PROTOKÓŁ nr XVI/2016
sesji Rady Miejskiej w Suwałkach
odbytej w dniu 27 stycznia 2016 r. w godzinach 1000 – 1245
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. 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. Kamil Lauryn
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

W obradach uczestniczyli:
Prezydent Miasta Suwałk, Zastępca 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 XVI sesję Rady Miejskiej w Suwałkach, po czym powitała
przybyłych na obrady: Czesława Renkiewicza - Prezydenta Miasta Suwałk, Ewę B. Sidorek
- Zastępcę 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 punkt 9 pn. Rozpatrzenie projektu
uchwały w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto
Suwałki. 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 XV/2015 sesji Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 29 grudnia
2015 roku.
4. Informacja o pracy Prezydenta Miasta Suwałk i wykonaniu uchwał Rady Miejskiej
w Suwałkach od dnia 29 grudnia 2015 roku.
5. Przyjęcie Planu pracy Rady Miejskiej w Suwałkach na 2016 rok.
6. PrzedłoŜenie planów pracy komisji Rady Miejskiej w Suwałkach na 2016 r.

7. Przyjęcie Planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Suwałkach na 2016 rok.
8. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2015 rok.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których organem
prowadzącym jest Miasto Suwałki.
10. Interpelacje i zapytania radnych.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia w gminie Mieście Suwałki odrębnych
obwodów głosowania w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
w województwie podlaskim, w okręgu wyborczym nr 59 zarządzonych na dzień 6 marca
2016 r.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenów poŜwirowych Krzywólka w Suwałkach.
13. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
14. Wnioski i oświadczenia radnych.
15. Zamknięcie obrad.
Ad pkt. 3
Przyjęcie protokołu nr XV/2015 sesji Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 29 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 26 stycznia 2016 r.
W wymienionym terminie do treści protokołu radni nie zgłosili poprawek i uzupełnień, wobec
powyŜszego protokół nr XV/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 grudnia 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 grudnia 2015 roku, została
przyjęta.
Ad pkt. 5
Przyjęcie Planu pracy Rady Miejskiej w Suwałkach na 2016 rok.
Plan pracy stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Przewodnicząca poinformowała, Ŝe propozycje tematów do projektu Planu pracy Rady na 2016
rok przedłoŜone zostały przez Prezydenta Miasta oraz radnych. Z otrzymanych propozycji został
wypracowany projekt Planu pracy, który radni otrzymali w materiałach sesyjnych.

Radni nie zgłosili uwag, w związku z tym, Plan pracy Rady Miejskiej w Suwałkach na 2016 rok,
został przyjęty.
Ad pkt. 6
PrzedłoŜenie Planów pracy komisji Rady Miejskiej w Suwałkach na 2016 r.
Plany pracy stanowią kolejno załączniki nr 8, 9, 10, 11, 12 do protokołu.
Przewodnicząca poinformowała, Ŝe zgodnie z art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym komisje przedkładają Radzie Plany pracy, które wypracowały i przyjęły
na komisjach.
Radni nie zgłosili uwag, w związku z tym, Plany pracy komisji Rady Miejskiej w Suwałkach na
2016 r., zostały przyjęte.
Ad pkt. 7
Przyjęcie Planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Suwałkach na 2016 rok.
Plan kontroli stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
Przewodnicząca poinformowała, Ŝe stosownie do § 56 ust. 2 Statutu Miasta Suwałk Komisja
Rewizyjna działa na podstawie rocznego Planu kontroli. Owy Plan został przez Komisję Rewizyjną
opracowany i przedłoŜony Radzie.
Radni nie zgłosili uwag, w związku z tym, Plan kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
w Suwałkach na 2016 rok., został przyjęty.
Ad pkt. 8
Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2015 rok.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
Przewodnicząca nadmieniła, Ŝe Sprawozdanie było przedmiotem posiedzenia Komisji Spraw
Społecznych i Bezpieczeństwa w dniu 18 stycznia br.
Radni nie zgłosili uwag, w związku z tym, Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa
i Porządku za 2015 rok, zostało przyjęte.
Ad pkt. 9
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których organem
prowadzącym jest Miasto Suwałki.
Czesław Renkiewicz – Prezydent Miasta Suwałk odczytał wniosek o podjęcie uchwały - załącznik
nr 15do 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

– 22 radnych,

−

przeciw

– 0,

−

wstrzymał się

– 0.

