PROTOKÓŁ nr III/2014
III sesji Rady Miejskiej w Suwałkach
odbytej w dniu 22 grudnia 2014 r. w godzinach 1400 – 1600
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. Adam Gorlo.
5. Grzegorz Gorlo.
6. Zbysław Wojciech Grajek.
7. Dorota Anna Jabłońska.
8. Bożena Maria Kamińska.
9. Zdzisław Koncewicz.
10. Karol Korneluk.
11. Stanisław Kulikowski.
12. Kamil Lauryn. .
13. Andrzej Łuczaj.
14. Wojciech Malesiński.
15. Józef Wiesław Murawko.
16. Wojciech Pająk.
17. Zdzisław Przełomiec.
18. Anna Ruszewska.
19. Janusz Witold Skowroński.
20. Jadwiga Mariola Szczypiń.
21. Sławomir Jan Szeszko.
22. Andrzej Turowski – kandydat na radnego przed złożeniem ślubowania.
23. Piotr Wasiukow.
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 straży, sołtysi, prezesi i dyrektorzy niektórych jednostek organizacyjnych, przedstawiciele
radia, telewizji i prasy.
– listy obecności stanowią załączniki nr 2 – 5 do protokołu.
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Ad pkt. 1
Otwarcie obrad.
Jadwiga M. Szczypiń otworzyła III sesję Rady Miejskiej w Suwałkach, po czym powitała
przybyłych na obrady Czesława Renkiewicza - Prezydenta Miasta Suwałk, Łukasza Kurzynę Zastępcę Prezydenta Miasta, Adama Karczewskiego - Sekretarza Miasta, Wiesława
Stelmacha - Skarbnika Miasta, dyrektorów, kierowników i prezesów miejskich jednostek
organizacyjnych, sołtysów, przedstawicieli radia, telewizji i prasy, radców prawnych,
naczelników wydziałów Urzędu Miejskiego.
Powitała przybyłych na obrady mieszkańców miasta oraz internautów i radnych Rady
Miejskiej w Suwałkach.
Ad pkt. 2
Ślubowanie radnego.
Jadwiga M. Szczypiń poinformowała, że w związku z wygaśnięciem mandatu radnego
Łukasza Kurzyny, Komisarz Wyborczy w Suwałkach postanowieniem nr 44/2014 z dnia
12 grudnia stwierdził wstąpienie Andrzeja Turowskiego na jego miejsce, kandydata z tej
samej listy, który uzyskał największą liczbę głosów i nie utracił prawa wybieralności.
Postanowienie nr 41/2014 Komisarza Wyborczego w Suwałkach z dnia 4 grudnia 2014 r.
w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego
– stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Postanowienie nr 44/2014 Komisarza Wyborczego w Suwałkach z dnia 12 grudnia 2014 r.
w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Miejskiej w Suwałkach
– stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Poinformowała, iż zgodnie z art. 23 a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym, przed przystąpieniem do wykonywania mandatu radni składają ślubowanie.
Ślubowanie odbywa się w ten sposób, że po odczytaniu roty poproszeni radni wypowiadają
słowo „ślubuję”. Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania: „Tak mi dopomóż Bóg”.
Radni nieobecni na pierwszej sesji rady gminy oraz radni, którzy uzyskali mandat w czasie
trwania kadencji, składają ślubowanie na pierwszej sesji, na której są obecni.
Odczytała treść roty ślubowania:
„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki
radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej
mieszkańców”.
Andrzej Turowski złożył ślubowanie, wypowiadając słowa: „Ślubuję. Tak mi dopomóż
Bóg.”
Jadwiga M. Szczypiń stwierdziła, że na 23 radnych ustawowego składu Rady w obradach
bierze udział 23 radnych, w związku z tym istnieje wymagane quorum do podejmowania
prawomocnych uchwał.
Ad pkt. 3
Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
Jadwiga M. Szczypiń przypomniała, że proponowany porządek obrad został radnym
dostarczony przy zwołaniu sesji.
Zwróciła się z zapytaniem, czy radni mają uwagi lub wnioski do porządku obrad.
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Radni nie zgłosili uwag i wniosków, wobec powyższego został przyjęty następujący
porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Ślubowanie radnego.
3. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu nr I i nr II sesji Rady Miejskiej w Suwałkach.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustanowienia w Suwałkach roku 2015
Rokiem Alfreda Wierusza- Kowalskiego.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf
dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia kwoty dotacji przypadającej
na jedną osobę będącą uczestnikiem lub pracownikiem Centrum Integracji
Społecznej w Suwałkach w 2015 roku.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Suwałkach.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozkładu pracy aptek w Mieście
Suwałki w 2015 roku.
