komisji - załącznik nr 38 do protokołu.
Zdzisław Przełomiec - przewodniczący Komisji Finansowo - BudŜetowej przedstawił opinię
Komisji - załącznik nr 39 do protokołu.
Grzegorz Gorlo zapytał czy wszystkie utwardzone powierzchnie w mieście, z których
odprowadzone są wody opadowe i roztopowe zostały przez Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji zinwentaryzowane? Czy ze wszystkimi właścicielami, lub zarządcami tych
powierzchni zawarto umowy na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych, oraz czy
uwzględniono wszystkie te powierzchnie w kalkulacji proponowanej stawki? Kto ponosi koszty
odprowadzania wód opadowych i roztopowych z ulic, parkingów i placów komunalnych?
Dlaczego z opłaty za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych wykluczono powierzchnie
dachów, podczas gdy z większości z nich wody odprowadzane są bezpośrednio do kanalizacji?
W uzasadnieniu do projektu uchwały Prezydent zestawia stawki za zaopatrzenie w wodę
i odprowadzanie ścieków w Suwałkach ze stawkami 4 miast w regionie – czy w miastach tych
mieszkańcy obciąŜani są równieŜ za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych?

Grzegorz Kochanowicz nadmienił, Ŝe coroczne składanie wniosku taryfowego jest jego
obowiązkiem wynikającym z ustawy. Sposób, zasady i kryteria ustalenia taryfy są dokładnie
określone w Rozporządzeniu Ministra Budownictwa z 2006 r. w sprawie ustalenia taryf. Powinny
być one tak skonstruowane, aby zapewnić samofinansowanie się przedsiębiorstwa
wodociągowego, oraz tak, aby eliminować subsydiowanie skrośne. Przedstawił kryteria, jakimi
kierowano się uwzględniając wniosek taryfowy.
Wszystkie utwardzone powierzchnie w mieście, z których odprowadzone są wody opadowe
i roztopowe zostały zinwentaryzowane przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. Nie ze
wszystkimi osobami zawarto umowy na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych –
przyczyną pobierania tej opłaty musi być funkcjonujące przyłącze kanalizacyjne, decydujące o
tym czy z danej powierzchni spływają ścieki opadowe do kanalizacji. Umowy – których jest 167,
zawarte są jedynie z tymi osobami, które mają przyłącze kanalizacji deszczowej, odprowadzające
ścieki bezpośrednio z danego terenu do sieci kanalizacji deszczowej.
Opłaty za wody odprowadzane z ulic, parkingów i placów komunalnych ponosi Zarząd Dróg
i Zieleni – jako zarządca terenów i jest to około 68 % wszystkich wpływów za ścieki opadowe
i roztopowe.
Temat wykluczenia z opłat powierzchni dachów był rozpatrywany wielokrotnie, Sąd NajwyŜszy,
w swoim orzeczeniu stwierdził, Ŝe dachy nie są powierzchniami zanieczyszczonymi – dlatego teŜ
opłaty za opady z niego spływające nie są pobierane.
W skali krajowej 79 Przedsiębiorstw wodociągowych pobiera opłaty za ścieki opadowe
i roztopowe. W wymienionych w uzasadnieniu miastach – Ełku, Olecku, ŁomŜy nie
są pobierane.
Karol Korneluk odniósł się do słów zawartych we wniosku Prezydenta o podjęcie uchwały,
który podał w nim pewne terminy zgodne z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i odprowadzaniu ścieków. Od kiedy jest bieg tych terminów?
Ponadto zapytał Prezesa PWiK ile przedsiębiorstw – w skali kraju, pobiera opłaty
za odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych?
Grzegorz Kochanowicz poinformował, Ŝe takich przedsiębiorstw w skali kraju - zrzeszonych
w Izbie Gospodarczej Wodociągi Polskie jest 247.
Łukasz Kurzyna dodał, Ŝe bieg tych terminów jest od daty złoŜenia wniosku - czyli od
19 października br.
Grzegorz Gorlo przeanalizował sytuację makroekonomiczną, w której obecnie się znajdujemy.
Nadmienił, Ŝe zarówno koszty prądu jak i koszty paliwa zmalały. Podsumowując dodał,
Ŝe w sytuacji deflacji klub radnych „Prawo i Sprawiedliwość” będzie wnioskował przeciwko
bezzasadnemu podwyŜszeniu cen.
Grzegorz Kochanowicz, nawiązując do wypowiedzi Grzegorza Gorlo powiedział,
Ŝe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji nie przewiduje podwyŜszenia kosztów
związanych bezpośrednio z jego działalnością – biorąc pod uwagę koszt zuŜycia energii
elektrycznej oraz koszt paliwa. Opowiedział o szerokich działaniach podejmowanych przez
PWiK w kwestii stosowania osadów ściekowych w rolnictwie.

