PROTOKÓŁ nr XVII/2016
sesji Rady Miejskiej w Suwałkach
odbytej w dniu 24 lutego 2016 r. w godzinach 1000 – 1240
w sali konferencyjnej nr 26 Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1.
Obradom przewodniczyła:
Jadwiga Mariola Szczypiń - przewodnicząca Rady Miejskiej w Suwałkach.
Radni obecni:
1. Bogdan Bezdziecki
2. Andrzej Paweł Chuchnowski
3. Zbigniew Roman De – Mezer
4. Zbysław Wojciech Grajek
5. Dorota Anna Jabłońska
6. Jacek Juszkiewicz
7. BoŜena Maria Kamińska
8. Zdzisław Koncewicz
9. Karol Korneluk
10. Stanisław Kulikowski
11. Andrzej Łuczaj
12. Wojciech Malesiński
13. Józef Wiesław Murawko
14. Wojciech Pająk
15. Zdzisław Przełomiec
16. Anna Ruszewska
17. Irena BoŜena Schabieńska
18. Jadwiga Mariola Szczypiń
19. Sławomir Jan Szeszko
20. Andrzej Turowski
21. Piotr Wasiukow
Nieobecny:
1. Kamil Lauryn
2. Grzegorz Gorlo

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

W obradach uczestniczyli:
Prezydent Miasta Suwałk, Zastępca Prezydenta Miasta Suwałk, Skarbnik Miasta i Sekretarz
Miasta, naczelnicy niektórych wydziałów Urzędu Miejskiego, kierownicy inspekcji, policji
i straŜy, sołtysi, prezesi i dyrektorzy niektórych jednostek organizacyjnych, przedstawiciele
radia, telewizji i prasy.
Listy obecności stanowią załączniki nr 2 – 5 do protokołu.
Ad pkt. 1
Otwarcie obrad.
Jadwiga M. Szczypiń otworzyła XVII sesję Rady Miejskiej w Suwałkach, po czym powitała
przybyłych na obrady: Czesława Renkiewicza - Prezydenta Miasta Suwałk, Ewę B. Sidorek
- Zastępcę Prezydenta Miasta, Mariusza Klimczyka - Sekretarza Miasta, Wiesława Stelmacha
– Skarbnika Miasta, przedstawicieli instytucji rządowych i powiatowych, słuŜby mundurowe,
przedstawicieli związków zawodowych, dyrektorów, kierowników i prezesów miejskich
jednostek organizacyjnych, sołtysów, przedstawicieli radia, telewizji i prasy, radców
prawnych, naczelników i kierowników wydziałów Urzędu Miejskiego.
Powitała przybyłych na obrady mieszkańców miasta oraz internautów i radnych Rady
Miejskiej w Suwałkach.
Przewodnicząca stwierdziła,
prawomocnych uchwał.

Ŝe

istnieje

wymagane

quorum

do

podejmowania

Przewodnicząca wraz z Prezydentem Miasta Suwałk złoŜyli Ŝyczenia dyrektorowi
Suwalskiego Parku Krajobrazowego – Teresie Świerubskiej i dyrektorowi Wigierskiego
Parku Narodowego – Jackowi Łozińskiemu z okazji jubileuszu Parków.
Ad pkt. 2
Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
Jadwiga M. Szczypiń przypomniała, Ŝe proponowany porządek obrad został dostarczony
radnym przy zwołaniu sesji. Poinformowała, Ŝe na wniosek Prezydenta Miasta, ujęty
w planie pracy Rady Miejskiej w lutym temat - „Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
przyjęcia „Strategii promocji Miasta Suwałki na lata 2016-2020” procedowany będzie
w miesiącu marcu br.
Radni nie zgłosili uwag, wobec czego przyjęli następujący porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu nr XVI/2016 sesji Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia
27 stycznia 2016 roku.
4. Informacja o pracy Prezydenta Miasta Suwałk i wykonaniu uchwał Rady Miejskiej
w Suwałkach od dnia 28 stycznia 2016 roku.