10. Interpelacje i zapytania radnych.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia terminów przyjmowania
obywateli przez Radę Miejską w Suwałkach w 2015 r.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wydatków, które nie
wygasają z upływem 2014 roku.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014 rok.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Miasta Suwałki na lata 2014 – 2030.
15. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
16. Wnioski i oświadczenia radnych.
17. Zamknięcie obrad.
Ad pkt. 4
Przyjęcie protokołów nr I/2014 z dnia 1 grudnia 2014 r. oraz nr II/2014 z dnia 9 grudnia
2014r. sesji Rady Miejskiej w Suwałkach.
Jadwiga M. Szczypiń poinformowała, iż zgodnie z przepisami § 46 Statutu Miasta Suwałk
protokoły obrad zostały sporządzone i wyłożone do wglądu radnym w siedzibie Biura Rady
Miejskiej. Radni mogli zgłaszać poprawki lub uzupełnienia do protokołów nie później
niż w dniu poprzedzającym sesję Rady Miejskiej, na której następuje przyjęcie protokołu,
czyli w dniu 21 grudnia 2014 r.
W wymienionym terminie do treści protokołu radni nie zgłosili poprawek
i uzupełnień, wobec czego protokoły nr I/2014 i II/2014 obrad Rady Miejskiej w Suwałkach,
zostały przyjęte.
Ad pkt. 5.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustanowienia w Suwałkach roku 2015
Rokiem Alfreda Wierusza- Kowalskiego.
Czesław Renkiewicz odczytał wniosek o podjęcie uchwały
– załącznik nr 8 do protokołu.
Stanisław Kulikowski przedstawił opinię Komisji Kultury, Sportu i Turystyki
– załącznik nr 9 do protokołu.
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Wniosków nie zgłoszono.
Głosowanie nad podj ęci em uchwały:
 za podjęciem uchwały głosowało
– 23 radnych,
 przeciw
– 0,
 wstrzymało się
– 0.
Jednogłośnie została podjęta:
UCHWAŁA nr III/10/2014
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 22 grudnia 2014 r.
w sprawie ustanowienia w Suwałkach roku 2015 Rokiem Alfreda WieruszaKowalskiego
– stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
Ad pkt. 6
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf dla
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
Czesław Renkiewicz odczytał wniosek o podjęcie uchwały
– załącznik nr 11 do protokołu.
Dorota Jabłońska - przedstawiła opinię Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa
– załącznik nr 12 do protokołu.
Zdzisław Koncewicz – przedstawił opinię Komisji Strategii i Rozwoju Gospodarczego
- załącznik nr 13 do protokołu.
Zdzisław Przełomiec – przedstawił opinię Komisji Finansowo – Budżetowej
- załącznik nr 14 do protokołu.
Wniosków nie zgłoszono.
Głosowanie nad podj ęci em uchwały:
 za podjęciem uchwały głosowało
– 23 radnych,
 przeciw
– 0,
 wstrzymało się
– 0.
Jednogłośnie została podjęta:
UCHWAŁA nr III/11/2014
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 22 grudnia 2014 r.
w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków.
– stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
Ad pkt.7
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia kwoty dotacji przypadającej
na jedną osobę będącą uczestnikiem lub pracownikiem Centrum Integracji Społecznej
w Suwałkach w 2015 roku.
Czesław Renkiewicz odczytał wniosek o podjęcie uchwały
– załącznik nr 16 do protokołu.
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Dorota Jabłońska przedstawiła opinię Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa
– załącznik nr 17 do protokołu.
Zdzisław Przełomiec przedstawił opinię Komisji Finansowo-Budżetowej
– załącznik nr 18 do protokołu.
Wniosków nie zgłoszono.
Głosowanie nad podj ęci em uchwały:
 za podjęciem uchwały głosowało
– 23 radnych,
 przeciw
– 0,
 wstrzymało się
– 0.
Jednogłośnie została podjęta:
UCHWAŁA nr III/12/2014
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 22 grudnia 2014 r.
w sprawie ustalenia kwoty dotacji przypadającej na jedną osobę będącą uczestnikiem
lub pracownikiem Centrum Integracji Społecznej w Suwałkach w 2015 roku
– stanowi załącznik nr 19 do protokołu.
Ad pkt. 8
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Suwałkach.
