Protokół nr 12/2015
posiedzenia Komisji Finansowo-BudŜetowej Rady Miejskiej w Suwałkach
odbytego w dniu 22 października 2015 r. w godz. 16:00 – 17:30 w sali nr 146
Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1.
Obecni na posiedzeniu członkowie Komisji:
1/ Zdzisław Przełomiec
– przewodniczący Komisji,
2/ Wojciech Malesiński
– wiceprzewodniczący Komisji,
3/ Zbigniew Roman De-Mezer
4/ Grzegorz Gorlo
5/ Zdzisław Koncewicz
6/ Karol Korneluk
7/ Anna Ruszewska
8/ Andrzej Turowski

W posiedzeniu udział wzięli:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Czesław Renkiewicz
Łukasz Kurzyna
Ewa B. Sidorek
Wiesław Stelmach
Anna Cyran
Monika Podziewska
Alicja Jacewicz
Justyna Wołągiewicz
Jerzy Gałązka
Jarosław Lebiediew
Grzegorz Kochanowicz
Tomasz Drejer
Maciej Gołaszewski
Teresa Karpowicz

– Prezydent Miasta Suwałk
– Zastępca Prezydenta Miasta
– Zastępca Prezydenta Miasta
– Skarbnik Miasta
– Naczelnik Wydz. Podatków i Opłat
– Naczelnik BF
– Naczelnik Wydz. Oświaty
– Kierownik Referatu Urbanistyki
– Naczelnik Wydz. OSGK
– Dyrektor ZBM
– Prezes PWiK
– Dyrektor ZDiZ
– Inspektor Wydz. Oświaty
– Gł. Spec. Wydz. Oświaty

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 10/2015 posiedzenia Komisji Finansowo – BudŜetowej Rady Miejskiej
w Suwałkach z dnia 23 lipca 2015 r.
2. Przyjęcie protokołu nr 11/2015 posiedzenia Komisji Finansowo – BudŜetowej Rady Miejskiej
w Suwałkach z dnia 24 września 2015 r.

3. Informacja z realizacji Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem
Gminy Miejskiej Suwałki w latach 2007-2015.
4. Zaopiniowanie projektu
uchwały w sprawie przyjęcia
Wieloletniego programu
gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Suwałki na lata 2016-2020.
5. Zaopiniowanie projektu 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 Gminy Miasta Suwałk.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu połoŜonego za Rodzinnym Ogrodem Działkowym imienia Marii
Konopnickiej w Suwałkach.
7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji Wieloletniego planu
rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Spółka z o.o. na lata 2014-2017.
8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych
z usunięciem i przechowywaniem pojazdów.
9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie
i deklaracji podatkowych.

określenia wzorów formularzy informacji

10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości
na 2016 rok.
11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie stawek w podatku od środków transportowych
na 2016 rok.
12. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie opłaty targowej.
13. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia
za inkaso opłaty targowej.
14. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budŜecie miasta na 2015 rok.
15. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Miasta Suwałki na lata 2015 - 2030.
16. 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.
Do protokołu nie zgłoszono uwag, wobec czego Przewodniczący uznał, Ŝe protokół przez
Komisję, został przyjęty.
Ad pkt. 2
Przyjęcie protokołu nr 11/2015 posiedzenia Komisji Finansowo – BudŜetowej Rady
Miejskiej w Suwałkach z dnia 24 września 2015 r.

Zdzisław Przełomiec zapytał o uwagi i wnioski do protokołu nr 11/2015 posiedzenia Komisji.
Uwagi do protokołu zgłosił Zbigniew R. De-Mezer, które dotyczyły pkt. 7.

Ad pkt. 3
Informacja z realizacji Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem
Gminy Miejskiej Suwałki w latach 2007-2015.
Informacja stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Członkowie Komisji nie zgłosili wniosków i uwag, wobec czego Informacja z realizacji
Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Suwałki
w latach 2007-2015, została przyjęta.

