Protokół nr 11/2015
posiedzenia Komisji Finansowo-BudŜetowej Rady Miejskiej w Suwałkach
odbytego w dniu 24 września 2015 r. w godz. 1600 – 1740 w sali nr 146
Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1.
Obecni na posiedzeniu członkowie Komisji:
1/
2/
3/
4/
5/
6/
7/
8/

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

– przewodniczący Komisji,
– wiceprzewodniczący Komisji,

W posiedzeniu udział wzięli:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Łukasz Kurzyna
Wiesław Stelmach
Honorata Rudnik
Alicja Jacewicz
BoŜena Hrynkiewicz
Monika Podziewska
Rafał Peszka

– Zastępca Prezydenta Miasta
– Skarbnik Miasta
– naczelnik Wydz. S. Społ.
– naczelnik Wydz. Oświaty
– gł. spec. Wydz. Inwestycji
– naczelnik Wydz. BF
– Prezes PNT PW

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:
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu nr 10/2015 posiedzenia Komisji Finansowo – BudŜetowej Rady Miejskiej
w Suwałkach z dnia 23 lipca 2015 r.
2. Informacja z konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej
w Suwałkach w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Suwałk z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności
poŜytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2016.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Miasta
Suwałk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.

3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie, na
rok 2016.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia zadań Miasta Suwałki realizowanych
w roku 2015 ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
5. Informacja z działalności Parku Naukowo – Technologicznego Polska – Wschód
w Suwałkach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością za 2014 rok.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie przeprowadzenia na terenie
Gminy Miasta Suwałki konsultacji społecznych w sprawie Suwalskiego BudŜetu
Obywatelskiego jako części budŜetu miasta na 2016 rok.
7. Zaopiniowanie projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu
wynagradzania nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, prowadzonych przez
Miasto Suwałki.
8. Informacja z wykonania budŜetu Miasta za I półrocze 2015 roku.
(Materiał dostępny w wersji papierowej w Biurze Rady Miejskiej pok. 118 oraz w wersji
elektronicznej na stronie
internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Suwałkach w zakładce
Menu podmiotowe/Rada Miejska/Materiały sesyjne i komisyjne).
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 10/2015 posiedzenia Komisji Finansowo – BudŜetowej Rady
Miejskiej w Suwałkach z dnia 23 lipca 2015 r.
Zdzisław Przełomiec zapytał o uwagi i wnioski do protokołu nr 10/2015 posiedzenia Komisji.
Karol Korneluk wniósł następujące poprawki do protokołu:
1. Na pierwszej stronie jest zapis „obecny na posiedzeniu”, a powinno być „nieobecny” na
posiedzeniu.
2. W punkcie 7 dot. zaopiniowania projektu uchwały w sprawie likwidacji Izby Wytrzeźwień
w Suwałkach za podjęciem uchwały głosowało 4 radnych, przeciw 3, wstrzymało się 0.
Ponadto w punkcie 7 pod wynikiem głosowania umieszczono niepoprawny zapis dotyczący
pkt. 13 tj. projektu uchwały w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla
nauczycieli.
Protokół
BudŜetowej.

zostanie poddany do głosowania na następnej Komisji Finansowo –

Ad pkt. 2
Informacja z konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej
w Suwałkach w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Suwałk z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności
poŜytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2016.

Informacja stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Członkowie Komisji nie zgłosili wniosków i uwag, wobec czego Informacja
z konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach
w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności poŜytku publicznego
i o wolontariacie, na rok 2016, została przyjęta.
Ad pkt. 3
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Miasta
Suwałk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie,
na rok 2016.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Członkowie Komisji nie zgłosili wniosków i przystąpili do głosowania. Głosowanie nad
projektem uchwały:
za pozytywną opinią głosowało – 8 radnych,
przeciw
– 0
wstrzymało się od głosu
– 0
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projektu uchwały w sprawie uchwalenia
Programu Współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku
publicznego i o wolontariacie, na rok 2016
Opinia Komisji stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Ad pkt. 4
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia zadań Miasta Suwałki
realizowanych w roku 2015 ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Honorata Rudnik – poinformowała, Ŝe Zarząd PFRON zwiększył środki finansowe dla
Miasta Suwałk na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób
niepełnosprawnych w 2015 r. o kwotę 87 739 złotych. Zaproponowano, aby kwotę 30 000 zł
przeznaczyć na zwrot kosztów wyposaŜenia stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych, oraz
kwotę 57 000 złotych na dofinansowanie zapotrzebowania na sprzęt rehabilitacyjny. Z uwagi na
powyŜsze poinformowała, Ŝe na Sesji Rady Miejskiej wniesiona będzie autopoprawka.
H. Rudnik poinformowała równieŜ o zamieszczonym na stronach internetowych
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej i PFRON komunikacie wskazującym, aby zwiększyć
środki na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej po 100 zł na jednego uczestnika.
Zdzisław Przełomiec zapytał o szkolenia dla osób niepełnosprawnych, czy są potrzebne i czy
skutkują zatrudnieniem. H. Rudnik odpowiedziała, Ŝe są to szkolenia zawodowe doszkalające,
dla osób juŜ pracujących.