Wniosków nie zgłoszono.

Głosowanie nad podjęciem uchwały:
−

za podjęciem

– 0 radnych

−

przeciw

– 15,

−

wstrzymał się

– 8.

Uchwała nie została podjęta.
Ad pkt. 17
Interpelacje i zapytania radnych.
Józef W. Murawko poruszył kwestię petycji złoŜonej przez rodziców dzieci uczęszczających
do Szkoły Podstawowej nr 9. Nadmienił, Ŝe Blok Samorządowy popiera tę petycję i ma nadzieję,
Ŝe Prezydent Miasta nie „wyrzuci” uczniów z budynku, jednocześnie pogarszając warunki
nauczania blisko 100 uczniów. Przedstawił propozycję lokalu po byłym przedszkolu przy
ul. Kościuszki, w którym mógłby być zlokalizowany miejski Ŝłobek.
Karol Korneluk zapytał:
- czy Izba Wytrzeźwień i nowa instytucja, która powstanie na jej podstawie będzie miała
zapewnioną ciągłość działania?
- czy pracownicy byłej Izby – zgodnie z umową będą mieli zapewnione miejsca pracy?
- jak będzie wyglądało zatrudnienie pracowników przekształconej placówki Zarządu Budynków
Mieszkalnych w Suwałkach?
- czy zostanie wykonane oznakowanie poziome na nowo wyremontowanej ulicy Nowomiejskiej?
- czy pozostawiona część betonowego płotu przy ul. Pułaskiego – o którym wcześniej wspominał
radny, zostanie zlikwidowana?
Dorota A. Jabłońska poprosiła o szczegóły dotyczące tragicznego zdarzenia, jakie miało
miejsce w piątek przy Izbie Wytrzeźwień w Suwałkach.
Ponadto zapytała:
- czy wznowiona została akcja dokarmiania kotów?
- czy moŜliwe jest rozwiązanie problemu korków w naszym mieście – w szczególności
na ul. Sejneńskiej – przy wyjeździe ze Szkoły Podstawowej nr 6 i spod Zespołu Szkół
Technicznych, na wyjeździe z ul. Wigierskiej w ul. Kościuszki.
- o moŜliwość rozwiązania problemu związanego z wykonaniem przez autobusy zakrętu
z ul. Utraty do ul. Wigierskiej.
Zaproponowała równieŜ – w perspektywie lat, budowę drogi za Szkołą Podstawowa nr 5, która
byłaby znacznym odciąŜeniem dla dróg w centrum.
Andrzej Łuczaj zaapelował ponownie o rozwiązanie ruchu pieszo – rowerowego
na ul. Kościuszki, oraz o remont pozostawionego chodnika w rejonie ul. Minkiewicza.
Zasugerował równieŜ, aby przy realizacji nowych inwestycji drogowych przyglądać się
potrzebom miasta. Przytoczył przykład gruntownej przebudowy ul. Utraty i Sejneńskiej, przy
której nie wykonano prawoskrętu w ul. Sejneńską.
Jacek Juszkiewicz nadmienił, Ŝe mieszkańcy domków jednorodzinnych są zainteresowani
wykonaniem przyłączy do sieci Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Poprosił o określenie taryf
- czy jest to dla nich opłacalne? Czy miasto podjęłoby się dofinansowania przynajmniej