5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Miasta Suwałk.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad
udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy
zabytkach wpisanych do rejestru zabytków i objętych ochroną na terenie Miasta Suwałki.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w spawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Suwałk na rok
2016.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia
przystanków komunikacyjnych w Suwałkach, których właścicielem albo zarządcą jest
Gmina Miasto Suwałki, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłat
za korzystanie z tych przystanków.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustanowienia w Suwałkach roku 2016 Rokiem
Czarnej Hańczy.
10. Interpelacje i zapytania radnych.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu ograniczonego ulicami: T. Kościuszki, Chłodną, T. Noniewicza
i L. Waryńskiego w Suwałkach.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Suwałk ograniczonego
ulicami: Gen. Podhorskiego, Gen. Pułaskiego, Nowomiejską, Świerkową, Modrzewiową
i Grabową w Suwałkach.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały o uchyleniu uchwały w sprawie przystąpienia Miasta
Suwałki do wspólnej realizacji z Gminą Suwałki do projektu pod nazwą: „Budowa
i rozbudowa dróg gminnych publicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną
w obrębie ewidencyjnym Płociczno – Tartak - etap I”.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia Miasta Suwałki do wspólnej
realizacji z Gminą Suwałki projektu pod nazwą: „Budowa i rozbudowa drogi gminnej
Nr 102019B Bobrowisko – WiatrołuŜa km 0+000 –km 2+402 do drogi powiatowej
nr 1153B”.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie
Suwałki.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budŜecie Miasta na 2016 r.
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Miasta Suwałki na lata 2016–2030.
18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi Janusza Z. na działalność Prezydenta
Miasta Suwałk.
19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi Marianny U. na działalność Prezydenta
Miasta Suwałk.
20. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
21. Wnioski i oświadczenia radnych.
22. Zamknięcie obrad.

Ad pkt. 3
Przyjęcie protokołu nr XVI/2016 sesji Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia
27 stycznia 2016 roku.
Jadwiga M. Szczypiń poinformowała, Ŝe zgodnie z § 46 Statutu Miasta Suwałk protokół
obrad został sporządzony i wyłoŜony do wglądu radnym w Biurze Rady Miejskiej. Radni
mogli zgłaszać poprawki lub uzupełnienia do protokołu nie później niŜ w dniu
poprzedzającym sesję Rady Miejskiej, na której następuje przyjęcie protokołu, czyli w dniu
23 lutego 2016 r.
W wymienionym terminie do treści protokołu radni nie zgłosili poprawek i uzupełnień, wobec
powyŜszego protokół nr XVI/2016 obrad Rady Miejskiej w Suwałkach, został przyjęty.
Ad pkt. 4
Informacja o pracy Prezydenta Miasta Suwałk i wykonaniu uchwał Rady Miejskiej
w Suwałkach od dnia 28 stycznia 2016 roku.
Informacja stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Radni nie zgłosili uwag, w związku z tym, Informacja o pracy Prezydenta Miasta Suwałk
i wykonaniu uchwał Rady Miejskiej w Suwałkach od dnia od 28 stycznia 2016, została
przyjęta.

Ad pkt. 5
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Miasta Suwałk.
Czesław Renkiewicz – Prezydent Miasta Suwałk odczytał wniosek o podjęcie uchwały załącznik nr 7 do protokołu.
Anna Ruszewska - przewodnicząca Komisji Oświaty i Wychowania przedstawiła opinię
Komisji - załącznik nr 8 do protokołu.
Wniosków nie zgłoszono.

Głosowanie nad podjęciem uchwały:
−

za podjęciem

– 21 radnych,

−

przeciw

– 0,

−

wstrzymał się

– 0.

Jednogłośnie została podjęta

Uchwała Nr XVII/179/2016
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 24 lutego 2016 r.
w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Miasta Suwałk stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Ad pkt. 6
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad
udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy
zabytkach wpisanych do rejestru zabytków i objętych ochroną na terenie Miasta
Suwałki.
Czesław Renkiewicz – Prezydent Miasta Suwałk odczytał wniosek o podjęcie uchwały załącznik nr 10 do protokołu.
Stanisław Kulikowski - przewodniczący Komisji Kultury, Sportu i Turystyki przedstawił
opinię Komisji - załącznik nr 11 do protokołu.
Zdzisław Przełomiec - przewodniczący Komisji Finansowo - BudŜetowej przedstawił opinię
Komisji - załącznik nr 12 do protokołu.
Wniosków nie zgłoszono.

Głosowanie nad podjęciem uchwały:
−

za podjęciem

– 21 radnych

−

przeciw

– 0,

−

wstrzymał się

– 0.

Jednogłośnie została podjęta

Uchwała Nr XVII/180/2016
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 24 lutego 2016 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace
konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych
do rejestru zabytków i objętych ochroną na terenie Miasta Suwałki
- stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

Ad pkt. 7
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Suwałk na rok
2016.
Czesław Renkiewicz – Prezydent Miasta Suwałk odczytał wniosek o podjęcie uchwały załącznik nr 14 do protokołu.
Dorota A. Jabłońska - przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa
przedstawiła opinię Komisji - załącznik nr 15 do protokołu.
Wniosków nie zgłoszono.
Głosowanie nad podjęciem uchwały:
−

za podjęciem

– 21 radnych

−

przeciw

– 0,

−

wstrzymał się

– 0.

