Protokół nr 10/2015
posiedzenia Komisji Finansowo-BudŜetowej Rady Miejskiej w Suwałkach
odbytego w dniu 23 lipca 2015 r. w godz. 1600 – 1715 w sali nr 26
Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1.

Obecni na posiedzeniu członkowie Komisji:
1/
2/
3/
4/
5/
6/
7/

Zdzisław Przełomiec
Wojciech Malesiński
Zbigniew Roman De-Mezer,
Zdzisław Koncewicz,
Karol Korneluk,
Anna Ruszewska,
Andrzej Turowski.

– przewodniczący Komisji,
– wiceprzewodniczący Komisji,

Obecny na posiedzeniu:
Grzegorz Gorlo.
W posiedzeniu udział wzięli:
1/
2/
3/
4/
5/
6/
7/

Łukasz Kurzyna
Ewa B. Sidorek
Wiesław Stelmach
Radosław Wysocki
Honorata Rudnik
Daniel Micielica
Leszek Lewoc

– Zastępca Prezydenta,
− Zastępca Prezydenta Miasta,
– Skarbnik Miasta,
– naczelnik Wydz. GR,
– naczelnik Wydz. S,
– p.o. dyr. Izby Wytrzeźwień
– dyr. MOPS.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Posiedzeniu przewodniczył Zdzisław Przełomiec, który powitał zebranych i nadmienił,
Ŝe porządek posiedzenia wraz z materiałami został przesłany członkom Komisji. Zapytał, czy
Radni zgłaszają uwagi.
Radni nie wnieśli uwag i przyjęli następujący porządek:
1. Przyjęcie protokołu nr 9/2015 posiedzenia Komisji Finansowo – BudŜetowej Rady
Miejskiej w Suwałkach z dnia 18 czerwca 2015 r.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr LIV/602/2014
Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 29 października 2014 r. w sprawie określenia
warunków udzielania bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa
uŜytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność
Gminy Miasta Suwałk.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia w Mieście Suwałki Programu
„Suwalska RODZINA PLUS”.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie szczegółowych zasad zwrotu wydatków
za pobyt w Hostelu przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Suwałkach.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na zawarcie kolejnych
umów dzierŜawy po umowach zawartych na czas oznaczony do 3 lat.

6. Zaopiniowanie wniosku o przedłuŜenie umowy uŜyczenia Związkowi Kombatantów
Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych Podlaskiego Zarządu
Wojewódzkiego w Białymstoku lokalu w budynku przy ul. Tadeusza Kościuszki 76,
będącego własnością Gminy Miasta Suwałk.
7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie likwidacji Izby Wytrzeźwień
w Suwałkach.
8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji suwalskim publicznym
jednostkom oświatowym zakładanym i prowadzonym przez osoby fizyczne
i prawne inne niŜ jednostka samorządu terytorialnego oraz niepublicznym
jednostkom oświatowym z terenu Suwałk.
9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budŜecie miasta na 2015 rok.
10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Miasta Suwałki na lata 2015 - 2030.
11. Wolne wnioski.
Ad pkt. 1
Przyjęcie protokołu nr 9/2015 posiedzenia Komisji Finansowo – BudŜetowej Rady
Miejskiej w Suwałkach z dnia 18 czerwca 2015 r.
Zdzisław Przełomiec zapytał o uwagi i wnioski do protokołu nr 9/2015 posiedzenia Komisji.
Do protokołu nie zgłoszono uwag, wobec tego Przewodniczący uznał, Ŝe protokół przez
Komisję, został przyjęty.
Ad pkt. 2
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr LIV/602/2014 Rady
Miejskiej w Suwałkach z dnia 29 października 2014 r. w sprawie określenia warunków
udzielania bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa uŜytkowania wieczystego
w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Suwałk.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Członkowie Komisji nie zgłosili wniosków i przystąpili do głosowania.
Głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały:
za pozytywną opinią głosowało
przeciw
wstrzymało się od głosu