Jednogłośnie została podjęta
Uchwała Nr XVI/176/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 27 stycznia 2016 r.
w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest
Miasto Suwałki - stanowi załącznik nr 17 do protokołu.
Ad pkt. 10
Interpelacje i zapytania radnych.
Józef W. Murawko odniósł się do informacji zamieszczonych na portalu internetowym
suwalki24 o ustanowieniu roku 2016 Rokiem Czarnej Hańczy. Twierdził, Ŝe jest to manipulacja
medialna. Samą inicjatywę ustanowienia roku 2016 Rokiem Czarnej Hańczy radni poparli,
jednak pojawiły się dodatkowe pytania i wątpliwości, na które naleŜy odpowiedzieć. Z treści
artykułu wynika, Ŝe radny Wojciech Pająk przedstawił członków komisji Kultury, Sportu
i Turystyki w złym świetle. Radny Murawko zaznaczył, Ŝe jeŜeli na zadanie chcemy przeznaczyć
miejskie pieniądze, winna być informacja na co zostaną one wydatkowane. Dodał teŜ, Ŝe nikt nie
upowaŜnił radnego Pająka do mówienia, Ŝe Blok Samorządowy jest w opozycji - Blok działa na
rzecz mieszkańców Miasta Suwałk.
Poruszył równieŜ kwestię braku bazy treningowej przez Klub Szachowy „Javena Hańcza”, który
kończy w tym roku juŜ 40 lat funkcjonowania. Pomieszczenie, do którego ma przeprowadzić się
Klub, po opuszczeniu lokalu przy ul. Kamedulskiej, posiada zaledwie 20 m2 – co na 30
uczestników jest zbyt mało. Radny apelował o pomoc Klubowi, który ma nawet międzynarodowe
osiągnięcia.
Ponadto, w imieniu mieszkańców zapytał o moŜliwość utworzenia punktu pocztowego przy
ul. E. Plater.
Irena B. Schabieńska przyłączyła się do apelu radnego Murawki w sprawie lokalu dla Klubu
szachowego uznając, Ŝe klub przynoszący taką chlubę Miastu, powinien otrzymać lokal
ćwiczeniowy.
Ponadto, w imieniu mieszkańców Osiedla Kolejowego poprosiła, aby Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej jasno i dokładnie informowało o terminach odbioru odpadów
wielkogabarytowych.
Andrzej Łuczaj w nawiązaniu do przyjętego przez Radę w 2014 roku Programu „Suwalska
Rodzina Plus” nadmienił, Ŝe zakłada ona róŜne formy wsparcia dla osób wielodzietnych z terenu
miasta Suwałk. Rodziny wielodzietne, spoza terenu Suwałk z owego Programu korzystać

