PROTOKÓŁ nr XV/2015
sesji Rady Miejskiej w Suwałkach
odbytej w dniu 29 grudnia 2015 r. w godzinach 1000 – 1215
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. 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. Zdzisław Koncewicz
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 – 5 do protokołu.

Ad pkt. 1
Otwarcie obrad.
Jadwiga M. Szczypiń otworzyła XIV 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.
Ad pkt. 2
Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
Jadwiga M. Szczypiń przypomniała, Ŝe proponowany porządek obrad został dostarczony
radnym przy zwołaniu sesji. Wniosła do porządku obrad pkt. 14 - Rozpatrzenie projektu uchwały
w sprawie wyraŜenia zgody na wniesienie wkładu niepienięŜnego (aportu) do spółki Zarząd
Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS Spółka z o.o. i objęcia udziałów w kapitale
zakładowym Spółki, oraz przeznaczenia mienia znajdującego się w uŜytkowaniu likwidowanego
samorządowego zakładu budŜetowego o nazwie Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach.
Ponadto zdjęła z porządku obrad pkt.16 - Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Suwałki na lata 2015-2030 oraz pkt. 18 Rozpatrzenie skargi Barbary Sz. na działalność dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Suwałkach. Pozostałe punkty otrzymały kolejną numerację

Radni nie zgłosili uwag, wobec czego przyjęli następujący porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu nr
21 grudnia 2015 roku.
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Rady
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w

Suwałkach

z
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4. Informacja o pracy Prezydenta Miasta Suwałk i wykonaniu uchwał Rady Miejskiej
w Suwałkach od dnia 26 listopada 2015 roku.
5. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za II półrocze 2015.
6. Informacja z konsultacji społecznych w sprawie Suwalskiego BudŜetu Obywatelskiego jako
części budŜetu miasta na 2016 rok.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia kwoty dotacji przypadającej na jedną
osobę będącą uczestnikiem lub pracownikiem Centrum Integracji Społecznej w Suwałkach
w 2016 roku.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie opłaty za pobyt w placówce zapewniającej opiekę
oraz wsparcie osobom nietrzeźwym i bezdomnym pod nazwą: Ośrodek Profilaktyki
i Wsparcia dla Osób Nietrzeźwych, UzaleŜnionych i Bezdomnych w Suwałkach.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Suwałkach.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Suwałk na 2016 rok.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podziału Miasta Suwałki na stałe obwody
głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic Bulwarowej i Zacisze w Suwałkach.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu ograniczonego ulicami Tadeusza Kościuszki, Ludwika Waryńskiego,
Wesołą i Wigierską w Suwałkach.
14. Interpelacje i zapytania radnych.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na wniesienie wkładu
niepienięŜnego (aportu) do spółki Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS
Spółka z o.o. i objęcia udziałów w kapitale zakładowym Spółki, oraz przeznaczenia mienia
znajdującego się w uŜytkowaniu likwidowanego samorządowego zakładu budŜetowego
o nazwie Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budŜecie miasta na 2015 rok.
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wydatków, które nie wygasają
z upływem 2015 roku.
18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia terminów przyjmowania obywateli przez
Radę Miejską w Suwałkach w 2016 r.
19. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
20. Wnioski i oświadczenia radnych.
21. Zamknięcie obrad.