– 6 radnych,
– 0,
– 0.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchylenia
uchwały nr LIV/602/2014 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 29 października 2014 r.
w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa
uŜytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy
Miasta Suwałk.
Opinia Komisji stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ad pkt. 3
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia w Mieście Suwałki Programu
„Suwalska RODZINA PLUS”.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Karol Korneluk zaproponował rozszerzenie zapisu w § 1 pkt. 2 projektu uchwały poprzez
dodanie po słowach „małŜonek rodzica” słów „lub opiekun prawny” oraz wprowadzenie
ulgowych biletów miesięcznych nie tylko dla dzieci, ale równieŜ dla ich rodziców.
Łukasz Kurzyna odpowiedział, Ŝe rozszerzenie kręgu osób uprawnionych do ulgowych
biletów spowoduje dla budŜetu miasta dodatkowe obciąŜenie, którego wielkość trudno na tym
posiedzeniu określić. Trzeba ten skutek oszacować, a ewentualne zmiany w uchwale będzie
moŜna wprowadzić we wrześniu.
Karol Korneluk zasugerował, rozwaŜenie dodatkowe wprowadzenie dla najuboŜszych 100%
ulg w miejsce proponowanych 50% ulg za pobyt dziecka w Ŝłobku i przedszkolu oraz wpisanie
w załączniku kratek na wpisanie nr PESEL.
Łukasz Kurzyna odpowiedział, odnosząc się do zgłoszonych wyŜej propozycji i sugestii,
Ŝe odnośnie „opiekuna” zostanie na sesji zgłoszona autopoprawka do projektu przedstawionej
uchwały. Pozostałe kwestie, skutkujące dodatkowym obciąŜeniem finansowym dla budŜetu
miasta, zostaną przez samorząd oszacowane i przeanalizowane z moŜliwością ich ewentualnego
wprowadzenia w późniejszym terminie.
Członkowie Komisji nie zgłosili wniosków i przystąpili do głosowania.
Głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały:
za pozytywną opinią głosowało
przeciw
wstrzymało się od głosu

– 7 radnych,
– 0,
– 0.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia
w Mieście Suwałki Programu „Suwalska RODZINA PLUS”.
Opinia Komisji stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Ad pkt. 4
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie szczegółowych zasad zwrotu wydatków
za pobyt w Hostelu przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Suwałkach.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Honorata Rudnik poinformowała, Ŝe w materiale sesyjnym zostanie naniesiona poprawka.
W § 4 projektu uchwały i w uzasadnieniu, zwrot „najniŜszego wynagrodzenia” zostanie
zastąpiony zwrotem „minimalnego wynagrodzenia”. Poprosiła o przyjęcie projektu uchwały
z tą poprawką.
Członkowie Komisji nie zgłosili wniosków i przystąpili do głosowania.
Głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały(z poprawką):
za pozytywną opinią głosowało
– 7 radnych,
przeciw
– 0,
– 0.
wstrzymało się od głosu