magistrali ciepłowniczych, które dochodziłyby do domów jednorodzinnych? Czy refundacja
kosztów obejmowałaby równieŜ mieszkańców, którzy zainwestowali juŜ w przyłącza gazowe?
Poprosił równieŜ o zajęcie się problemem występowania w sieci bankomatów „Euronetu”
reklamy piwa, która moŜe niekorzystnie wpływać na zachowanie dzieci i młodzieŜy
korzystających z bankomatu.
Bogdan Bezdziecki odniósł się do poruszonej na sesji kwestii szkolnictwa zawodowego.
Czy personel Centrum Kształcenia Praktycznego, które prawdopodobnie zostanie przeniesione
do Zespołu Szkół nr 6, znajdzie zatrudnienie w nowej strukturze? Czy po sprzedaŜy budynków
przenoszonej placówki istnieje moŜliwość rozdysponowania uzyskanych środków pomiędzy
dwie największe szkoły zawodowe?
Anna Ruszewska w związku z funkcjonującymi w obiegu publicznym zapowiedziami reformy
oświaty związanej z likwidacją gimnazjów, zapytała o konsekwencje dla suwalskich placówek
oświatowych i kadry pracującej w oświacie. Czy Urząd Miejski opracowuje koncepcję
ewentualnej fuzji gimnazjów ze szkołami podstawowymi i ponadgimnazjalnymi?
Ponadto zapytała, w związku z przytoczoną wcześniej sytuacją Szkoły Podstawowej nr 9,
czy powrót około 100 dzieci do macierzystego budynku szkoły rzeczywiście pogorszy ich
sytuację? Czy są inne propozycje dotyczące rozwiązania tego problemu?
Zbysław W. Grajek nadmienił, Ŝe budowanie społeczeństwa obywatelskiego to takŜe
powiększanie samorządności. Poparł wniosek Stowarzyszenia „Samorządna Suwalszczyzna”,
który wpłynął do Rady Miejskiej, dotyczący powołania rad osiedli.
Grzegorz Gorlo
Praktycznego?

zapytał,

czy istnieją zamiary zlikwidowania

Centrum Kształcenia

Ad pkt. 18
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla ZBM
w Suwałkach udzielanej z budŜetu Miasta Suwałk na 2016 rok.
Łukasz Kurzyna – Zastępca Prezydenta Miasta Suwałk powiedział, Ŝe w świetle podjętej uchwały
w sprawie likwidacji zakładu budŜetowego pod nazwą Zarząd Budynków Mieszkalnych w
Suwałkach w celu przekształcenia w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, działającą
według zasad towarzystwa budownictwa społecznego, rozpatrywana w owym punkcie uchwała
stała się bezprzedmiotowa. Poprosił o jej wycofanie z porządku obrad.
Sprzeciwów nie zgłoszono.
Ad pkt. 19
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji
i deklaracji podatkowych.
Łukasz Kurzyna – Zastępca Prezydenta Miasta Suwałk odczytał wniosek o podjęcie uchwały 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

– 22 radnych

−

przeciw

– 0,

−

wstrzymał się

– 0.

Jednogłośnie została podjęta
Uchwała Nr XIII/153/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 25 listopada 2015 r.
w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
- stanowi załącznik nr 42 do protokołu.
Ad pkt. 20
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości
na 2016 rok.
Łukasz Kurzyna – Zastępca Prezydenta 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 XIII/154/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 25 listopada 2015 r.
w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości na 2016 rok
- stanowi załącznik nr 45 do protokołu.