nie mogą. Zaproponował rozwaŜenie moŜliwości rozszerzenia działania programu na teren nawet
całego kraju. Propozycja owych zniŜek radykalnie nie zwiększy kosztów ponoszonych przez
miejskie instytucje, a będzie pewnym wzrostem ich dochodów oraz promocją miasta.
Ponadto nadmienił, Ŝe warto byłoby zastanowić się nad powiększeniem kwoty dofinansowania
do przyłączy miejskiej sieci ciepłowniczej lub gazowej, która wynosi na chwilę obecną 3 000
złotych. Znaczna część osiedli nie ma moŜliwości przyłączenia się do miejskiej sieci. MoŜe warto
byłoby poszerzyć ofertę dla mieszkańców domków jednorodzinnych o chociaŜby skromne
dofinansowanie zakupu paliwa niskoemisyjnego typu brykiet/pellet, bądź moŜliwość produkcji
ich przez którąś miejską instytucję?
Zapytał równieŜ, jaki los czeka odcinek niedokończonej drogi między rondem, a cmentarzem
na Północy Miasta?
Jacek Juszkiewicz odniósł się do wypowiedzi Józefa W. Murawko. Informacja na portalu
internetowym wzbudziła pewne wątpliwości. Radni są zwolennikami ochrony rzeki Czarnej
Hańczy, w której występuje pstrąg, którego złapać moŜna nawet w centrum Suwałk. Pewne
pomysły Wojciecha Pająka budzą sprzeciw – chociaŜby organizacja imprez masowych,
koncertów. Owa propozycja będzie wpływała na ekologię tej rzeki, a zwłaszcza na występującą
w niej populację pstrąga.
Ponadto stwierdził, Ŝe kwoty przeznaczane co roku na pomoc społeczną są coraz większe pomimo spadku wskaźnika bezrobocia. Zaproponował zrobienie dogłębnej analizy przynajmniej
z ostatnich 5 lat, wszelkich płaszczyzn pomocy społecznej i ponoszonych nakładów na pomoc
społeczną.
Zasygnalizował równieŜ kwestię pisma przesłanego przez harcerzy z prośbą
o wygospodarowanie dla nich lokalu z miejskich zasobów.
Wojciech Malesiński zapytał:
- w imieniu mieszkańców ul. Waryńskiego, czy istnieje moŜliwość zorganizowania przejścia dla
pieszych pomiędzy przychodnią a blokami przy ulicy Waryńskiego 20 i 22?
- w nawiązaniu do zbliŜającego się „Dnia Pamięci śołnierzy Wyklętych” zapytał, czy istnieje
moŜliwość ustawienia, proporcjonalnego do wielkości pomnika, masztu, aby w czasie
uroczystości móc wciągnąć flagę państwową?
Anna Ruszewska:
- w kontekście pojawiających się w mediach dyskusji na temat wielu negatywnych następstw
posypywania dróg solą w okresie zimowym zapytała, jak owa sytuacja wygląda w Suwałkach?
Czy rozwaŜa się ograniczenie posypywania dróg solą w okresie zimowym?
- zapytała, czy nie moŜna byłoby zmienić lokalizacji znaku „droga pieszo-rowerowa”,
usytuowanego na ul. Noniewicza od strony rzeki Czarnej Hańczy, poniŜej znajdującej się tam
górki? Czy słuŜby Prezydenta mogą sprawdzić ten teren i ocenić jego bezpieczeństwo?
- nadmieniła, Ŝe od 28.01 do 2.03 będzie istniała moŜliwość składania wniosków o udzielenie
dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym
do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie województwa podlaskiego. Czy nie warto
byłoby odnowić straszące swoim wyglądem kamienice - np. po byłym Kolegium Języka
Polskiego przy ul. Kościuszki 6? MoŜe warto byłoby zadbać, by jego właściciel złoŜył takowy
wniosek? Czy Urząd Miejski będzie aplikował o tak znaczące środki na remont zabytków? Czy
są juŜ planowane remonty konkretnych kamienic?
- Zaproponowała zorganizowanie przez Prezydenta konferencji dla ludzi młodych pn. „Jakie
szanse mają młodzi ludzie w Suwałkach”, przedstawiając taką ofertę w pakiecie ułatwi się
młodzieŜy dostęp do informacji.

- zapytała, jak wygląda sytuacja z „Suwalską Kartą Seniora”? Czy opracowana została juŜ jej
koncepcja?
- zapytała równieŜ o refleksję dotyczącą rankingu gazety „Perspektywy”, prezentującego ranking
najlepszych szkół od lat 18. Jak to wygląda w Suwałkach? Jak postrzegana jest suwalska
oświata?
Zdzisław Przełomiec zapytał:
- w imieniu mieszkańców Suwałk, czy istnieje moŜliwość podjęcia inicjatywy utworzenia
dziennych domów pomocy społecznej dla seniorów, tzw. „przedszkoli dla seniorów”?
- czy istnieje moŜliwość - podczas remontów szkół, namalowania na schodach informacji
zawierających np. daty, wzory matematyczne itp.?
Karol Korneluk w kontekście podjętej uchwały, dotyczącej kryteriów przyjęcia do przedszkoli
nadmienił, Ŝe w uzasadnieniu do niej widnieje zapis dotyczący problemu, z jakim będą musieli
zmierzyć się rodzice dzieci w wieku 3 lat. Czy samorząd przygotowuje plan pomocy dla tych
rodziców, którzy nie znajdą miejsca w przedszkolu dla dzieci 3-letnich? Czy planuje się jakąś
pomoc dla rodziców, aby mogli oni swobodnie powrócić na rynek pracy?
Zbysław W. Grajek, w uzupełnieniu pytań które juŜ padły zapytał:
- jaki jest stan przygotowań do zmian w edukacji, m.in. w związku z ograniczeniem moŜliwości
swobodnego korzystania przez 6 – latki ze szkoły podstawowej?
- jakie jest stan przygotowania do wypłat 500 złotych na kaŜde dziecko?
- czy wiadomo juŜ, jakie są efekty finansowe połączenia Targowisk Miejskich
z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej?
Andrzej Łuczaj zapytał, kiedy Miasto przystąpi do naprawy dróg, szczególnie ul. Utrata,
na których występują dziury po ostatnich roztopach?
Ad pkt. 11
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia w gminie Mieście Suwałki odrębnych
obwodów głosowania w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
w województwie podlaskim, w okręgu wyborczym nr 59 zarządzonych na dzień 6 marca
2016 r.
Czesław Renkiewicz – Prezydent Miasta Suwałk odczytał wniosek o podjęcie uchwały - załącznik
nr 18 do protokołu.
Dorota A. Jabłońska - przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa
przedstawiła opinię Komisji - załącznik nr 19 do protokołu.
Wniosków nie zgłoszono.