Członkowie Komisji przystąpili do głosowani nad projektem uchwały wraz z autopoprawką:
za pozytywną opinią głosowało
przeciw
wstrzymało się od głosu

– 8 radnych
–0
–0

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie określenia
zadań Miasta Suwałki realizowanych w roku 2015 ze środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Opinia Komisji stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Ad pkt. 5
Informacja z działalności Parku Naukowo – Technologicznego Polska – Wschód
w Suwałkach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością za 2014 rok.
Informacja stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Głos zabrał Rafał Peszka zreferował dotychczasową działalność Parku NaukowoTechnologicznego Polska-Wschód na 17 róŜnych płaszczyznach.
Karol Korneluk zapytał o uruchomienie laboratorium chemicznego. R. Peszka
poinformował, Ŝe trwają wstępne rozmowy z firmą farmaceutyczną i kosmetyczną na
wykorzystanie laboratorium chemicznego.
Grzegorz Gorlo zapytał o akredytacje laboratorium. Peszka poinformował,
Ŝe laboratorium będzie akredytowane wtedy, gdy będzie to zasadne ekonomicznie.
Grzegorz Gorlo podsumował dyskusję na temat działań PN-T PW, stwierdzając,
iŜ instytucja taka jak Park powinna mieć koncepcję ograniczania kosztów głównie
eksploatacyjnych. Park powinien stanowić przykład kierunku rozwoju infrastruktury miejskiej:
np. źródła energii odnawialnej. Gorlo chciałby poznać koncepcję ograniczenia kosztów energii
cieplnej i świetlnej. R. Peszka poinformował, Ŝe koszty energii cieplnej juŜ zostały ograniczone.
Wspomniał o moŜliwości pozyskania środków finansowych z projektów na zainstalowanie turbin
pionowych, decyzja taka musi być teŜ ekonomicznie uzasadniona. Poinformował równieŜ
o firmach, które współpracują z Parkiem i istnieją dzięki warunkom stworzonym przez PN-T
w Suwałkach.
Informacja z działalności Parku Naukowo –Technologicznego Polska –Wschód
w Suwałkach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością za 2014 rok, została przyjęta.

Ad pkt. 6
Zaopiniowanie projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie przeprowadzenia na terenie
Gminy Miasta Suwałki konsultacji społecznych w sprawie Suwalskiego BudŜetu
Obywatelskiego jako części budŜetu miasta na 2016 rok.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Łukasz Kurzyna poinformował, iŜ zmiana uchwały jest wynikiem przeprowadzonego
postępowania nadzorczego przez Wojewodę Podlaskiego.
Zbigniew De-Mezer wniósł uwagi dotyczące kolejności zapisów wprowadzanych zmian
legislacyjnych. Zmiana zapisów uwzględniona zostanie w autopoprawce.

Członkowie Komisji przystąpili do głosowania nad projektem uchwały.
Głosowanie nad projektem uchwały:
za pozytywną opinią głosowało – 8 radnych,
przeciw
– 0
wstrzymało się od głosu
– 0
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały o zmianie uchwały
w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Miasta Suwałki konsultacji społecznych
w sprawie Suwalskiego BudŜetu Obywatelskiego jako części budŜetu miasta na 2016 rok.
Opinia Komisji stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Ad pkt. 7
Zaopiniowanie projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu
wynagradzania nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, prowadzonych
przez Miasto Suwałki.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
Głos zabrała Alicja Jacewicz – poinformowała, Ŝe projekt uchwały jest wynikiem
rozstrzygnięć nadzorczych Wojewody Podlaskiego, a obecne zapisy w uchwale zostały ustalone
w konsultacjach z dyrektorem wydziału kontroli i nadzoru w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim.
Zbigniew De-Mezer wniósł poprawkę dotyczącą § 1 uchwały polegającą na zastąpieniu
w zdaniu pierwszym wyrazów: „następujące zmiany” wyrazami: „następującą zmianę”, prosił
teŜ o ujednolicanie zapisu w tytułach uchwał – właściwy zapis to „Gmina Miasto Suwałki”.
Mówił o zapisie w projektach uchwały „z mocą obowiązującą” Poprosił aby zapis był jednolity
kaŜdej uchwały.
Alicja Jacewicz poinformowała zebranych, iŜ sprawdziła z radcą prawnym i z Podlaskim
Urzędem Wojewódzkim czy jest poprawny zapis „z mocą obowiązującą”? Podlaski Urząd
Wojewódzki stwierdził, iŜ jest to zapis, dopuszczalny, którego nie będą kwestionować.
Wojciech Malesiński zaproponował wprowadzenie zapisu „następującą
Alicja Jacewicz powiedziała, iŜ wprowadzi tę zmianę jako autopoprawkę.