Ad pkt. 4
Zaopiniowanie projektu
uchwały w sprawie przyjęcia
Wieloletniego programu
gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Suwałki na lata 2016-2020.
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
przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta
Suwałki na lata 2016-2020.
Opinia Komisji stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Ad pkt. 5
Zaopiniowanie projektu 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 Gminy Miasta Suwałk.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
E. Sidorek przedstawiła i omówiła poprawiony projekt ww. uchwały.
Z. Przełomiec zapytał o zapis w uzasadnieniu do projektu uchwały, w którym jest mowa
o kosztach, które wzrosną w 2016 roku?
A. Jacewicz przedstawiła nowe zmiany i przepisy prawne, które wejdą w Ŝycie z dniem
1 września 2016 roku. Wspomniała o rozmowach i podjętych działaniach z dyrektorami
jednostek oświatowych odnośnie nowych przepisów w systemie oświaty.
A. Turowski zapytał o ilość szkół niepublicznych w Suwałkach i jaka jest tendencja
wzrostowa czy malejąca? Ile uczęszcza do tych szkół dzieci i młodzieŜy, T. Karpowicz
odpowiedziała, iŜ mamy 28 szkół niepublicznych.

E. Sidorek poinformowała, iŜ wydział oświaty jest w tej chwili na etapie analizowania
i przygotowywania informacji o ostanie oświaty w mieście Suwałki.
Z. De-Mezer zapytał o nową uchwałę zmieniającą, która ma wejść w Ŝycie pod koniec
bieŜącego roku. Poprosił o poinformowanie jak będą się rozliczały i na jakich dokumentach
będą pracowały podmioty niepubliczne w roku budŜetowym. Zapytał czy jest pilność
wprowadzenia tych dokumentów w roku bieŜącym? T. Karpowicz poinformowała, iŜ zmiany te
dotyczą głównie rodzaju wydatków, trybu i zakresu kontroli do przeprowadzenia których
uprawnione są organy samorządowe udzielające dotacji jednostkom oświatowym, w tym
uprawnień osobom przeprowadzającym kontrolę w tych jednostkach.
M. Gołaszewski omówił nowe druki rozliczeń z dotacji zreferował nowe przepisy ustawy,
która wchodzi w Ŝycie w 2016 roku.
Z. De-Mezer zakwestionował i prosił o zmianę zapisu „pieczęć”, powinno być pieczątka.
Członkowie Komisji nie zgłosili wniosków i przystąpili do głosowania:
za pozytywną opinią głosowało
przeciw
wstrzymało się od głosu

– 8 radnych
–0
–0

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt 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 Gminy Miasta Suwałk.
Opinia Komisji stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Ad pkt. 6
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu połoŜonego za Rodzinnym Ogrodem Działkowym imienia Marii
Konopnickiej w Suwałkach.
Z. Przełomiec zapytał czy jest to kosztowny plan w porównaniu do innych?
Cz. Renkiewicz poinformował, iŜ plan został juŜ w połowie zrealizowany oraz zreferował plan
zagospodarowania przestrzennego ww. terenu.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Członkowie Komisji nie zgłosili wniosków i przystąpili do głosowania:
za pozytywną opinią głosowało
przeciw
wstrzymało się od głosu

– 8 radnych
–0
–0

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenu połoŜonego za Rodzinnym Ogrodem
Działkowym imienia Marii Konopnickiej w Suwałkach.
Opinia Komisji stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Ad pkt. 7
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji Wieloletniego planu
rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Spółka z o.o. na lata 2014-2017.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Prezes G. Kochanowicz omówił wieloletni plan rozwoju i modernizacji, jak równieŜ
wspomniał, Ŝe jest koniczna jego aktualizacja związana z realizowaniem nowych zadań w wyniku
przetargów i opracowanej dokumentacji, z przesunięciem niektórych zadań na późniejsze
terminy, które poprzednio nie były przewidziane.
Z. Przełomiec zapytał jakie są dalsze losy suszarni i ile będzie kosztowała?
G. Kochanowicz odpowiedział, iŜ został ogłoszony nowy przetarg na kontynuację budowy oraz
została podpisana nowa umowa na dokończenie inwestycji. Finansowanie ww. suszarni nastąpi
z Ministerstwa Środowiska poprzez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Białymstoku.
W. Malesiński zwrócił uwagę dot. zapisu „Oś. Hańcza” jest to błąd i powinno być
„Os. Hańcza”.
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 projekt uchwały w sprawie przyjęcia
aktualizacji Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń
kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Spółka z o.o. na lata
2014-2017.
Opinia komisji stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