Czesław Renkiewicz odczytał wniosek o podjęcie uchwały
– załącznik 20 do protokołu.
Dorota Jabłońska przedstawiła opinię Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa
– załącznik nr 21 do protokołu.
Wniosków nie zgłoszono.
Głosowanie nad podj ęci em uchwały:
 za podjęciem uchwały głosowało
– 23 radnych,
 przeciw
– 0,
 wstrzymało się
– 0.
Jednogłośnie została podjęta:
UCHWAŁA nr III/13/2014
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 22 grudnia 2014 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach
– stanowi załącznik nr 22 do protokołu.
Ad pkt.9
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozkładu pracy aptek w Mieście Suwałki
w 2015 roku.
Czesław Renkiewicz odczytał wniosek o podjęcie uchwały
– załącznik nr 23 do protokołu.
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Dorota Jabłońska przedstawiła opinię Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa
– załącznik nr 24 do protokołu.
Wniosków nie zgłoszono.
Głosowanie nad podj ęci em uchwały:
 za podjęciem uchwały głosowało
– 22 radnych,
 przeciw
– 0,
 wstrzymało się
– 1.
Większością głosów została podjęta:
UCHWAŁA nr III/14/2014
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 22 grudnia 2014 r.
w sprawie rozkładu pracy aptek w Mieście Suwałki w 2015 roku
– stanowi załącznik nr 25 do protokołu.
Ad pkt. 10
Interpelacje i zapytania radnych.
Radna Dorota Jabłońska – w związku z otrzymanym przez radnych pismem, w którym
pracownicy Żłobka Miejskiego proszą o zajęcie się na sesji Rady Miejskiej sprawą
wynagrodzenia pracowników żłobka poprosiła Prezydenta Miasta o podjęcie działań w tym
zakresie oraz o ustosunkowanie się do postulatów zawartych w piśmie. Ponadto poprosiła
o poinformowanie na najbliższej sesji jak obecnie wygląda sprawa płac w jednostce.
Ad pkt.11
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia terminów przyjmowania obywateli
przez Radę Miejską w Suwałkach w 2015 r.
Przewodnicząca Jadwiga M. Szczypiń poinformowała, że w związku z art. 253 § 1 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego oraz zapisami w Statucie
Miasta Suwałk organy samorządu obowiązane są przyjmować obywateli w sprawach skarg
i wniosków w ustalonych przez siebie dniach i godzinach. Załącznik do przedłożonego
projektu uchwały stanowi harmonogram przyjmowania obywateli przez radnych.
Wniosków nie zgłoszono.
Głosowanie nad podj ęci em uchwały:
 za podjęciem uchwały głosowało
– 23 radnych,
 przeciw
– 0,
 wstrzymało się
– 0.
Jednogłośnie została podjęta:
UCHWAŁA nr III/15/2014
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 22 grudnia 2014 r.
w sprawie ustalenia terminów przyjmowania obywateli przez Radę Miejską
w Suwałkach w 2015 r.
– stanowi załącznik nr 26 do protokołu.
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Ad pkt. 12
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wydatków, które nie wygasają
z upływem 2014 roku.
Czesław Renkiewicz odczytał wniosek o podjęcie uchwały
– załącznik nr 27 do protokołu.
Zdzisław Przełomiec przedstawił opinię Komisji Finansowo-Budżetowej
– załącznik nr 28 do protokołu.
Wniosków nie zgłoszono.
Głosowanie nad podj ęci em uchwały:
 za podjęciem uchwały głosowało
– 23 radnych,
 przeciw
– 0,
 wstrzymało się
– 0.
Jednogłośnie została podjęta:
UCHWAŁA nr III/16/2014
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 22 grudnia 2014 r.
w sprawie określenia wydatków, które nie wygasają z upływem 2014 roku
– stanowi załącznik nr 29 do protokołu.
Ad pkt. 13
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014 rok.
Czesław Renkiewicz odczytał wniosek o podjęcie uchwały wraz z autopoprawkami.
– załączniki nr 30 i nr 31 do protokołu.
Zdzisław Przełomiec przedstawił opinię Komisji Finansowo-Budżetowej
– załącznik nr 32 do protokołu.
Radny Zbysław W. Grajek zapytał o kwotę i procent zadłużenia Miasta.
Czesław Renkiewicz poinformował, że zadłużenie wynosi 127,800 tys. zł. Zmiany
przedstawione w uchwale nie mają wpływu na stan zadłużenia Miasta.
Innych uwag nie zgłoszono.