Ad pkt. 21
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu
uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli
nieruchomości.
Łukasz Kurzyna – Zastępca Prezydenta Miasta Suwałk odczytał wniosek o podjęcie uchwały wraz
z autopoprawkami - załącznik nr 46 do protokołu.
Zdzisław Przełomiec - przewodniczący Komisji Finansowo - BudŜetowej przedstawił opinię
Komisji - załącznik nr 47 do protokołu.
Wniosków nie zgłoszono.

Głosowanie nad podjęciem uchwały:
−

za podjęciem

– 22 radnych

−

przeciw

– 0,

−

wstrzymał się

– 0.

Jednogłośnie została podjęta
Uchwała Nr XIII/155/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 25 listopada 2015 r.
w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości
- stanowi załącznik nr 48 do protokołu.

Ad pkt. 22
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości.
Łukasz Kurzyna – Zastępca Prezydenta Miasta Suwałk odczytał wniosek o podjęcie uchwały załącznik nr 49 do protokołu.
Zdzisław Przełomiec - przewodniczący Komisji Finansowo - BudŜetowej przedstawił opinię
Komisji - załącznik nr 50 do protokołu.
Wniosków nie zgłoszono.

Głosowanie nad podjęciem uchwały:
−

za podjęciem

– 22 radnych

−

przeciw

– 0,

−

wstrzymał się

– 0.

Jednogłośnie została podjęta
Uchwała Nr XIII/156/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 25 listopada 2015 r.
w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości
- stanowi załącznik nr 51 do protokołu.
Ad pkt. 23
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budŜecie miasta na 2015 rok.
Łukasz Kurzyna - Zastępca Prezydenta Miasta Suwałk odczytał wniosek o podjęcie uchwały wraz
z autopoprawkami - 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

– 22 radnych

−

przeciw

– 0,

−

wstrzymał się

– 0.

Jednogłośnie została podjęta
Uchwała Nr XIII/157/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 25 listopada 2015 r.
w sprawie zmian w budŜecie miasta na 2015 rok
- stanowi załącznik nr 54 do protokołu.

Ad pkt. 24
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Miasta Suwałki na lata 2015 - 2030.
Łukasz Kurzyna - Zastępca Prezydent Miasta Suwałk odczytał wniosek o podjęcie uchwały wraz
z autopoprawkami - 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

– 22 radnych

−

przeciw

– 0,

−

wstrzymał się

– 0.

Jednogłośnie została podjęta
Uchwała Nr XIII/158/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 25 listopada 2015 r.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Suwałki na lata 2015 - 2030
- stanowi załącznik nr 57 do protokołu.
Ad pkt. 25
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi Franciszka K. na działalność Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach.
Zbigniew R. De- Mezer – przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił opinię Komisji –
załącznik nr 58 do protokołu.
Wniosków nie zgłoszono.

Głosowanie nad podjęciem uchwały:
−

za podjęciem

– 22 radnych

−

przeciw

– 0,

−

wstrzymał się

– 0.