Ad pkt. 8
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów
związanych z usunięciem i przechowywaniem pojazdów.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
Z. Przełomiec zapytał czy mamy korzyść w związku z kosztami, które ponosimy a wpływami ?
T. Drejer odpowiedział, iŜ wielkość stawek w niniejszej uchwale nie spowoduje znaczących
zmian w wysokości wpływów do miasta. T. Drejer omówił ww. projekt uchwały oraz nowe
stawki określone w Obwieszczeniu Ministra Finansów, które będą obowiązywały od 2016 roku.
Z. De-Mezer poprosił o sprawdzenie czy pozycja 1045 i pozycja 1649 powinna mieć
w ww. uchwale zastosowanie?
Członkowie Komisji przystąpili do głosowania nad projektem uchwały:
za pozytywną opinią głosowało – 8 radnych
przeciw
– 0
wstrzymało się od głosu
– 0

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia
wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowywaniem pojazdów.
Opinia Komisji stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
Ad. pkt. 9
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji
0 i deklaracji podatkowych.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
Skarbnik W. Stelmach poinformował zebranych, iŜ są to techniczne zmiany dostosowujące
brzmienie formularzy do obowiązujących przepisów prawnych, które będą miały zastosowanie
do określenia wysokości podatków w 2016 roku.
Z. De –Mezer wniósł o naniesienie drobnych poprawek w zapisach np.: „pieczęć na pieczątka”,
„z późniejszymi zmianami”.
Członkowie Komisji przystąpili do głosowania nad projektem uchwały:
za pozytywną opinią głosowało – 8 radnych
przeciw
– 0
wstrzymało się od głosu
– 0
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie określenia wzorów
formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
Opinia Komisji stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
Ad pkt. 10
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia stawek w podatku od
nieruchomości na 2016 rok.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
Członkowie Komisji przystąpili do głosowania nad projektem uchwały:
za pozytywną opinią głosowało – 8 radnych
przeciw
– 0
wstrzymało się od głosu
– 0
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie określenia
stawek w podatku od nieruchomości na 2016 rok.
Opinia Komisji stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
Ad pkt. 11
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych
na 2016 rok.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 17 do protokołu.

W. Stelmach poinformował o jednej zmianie w ustawie dotyczącej definicji autobusu regulującą
kwestię zapisu poszczególnych kategorii autobusów w zaleŜności od liczby miejsc tj. mniej niŜ
22 miejsca oraz równej lub większej niŜ 22 miejsca.
Członkowie Komisji przystąpili do głosowania nad projektem uchwały:
za pozytywną opinią głosowało – 8 radnych
przeciw
– 0
wstrzymało się od głosu
– 0
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie stawek
podatku od środków transportowych na 2016 rok.
Opinia Komisji stanowi załącznik nr 18 do protokołu.

Ad pkt. 12
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie opłaty targowej.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 19 do protokołu.
Cz. Renkiewicz poinformował, iŜ wysokość stawek opłaty targowej na 2016 rok nie ulega
zmianie w stosunku do stawek obowiązujących w 2015 r. Zmiany dotyczą zwolnienia z opłaty
targowej sprzedaŜy dokonywanej w ogródkach letnich, w których prowadzona jest działalność
gastronomiczna.
Członkowie Komisji przystąpili do głosowania nad projektem uchwały:
za pozytywną opinią głosowało – 8 radnych
przeciw
– 0
– 0
wstrzymało się od głosu
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie opłaty
targowej.
Opinia Komisji stanowi załącznik nr 20 do protokołu.