Jednogłośnie została podjęta
Uchwała Nr XVII/181/2016
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 24 lutego 2016 r.
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Miasta Suwałk na rok 2016
- stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
Ad pkt. 8
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia
przystanków komunikacyjnych w Suwałkach, których właścicielem albo zarządcą jest
Gmina Miasto Suwałki, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłat
za korzystanie z tych przystanków.
Czesław Renkiewicz – Prezydent Miasta Suwałk odczytał wniosek o podjęcie uchwały załącznik nr 17 do protokołu.
Zdzisław Koncewicz - przewodniczący Komisji Strategii i Rozwoju Gospodarczego
przedstawił opinię Komisji - załącznik nr 18 do protokołu.
Zdzisław Przełomiec - przewodniczący Komisji Finansowo - BudŜetowej przedstawił opinię
Komisji - załącznik nr 19 do protokołu.

Irena B. Schabieńska zapytała, dlaczego w załączniku do projektu uchwały widnieje zapis
o zlokalizowanym przystanku na ul. Kasztanowej, którego juŜ nie ma? Autobus linii nr 18
jeździ w tej chwili juŜ inną drogą. Jest to błąd w zapisie, czy plan? Mieszkańcy
ul. Kasztanowej bardzo chcieliby, aby owy przystanek został przywrócony.
Łukasz Kurzyna odpowiedział, Ŝe wykaz załączony do projektu uchwały prezentuje
wszystkie przystanki na terenie Suwałk, które wykorzystywane są lub mogą być potencjalnie
wykorzystywane do potrzeb komunikacji miejskiej i w części przez przewoźników
prywatnych. W przypadku ul. Kasztanowej przystanki w wykazie pozostają celowo, pomimo
zmiany trasy linii nr 18. W okolicy ul. Kasztanowej i ul. RóŜanej przybyło bowiem kilka
bloków, a Miasto chciało dostosować trasę linii nr 18 do potrzeb ich mieszkańców i obsługi
mieszkańców ul. Klonowej. Liczba potencjalnych pasaŜerów jest tam duŜo większa niŜ
na ul. Kasztanowej. Faktem jest równieŜ otrzymane od mieszkańców ul. Kasztanowej pismo
z prośbą o przywrócenie kursowania komunikacji miejskiej poprzez tą ulicę, bądź
przybliŜenie przystanków do ul. Kasztanowej – aby dostęp do nich był łatwiejszy.
Wniosków nie zgłoszono.

Głosowanie nad podjęciem uchwały:
−

za podjęciem

– 21 radnych

−

przeciw

– 0,

−

wstrzymał się

– 0.

Jednogłośnie została podjęta
Uchwała Nr XVII/182/2016
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 24 lutego 2016 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w
Suwałkach, których właścicielem albo zarządcą jest Gmina Miasto Suwałki, warunków i
zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z tych przystanków.
- stanowi załącznik nr 20 do protokołu.

Ad pkt. 9
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustanowienia w Suwałkach roku 2016
Rokiem Czarnej Hańczy.
Zbigniew R. De – Mezer – przewodniczący Klubu radnych „Łączą nas Suwałki” odczytał
wniosek o podjęcie uchwały – załącznik nr 21 do protokołu.
Stanisław Kulikowski – przewodniczący Komisji Kultury, Sportu i Turystyki przedstawił
opinię Komisji – załącznik nr 22 do protokołu.

Zdzisław Przełomiec – przewodniczący Komisji Finansowo - BudŜetowej przedstawił opinię
Komisji - załącznik nr 23 do protokołu.

Wniosków nie zgłoszono.
Głosowanie nad podjęciem uchwały:
−

za podjęciem

– 21 radnych

−

przeciw

– 0,

−

wstrzymał się

– 0.

Jednogłośnie została podjęta

Uchwała Nr XVII/183/2016
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 24 lutego 2016 r.
w sprawie ustanowienia w Suwałkach roku 2016 Rokiem Czarnej Hańczy.
- stanowi załącznik nr 24 do protokołu.
Ad pkt. 10
Interpelacje i zapytania radnych.
Dorota A. Jabłońska zapytała:
- w imieniu mieszkańców podsuwalskich miejscowości, czy podczas projektowania
obwodnicy Suwałk została równieŜ zaprojektowana odpowiednia ilość węzłów, aby
umoŜliwić tym mieszkańcom powrót do domu bez potrzeby wjazdu do Suwałk?
- o moŜliwość wykupienia przez Miasto aplikacji „Localspot”, która pozwala powiadamiać
kierowcom słuŜby miejskie o istniejących zagroŜeniach na jezdniach.
- w imieniu młodzieŜy, o moŜliwość przywrócenia kursu autobusu linii nr 7, którego przejazd
w godzinach rannych został zlikwidowany.
- o moŜliwość zsynchronizowania godzin odjazdów autobusów z zakończeniem lekcji
w 2 Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Kościuszki.
Irena B. Schabieńska w związku z obawami mieszkańców ul. Świerkowej, dotyczącymi jej
przebudowy zapytała, czy istnieje jakaś wizualizacja tej ulicy? Mieszkańcy chcieliby
zobaczyć, jak będzie ona wyglądała w przyszłości.
Józef W. Murawko w kontekście pojawiającej się na ostatniej sesji propozycji
przeprowadzenia audytu w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej zapytał, czy istnieje
moŜliwość przeprowadzenia go równieŜ w innych placówkach pomocy społecznej tj. DPS
„Kalina”, czy Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej?
Podziękował Prezydentowi za pismo wystosowane do Prezesa Poczty Polskiej
z prośbą o utworzenie placówki na ul. E. Plater.