Głosowanie nad podjęciem uchwały:
−

za podjęciem

– 22 radnych

−

przeciw

– 0,

−

wstrzymał się

– 0.

Jednogłośnie została podjęta
Uchwała Nr XV/177/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 27 stycznia 2016 r.
w sprawie utworzenia w gminie Mieście Suwałki odrębnych obwodów głosowania
w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
w województwie podlaskim, w okręgu wyborczym nr 59 zarządzonych na dzień 6 marca
2016 r. - stanowi załącznik nr 20 do protokołu.

Ad pkt. 12
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenów poŜwirowych Krzywólka w Suwałkach.
Czesław Renkiewicz – Prezydent Miasta Suwałk odczytał wniosek o podjęcie uchwały- załącznik
nr 21 do protokołu.
Zdzisław Koncewicz - przewodniczący Komisji Strategii i Rozwoju Gospodarczego przedstawił
opinię Komisji - załącznik nr 22 do protokołu.
Zdzisław Przełomiec - przewodniczący Komisji Finansowo - BudŜetowej przedstawił opinię
Komisji - załącznik nr 23 do protokołu.
Wniosków nie zgłoszono.

Głosowanie nad podjęciem uchwały:
−

za podjęciem

– 21 radnych

−

przeciw

– 0,

−

wstrzymał się

– 1.

Jednogłośnie została podjęta

Uchwała Nr XV/178/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 27 stycznia 2016 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów poŜwirowych
Krzywólka w Suwałkach
- stanowi załącznik nr 24 do protokołu.
Ad pkt. 13
Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Czesław Renkiewicz odniósł się do zapytania o lokal dla Klubu Szachowego „Javena Hańcza”.
Poinformował, Ŝe w Suwałkach funkcjonują dwa kluby szachowe. Jeden z nich prowadzony jest
przez dyrektora Piotra Zielińskiego w Szkole Podstawowej nr 11. Klub ma siedzibę w szkole,
tam prowadzone są zajęcia i znajdują się wszystkie trofea tego klubu. Drugi – „Javena Hańcza”
mieścił się przy ul. Kamedulskiej 3 w budynku, który będzie adaptowany pod potrzeby Ŝłobka
miejskiego. Kilka dni temu nastąpiło otwarcie ofert na wykonanie I etapu adaptacji tego
budynku, jednak rozstrzygnięcia jeszcze nie ma. Prezydent nie widzi problemu w przesunięciu
terminu związanego z opuszczeniem zajmowanego tam przez Klub lokalu. Zaznaczył,
Ŝe w jednostkach oświatowych jest wiele wolnych sal lekcyjnych, z których Klub mógłby
korzystać nieodpłatnie. Na wyłączność Klubu moŜe być przeznaczony wolny lokal o powierzchni
190 m2, przy ul. Szkolnej 7. Chcąc z niego korzystać naleŜy jednak zapłacić za media i ponieść
koszty, chociaŜby minimalne, za czynsz. JeŜeli klub zdecyduje się, Zarząd Budynków
Mieszkalnych moŜe lokal udostępnić.
Józefowi W. Murawko odpowiedział, Ŝe Poczta Polska jest odrębną jednostką organizującą
i realizującą swoje zadania. Prezydent moŜe jedynie skierować w imieniu mieszkańców prośbę,
aby uruchomić punkt pocztowy przy ul. E. Plater.
Irenę B. Schabieńską poinformował, Ŝe dokładny grafik odbioru odpadów wielkogabarytowych
powinien być udostępniony na stornie internetowej Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej
oraz na stronie Urzędu Miejskiego.
Andrzejowi Łuczajowi odpowiedział, Ŝe:
- do Programu „Suwalska Rodzina Plus” mogą przystąpić równieŜ okoliczne gminy – jak dotąd
niestety tego nie zrobiły. Jednostki posiadające osobowość prawną składają Miastu rozliczenie
wykazując, jakie są skutki finansowe zastosowania ulg i zniŜek wynikających z zastosowania
programu. Miasto ową sumę refunduje – czyli płaci za swoich mieszkańców. JeŜeli samorządy
okolicznych gmin chciałyby przystąpić do tego Programu – nic nie stoi na przeszkodzie.
Prezydent poinformował, Ŝe w chwili obecnej został ogłoszony konkurs i przyjmowane
są wnioski na refundację kosztów udziału w „Programie Gospodarki Niskoemisyjnej”.
Zainteresowanie jest bardzo duŜe, a kwota przeznaczona na to w budŜecie wynosi 150 000 zł.
Dotacje przeznaczone są na wykonanie przyłącza do sieci ciepłowniczej, gazowniczej, a dopiero
w dalszej kolejności na wymianę pieca centralnego ogrzewania na bardziej proekologiczny.
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego, w obecnej perspektywie
finansowej, zakłada realizację programów gospodarki niskoemisyjnej i pozyskiwanie przez
samorządy środków na ten cel, czyli na likwidację indywidualnych źródeł ciepła. Konkurs,
do którego Miasto przygotowuje się ze swoją aplikacją, powinien być ogłoszony w listopadzie.