Ad pkt. 3
Przyjęcie protokołu nr XIV/2015 sesji Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 21 grudnia 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 28 grudnia 2015 r.
W wymienionym terminie do treści protokołu radni nie zgłosili poprawek i uzupełnień, wobec
powyŜszego protokół nr XIV/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 26 listopada 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 26 listopada 2015 roku, została
przyjęta.
Ad pkt. 5
Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za II półrocze 2015.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Radni nie zgłosili uwag, w związku z tym, Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za II
półrocze 2015, zostało przyjęte.
Ad pkt. 6
Informacja z konsultacji społecznych w sprawie Suwalskiego BudŜetu Obywatelskiego jako
części budŜetu miasta na 2016 rok.
Informacja stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Radni nie zgłosili uwag, w związku z tym, Informacja z konsultacji społecznych w sprawie
Suwalskiego BudŜetu Obywatelskiego jako części budŜetu miasta na 2016 rok, została przyjęta.
Ad pkt. 7
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia kwoty dotacji przypadającej na jedną
osobę będącą uczestnikiem lub pracownikiem Centrum Integracji Społecznej w Suwałkach
w 2016 roku.
Czesław Renkiewicz – Prezydent Miasta Suwałk odczytał wniosek o podjęcie - załącznik nr 9
do protokołu.
Dorota A. Jabłońska - przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa
przedstawiła opinię Komisji - załącznik nr 10 do protokołu.

Zdzisław Przełomiec - przewodniczący Komisji Finansowo - BudŜetowej przedstawił opinię
Komisji - załącznik nr 11 do protokołu.
Wniosków nie zgłoszono.

Głosowanie nad podjęciem uchwały:
−

za podjęciem

– 22 radnych

−

przeciw

– 0,

−

wstrzymał się

– 0.

Jednogłośnie została podjęta
Uchwała Nr XV/165/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 29 grudnia 2015 r.
w sprawie ustalenia kwoty dotacji przypadającej na jedną osobę będącą uczestnikiem lub
pracownikiem Centrum Integracji Społecznej w Suwałkach w 2016 roku
- stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
Ad pkt. 8
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie opłaty za pobyt w placówce zapewniającej
opiekę oraz wsparcie osobom nietrzeźwym i bezdomnym pod nazwą: Ośrodek Profilaktyki
i Wsparcia dla Osób Nietrzeźwych, UzaleŜnionych i Bezdomnych w Suwałkach.
Czesław Renkiewicz – Prezydent Miasta Suwałk odczytał wniosek o podjęcie uchwały wraz
z autopoprawką - załącznik nr 13 do protokołu.
Dorota A. Jabłońska - przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa
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

– 22 radnych

−

przeciw

– 0,

−

wstrzymał się

– 0.

Jednogłośnie została podjęta

Uchwała Nr XV/166/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 29 grudnia 2015 r.
w sprawie opłaty za pobyt w placówce zapewniającej opiekę oraz wsparcie osobom
nietrzeźwym i bezdomnym pod nazwą: Ośrodek Profilaktyki i Wsparcia dla Osób
Nietrzeźwych, UzaleŜnionych i Bezdomnych w Suwałkach
- stanowi załącznik nr 16 do protokołu.

Ad pkt. 9
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Suwałkach.
Czesław Renkiewicz – Prezydent Miasta Suwałk odczytał wniosek o podjęcie uchwały
- załącznik nr 17 do protokołu.
Dorota A. Jabłońska - przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa
przedstawiła opinię Komisji - załącznik nr 18 do protokołu.
Wniosków nie zgłoszono.

Głosowanie nad podjęciem uchwały:
−

za podjęciem

– 22 radnych

−

przeciw

– 0,

−

wstrzymał się

– 0.

Jednogłośnie została podjęta
Uchwała Nr XV/167/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 29 grudnia 2015 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach.
- stanowi załącznik nr 19 do protokołu.
Ad pkt. 10
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Suwałk na 2016
rok.
Czesław Renkiewicz – Prezydent Miasta Suwałk odczytał wniosek o podjęcie uchwały - załącznik
nr 20 do protokołu.

Dorota A. Jabłońska - przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa
przedstawiła opinię Komisji - załącznik nr 21 do protokołu.
Wniosków nie zgłoszono.

Głosowanie nad podjęciem uchwały:
−

za podjęciem

– 22 radnych

−

przeciw

– 0,

−

wstrzymał się

– 0.

Jednogłośnie została podjęta
Uchwała Nr XV/168/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 29 grudnia 2015 r.
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Miasta Suwałk na 2016 rok.
- stanowi załącznik nr 22 do protokołu.