Karol Korneluk zapytał:
- w imieniu uŜytkowników nowo powstałej hali mięsnej na suwalskim Targowisku, czy owa
inwestycja będzie spełniała ich oczekiwania w sezonie letnim? Jakie działania i kiedy zostaną
podjęte, aby warunki sprzedaŜy zostały poprawione?
- o moŜliwość przedstawienia analizy kosztów opłat za śmieci. Osoby starsze apelują o opłaty
dla osób samotnych, które nie mogą korzystać ze zwrotów części środków za opłaty.
- czy dyŜury radnych nie mogłyby odbywać się równieŜ w innych miejscach, nie zaś tylko
w Ratuszu?
- czy istnieją przepisy regulujące palenie tytoniu przez osoby młode, które w przerwach
pomiędzy lekcjami zbierają się w okolicznych bramach? Czy słuŜby miejskie mogłyby
to odpowiednio weryfikować?
Piotr Wasiukow zapytał, czy istnieje moŜliwość zapisania w planie miejscowym w Wydziale
Architektury Urzędu Miejskiego w Suwałkach wytycznych, dotyczących przejazdów
pojazdów wielkogabarytowych przez skrzyŜowania? W tej chwili istnieją skrzyŜowania,
na których autobusy komunikacji miejskiej nie kursują ze względu na brak takiej moŜliwości.
Anna Ruszewska nadmieniła, iŜ w styczniu br. Prezydent ogłosił wyniki konkursu
na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób starszych
poprzez prowadzenie tzw. „klubów seniora”. W ogłoszeniu konkursowym widniała kwota
180 000 złotych, przeznaczono zaś na ten cel 110 000 złotych. Czy zaoszczędzone środki
zostaną przekazane do ogólnej puli na wsparcie organizacji pozarządowych? Czy zostanie
ogłoszony kolejny konkurs w tym zakresie?
Andrzej P. Chuchnowski zapytał o moŜliwość:
- wykorzystania opuszczonych budynków przy dworcu PKP w Suwałkach na cele socjalne /
komunalne.
- ustawienia minutowych sygnalizatorów świetlnych, które usprawnią ruch pieszo samochodowy przy skrzyŜowaniach?

Ad pkt. 11
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu ograniczonego ulicami: T. Kościuszki, Chłodną, T. Noniewicza
i L. Waryńskiego w Suwałkach.
Czesław Renkiewicz – Prezydent Miasta Suwałk odczytał wniosek o podjęcie uchwały załącznik nr 25 do protokołu.
Zdzisław Koncewicz - przewodniczący Komisji Strategii i Rozwoju Gospodarczego
przedstawił opinię Komisji - załącznik nr 26 do protokołu.
Zdzisław Przełomiec - przewodniczący Komisji Finansowo - BudŜetowej przedstawił opinię
Komisji - załącznik nr 27 do protokołu.
Wniosków nie zgłoszono.

Głosowanie nad podjęciem uchwały:
−

za podjęciem

– 21 radnych

−

przeciw

– 0,

−

wstrzymał się

– 0.

Jednogłośnie została podjęta

Uchwała Nr XVII/184/2016
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 24 lutego 2016 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego
ulicami: T. Kościuszki, Chłodną, T. Noniewicza
i L. Waryńskiego w Suwałkach.
- stanowi załącznik nr 28 do protokołu.
Ad pkt. 12
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Suwałk ograniczonego
ulicami: Gen. Podhorskiego, Gen. Pułaskiego, Nowomiejską, Świerkową, Modrzewiową
i Grabową w Suwałkach.
Czesław Renkiewicz – Prezydent Miasta Suwałk odczytał wniosek o podjęcie uchwały załącznik nr 29 do protokołu.
Zdzisław Koncewicz - przewodniczący Komisji Strategii i Rozwoju Gospodarczego
przedstawił opinię Komisji - załącznik nr 30 do protokołu.
Wniosków nie zgłoszono.

Głosowanie nad podjęciem uchwały:
−

za podjęciem

– 21 radnych

−

przeciw

– 0,

−

wstrzymał się

– 0.