Wówczas naleŜy zebrać zainteresowanych ową inwestycją mieszkańców na rok 2017 i złoŜyć
duŜą aplikację na wymianę źródeł ciepła w konkretnej ilości domów mieszkalnych.
Prezydent uwaŜa, Ŝe Miasto nie jest w stanie dopłacać do zakupu ekogroszku bądź pelletu,
chociaŜby ze względu na fakt, Ŝe nie stanowi to zakładanego celu. Preferencje mają przyłącza do
sieci ciepłowniczej, bądź sieci gazowniczej. Ponadto, Miasto poszukuje moŜliwości finansowania
budowy sieci ciepłowniczej zewnętrznymi środkami. JeŜeli pojawi się taka moŜliwość –
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej będzie na pewno aplikowało. Polska Spółka Gazownictwa
jest równieŜ zainteresowana rozbudową swojej sieci.
Dofinansowanie do przyłącza PEC i sieci gazowniczej będzie w tym roku wynosiło nie więcej
niŜ 3000 zł. W przypadku PEC naleŜy indywidualnie dostosować węzeł.
W przyłączu do sieci gazowniczej sprawa wygląda inaczej. Inwestor – jako właściciel
nieruchomości, ponosi koszt wynoszący około 10 000 – 15 000 złotych.
Prezydent uwaŜa, Ŝe 3000 złotych nie jest zbyt duŜą kwotą w stosunku do całych nakładów
inwestycyjnych w zakresie przyłącza do sieci. JeŜeli w przyszłym roku Miasto będzie składało
aplikację w ramach konkursu Urzędu Marszałkowskiego, będzie moŜna rozwaŜyć większe
dofinansowanie.
Odnośnie odcinka niedokończonej drogi między rondem, a cmentarzem na Północy Miasta
poinformował, Ŝe będzie on przebudowywany w ramach budowy obwodnicy Suwałk.
Jacka Juszkiewicza poinformował, Ŝe pomoc społeczna, jeśli chodzi o finanse, absorbuje Miasto
w sposób znaczący. Polecił radnym do analizy materiał pn.„Ocena zasobów Pomocy Społecznej
w Województwie Podlaskim w 2014 roku” z którego wynika, Ŝe finansowa pomoc społeczna
w Suwałkach prowadzona jest w znaczący sposób. Przytoczył dane statystyczne odnośnie ilości
osób, które korzystały z takiego wsparcia – Suwałki znajdują się na 3 miejscu. Jeśli chodzi
o wysokość środków finansowych na zadania realizowane w ramach pomocy społecznej przez
JST na mieszkańca – w Suwałkach przypada kwota 855 zł – inne samorządy
ponoszą niŜsze wydatki. Miasto podjęło juŜ rozmowy na temat przeprowadzenia audytu w dziale
pomocy społecznej w Suwałkach i udzielenia odpowiedzi, dlaczego Miasto wyróŜnia się tym na
mapie całego województwa. Nadmienił, Ŝe środki na pomoc społeczną z roku na rok rosną.
Wkrótce dojdzie do realizacji wypłata 500 złotych na dziecko. Środki na ten cel, jak wynika
z wstępnych informacji, to kwota 27,5 mln złotych, z czego na obsługę całego przedsięwzięcia
przeznacza się 2% wypłacanych środków. Nie ma jeszcze przepisów, procedur ani programów
komputerowych. Wnioski mają być przyjmowane od 1 kwietnia, a ich spodziewana liczba
wynosi około 7 000. Pomoc społeczna w Suwałkach będzie wówczas kosztowała blisko 90 mln
złotych. Reasumując zapowiedział, Ŝe Miasto przyjrzy się wydatkom na pomoc społeczną.
Annie Ruszewskiej:
Zarząd Budynków Mieszkalnych przygotowuje wniosek na prace restauratorskie
i konserwatorskie, dotyczący kamienicy przy ul. Kościuszki 26. Natomiast
Parafia, która nabyła nieruchomość przy ul. Kościuszki 6, cały czas poszukuje zewnętrznych
środków finansowych. Koszt takiego remontu to prawdopodobnie około 10 mln złotych.
Prezydent nie wie, jak Parafia zamierza ten temat poprowadzić.
W kwestii zorganizowania konferencji dla młodych suwalczan w temacie ich szans na Ŝycie
i rozwój w Suwałkach uznał, iŜ warto podjąć działania. Wyraził chęć współpracy w tej sprawie
z organizacjami pozarządowymi.
Prezydent poinformował, Ŝe „Suwalska Karta Seniora” jest juŜ po weryfikacji. Projekt
dokumentu zostanie przekazany Radzie Miejskiej do zaopiniowania w lutym, najpóźniej
marcu br.