Jednogłośnie została podjęta

Uchwała Nr XIII/159/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 25 listopada 2015 r.
w sprawie skargi Franciszka K. na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Suwałkach- stanowi załącznik nr 59 do protokołu.
Ad pkt. 26
Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Ewa B. Sidorek odpowiedziała na zapytania Jacka Juszkiewicza. Kwestia sieci bankomatów
„Euronet” będzie omawiana na najbliŜszym posiedzeniu Miejskiej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w grudniu br. Ponadto, komisja zasygnalizuje ten problem
dla Państwowej Agencji Rozwoju Problemów Alkoholowych w Warszawie.
Karola Korneluka poinformowała, Ŝe zadanie, które realizowane jest w dotychczasowej Izbie
Wytrzeźwień, będzie miało zapewnioną ciągłość. Jeśli chodzi o zatrudnienie - pięciu
pracowników Izby podpisało juŜ oświadczenia o przejściu do nowego podmiotu, wnioskodawca
zainteresowany jest podpisaniem umowy czasowej z dwoma dodatkowymi pracownikami.
Wspomniała równieŜ o złoŜonej przez Miasto propozycji etatu woźnego dwóm pracownikom
Izby – pracownicy nie przyjęli ofert.
Bogdanowi Bezdzieckiemu i Grzegorzowi Gorlo odpowiedziała, Ŝe nawet gdy Miasto
podejmie inicjatywę stworzenia pręŜnie działającego Centra Doskonalenia Zawodowego na bazie
suwalskich szkół zawodowych, nie ma mowy o likwidacji Centrum Kształcenia Praktycznego.
Będzie ono bowiem bardzo waŜnym ogniwem. Istnieją plany, aby placówkę dołączyć do Zespołu
Szkół nr 6. JeŜeli chodzi o pracowników administracji – otrzymają pracę w tych miejscach,
do których zostaną przeniesieni, lub teŜ w innych placówkach oświatowych.
Annie Ruszewskiej odpowiedziała, Ŝe plany dotyczące likwidacji gimnazjów są dalekosięŜne.
Miasto nie podejmuje w tej kwestii działań, poniewaŜ dopiero w styczniu ukaŜe się
harmonogram działań, jakie planuje Minister. Nie ma natomiast zagroŜenia, Ŝe jakiemukolwiek
dziecku zabraknie miejsca w szkołach.
Zastępca Prezydenta nadmieniła równieŜ, odnosząc się do wspomnianej petycji, Ŝe 80 dzieci
Szkoły Podstawowej nr 9, uczy się w budynku przy ul. Kamedulskiej – gdzie wcześniej
znajdował się Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli. Ze względu na to, Ŝe wszelkie
szkolenia SODN odbywały się popołudniami, Szkoła Podstawowa nr 9 korzystała z wolnych
pomieszczeń. Owa szkoła była jedyną, jednozmianową placówką w Suwałkach – Ŝadna klasa
nie uczyła się do godziny 15.20. Dodała, Ŝe sytuacja nie pogorszy wyników nauczania poniewaŜ
od 2009 roku, oprócz dwóch lat – 2012 i 2013, szkoła osiągała najgorsze wyniki w Suwałkach.
Zadeklarowała, Ŝe do czerwca 2016 r. nie będzie zaburzony rytm pracy szkoły. Dodała, Ŝe w
Suwałkach bardzo brakuje Ŝłobka, na którego przebudowę miasto ma moŜliwość otrzymania
około 2 milionów złotych dotacji z programu „Maluch”.
Łukasz Kurzyna odpowiedział na interpelację Karola Korneluka. Przekształcenie Zarządu
Budynków Mieszkalnych w Suwałkach nie spowoduje zmian w zatrudnieniu. Miejski Ośrodek