Jednogłośnie została podjęta

Uchwała Nr XVII/185/2016
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 24 lutego 2016 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Suwałk ograniczonego ulicami: Gen. Podhorskiego, Gen.
Pułaskiego, Nowomiejską, Świerkową, Modrzewiową
i Grabową w Suwałkach
- stanowi załącznik nr 31 do protokołu.
Ad pkt. 13
Rozpatrzenie projektu uchwały o uchyleniu uchwały w sprawie przystąpienia Miasta
Suwałki do wspólnej realizacji z Gminą Suwałki do projektu pod nazwą: „Budowa
i rozbudowa dróg gminnych publicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną
w obrębie ewidencyjnym Płociczno – Tartak -etap I”.
Czesław Renkiewicz – Prezydent Miasta Suwałk odczytał wniosek o podjęcie uchwały załącznik nr 32 do protokołu.
Zdzisław Przełomiec - przewodniczący Komisji Finansowo - BudŜetowej przedstawił opinię
Komisji - załącznik nr 33 do protokołu.
Wniosków nie zgłoszono.
Głosowanie nad podjęciem uchwały:
−

za podjęciem

– 21 radnych

−

przeciw

– 0,

−

wstrzymał się

– 0.

Jednogłośnie została podjęta

Uchwała Nr XVII/186/2016
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 24 lutego 2016 r.
o uchyleniu uchwały w sprawie przystąpienia Miasta Suwałki do wspólnej realizacji
z Gminą Suwałki do projektu pod nazwą: „Budowa
i rozbudowa dróg gminnych publicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną
w obrębie ewidencyjnym Płociczno – Tartak-etap I”.
- stanowi załącznik nr 34 do protokołu.

Ad pkt. 14
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia Miasta Suwałki do wspólnej
realizacji z Gminą Suwałki projektu pod nazwą: „Budowa i rozbudowa drogi gminnej
Nr 102019B Bobrowisko – WiatrołuŜa km 0+000 – km 2+402 do drogi powiatowej
nr 1153B”.
Czesław Renkiewicz – Prezydent Miasta Suwałk odczytał wniosek o podjęcie uchwały załącznik nr 35 do protokołu.
Zdzisław Przełomiec - przewodniczący Komisji Finansowo - BudŜetowej przedstawił opinię
Komisji - załącznik nr 36 do protokołu.
Wniosków nie zgłoszono.
Głosowanie nad podjęciem uchwały:
−

za podjęciem

– 21 radnych

−

przeciw

– 0,

−

wstrzymał się

– 0.

Jednogłośnie została podjęta
Uchwała Nr XVII/187/2016
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 24 lutego 2016 r.
w sprawie przystąpienia Miasta Suwałki do wspólnej realizacji z Gminą Suwałki
projektu pod nazwą: „Budowa i rozbudowa drogi gminnej
Nr 102019B Bobrowisko – WiatrołuŜa km 0+000 –km 2+402 do drogi powiatowej
nr 1153B”.
- stanowi załącznik nr 37 do protokołu.

Ad pkt. 15
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie
Suwałki.
Czesław Renkiewicz – Prezydent Miasta Suwałk odczytał wniosek o podjęcie uchwały załącznik nr 38 do protokołu.
Zdzisław Przełomiec - przewodniczący Komisji Finansowo - BudŜetowej przedstawił opinię
Komisji - załącznik nr 39 do protokołu.

Wniosków nie zgłoszono.
Głosowanie nad podjęciem uchwały:
−

za podjęciem

– 21 radnych

−

przeciw

– 0,

−

wstrzymał się

– 0.

Jednogłośnie została podjęta

Uchwała Nr XVII/188/2016
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 24 lutego 2016 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Suwałki.
- stanowi załącznik nr 40 do protokołu.

Ad pkt. 16
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budŜecie Miasta na 2016 r.
Czesław Renkiewicz – Prezydent Miasta Suwałk odczytał wniosek o podjęcie uchwały załącznik nr 41 do protokołu.
Zdzisław Przełomiec - przewodniczący Komisji Finansowo - BudŜetowej przedstawił opinię
Komisji - załącznik nr 42 do protokołu.
Wniosków nie zgłoszono.

Głosowanie nad podjęciem uchwały:
−

za podjęciem

– 21 radnych

−

przeciw

– 0,

−

wstrzymał się

– 0.

Jednogłośnie została podjęta
Uchwała Nr XVII/189/2016
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 24 lutego 2016 r.
w sprawie zmian w budŜecie Miasta na 2016 r.
- stanowi załącznik nr 43 do protokołu.

Ad pkt. 17
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Miasta Suwałki na lata 2016–2030.
Czesław Renkiewicz – Prezydent Miasta Suwałk odczytał wniosek o podjęcie uchwały załącznik nr 44 do protokołu.
Zdzisław Przełomiec - przewodniczący Komisji Finansowo - BudŜetowej przedstawił opinię
Komisji - załącznik nr 45 do protokołu.
Wniosków nie zgłoszono.
Głosowanie nad podjęciem uchwały:
−

za podjęciem

– 21 radnych

−

przeciw

– 0,

−

wstrzymał się

– 0.