Zdzisława Przełomca poinformował, Ŝe Suwalska Rada Seniorów bardzo pręŜnie funkcjonuje
w naszym mieście. Miasto wyasygnowało lokale przy ul. Ciesielskiej, gdzie powstało Suwalskie
Centrum Inicjatyw Senioralnych. RównieŜ w tym roku, w budŜecie była przewidziana kwota
180 000 złotych na prowadzenie klubów seniora. Efektem tego konkursu jest podpisana
ze Stowarzyszeniem „Nie po drodze” umowa, które poprowadzi za 110 000 złotych taki punkt
dla seniorów. Będzie to nie tylko miejsce ich pobytu, ale równieŜ miejsce rehabilitacji
i prowadzenia zajęć artystycznych. Dodał, Ŝe w ramach tego konkursu ani Uniwersytet Trzeciego
Wieku, ani Związek Emerytów i Rencistów nie złoŜył swojej aplikacji na prowadzenie tego
punktu. Rządowy program „Senior - Wigor” skonstruowany jest tak, Ŝe aby do niego przystąpić,
naleŜy posiadać ogromne środki finansowe. Państwo przekazuje 180 000 złotych na adaptację
pomieszczeń, 70 000 złotych na wyposaŜenie, a później – na jedną osobę korzystającą z tego
klubu nie więcej niŜ 200 złotych miesięcznie. Jest jednak szereg wymagań, które powinien
spełniać owy klub – w tym posiadać wiele róŜnego rodzaju wyposaŜonych w sprzęt pomieszczeń.
Miasto postanowiło z tego programu w chwili obecnej nie korzystać. Stąd powstał pomysł
przekazania 180 000 złotych na konkursy i utworzenie takich miejsc, ulokowanych w róŜnych
częściach Suwałk, gdzie seniorzy mogliby spędzać czas. Seniorzy jednak nie są w stanie
poprowadzić takich punktów. Prezydent polecił dyrektor DPS „Kalina”, aby przygotowała
koncepcję związaną z wykorzystaniem infrastruktury DPS-u i rozbudowy jej
o taką placówkę pobytu dziennego z hostelem. Koncepcja przesłona zostanie do końca stycznia,
po czym Miasto będzie poszukiwało środków na jej realizację.
Odnośnie pomysłu malowania informacji na podstopniach w szkołach poinformował, Ŝe zostanie
przekazany dyrektorom szkół.
Na interpelację Zbysława W. Grajka odpowiedział, Ŝe efekt finansowy połączenia spółek
miejskich nie jest jeszcze znany. Podczas analiz sprawozdań finansowych i funkcjonowania
poszczególnych spółek na posiedzeniu Komisji Strategii i Rozwoju Gospodarczego będzie
moŜna dokonać podsumowań i wyciągnąć odpowiednie wnioski.