Głosowanie nad podj ęci em uchwały:
 za podjęciem uchwały głosowało
– 23 radnych,
 przeciw
– 0,
 wstrzymało się
– 0.
Jednogłośnie została podjęta:
UCHWAŁA nr III/17/2014
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 22 grudnia 2014 r.
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014 rok
– stanowi załącznik nr 33 do protokołu.
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Ad pkt. 14
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Miasta Suwałki na lata 2014-2030.
Czesław Renkiewicz odczytał wniosek o podjęcie uchwały wraz z autopoprawkami
– załączniki nr 34 do protokołu.
Zdzisław Przełomiec przedstawił opinię Komisji Finansowo-Budżetowej
– załącznik nr 35 do protokołu.
Wniosków nie zgłoszono.
Głosowanie nad podj ęci em uchwały:
 za podjęciem uchwały głosowało
– 23 radnych,
 przeciw
– 0,
 wstrzymało się
– 0.
Jednogłośnie została podjęta:
UCHWAŁA nr III/18/2014
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 22 grudnia 2014 r.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Suwałki na lata 2014-2030
– stanowi załącznik nr 36 do protokołu.

Ad pkt. 15
Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Odpowiedzi na zadane pytanie przez radną Dorotę Jabłońską udzielił Prezydent Miasta
Czesław Renkiewicz.
Poinformował, że znana jest mu sytuacja płacowa w Żłobku Miejskim. Dotychczasowe
działania jakie zostały podjęte to podwyżka od stycznia 2014 r. do wysokości 2 %
i uruchomiona premia, która wzrosła do lipca 2014 r.- do 6 %. Prezydent zapowiedział dalsze
działania w kierunku wyrównania wynagrodzeń do poziomu obowiązującego w jednostkach
oświatowych. Stwierdził, że generalnie wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi
w suwalskiej oświacie są niskie. Podjęte już zostały od 1 lipca małe korekty jednak sprawa
wymaga gruntownej analizy i konkretnych działań.

Ad pkt. 16
Wnioski i oświadczenia radnych.
Skarbnik Miasta przedłożył informację o stawkach podatku rolnego i leśnego
- załącznik nr 37 do protokołu.
Przewodnicząca poinformowała radnych o procedurach dotyczących uchwalenia budżetu na
2015 rok, jako harmonogram pracy rady nad projektem uchwały budżetowej na 2015 r.
Poinformowała również, że w odpowiedzi na pisma Prezydenta Miasta w sprawie
wytypowania radnych do pracy w zespołach, w wyniku przeprowadzonych rozmów
z radnymi w Klubach i Ugrupowaniach:
- w Komisji Stypendialnej z zakresu twórczości artystycznej pracować będzie radna Anna
Ruszewska,
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- Kapitule Nagrody Miasta Suwałki z zakresu twórczości artystycznej – Andrzej Łuczaj,
- Komisji Bezpieczeństwa i Porządku – Zdzisław Koncewicz i Zdzisław Przełomiec,
- Suwalskiej Radzie Pożytku Publicznego – Wojciech Pająk, Bogdan Bezdziecki, Józef
W. Murawko,
- komisji opiniującej wnioski o przyznanie dotacji na prace konserwatorskie – Andrzej
P. Chuchnowski,
- zespole zadaniowym do spraw rewitalizacji – Wojciech Malesiński.
Wniosków innych nie zgłoszono.

Ad pkt. 34
Zamknięcie obrad.
Jadwiga M. Szczypiń poinformowała, że najbliższa sesja poświęcona rozpatrzeniu projektów
uchwał wynikających z bieżącej pracy Prezydenta Miasta oraz uchwaleniu budżetu na 2015 r.
przewidziana jest na dzień 28 stycznia 2015 roku o godz. 1000 w sali konferencyjnej
nr 26 Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ulicy Mickiewicza 1.
Kończąc III sesję Rady Miejskiej serdecznie podziękowała przybyłym za uczestnictwo
w sesji, a radnym za aktywny udział w obradach.
Po obradach wysłuchano ewangelii wygłoszonej przez ks. Moderatora Jaremę Sykulskiego,
a przy kolędach w wykonaniu uczniów Szkoły Podst. Nr 6 odbyło się spotkanie opłatkowe.
Na tym protokół zakończono.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Suwałkach
Jadwiga Mariola Szczypiń
Protokołowała:
Elżbieta Bogdan
Inspektor w Biurze Rady Miejskiej
Urzędu Miejskiego w Suwałkach
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