Pomocy Społecznej przejmie jedno z zadań wraz z 5 pracownikami Zarządu Budynków
Mieszkalnych w Suwałkach.
W kwestii płotu przy ul. Pułaskiego nadmienił, Ŝe Ratusz podjął liczne działania w celu
rozebrania nieestetycznego ogrodzenia. Płot pozostał jedynie w 3 miejscach, na prywatnych
posesjach. Na chwilę obecną brak jest reakcji ze strony ich właścicieli. Jeden z nich
zaproponował, aby Miasto, na swój koszt, przebudowało jego ogrodzenie, które niezbędne jest
do zabezpieczenia budynku. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego prowadzi w tym
zakresie postępowanie – właściciel został zobowiązany do poprawy stanu tego ogrodzenia.
Pozostały dwa fragmenty ogrodzenia - w stosunku do jednego, Agencja Mienia Wojskowego
wdroŜyła procedury sprzedaŜy.
Dorotę Jabłońską poinformował, Ŝe:
- koty były, są i będą dokarmiane. Rada Miejska - co roku przyjmuje Program opieki nad
zwierzętami i zwalczania bezdomności zwierząt, a Prezydent ma obowiązek jego realizacji, w
tym min. dokarmiania i stawiania domków dla kotów. Obecnie około 50 społecznych opiekunów
na terenie miasta zajmuje się dokarmianiem kotów.
- sprawa korków w Suwałkach jest doskonale znana poniewaŜ tak jak w innych miastach
w Polsce i na świecie – samochodów przybywa, a mieszkańcy coraz częściej z nich korzystają.
W obrębie ul. Sejneńskiej i ul. Utraty sytuacja poprawi się po wybudowaniu obwodnicy Suwałk,
na którą przeniesiona zostanie znaczna część ruchu. Miasto nie mogło wykonać w inny sposób
przebudowy ul. Utraty. Pozwolenie, które udało się uzyskać kilka lat temu, przewiduje owe
rozwiązanie komunikacyjne dla ruchu i wydolności sprzed 6. – 8 lat. Obecnie przeprojektowanie
rozwiązań drogowych wiązałoby się z koniecznością dostosowania ich do aktualnych norm min.
w zakresie dopuszczalnego poziomu hałasu, a to z kolei wiązałoby się z koniecznością budowy
ciągu ekranów akustycznych wzdłuŜ całej ul. Utraty – co kosztowałoby ponad milion złotych.
- istnieją plany budowy drogi wschodniej, w tegorocznym budŜecie są pieniądze na opracowanie
jej dokumentacji technicznej. Dokumentacja techniczna została juŜ opracowana. Miasto chce
zlokalizować połączenie ul. Pułaskiego do ul. Północnej oraz poprzez ul. Wylotową
do ul. Sejneńskiej i następnie do ul. Utraty. Pieniądze na ten cel Miasto chce pozyskać z RPO
Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020. Pierwszoplanowym odcinkiem będzie budowa
drogi łączącej ul. Pułaskiego z ul. Wylotową, co związane jest z rozbudową Fabryki Mebli
„Forte”.
Andrzejowi Łuczajowi odpowiedział, Ŝe w Suwałkach istnieje duŜo zaniedbanych chodników,
w tym między innymi ten, o którym mówił radny. Miasto nie jest w stanie ich wszystkich od razu
wyremontować – robi to zgodnie z przyjętym harmonogramem. Owy teren zaprojektowany jest
pod nowe funkcje. Powstanie tam droga osiedlowa z parkingami, wielofunkcyjne boisko oraz
teren rekreacyjny.
Jacka Juszkiewicz poinformował, Ŝe warunki finansowe podłączenia do Przedsiębiorstwa
Energetyki Cieplnej są niewspółmiernie bardziej korzystne, niŜ do sieci gazowej.
Przedsiębiorstwo bowiem ponosi cały koszt podłączenia. Do właściciela domu jednorodzinnego
naleŜy tylko i wyłącznie przystosowanie instalacji wewnętrznej i pomieszczenia na węzeł
cieplny. Resztę urządzeń zakupuje, a następnie wykonuje ich montaŜ PEC. Koszt pojedynczego
przyłącza waha się pomiędzy 25 – 40 tysięcy złotych i zwraca się spółce nawet do 30 lat. Tam
gdzie sieć juŜ istnieje, PEC wychodzi z propozycją podłączenia do sieci cieplnej, co jest niestety
róŜnie odbierane przez mieszkańców. RozwaŜenie dofinansowania budowy magistrali
ciepłowniczej wymaga decyzji Rady i świadomości, Ŝe taka inwestycja oznacza powstanie
dodatkowego majątku PEC-u o wartości kilku milionów złotych. Amortyzacja tego majątku wraz