Ewa B. Sidorek odniosła się do poruszanego tematu lokalu dla klubu szachowego „Javena
Hańcza”.
Poinformowała, Ŝe od września prowadzone były z prezesem Klubu rozmowy na temat wynajmu
pomieszczeń w Zespole Szkół nr 4. Poczyniono ustalenia, zgodnie z którymi – do końca
pierwszego semestru, klub zostaje w budynku przy ul. Kamedulskiej. Nie ma moŜliwości, aby
w jakiejkolwiek placówce oświatowej zostały oddane, na wyłączność, co najmniej 2 sale
lekcyjne.
W kwestii rankingu prowadzonego w „Perspektywach” poinformowała, Ŝe gazeta jest jednym
ze źródeł informacji – takim jak kaŜde inne. Jak kaŜde źródło mają swój margines błędu i
opierają się na zupełnie innych materiałach i narzędziach, które są podstawą do tworzenia takiego
rankingu.
Z zadowoleniem przyjęła informację, Ŝe I Liceum Ogólnokształcące znalazło się na 101 miejscu.
W przedstawionym rankingu Zespół Szkół nr 4 awansował i nastąpił nieznaczny spadek Zespołu
Szkół nr 1. Niepokojącym jest fakt, Ŝe Ŝadna miejska szkoła ponadgimnazjalna nie pojawiła się
w rankingu. Jednym z kryteriów w rankingu był równieŜ egzamin zawodowy z poszczególnych
przedmiotów, w którym szkoły Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach pojawiły się
na wysokim miejscu. Zastępca Prezydenta poinformowała, Ŝe w tej chwili zakończył się audyt
w szkołach zawodowych, odbyło się spotkanie dyrektorów szkół, gdzie dyrektorzy dzielili się
swoimi spostrzeŜeniami i wnioskami. W momencie, kiedy będzie juŜ gotowy raport, radni będą
zaproszeni do dyskusji na temat szkolnictwa w Suwałkach.

Zastępca Prezydenta podkreśliła, Ŝe toczące sie zmiany w systemie oświaty stanowią proces
bardzo złoŜony. Pojawił się problem zmiany obowiązku szkolnego, co skutkuje zmianą
w organizacji szkół i przedszkoli i problemami kadrowymi. Władze postanowiły, aby w kaŜdej
szkole podstawowej utworzone zostały oddziały przedszkolne. Zastępca Prezydenta spotkała się
w czwartek z dyrektorami szkół i przedszkoli, aby wspólnie pracować nad programem
zachęcającym rodziców do wysłania dzieci do oddziałów przedszkolnych przy miejskich
szkołach. Planowane są równieŜ działania ukazujące szereg walorów jakie wiąŜą się z pobytem
dzieci w szkołach.
JeŜeli zabraknie w przedszkolach miejsc dla dzieci, które mają prawo do wychowania
przedszkolnego – a miasto ma obowiązek zapewnienia takich miejsc, trzeba będzie ogłosić
konkurs na przyjęcie dzieci przez placówki niepubliczne i zapłacić pełną, 100% dotację.
W tym roku mówi się o problemie z przedszkolami i klasami 1-3, jest to jednak perspektywa
wieloletnia. JeŜeli w tym roku odchodzą 34 oddziały klas trzecich, moŜe powstanie10 klas
pierwszych, 140 dzieci jest odroczonych, czyli 10 oddziałów klas pierwszych szkoły
podstawowej nie ma. JeŜeli o 20 oddziałów mniej będzie w klasach 1-3, to w kolejnych latach
o te 20 oddziałów mniej będzie w klasach 4,5,6 itd. Ten problem i problem zatrudnienia
nauczycieli przyjmuje duŜą skalę. Nauczyciele, którzy, być moŜe stracą pracę w szkołach
podstawowych, niekoniecznie znajdą zatrudnienie w przedszkolach. Zadanie do wykonania jest
ogromne, a przygotowania do jego wykonania trwają juŜ od grudnia. Został przygotowany juŜ
harmonogram spotkań otwartych adresowany do rodziców, aby przekazywać jak najwięcej
informacji.
Miasto analizuje równieŜ sytuację, aby wprowadzić dodatkowe 2 godziny opieki nad dziećmi
z oddziałów przedszkolnych w szkołach. Ewa Sidorek zapowiedziała, Ŝe radni będą informowani
na bieŜąco, jak rozwija się sytuacja w suwalskiej oświacie.
Jarosław Lebiediew odpowiedział na interpelację dotyczącą udostępnienia pomieszczenia dla
Związku Harcerstwa Polskiego. W piątek jego przedstawiciele pojawią się w siedzibie Zarządu
Budynków Mieszkalnych celem podpisania stosownego protokołu uzgodnień, który będzie
stanowił podstawę do zawarcia umowy najmu. Umowa będzie odpłatna, nie będzie to jednak
czynsz rujnujący tę organizację. ZBM nie moŜe przekazać lokalu w drodze uŜyczenia, poniewaŜ
o uŜyczenie moŜe ubiegać się organizacja wynajmująca lokal uŜytkowy do 50 m2, a ZHP zajmuje
90 m2.
Tomasz Drejer poinformował Wojciecha Malesińskiego, Ŝe naleŜy pochylić się nad tematem
usytuowania przejścia dla pieszych na ul. Waryńskiego. Problemem moŜe być parking,
wykorzystywany przez mieszkańców obu bloków. Wykonanie przejścia pozbawi kilku miejsc
parkingowych.
- Maszt flagowy przy pomniku śołnierzy Wyklętych zostanie ustawiony jeŜeli tylko warunki
pogodowe na to pozwolą.
Odnosząc się do zapytania Anny Ruszewskiej w kwestii utrzymania zimowego dróg wyjaśnił,
Ŝe gatunki dróg ( lokalne, wojewódzkie, krajowe) posiadają swoje standardy. Aby utrzymać
czarną i mokrą nawierzchnię trzeba uŜyć soli.. W momencie regularnej odwilŜy, posypywanie
drogi samym piaskiem nic nie daje. MoŜna zastępować sól drogową przez chociaŜby chlorek
magnezu. Niestety jego koszt jest zbyt wysoki. Ponadto, mieszanka piaskowo-solna powoduje
zamulenie kanalizacji deszczowej. Ograniczać sól moŜna, zrezygnować jednak z niej całkowicie
- nie moŜna.
Ponadto, poinformował radną, Ŝe jak warunki pogodowe pozwolą, znak drogowy na końcu
ul. Noniewicza, przy rzece Czarnej Hańczy, zostanie przesunięty w miejsce niestwarzające
niebezpieczeństwa zjeŜdŜającym na sankach.