Ad pkt. 13
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie
wynagrodzenia za inkaso opłaty targowej.

określenia

inkasenta

i

wysokości

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 21 do protokołu.
Cz. Renkiewicz poinformował, iŜ powstała nowa spółka PGK w Suwałkach przejęła zadania
Targowisk Miejskich.
Z. De-Mezer wyraził swój niepokój, prosił o zmiany sformułowania „z mocą obowiązującą”,
poprosił o ujednolicenie zapisów w uchwałach. Podkreślił, iŜ taki zapis jest niezgodny
z prawem. Prosił o przygotowywanie dokumentów w jednorodnym zapisie.

Członkowie Komisji przystąpili do głosowania nad projektem uchwały:
za pozytywną opinią głosowało – 7 radnych
przeciw
– 0
wstrzymał się od głosu
– 1 radny
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie określenia inkasenta
i wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty targowej, przy jednym głosie wstrzymującym się.
Opinia Komisji stanowi załącznik nr 22 do protokołu.

Ad pkt. 14
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budŜecie miasta na 2015 rok.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 23 do protokołu.
W. Stelmach poinformował, Ŝe zmiany dotyczą zwiększenia dofinansowania na szkoły publiczne
i niepubliczne w zakresie oświaty i wychowania. Zmniejszenie wydatków na budowę pasa
startowego na lotnisku poniewaŜ w tym roku to przedsięwzięcie nie będzie realizowane w takim
zakresie jaki był planowany. Omówił kolejne przesunięcia środków finansowych na
poszczególnych paragrafach na pomoc społeczną, inwestycje i zakupy inwestycyjne, ochronę
zdrowia- realizacja zadań sportowo – rekreacyjnych.
Z. Przełomiec zadał pytanie dotyczące zasadności budowy placu zabaw przy MOPS. Ł. Kurzyna
poinformował, iŜ plac zabaw powstanie dla podopiecznych
Placówki OpiekuńczoWychowawczej i Domu Samotnej Matki.
W. Stelmach zgłosił autopoprawki dotyczące przesunięcia środków finansowych na remonty
ulic i zakup sprzętu drogowego.
Członkowie nie zgłosili uwag 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
w budŜecie miasta na 2015 rok.
Opinia Komisji stanowi załącznik nr 24 do protokołu.

uchwały

w

sprawie
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Ad pkt. 15
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Miasta Suwałki na lata 2015-2030.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 25 do protokołu.
W. Stelmach zreferował zmiany podane w załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej,
które wynikają ze zmian w budŜecie miasta na 2015 rok.
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 26 do protokołu.

Ad pkt. 16
Wolne wnioski.
Cz. Renkiewicz poinformował, iŜ została zwiększona powierzchnia Specjalnej Suwalskiej Strefy
Ekonomicznej na potrzeby Fabryki Mebli Forte.
Z. Przełomiec zapytał o realizację rozpoczętych inwestycji. Cz. Renkiewicz odpowiedział, iŜ
realizowane są następujące inwestycje: ul. Reja i ul. Bakałarzewska, ścieŜka rowerowa i piesza
do ogródków działkowych, kładka na Czarnej Hańczy.
G. Gorlo zapytał o równe traktowanie wszystkich uczniów w naszym mieście dot. dostępności do
obiektów sportowych. Wyszedł z propozycją wypracowania modelu postępowania z placówkami
niepublicznymi. Prosił o zwrócenie uwagi na rozliczanie subwencji oświatowej w szkołach
niepublicznych. G. Gorlo zwrócił uwagę o uporządkowanie umów o pracę z nauczycielami
i wyeliminowanie podwójnych etatów nauczycieli.
E. Sidorek poinformowała, iŜ po przeanalizowaniu zatrudnienia w placówkach oświatowych,
uporządkowała i wyeliminowała podwójne zatrudnienie nauczycieli.
– Radni otrzymali pismo – Fabryka Aktywności Młodych ul. gen. Sikorskiego 49/7 Gorzów
Wielkopolski w sprawie środków na działania wolontariackie, stanowi załącznik nr 27
do protokołu.

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

