Protokół nr 16/2015
posiedzenia Komisji Finansowo-BudŜetowej Rady Miejskiej w Suwałkach
odbytego w dniu 29 grudnia 2015 r. w godz. 9:30 – 9:50 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/ Karol Korneluk
5/ Anna Ruszewska
6/ Andrzej Turowski
Nieobecny na posiedzeniu:
1/ Grzegorz Gorlo
2/ Zdzisław Koncewicz
W posiedzeniu udział wzięli:

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

Czesław Renkiewicz – Prezydent Miasta Suwałk
Łukasz Kurzyna – Zastępca Prezydenta
Ewa B. Sidorek – Zastępca Prezydenta
Wiesław Stelmach – Skarbnik Miasta
Monika Podziewska – naczelnik Wydz. BudŜetu i Fin.
Jerzy Gałązka

– naczelnik Wydz. OSGK

Jarosław Lebiediew – dyrektor ZBM

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. Zaopiniowanie 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.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budŜecie miasta na 2015 rok.
3. Wolne wnioski.

Ad pkt. 1
Zaopiniowanie 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.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Głos zabrał Cz. Renkiewicz informując wszystkich zebranych jaka zaistniała zmiana
w
nowym materiale ww. projektu uchwały. Zmiany dotyczą rozszerzenia zakresu
nieruchomości, które chcemy wnieść do spółki w postaci aportu rzeczowego o udziały
własności nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych wraz z częściami
składowymi gruntu, udziałów we współwłasności nieruchomości zabudowanych budynkami,
w których wyodrębnione są lokale. Uchwała dotyczy wyposaŜenia nowo utworzonej spółki
Zarządu Budynków Mieszkalnych TBS spółka z o.o. w Suwałkach w majątek składający się
z nieruchomości i udziałów, które są w dyspozycji ZBM jako zakładu budŜetowego.
Przedstawił wykaz (stanowiący załączniki do uchwały ) mienia komunalnego wnoszonego do
spółki ZBM: siedziba spółki, nieruchomości niezabudowane, nieruchomości zabudowane
budynkami uŜytkowymi, lokale uŜytkowe w budynkach wspólnot mieszkaniowych, udział
w nieruchomościach zbudowanych, mienie stanowiące wyposaŜenie ZBM.
K. Korneluk zadał pytanie co stanie się z zadłuŜeniem mieszkańców, najemców ZBMu,
czy przechodzi ono do nowej spółki? J. Lebiediew poinformował ile wynosi zadłuŜenie, które
od kilku lat nie wzrasta, poniewaŜ najemcy na bieŜąco regulują zobowiązania. J. Lebiediew
przypomniał, iŜ wskaźnik windykacji, od której moŜe być naliczona kara wynosi 98%
naleŜności. JeŜeli nie osiągniemy 100 % ściągalności naleŜności, to jest moŜliwość nałoŜenia
na spółkę kary.
Z. Przełomiec zapytał
jakie będą pierwsze działania biznesowe w spółce?
J. Lebiediew odpowiedział, Ŝe nowym celem jest budowa lokali mieszkalnych.
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 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.
Opinia Komisji – stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Ad pkt. 2
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budŜecie miasta na 2015 rok.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Wiesław Stelmach zreferował niewielkie zmiany w budŜecie miasta na 2015 rok,
dotyczą przesunięcia dochodów z zakresu realizacji zadania współfinansowanego ze środków

z Unii Europejskiej. Zmiany związane z urealnieniem planu dochodów budŜetowych
w placówce oświatowej i przedszkolu oraz w dziale gospodarka komunalna i ochrona
środowiska. Naliczenie i pobranie kary dla wykonawcy, który nie wykonał dokumentacji
zgodnie z terminem. Przedstawił zmiany planu wydatków. Przedstawił wniesione
autopoprawki, które polegają na zmianach w dochodach, związanych z wydawaniem
zezwoleń na handel alkoholem. Zmniejszono dochody od środków transportowych oraz
dokonane są zmiany w zakresie dotacji dla placówek niepublicznych.
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 zmian w budŜecie
miasta na 2015 rok.
Opinia Komisji – stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Ad pkt. 3
Wolne wnioski.
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