Andrzeja Łuczaja poinformował, Ŝe Zarząd Dróg i Zieleni juŜ od początku roku i od początku
zimy systematycznie łata ubytki w ulicach naszego miasta. JeŜeli chodzi o gruntowne remonty musi być przy nich włączona tzw. otaczarka, która produkuje masę na gorąco. Jest ona włączana
najczęściej, kiedy temperatury nocą są dodatnie czyli jest to najczęściej przełom kwietnia i maja.
Ad pkt. 14
Wnioski i oświadczenia radnych.
Wojciech Pająk w odpowiedzi na słowa Józefa W. Murawko zaapelował, aby posiedzenia Rady
Miejskiej nie zamieniały się w ring. Stwierdził, Ŝe nie jest autorem artykułu, który pojawił się
na portalu internetowym suwalki24. Zgodnie z prawem prasowym moŜna wnioskować o jego
sprostowanie, jeśli są tam jakieś opinie redaktora, z którymi się nie zgadzamy. Jeśli chodzi
o wspólne prace nad „Rokiem Czarnej Hańczy”, to od momentu podjęcia prac nad uchwałą
w komisjach, jest to informacja publiczna – do której kaŜdy ma prawo. Dyskusje na komisjach
mają duŜy sens a fakt, Ŝe uchwała nie była głosowana świadczy o tym, Ŝe Komisja Kultury,
Sportu i Turystyki rozwaŜnie podchodzi do tego tematu.

Ad pkt. 15
Zamknięcie obrad.
Przewodnicząca poinformowała, iŜ najbliŜsza sesja poświęcona rozpatrzeniu tematów ujętych
w przyjętym „Planie pracy Rady Miejskiej w Suwałkach na 2016 rok” i rozpatrzeniu projektów
uchwał wynikających z bieŜącej pracy Prezydenta Miasta przewidziana jest na dzień 24 lutego
2016 roku o godz. 1000 w sali konferencyjnej nr 26 Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy
ul. Mickiewicza 1.
Kończąc XVI sesję Rady Miejskiej podziękowała przybyłym za uczestnictwo, a radnym
za aktywny udział w obradach.
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