Ad pkt. 11
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podziału Miasta Suwałki na stałe obwody
głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
Czesław Renkiewicz – Prezydent Miasta Suwałk odczytał wniosek o podjęcie uchwały - załącznik
nr 23 do protokołu.
Dorota A. Jabłońska - przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa
przedstawiła opinię Komisji - załącznik nr 24 do protokołu.
Wniosków nie zgłoszono.

Głosowanie nad podjęciem uchwały:
−

za podjęciem

– 22 radnych

−

przeciw

– 0,

−

wstrzymał się

– 0.

Jednogłośnie została podjęta

Uchwała Nr XV/169/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 29 grudnia 2015 r.
w sprawie podziału Miasta Suwałki na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów,
granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
- stanowi załącznik nr 25 do protokołu.
Ad pkt. 12
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic Bulwarowej i Zacisze
w Suwałkach.
Czesław Renkiewicz – Prezydent Miasta Suwałk odczytał wniosek o podjęcie uchwały - załącznik
nr 26 do protokołu.
Wojciech Pająk - wiceprzewodniczący Komisji Strategii i Rozwoju Gospodarczego przedstawił
opinię Komisji - załącznik nr 27 do protokołu.
Wniosków nie zgłoszono.

Głosowanie nad podjęciem uchwały:
−

za podjęciem

– 22 radnych

−

przeciw

– 0,

−

wstrzymał się

– 0.

Jednogłośnie została podjęta
Uchwała Nr XV/170/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 29 grudnia 2015 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu w rejonie ulic Bulwarowej i Zacisze w Suwałkach
- stanowi załącznik nr 28 do protokołu.
Ad pkt. 13
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu ograniczonego ulicami Tadeusza Kościuszki, Ludwika Waryńskiego,
Wesołą i Wigierską w Suwałkach.
Czesław Renkiewicz – Prezydent Miasta Suwałk odczytał wniosek o podjęcie uchwały - załącznik
nr 29 do protokołu.

Wojciech Pająk - wiceprzewodniczący 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.
Wniosków nie zgłoszono.

Głosowanie nad podjęciem uchwały:
−

za podjęciem

– 22 radnych

−

przeciw

– 0,

−

wstrzymał się

– 0.

Jednogłośnie została podjęta
Uchwała Nr XV/171/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 29 grudnia 2015 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego
ulicami Tadeusza Kościuszki, Ludwika Waryńskiego, Wesołą i Wigierską w Suwałkach.
- stanowi załącznik nr 32 do protokołu.
Ad pkt. 14
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na wniesienie wkładu
niepienięŜnego (aportu) do spółki Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS
Spółka z o.o. i objęcia udziałów w kapitale zakładowym Spółki, oraz przeznaczenia mienia
znajdującego się w uŜytkowaniu likwidowanego samorządowego zakładu budŜetowego
o nazwie Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach.
Czesław Renkiewicz – Prezydent Miasta Suwałk odczytał wniosek o podjęcie uchwały wraz
z autopoprawką - załącznik nr 33 do protokołu.
Zdzisław Przełomiec - przewodniczący Komisji Finansowo - BudŜetowej przedstawił opinię
Komisji - załącznik nr 34 do protokołu.
Grzegorz Gorlo nadmienił, Ŝe powinniśmy sobie uświadomić fakt przekazania 25 milionów
złotych do spółki prawa handlowego. Owy manewr wykonywany był juŜ kilkukrotnie
np. przeznaczając 8, 5 hektara bardzo wartościowej ziemi pod budowę Parku NaukowoTechnologicznego. JeŜeli owa kwota, 25 milionów przeznaczona jest dla spółki – spółka nabywa
pewną wartość, otrzymuje pewien pakiet. Daje to jej moŜliwość swobodnego brania kredytów
i przekierowania na zewnątrz - poza zadłuŜenie Miasta, następnego cięŜaru. Spowodowuje
to rozmydlony obraz Miasta, które nadal brnie w zadłuŜenie. UwaŜa, Ŝe nie powodu