Jednogłośnie została podjęta
Uchwała Nr XVII/190/2016
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 24 lutego 2016 r.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Suwałki na lata
2016–2030 - stanowi załącznik nr 46 do protokołu.
Ad pkt. 18
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi Janusza Z. na działalność Prezydenta
Miasta Suwałk.
Zbigniew R. De – Mezer – przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił opinię Komisji załącznik nr 47 do protokołu.
Wniosków nie zgłoszono.

Głosowanie nad podjęciem uchwały:
−

za podjęciem

– 21 radnych

−

przeciw

– 0,

−

wstrzymał się

– 0.

Jednogłośnie została podjęta

Uchwała Nr XVII/191/2016
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 24 lutego 2016 r.
w sprawie skargi Janusza Z. na działalność Prezydenta Miasta Suwałk
- stanowi załącznik nr 48 do protokołu.
Ad pkt. 19
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi Marianny U. na działalność
Prezydenta Miasta Suwałk.
Zbigniew R. De – Mezer – przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił opinię Komisji załącznik nr 49 do protokołu.
Wniosków nie zgłoszono.

Głosowanie nad podjęciem uchwały:
−

za podjęciem

– 21 radnych

−

przeciw

– 0,

−

wstrzymał się

– 0.

Jednogłośnie została podjęta

Uchwała Nr XVII/192/2016
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 24 lutego 2016 r.
w sprawie skargi Janusza Z. na działalność Prezydenta Miasta Suwałk
- stanowi załącznik nr 50 do protokołu.

Ad pkt. 20
Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Czesław Renkiewicz odpowiedział na interpelację Doroty A. Jabłońskiej. Przetarg
na realizację obwodnicy Suwałk został juŜ rozstrzygnięty - firma Budimex ma ją wybudować
do kwietnia 2019 roku, do przeprojektowania zaś zaangaŜowała gdańską firmę
„Transprojekt”. W chwili obecnej trwają prace związane z optymalizacją rozwiązań
technicznych tej obwodnicy, zmierzające do oszczędności. Wywiązało się kilka dyskusji
na temat przebiegu wysokości jej połoŜenia na odcinku za Północą II - aby zagłębiała się ona
w teren. Węzeł Północ wraz z tym odcinkiem obwodnicy projektowany jest przez firmę
z Katowic, która zajmie się równieŜ zaprojektowaniem odcinka obwodnicy Suwałki –

Budzisko. Prace na tym etapie są juŜ dość mocno zaawansowane. Prawdopodobnie w lipcu
zostanie złoŜony przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych z oddziałem w Białymstoku
wniosek do Wojewody Podlaskiego o wydanie decyzji na realizację inwestycji drogowej.
Rozwiązania techniczne dotyczące węzłów wynikają bezpośrednio z przepisów prawa
i rozporządzeń, które normują częstotliwość ich występowania na drodze tej klasy. Wiadomo
juŜ, Ŝe będą funkcjonowały trzy węzły: południe - przy Suwalskiej Specjalnej Strefie
Ekonomicznej, zachód - na drodze na Bakałarzewo oraz węzeł północ - na ul. Pułaskiego.
Innych węzłów być nie moŜe - nie pozwalają na to odległości.
Władze chciały przełoŜyć węzeł z ul. Bakałarzewskiej na ul. 23 Października, ze względu
na fakt, Ŝe będzie eksploatowany tam w duŜych ilościach Ŝwir. Niestety, nie udało się. Jest
natomiast rozwiązanie, które zostało juŜ potwierdzone w porozumieniu – aby wywrotki
jadące ze strony Filipowa nie wjeŜdŜały do Miasta. Będą one jechały równolegle
z obwodnicą, następnie wjeŜdŜały na nią na węźle zachodnim.
Ponadto poinformował o konsultacjach społecznych, dotyczących Regionalnego Programu
Transportowego Województwa Podlaskiego do roku 2020, które odbędą się 29.02 br.
w Urzędzie Miejskim w Suwałkach.
Irenę B. Schabieńską poinformował, iŜ projekt przebudowy ul. Świerkowej jest juŜ
przygotowany. Rozstrzygnięcie przetargu na jej przebudowę nastąpi juŜ niebawem. Tak jak
jest juŜ praktykowane – Prezydent spotka się z mieszkańcami tej ulicy, przedstawi projekt
i dokumentację wszystkich rozwiązań. Mieszkańcy będą mogli zapoznać się
z jej szczegółowym projektem technicznym i ewentualnie zgłosić swoje uwagi. Spotkanie
to odbędzie się marcu br. w Aquaparku.
Józefa W. Murawko poinformował, iŜ niejednokrotnie juŜ dyskutowano na temat audytu.
Prezydent chciałby spojrzeć na pomoc społeczną szerzej, nie tylko przez pryzmat Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej. W owy audyt zostaną zaangaŜowani specjaliści z zewnątrz,
a jego zakres będzie obejmował wszystkie placówki zajmujące się pomocą społeczną.
Ponadto Prezydent nadmienił, Ŝe zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury, jedna
placówka pocztowa powinna przypadać na 7 000 mieszkańców. W Suwałkach - na niespełna
70 000 mieszkańców takich placówek jest 10. Wymagania są więc spełnione. Nie mniej
jednak, odpowiedź na wystosowane pismo nie została jeszcze udzielona.
Odpowiedział Karolowi Kornelukowi, Ŝe;
- analiza opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych zostanie przedstawiona Radzie
w kwietniu br. Owy dokument najprawdopodobniej rozpocznie dyskusję na temat
funkcjonowania tego systemu. Warunki zagospodarowania odpadów zmieniają się, nowe
wymagania są dość restrykcyjne.
Ponadto poinformował o funkcjonującej frakcji energetycznej na wysypisku odpadów
komunalnych, którą naleŜy zutylizować termicznie. Jest jej 6 000 ton w skali roku, plus
2 tony wysuszonego osadu z oczyszczalni ścieków. Owych 8 ton w Suwałkach nie moŜna
zagospodarować ze względu na brak spalarni. MoŜliwe jest to dopiero w Białymstoku, gdzie
rozmowy ze spalarnią wciąŜ trwają. Są to duŜe pieniądze - stawka za tonę wynosi około 120
złotych, plus dowóz do Białegostoku.

