Protokół nr 17/2016
posiedzenia Komisji Finansowo-BudŜetowej Rady Miejskiej w Suwałkach
odbytego w dniu 21 stycznia 2016 r. w godz. 16:00 – 16:25 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.

Czesław Renkiewicz
– Prezydent Miasta Suwałk
Łukasz Kurzyna
– Zastępca Prezydenta Miasta
Małgorzata Włoskowska – naczelnik Wydz. AGP
Justyna Wołągiewicz
– kierownik Referatu Urbanistyki
Radosław Wysocki
– naczelnik Wydz. GR

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.
Zaproponował zmianę w porządku obrad komisji, i tak – zdjęcie z porządku obrad na wniosek
wnioskodawcy pkt. „Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia w Suwałkach
roku 2016 Rokiem Czarnej Hańczy”. Zaproponował wprowadzenie nowego punktu
„Zaopiniowanie wniosku o uŜyczenie Fundacji AZYL w Suwałkach lokalu w budynku przy
ul. Ludwika Waryńskiego 9, będącego własnością Gminy Miasta Suwałk z przeznaczeniem
na prowadzenie świetlicy środowiskowej „Uśmiech Dziecka” z programem
socjoterapeutycznym”.
Radni nie wnieśli uwag i przyjęli następujący porządek:
1.

Przyjęcie protokołu nr 15/2015 posiedzenia Komisji Finansowo-BudŜetowej Rady
Miejskiej w Suwałkach z dnia 17 grudnia 2015 r.

2.

Przyjęcie protokołu nr 16/2015 posiedzenia Komisji Finansowo – BudŜetowej Rady
Miejskiej w Suwałkach z dnia 29 grudnia 2015 r.

3.

Przyjęcie planu pracy
w Suwałkach na 2016 rok.

4.

Zaopiniowanie wniosku o uŜyczenie Fundacji AZYL w Suwałkach lokalu w budynku
przy ul. Ludwika Waryńskiego 9, będącego własnością Gminy Miasta Suwałk
z przeznaczeniem na prowadzenie świetlicy środowiskowej „Uśmiech Dziecka”
z programem socjoterapeutycznym.

Komisji

Finansowo-BudŜetowej

Rady

Miejskiej

5.

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenów poŜwirowych Krzywólka w Suwałkach.

6.

Wolne wnioski.

Ad pkt. 1
Przyjęcie protokołu nr 15/2015 posiedzenia Komisji Finansowo-BudŜetowej Rady
Miejskiej w Suwałkach z dnia 17 grudnia 2015 r.
Zdzisław Przełomiec zapytał o uwagi i wnioski do protokołu nr 15/2015 posiedzenia
Komisji. Do protokołu nie zgłoszono uwag, wobec czego Przewodniczący uznał, Ŝe protokół
przez Komisję, został przyjęty.
Ad pkt. 2
Przyjęcie protokołu nr 16/2015 posiedzenia Komisji Finansowo – BudŜetowej Rady
Miejskiej w Suwałkach z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zdzisław Przełomiec zapytał o uwagi i wnioski do protokołu nr 16/2015 posiedzenia
Komisji. Do protokołu nie zgłoszono uwag, wobec czego Przewodniczący uznał, Ŝe protokół
przez Komisję, został przyjęty.
Ad pkt. 3
Przyjęcie planu pracy Komisji Finansowo-BudŜetowej Rady Miejskiej w Suwałkach na
2016 rok.
Plan pracy Komisji stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
K. Korneluk wniósł o zmianę w planie pracy dotyczącą wycofania w miesiącu styczniu
projektu uchwały w sprawie ustanowienia w Suwałkach roku 2016 Rokiem Czarnej Hańczy.
Przewodniczący Z. Przełomiec przyjął wniosek o zmianę, która będzie uwzględniona w planie
pracy.
Zdzisław Przełomiec zapytał o uwagi i wnioski do planu pracy Komisji. Do planu nie
zgłoszono uwag, wobec czego Przewodniczący uznał, Ŝe plan pracy, został przyjęty.