do przekazywania majątku do spółki, która nawet w przypadku realizowania budownictwa
społecznego, musiałaby robić to jawnie i przejrzyście.
Czesław Renkiewicz odpowiedział, Ŝe owe decyzje nie są zaskoczeniem dla Rady Miejskiej.
Miesiąc temu, w podejmowanej uchwale o przekształceniu spółki, widniał zapis o wyposaŜeniu
jej w majątek, który pozwoli na realizowanie wszystkich celów, które przed spółką zostały
postawione. W Suwałkach naleŜy realizować budownictwo społeczne, w szczególności
po zmianie przepisów w tym zakresie i otrzymaniu wsparcia przez Bank Gospodarstwa
Krajowego, który zdecydował się na stworzenie specjalnego programu dedykowanego
jednostkom samorządu terytorialnego bądź spółkom zaleŜnym od samorządu. Miasto wnosi
określony majątek tj. nieruchomości gruntowe niezabudowane, nieruchomość stanowiącą w tej
chwili siedzibę Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach, oraz kilka działek, na których
zrealizowane zostanie budownictwo mieszkaniowe. Aby spółka posiadała zdolność finansową
i miała własne środki na prowadzenie działalności, oprócz działek, Miasto przekazuje jej równieŜ
budynki uŜytkowe z lokalami uŜytkowymi. Oprócz aportu rzeczowego, na podstawie umowy
wykonawczej, zlecone zostaje spółce zarządzanie całym innym zasobem, który nie stanowi jej
majątku, a którym do tej pory zarządzał Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach. Miasto
będzie płaciło za te czynności, przychody i koszty zaś będą przechodziły przez miejski budŜet.
Rada Miejska, w Wieloletnim Programie Gospodarowania Zasobem Mieszkaniowym
podejmowanym we wrześniu br., zobowiązała Prezydenta do realizacji tego Programu.
Jednogłośnie zapadła decyzja, Ŝe do roku 2020, Miasto wybuduje dwa budynki mieszkalne z 50
mieszkaniami w kaŜdym budynku oraz budynek socjalny o liczbie mieszkań 30. Poprzez
tworzenie tej spółki następuje właśnie realizacja owego programu. Miasto chce stworzyć taką
ofertę mieszkań na wynajem, której w Suwałkach jeszcze nie ma. Jest to działanie oczekiwane
przez bardzo duŜą grupę mieszkańców, której nie stać na zakup mieszania od deweloperów.
Ponadto, Prezydent nadmienił, Ŝe udział Miasta w spółce Zarządu Budynków Mieszkalnych
w Suwałkach TBS jest ze 100%. Pierwszy okres prowadzenia spółki spowoduje,
Ŝe na nieruchomości przy ul. Pułaskiego 24 e zostanie rozpoczęta budowa pierwszego bloku
mieszkalnego juŜ we wrześniu przyszłego roku. Jednocześnie zadeklarował, Ŝe po pierwszym
okresie funkcjonowania spółki, zostanie przedłoŜona radnym informacja na temat jej
funkcjonowania i planów budowy budynków mieszkalnych.
Grzegorz Gorlo odpowiedział, Ŝe na rynku funkcjonuje nowy podmiot - spółka z o.o prawa
handlowego, która będzie zarządzała nieruchomościami na naszym rynku. UwaŜa, Ŝe taka spółka
będzie podlegała równieŜ regulacjom rynkowym - czyli nieruchomościami miejskimi będzie
kierowała spółka, która przedstawi najtańszą ofertę. Niekoniecznie ta, która powstała na bazie
Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach. Mieszkania mają być finansowane przez
lokatorów - nie ma więc powodu przekazania majątku bezpośrednio do spółki.
Czesław Renkiewicz odpowiedział, Ŝe spółka prawa handlowego, mająca osobowość prawną
ma to do siebie, Ŝe jest poza systemem finansów publicznych i budŜet, wyniki finansowe
i zadłuŜenie spółek bezpośrednio nie wchodzi do długu Miasta. Nie mniej jednak, zadłuŜenie
mają równieŜ inne spółki, które inwestując – zaciągają kredyty. Jeśli chcielibyśmy realizować
samodzielnie budownictwo społeczne to w jakiej formie, jeśli nie poprzez ową spółkę? Prezydent
niejednokrotnie rozmawiał z deweloperami, zachęcając ich do budowy mieszkań na wynajem.