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie
szczegółowych zasad zwrotu wydatków za pobyt w Hostelu przy Miejskim Ośrodku Pomocy
Społecznej w Suwałkach.
Opinia Komisji stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Ad pkt. 5
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na zawarcie kolejnych
umów dzierŜawy po umowach zawartych na czas oznaczony do 3 lat.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Łukasz Kurzyna poinformował, Ŝe cena płacona za dzierŜawę większej działki jest bardzo
korzystna, a druga działka – to ogródek, więc nie ma uzasadnienia do ogłaszania przetargu.
Do zawarcia kolejnych umów z dotychczasowymi dzierŜawcami potrzebna jest zgoda Rady
Miejskiej.
Członkowie Komisji nie zgłosili wniosków i przystąpili do głosowania.
Głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały:
za pozytywną opinią głosowało
– 7 radnych,
przeciw
– 0,
– 0.
wstrzymało się od głosu
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyraŜenia
zgody na zawarcie kolejnych umów dzierŜawy po umowach zawartych na czas oznaczony
do 3 lat.
Opinia Komisji stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Ad pkt. 6
Zaopiniowanie wniosku o przedłuŜenie umowy uŜyczenia Związkowi Kombatantów
Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych Podlaskiego Zarządu
Wojewódzkiego w Białymstoku lokalu w budynku przy ul. Tadeusza Kościuszki 76,
będącego własnością Gminy Miasta Suwałk.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
Członkowie nie zgłosili uwag i przystąpili do głosowania.
Głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały:
za pozytywną opinią głosowało
– 7 radnych,
przeciw
– 0,
wstrzymało się od głosu
– 0.
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała wniosek o przedłuŜenie umowy
uŜyczenia Związkowi Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów
Politycznych Podlaskiego Zarządu Wojewódzkiego w Białymstoku lokalu w budynku przy
ul. Tadeusza Kościuszki 76, będącego własnością Gminy Miasta Suwałk.
Opinia Komisji stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

Ad pkt. 7
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie likwidacji Izby Wytrzeźwień w Suwałkach.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
Andrzej Turowski zgłosił wniosek formalny, by w § 3 wyraŜenie „organizacji poŜytku
publicznego” zastąpić wyraŜeniem „organizacji pozarządowej lub innemu podmiotowi
prowadzącemu działalność poŜytku publicznego”. Taka zmiana znacząco rozszerzy liczbę
podmiotów, które będą mogły przystąpić do konkursu na realizację zadania likwidowanej Izby
Wytrzeźwień.
Przewodniczący poddał wniosek pod głosowanie.
Głosowanie w sprawie zgłoszonego wniosku:
za przyjęciem wniosku głosowało – 4 radnych,
przeciw
– 0,
wstrzymało się od głosu
– 3.
Komisja pozytywnie zaopiniowała wniosek formalny, by w § 3 wyraŜenie „organizacji
poŜytku publicznego” zastąpić wyraŜeniem „organizacji pozarządowej lub innemu podmiotowi
prowadzącemu działalność poŜytku publicznego”.
Łukasz Kurzyna poinformował, Ŝe Prezydent na sesji zgłosi autopoprawkę uwzględniającą
treść przyjętego ww. wniosku.
Karol Korneluk zapytał, czy pracownikom likwidowanej Izby Wytrzeźwień zostanie
zapewnione zatrudnienie.
Ewa B. Sidorek poinformowała o spotkaniach Prezydenta z pracownikami Izby Wytrzeźwień
i składanej im propozycji utworzenia stowarzyszenia oraz o przeprowadzonych rozmowach ze
stowarzyszeniami, chcącymi przejąć i rozwinąć zakres zadań realizowanych przez Izbę
Wytrzeźwień.
Honorata Rudnik powiedziała, Ŝe w ogłoszonym konkursie mogą być zawarte zapisy
zobowiązujące podmiot wyłoniony w konkursie, do zatrudnienia przynajmniej części
pracowników zlikwidowanej Izby Wytrzeźwień.
Łukasz Kurzyna odpowiedział, Ŝe nie jest w stanie zapewnić, Ŝe pracownicy Izby
Wytrzeźwień znajdą zatrudnienie w jednostkach samorządowych.
Członkowie komisji przystąpili do głosowania.
Głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały:
za pozytywną opinią głosowało
– 7 radnych,
przeciw
– 0,
wstrzymało się od głosu
– 0.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie kryteriów i trybu
przyznawania nagród dla nauczycieli ze środków specjalnego funduszu nagród.
Opinia Komisji stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