- Miasto zwróci uwagę dyrektorom szkół na palącą w czasie przerw młodzieŜ. RównieŜ
zadaniem StraŜy Miejskiej jest patrolowanie miejsc wokół szkół.
Piotra Wasiukow poinformował, iŜ skrzyŜowania są faktycznie tak zbudowane, Ŝe cięŜko
zmieścić się na nich z większym pojazdem. Trzeba znaleźć na to jakieś rozwiązanie. Przy
Zarządzie Dróg i Zieleni funkcjonuje komisja zajmująca się analizą dokumentacji
projektowej, dotyczącej rozwiązań drogowych – w szczególności skrzyŜowań. Nic nie stoi
na przeszkodzie, aby kompetentny przedstawiciel komunikacji miejskiej w tej komisji
uczestniczył.
Annie Ruszewskiej odpowiedział, iŜ około kwietnia br. zostanie ponownie ogłoszony
konkurs na prowadzenie suwalskiego Centrum Inicjatyw Senioralnych przy ul. Ciesielskiej.
Andrzejowi P. Chuchnowskiemu odpowiedział, iŜ współpraca Miasta z Koleją układa się
róŜnie. W czasie rozmów o przebiegu trasy rail baltica przez Suwałki oraz lokalizacji dworca
kolejowego podpisane zostało porozumienie, dotyczące sposobu zagospodarowania tego
terenu i lokalizacji dworca. Niestety, ustalenia uległy zmianie. Urbaniści i architekci mają
przedstawić pewne koncepcje i rozwiązania, aby połączyć dworzec kolejowy z dworcem
PKS. Jest to dobry pomysł, aczkolwiek zniknie tutaj transport kolejowo – towarowy. Pod
koniec marca, cały zespół spotka się i porozmawia na temat rozwiązań, które kolej
zaproponuje. Korzystając z tego spotkania, Prezydent poruszy temat zaproponowany przez
radnego, dotyczący zagospodarowania opuszczonych budynków.
Tomasz Drejer odpowiedział na interpelację Doroty A. Jabłońskiej i Andrzeja
P. Chuchnowskiego. Na stronie internetowej Zarządu Dróg i Zieleni prowadzone są
informacje o utrudnieniach drogowych, związanych z remontami i przebudowami suwalskich
dróg. JeŜeli aplikacja „Localspot” nie będzie kosztowała zbyt wiele, dyrektor postara się
przekazywać tam informacje. Ostatnio równieŜ lokalne Radio 5 wspomniało o rozpoczęciu
programu dotyczącego utrudnień w ruchu drogowym.
Temat sygnalizatorów świetlnych pojawiał się juŜ kilka razy. Owe, minutowe wskazania
zakończenia róŜnych świateł są niezgodne z przepisami. Poza tym, w Suwałkach nie
ma sygnalizacji stałoczasowych, są natomiast akomodowane – na których funkcjonują pętle
indukcyjne i kamery. Długości świateł dostosowywane są do warunków panujących
na drogach. Te nowoczesne rozwiązania w Suwałkach uniemoŜliwiają wskazanie
minutowych długości sygnałów świetlnych.
Dariusz Przybysz poinformował Dorotę A. Jabłońską, iŜ linie autobusowe numer 7 i 14,
które łączą centrum miasta z północą są liniami o największej częstotliwości kursowania.
W duŜej mierze ich trasy pokrywają się. Uwzględniając ten fakt oraz niewielkie obciąŜenie
autobusów na odcinku między szpitalem a Krzywólką, od 1 stycznia podjęto decyzję
o skróceniu trasy nr 7 do szpitala, 14 zaś jeździ aŜ do Krzywólki. ObłoŜenie tych kursów było
niewielkie, w godzinach 7-8 jeŜdŜą na tym odcinku trzy kursy numer 14 i dwa kursy numer 7,
czyli 5 autobusów. UwaŜa, Ŝe jest to wystarczające skomunikowanie. Jedynym autobusem,
który wcześniej był, jest ten odjeŜdŜający o godz. 711 . Teraz natomiast odjeŜdŜa o godz. 706
i 725. Wydaje się, Ŝe są to autobusy zaspokajające potrzeby mieszkańców.