śaden z nich, niestety, nie wyraził takiej chęci. Przyjmowanie tej formy spółki TBS jest po to,
by sięgać po środki zewnętrzne, które są w dyspozycji Banku Gospodarstwa Krajowego.
Nie ma innej moŜliwości wybudowania tych trzech budynków mieszkalnych bez zasięgnięcia
środków zewnętrznych. Zaapelował o przyjęcie uchwały i spokojne przyjęcie tego, co się będzie
działo.
Wniosków nie zgłoszono.

Głosowanie nad podjęciem uchwały:
−

za podjęciem

– 14 radnych

−

przeciw

– 7,

−

wstrzymał się

– 1.

Uchwała została podjęta większością głosów.
Uchwała Nr XV/172/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 29 grudnia 2015 r.
w sprawie wyraŜenia zgody na wniesienie wkładu niepienięŜnego (aportu) do spółki Zarząd
Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS Spółka z o.o. i objęcia udziałów w kapitale
zakładowym Spółki, oraz przeznaczenia mienia znajdującego się w uŜytkowaniu
likwidowanego samorządowego zakładu budŜetowego o nazwie Zarząd Budynków
Mieszkalnych w Suwałkach - stanowi załącznik nr 35 do protokołu.
Ad pkt. 15
Interpelacje i zapytania radnych.
Karol Korneluk nadmienił, Ŝe na ręce radnych wpłynęło pismo dotyczące braku współpracy
między kierownictwem Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach, a związkami zawodowymi.
W związku z ustawą o związkach zawodowych i ustawą o zakładowym funduszu świadczeń
socjalnych, w skład komisji socjalnej powinny wchodzić osoby wyznaczone przez związek.
Czy zostały podjęte juŜ jakieś kroki, aby ta współpraca była poprawna i aby wszystkie kwestie
związane z funduszem świadczeń socjalnych i funkcjonowaniem jednostki były jak najlepiej
prowadzone?
Ponadto nadmienił, Ŝe Miasto co roku płaci na PFRON karę za brak aktywizacji osób
niepełnosprawne na rynku pracy. Jak przedstawiają się te kary w poszczególnych instytucjach
miejskich? Jakie kroki zostały podjęte/ zostaną podjęte, aby tych kar było mniej i aby osoby
niepełnosprawne miały pracę?
Andrzej Łuczaj w kontekście podejmowanych uchwał zapytał, czy nie wygląda to tak,
Ŝe w Suwałkach lepiej traktuje się zwierzęta, niŜ ludzi? Czy nie warto byłoby pochylić się nad
tematem pomocy bezdomnym mieszkańcom?

Ad pkt. 16
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 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

– 21 radnych

−

przeciw

– 0,

−

wstrzymał się

– 0.

Jednogłośnie została podjęta
Uchwała Nr XV/173/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 29 grudnia 2015 r.
w sprawie zmian w budŜecie miasta na 2015 rok
- stanowi załącznik nr 38 do protokołu.
Ad pkt. 17
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wydatków, które nie wygasają
z upływem 2015 roku.
Czesław Renkiewicz – Prezydent Miasta Suwałk odczytał wniosek o podjęcie uchwały wraz
z autopoprawkami - załącznik nr 39 do protokołu.
Zdzisław Przełomiec - przewodniczący Komisji Finansowo - BudŜetowej przedstawił opinię
Komisji - załącznik nr 40 do protokołu.
Wniosków nie zgłoszono.

Głosowanie nad podjęciem uchwały:
−

za podjęciem

– 22 radnych

−

przeciw

– 0,

−

wstrzymał się

– 0.