Ad pkt. 8
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji suwalskim publicznym
jednostkom oświatowym zakładanym i prowadzonym przez osoby fizyczne
i prawne inne niŜ jednostka samorządu terytorialnego oraz niepublicznym jednostkom
oświatowym z terenu Suwałk.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
Członkowie nie zgłosili uwag i przystąpili do głosowania.
Głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały:
za pozytywną opinią głosowało
– 7 radnych,
przeciw
– 0,
wstrzymało się od głosu
– 0.
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ogłoszenia
jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji suwalskim
publicznym jednostkom oświatowym zakładanym i prowadzonym przez osoby fizyczne
i prawne inne niŜ jednostka samorządu terytorialnego oraz niepublicznym jednostkom
oświatowym z terenu Suwałk.
Opinia Komisji stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
Ad pkt. 9
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budŜecie miasta na 2015 rok.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
Wiesław Stelmach zreferował proponowane zmiany planu dochodów i wydatków w budŜecie
na 2015 r. wyszczególnione w uzasadnieniu do projektu uchwały.
Przedstawił zmiany w wykazie zadań inwestycyjnych oraz zapowiedział wniesienie na sesji
autopoprawki.
Zdzisław Przełomiec zapytał o inwestycje realizowane w ramach budŜetu obywatelskiego.
Łukasz Kurzyna odpowiedział, Ŝe wszystkie inwestycje realizowane w ramach budŜetu
obywatelskiego zostaną zakończone w tym roku.
Karol Korneluk, w związku z kolejnym zwiększeniem kapitału zakładowego Parku NaukowoTechnologicznego, zapytał o dalsze działania podejmowane wobec tej spółki.
Łukasz Kurzyna odpowiedział, Ŝe ma nadzieję, Ŝe nowo wybrany prezes, zrównowaŜy
przychody z kosztami w Parku Naukowo-Technologicznego Polska - Wschód Sp. z o. o.
Poinformował, Ŝe w spółce występują jednak dwa rodzaje kosztów, tj. spłata kredytu
zaciągniętego na udział własny w projekcie (budowa obiektu) oraz podatek od nieruchomości,
które musi pokryć Miasto. Stąd teŜ Wysokiej Radzie corocznie przedstawiane będą propozycje
podwyŜszenia kapitału zakładowego PN-T.
Członkowie nie zgłosili uwag i przystąpili do głosowania.
Głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały:
– 7 radnych,
za pozytywną opinią głosowało
przeciw
– 0,

wstrzymało się od głosu
– 0.
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian
w budŜecie miasta na 2015 rok.
Opinia Komisji stanowi załącznik nr 17do protokołu.
Ad pkt. 10
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Miasta Suwałki na lata 2015-2030.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 18 do protokołu.
Wiesław Stelmach poinformował, Ŝe zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej
są pochodną zmian w budŜecie oraz, Ŝe następuje przesunięcie terminu realizacji
przedsięwzięcia Zintegrowany System Rewitalizacji Miasta na lata 2015-2020.
Członkowie nie zgłosili uwag i przystąpili do głosowania.
Głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały:
za pozytywną opinią głosowało
– 7 radnych,
przeciw
– 0,
wstrzymało się od głosu
– 0.
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Suwałki na lata 2015-2030.
Opinia Komisji stanowi załącznik nr 19 do protokołu.
Ad pkt. 12
Wolne wnioski.
Anna Ruszewska poinformowała, Ŝe do Rady wpłynęło pismo Suwalskiego Stowarzyszenia
Głuchych o bezpłatne przejazdy komunikacją miejską osób niesłyszących.
Łukasz Kurzyna odpowiedział, Ŝe jest to kolejne wystąpienie skutkujące obciąŜeniem dla
budŜetu. Stworzenie kolejnej grupy uprzywilejowanej będzie pretekstem do wystąpień innych
pn. osób niepełnosprawnych, seniorów, itp. Trzeba dokonać szczegółowych analiz.
Przewodniczący podziękował zgromadzonym za udział i zamknął posiedzenie.
Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący
Komisji Finansowo – BudŜetowej
Rady Miejskiej w Suwałkach
Zdzisław Przełomiec
Protokół sporządziła:
ElŜbieta Bogdan
Inspektor w Biurze Rady Miejskiej
Urzędu Miejskiego w Suwałkach