Jeśli chodzi o zsynchronizowanie odjazdu autobusów do zakończenia godzin lekcyjnych,
istnieją dwie linie – na północ i na południe. Na północ funkcjonuje kurs o godz. 1425 linii 21,
natomiast na południe jeździ linia numer 19. MoŜliwość przesunięcia o 2-3 minuty istnieje
jedynie w przypadku połączenia na północ. Na południe nie ma takiej moŜliwości, poniewaŜ
jest to kurs dedykowany głównie pracownikom Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
Prezes PGK odpowiedział równieŜ Karolowi Kornelukowi, iŜ skala problemu hali mięsnej
nie jest aŜ taka, Ŝe miałaby uniemoŜliwiać lub istotnie utrudniać działalność handlowców
w tym obiekcie. Jak w przypadku kaŜdego oddawanego do uŜytkowania obiektu, pojawiają
się pewne problemy natury technicznej. W tym przypadku istnieje sytuacja braku satysfakcji
z funkcjonowania systemu grzewczo – wentylacyjnego. Jest to jeden system obsługujący cały
budynek, składający się z trzech róŜnych od strony konstrukcyjnej i od strony sposobu
wykorzystania segmentów. Segment mięsny wymaga niŜszej temperatury i to właśnie z tym
wiąŜe się kłopot – niemoŜliwe jest dostosowanie temperatury do potrzeb róŜnych segmentów.
Ku końcowi idzie juŜ projektowanie szczegółów przebudowy owego systemu, który zostanie
rozdzielony na dwa kolejne. W wyniku tej inwestycji hala mięsna będzie miała oddzielny
system grzewczo - instalacyjny. Prezes spotkał się juŜ z handlowcami, którzy podeszli
ze zrozumieniem do całej tej sytuacji. Na etapie projektowania nie było moŜliwości
przewidzenia tego problemu. Spółka poniesie całkowite nakłady na tą przebudowę,
handlowcy w Ŝaden sposób nie zostaną obciąŜeni nakładami.

Zbigniew Walendzewicz poinformował, iŜ została juŜ podpisana umowa ze spółką „Lech”
w Białymstoku, która prowadzi spalarnię. Za tonę spalonej masy wynegocjowana została
kwota 120 złotych.
Potwierdził równieŜ słowa Dariusza Przybysza o problemach hali na Targowisku Miejskim.

Jadwiga Mariola Szczypiń odpowiedziała na interpelację Karola Korneluka. Ową sprawę
widzi w dwóch aspektach. Pierwszym jest opinia pozostałych radnych w tej sprawie. Drugim
natomiast jest kwestia zapewnienia moŜliwości wypełniania obowiązków radnych przez
Biuro Rady Miejskiej. Biuro Rady zapewnia miejsce do pełnienia takich dyŜurów w siedzibie
Urzędu Miejskiego. Warto sprawdzić, jakie są inne jego moŜliwości w sprawie organizowania
dyŜurów poza siedzibą Urzędu Miasta.

Ad pkt. 21
Wnioski i oświadczenia radnych.
Radni nie zgłosili wniosków, ani oświadczeń.
Ad pkt. 22
Zamknięcie obrad.
Przewodnicząca poinformowała, iŜ najbliŜsza sesja poświęcona rozpatrzeniu tematów
ujętych w przyjętym „Planie pracy Rady Miejskiej w Suwałkach na 2016 rok” i rozpatrzeniu
projektów uchwał wynikających z bieŜącej pracy Prezydenta Miasta przewidziana jest

na dzień 30 marca 2016 roku o godz. 1000 w sali konferencyjnej nr 26 Urzędu Miejskiego
w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1.
Kończąc XVII sesję Rady Miejskiej podziękowała przybyłym za uczestnictwo, a radnym
za aktywny udział w obradach.

Na tym protokół zakończono.
Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Suwałkach
Jadwiga Mariola Szczypiń

Protokół sporządziła:
Emilia Radzewicz
Podinspektor w Biurze Rady Miejskiej
Urzędu Miejskiego w Suwałkach