Jednogłośnie została podjęta
Uchwała Nr XV/174/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 29 grudnia 2015 r.
w sprawie określenia wydatków, które nie wygasają z upływem 2015 roku
- stanowi załącznik nr 41 do protokołu.
Ad pkt. 19

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia terminów przyjmowania obywateli
przez Radę Miejską w Suwałkach w 2016 r.
Przewodnicząca poinformowała, Ŝe w związku z art. 253 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. –
Kodeks postępowania administracyjnego - organy samorządu terytorialnego obowiązane
są przyjmować obywateli w sprawach skarg i wniosków w ustalonych przez siebie dniach
i godzinach.
Wniosków nie zgłoszono.
Głosowanie nad podjęciem uchwały:
−

za podjęciem

– 20 radnych

−

przeciw

– 0,

−

wstrzymał się

– 1.

Uchwała została podjęta większością głosów.
Uchwała Nr XV/175/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 29 grudnia 2015 r.
w sprawie ustalenia terminów przyjmowania obywateli przez Radę Miejską
w Suwałkach w 2016 r.
- stanowi załącznik nr 42 do protokołu.
Ad pkt. 20
Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Czesław Renkiewicz odpowiedział Karolowi Kornelukowi, Ŝe pierwsza poruszona przez niego
kwestia dotyczy współpracy między pracodawcą a pracownikami. Nie ma tu Ŝadnej roli
Prezydenta. Poinformował jednak, Ŝe owa sprawa została juŜ rozwiązana.
Odpowiedź na drugą interpelację, dotyczącą aktywizacji osób niepełnosprawnych i opłat na rzecz
PFRON, zostanie udzielona pisemnie, po uzyskaniu odpowiednich informacji od miejskich
jednostek.

Andrzejowi Łuczajowi odpowiedział, Ŝe nie zgadza się ze stwierdzeniem, Ŝe ludzie
w Suwałkach traktowani są gorzej niŜ zwierzęta. Przypomniał głosowanie nad utworzeniem
spółki TBS, która wybuduje mieszkania socjalne - kiedy to radny głosował przeciw. Podczas
przydziału mieszkań komunalnych, jeden z priorytetów będzie dotyczył bezdomności, rodzin
wielodzietnych, osób samotnych. Ponadto, Miasto prowadzi jadłodajnię oraz noclegownię, która
finansowana jest ze środków publicznych i która prowadzi – wraz ze StraŜą Miejską ciągły
monitoring nad osobami bezdomnymi. RównieŜ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej niesie
pomoc osobom bezdomnym. Prezydent dodał, Ŝe jeŜeli radny ma jakieś pomysły i propozycje
w tym zakresie – jest otwarty na ich realizację.
Ad pkt. 21
Wnioski i oświadczenia radnych.
Anna Ruszewska zaapelowała, aby informacje o planowanych na dany miesiąc porządkach
posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Suwałkach były zamieszczane zbiorczo na stronie
internetowej Urzędu Miejskiego i w Biuletynie Informacji Publicznej.
Andrzej Łuczaj odpowiadając na słowa Prezydenta powiedział, Ŝe jeŜeli jest tyle wspaniałych
działań, podejmowanych na rzecz osób bezdomnych - bardzo się z tego cieszy. Cieszy
go równieŜ fakt, Ŝe budowane mieszkania socjalne będą przeznaczone takŜe dla osób
bezdomnych.
Wojciech Pająk zaprosił radnych na spacer nad Czarną Hańczą, który odbędzie się 1 stycznia
2016 r. o godz. 1200.
Ad pkt. 22
Zamknięcie obrad.
Przewodnicząca poinformowała, iŜ najbliŜsza sesja poświęcona rozpatrzeniu projektów uchwał
wynikających z bieŜącej pracy Prezydenta Miasta przewidziana jest na dzień 27 stycznia 2016
roku o godz. 1000 w sali konferencyjnej nr 26 Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul.
Mickiewicza 1.
Kończąc XV 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