zmianę”.

Radny zgłosił potrzebę wglądu w Biurze Rady do rozstrzygnięć nadzorczych wydawanych
przez Wojewodę Podlaskiego, bądź powiadamianie o rozstrzygnięciach drogą emailową.
Członkowie Komisji przystąpili do głosowania nad projektem uchwały:
za pozytywną opinią głosowało – przy głosujących 7 radnych,
przeciw
– 0
wstrzymało się od głosu
– 0
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia
Regulaminu wynagradzania nauczycieli przedszkoli, szkół
i placówek oświatowych,
prowadzonych przez Miasto Suwałki.
Opinia Komisji stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

Ad. pkt. 8
Informacja z wykonania budŜetu Miasta za I półrocze 2015 roku.
Informacja stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
Wiesław Stelmach zreferował informację z wykonania budŜetu Miasta za I półrocze 2015
r. W/w informacja była przedmiotem obrad zespołu RIO , który nie wniósł Ŝadnych zastrzeŜeń.
W. Stelmach poinformował, iŜ zostały spłacone wszystkie zobowiązania dot. kredytu w I półroczu
2015 r.
Zdzisław Przełomiec prosił o odniesienie się do kwestii rosnących naleŜności w ZBM
i Izbie Wytrzeźwień. W. Stelmach odpowiedział, Ŝe są to zaległości „historyczne” wraz
z rosnącymi odsetkami, nowe zaś są egzekwowane na bieŜąco.
Członkowie Komisji nie zgłosili wniosków i uwag, wobec czego Informacja z wykonania
budŜetu Miasta za I półrocze 2015 roku, została przyjęta.

Ad pkt. 9
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budŜecie miasta na 2015 rok.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
Wiesław Stelmach poinformował zebranych o autopoprawkach do uchwały wynikających
z potrzeb wprowadzenia do budŜetu wydatków związanych z przyszłorocznymi działaniami zostaną one przedstawione na najbliŜszej sesji Rady Miejskiej.
Zbigniew De-Mezer zapytał o powody zwiększenia dotacji dla jednostek oświatowych
oraz mechanizmy kontroli przekazywanej dotacji ze strony urzędu. W. Stelmach poinformował,
Ŝe nastąpił przyrost placówek przedszkolnych i szkół niepublicznych, co spowodowało
zwiększenie dotacji, natomiast kontrole w placówkach oświatowych przeprowadza wydział
audytu i kontroli.
Zdzisław Przełomiec zapytał o realizację inwestycji pn. stadion lekkoatletyczny.
W. Stelamach poinformował zebranych, Ŝe remont stadionu został zakończony, a inwestycja
zgłoszona do odbioru. Nie ma opóźnień i wszystko odbywa się zgodnie z planem.
Członkowie nie zgłosili uwag i przystąpili do głosowania.
Głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały:
za pozytywną opinią głosowało
– obecnych 7 radnych,
przeciw
–0
wstrzymało się od głosu
–0
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt
w budŜecie miasta na 2015 rok.
Opinia Komisji stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

uchwały

w

sprawie

zmian

Ad pkt. 10
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Miasta Suwałki na lata 2015-2030.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
Wiesław Stelmach poinformował zebranych o zmianach w WPF wynikających ze zmian
w budŜecie.

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 16 do protokołu.

Ad pkt. 11
Wolne wnioski.
Zbigniew De-Mezer zapytał czy jest rozstrzygnięcie nadzorcze w sprawie „Suwalskiej
Rodziny Plus”? Poprosił przewodniczącego komisji Zdzisława Przełomca i Biuro Rady
Miejskiej o informacje w tym zakresie.
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 Polańska
Inspektor w Biurze Rady Miejskiej
Urzędu Miejskiego w Suwałkach