z dodatkowymi kosztami, które wiąŜą się z jego utrzymaniem z całą pewnością wpłynęłaby
na podwyŜszenie ceny płaconej przez mieszkańców za ciepło. Trzeba mieć tego świadomość.
Zastępca Prezydenta odpowiedział Zbysławowi W. Grajkowi, Ŝe utworzenie rad osiedli leŜy
w kompetencji Rady. Aby utworzyć takie organy między innymi naleŜy zmienić statut miasta,
wprowadzić ustanowienie jednostek pomocniczych w postaci osiedli oraz zdefiniować ich
granice, a następnie przeprowadzić wybory do rad osiedli.
Tomasz Drejer odpowiedział:
- Karolowi Kornelukowi - oznakowanie poziome na ul. Nowomiejskiej było rozwaŜane.
Zrezygnowano, z powodu funkcjonowania w tym rejonie wielu miejsc parkingowych,
szczególnie w rejonie ul. Młynarskiego oraz Spółdzielni Mieszkaniowej. Na tym odcinku
naleŜałoby namalować podwójną linię ciągłą, co skutkowałoby duŜymi utrudnieniami dla
mieszkańców. Nie mogliby wówczas korzystać z niektórych parkingów, bądź teŜ musieliby
pokonywać bardzo długie odcinki, aby z tych parkingów wyjeŜdŜać.
- Dorocie Jabłońskiej – korki w mieście spowodowane są przybywaniem, w bardzo szybkim
tempie, samochodów oraz tranzytu. Owa sytuacja powoduje, Ŝe w godzinach – nawet
pozaszczytowych blokowane są skrzyŜowania. Ponadto, odwołując się do braku prawoskrętu na
ul. Utracie i niezadowolenia z pracy słuŜb drogowych nadmienił, Ŝe wszyscy projektanci wybrani
zgodnie z procedurą zamówień publicznych, mają stosowne uprawnienia do prowadzenia swojej
działalności. W Zarządzie Dróg i Zieleni bardzo skrupulatnie sprawdzane są wszystkie
dokumentacje projektowe.
- Andrzejowi Łuczajowi odpowiedział, Ŝe nie ma moŜliwości wydzielenia prawdziwej drogi
rowerowej na ul. Kościuszki, bez przebudowy tej ulicy. Najbardziej problematyczny odcinek –
od ul. Mickiewicza do ul. 24 sierpnia, zostanie oznakowany znakami informacyjnymi. Nie będzie
to jednak obligatoryjne dla rowerzysty i nie załatwi definitywnie problemu.
Daniel Micielica poinformował, Ŝe jeśli chodzi o okoliczności tragedii nieopodal Izby
Wytrzeźwień i niektóre fakty z tym związane, udzieli odpowiedzi w formie pisemnej.
Ad pkt. 27
Wnioski i oświadczenia radnych.
Przewodnicząca poinformowała, Ŝe do Biura Rady Miejskiej wpłynęło pismo w sprawie
Projektu Szlachetnej Paczki, którego celem jest pomoc rodzinom w trudnej sytuacji Ŝyciowej,
po przebytych chorobach i tragediach. Zachęciła radnych do wzięcia udziału w ww. projekcie.
Pismo stanowi załącznik nr 60 do protokołu.
Józef W. Murawko zapytał, czy istnieją zamiary likwidacji Szkoły Podstawowej nr 9? Poprosił
o odpowiedź pisemną.
Ewa B. Sidorek odpowiedziała, Ŝe nie ma Ŝadnych planów związanych z likwidacją
jakiejkolwiek szkoły w mieście.

Ad pkt. 28
Zamknięcie obrad.
Przewodnicząca poinformowała, iŜ najbliŜsza sesja poświęcona uchwaleniu budŜetu miasta
Suwałk na 2016 rok przewidziana jest na dzień 21 grudnia 2015 roku o godz. 1500
w sali konferencyjnej nr 26 Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1.
Kończąc XIII sesję Rady Miejskiej podziękowała przybyłym za uczestnictwo, a radnym
za aktywny udział w obradach.
Na tym protokół zakończono.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Suwałkach
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