Ad pkt. 4
Zaopiniowanie wniosku o uŜyczenie Fundacji AZYL w Suwałkach lokalu w budynku
przy ul. Ludwika Waryńskiego 9, będącego własnością Gminy Miasta Suwałk
z przeznaczeniem na prowadzenie świetlicy środowiskowej „Uśmiech Dziecka”
z programem socjoterapeutycznym.
Wniosek stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Cz. Renkiewicz – poinformował, iŜ chce przekazać ww. lokal do prowadzenia świetlicy
środowiskowej, przedstawił zebranym działalność ww. świetlicy. Do tej pory prowadziła tę
świetlicę Spółdzielnia Socjalna Perspektywa, która w obecnej chwili zmieniła swój status
i jako Fundacja AZYL w dalszym ciągu będzie prowadziła ww. świetlicę oraz byłą Izbę
Wytrzeźwień. L. Kurzyna uzupełnił wypowiedź i nadmienił, iŜ zgodnie z regulacjami, które
obowiązują w naszym mieście, to organizacja, która stara się o uŜyczenie lokalu musi
zadeklarować, Ŝe władze tej organizacji nie uzyskują przychodów z tytułu prowadzonej

działalności gospodarczej.
Członkowie Komisji nie zgłosili wniosków i przystąpili do głosowania:
Głosowanie nad projektem uchwały:
za pozytywną opinią głosowało – 7 radnych, (jednogłośnie)
przeciw
– 0
wstrzymało się od głosu
– 0
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała wniosek o uŜyczenie Fundacji AZYL
w Suwałkach lokalu w budynku przy ul. Ludwika Waryńskiego 9, będącego własnością
Gminy Miasta Suwałk z przeznaczeniem na prowadzenie świetlicy środowiskowej „Uśmiech
Dziecka” z programem socjoterapeutycznym.
Opinia Komisji stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Ad pkt. 5
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenów poŜwirowych Krzywólka w Suwałkach.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Cz. Renkiewicz poinformował o procedurach dotyczących prac nad projektem planu
miejscowego zagospodarowania przestrzennego ww. obszaru, który ma uporządkować ten
teren. Powiedział o powstaniu ośrodka szkolenia kierowców, który chciałby zrealizować
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Suwałkach, na dostosowanie do nowych przepisów
szkoleniowych, a będą to płyty antypoślizgowe, na których kierowcy uczyć się będą techniki
jazdy.
Głos zabrała M. Włoskowska omówiła plan miejscowy, który stanowi akt prawa
miejscowego, po uchwaleniu będzie przepisem gminnym i będzie stanowił regulację prawną
w kształtowaniu sposobu wykonywania prawa własności nieruchomości objętych planem oraz
kształtowania przestrzeni. Określi przeznaczenie terenów oraz zasady i standardy
kształtowania zabudowy.
UmoŜliwi
wytyczenie i uporządkowanie ww. terenów.
M. Włoskowska omówiła wniesione przez mieszkańców uwagi do planu miejscowego.
WyłoŜono plan po raz trzeci do dyskusji publicznej, do projektu nie złoŜono uwag. Plan
przewiduje budowę oraz modernizację dróg i ich uzbrojenie w niezbędne sieci, budowę
urządzeń i budowli z zakresu sportów motorowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą
i zielenią ochronną oraz z zakresu doskonalenia techniki jazdy. Inwestycje te będą
realizowane, jako cele publiczne.
Członkowie Komisji nie zgłosili wniosków i przystąpili do głosowania:
Głosowanie nad projektem uchwały:
za pozytywną opinią głosowało – 8 radnych, (jednogłośnie)
przeciw
– 0
wstrzymało się od głosu
– 0
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenów poŜwirowych Krzywólka w Suwałkach.
Opinia Komisji stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Ad pkt. 6
Wolne wnioski
Przewodniczący Komisji Z. Przełomiec poprosił o dopisanie do planu pracy jako pkt.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenów poŜwirowych Krzywólka w Suwałkach, który został omówiony
i zaopiniowany na ww. komisji.
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

