PROTOKÓŁ nr IV/2015
IV sesji Rady Miejskiej w Suwałkach
odbytej w dniu 28 stycznia 2015 r. w godzinach 1000 – 1500
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. Andrzej Paweł Chuchnowski.
2. Zbigniew Roman De – Mezer.
3. Adam Gorlo.
4. Grzegorz Gorlo.
5. Zbysław Wojciech Grajek.
6. Dorota Anna Jabłońska.
7. BoŜena Maria Kamińska.
8. Zdzisław Koncewicz.
9. Karol Korneluk.
10. Stanisław Kulikowski.
11. Kamil Lauryn.
12. Andrzej Łuczaj.
13. Wojciech Malesiński.
14. Józef Wiesław Murawko.
15. Wojciech Pająk.
16. Zdzisław Przełomiec.
17. Anna Ruszewska.
18. Janusz Witold Skowroński.
19. Jadwiga Mariola Szczypiń.
20. Sławomir Jan Szeszko.
21. Andrzej Turowski.
22. Piotr Wasiukow.
Radni nieobecni: Bogdan Bezdziecki.
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
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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 IV sesję Rady Miejskiej w Suwałkach, po czym powitała
przybyłych na obrady Cezarego Cieślukowskiego – Radnego Sejmiku Województwa
Podlaskiego oraz 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
Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
Jadwiga M. Szczypiń przypomniała, Ŝe proponowany porządek obrad został radnym
dostarczony przy zwołaniu sesji. Zapytała, czy radni mają uwagi lub wnioski do porządku
obrad.
Radni nie zgłosili uwag i wniosków, wobec powyŜszego został przyjęty następujący
porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu nr III/2014 sesji Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 22 grudnia
2014 r.
4. Przyjęcie Informacji o pracy Prezydenta Miasta Suwałk i wykonaniu uchwał Rady
Miejskiej w Suwałkach od dnia 9 grudnia 2014 r.
5. Przyjęcie Planu pracy Rady Miejskiej w Suwałkach na 2015 r.
6. Przyjęcie Planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Suwałkach na 2015 rok.
7. PrzedłoŜenie planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Suwałkach na 2015 rok.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie budŜetu miasta na 2015 rok wraz
z autopoprawkami.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Suwałki na lata 2015-2030 wraz z autopoprawkami.
10. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Suwałk z działalności Komisji Bezpieczeństwa
i Porządku za 2014 rok.
11. Interpelacje i zapytania radnych.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego
parkowania oraz wysokości stawek opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach
publicznych w strefie i sposobu ich pobierania.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozszerzenia cmentarza komunalnego.
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14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na trenie Miasta Suwałki na
2015 rok.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego kwartału zabudowy śródmiejskiej połoŜonego na północ od Placu
Marszałka Józefa Piłsudskiego w Suwałkach.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na objęcie Suwalską
Specjalną Strefą Ekonomiczną gruntów stanowiących własność Suwalskiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej S.A. w mieście Suwałki.
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych
przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których
Miasto Suwałki jest organem prowadzącym.
18. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji
Rewizyjnej Rady Miejskiej w Suwałkach.
19. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składów
osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Suwałkach.
20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Teresy M. na działalność
dyrektora Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach.
21. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
22. Wnioski i oświadczenia radnych.
23. Zamknięcie obrad.
Ad pkt. 3
Przyjęcie protokołu nr III/2014 sesji Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 22 grudnia
2014 r.
Jadwiga M. Szczypiń poinformowała, iŜ zgodnie z przepisami § 46 Statutu Miasta Suwałk
protokoły obrad zostały sporządzone i wyłoŜone do wglądu radnym w siedzibie Biura Rady
Miejskiej. Radni mogli zgłaszać poprawki lub uzupełnienia do protokołów nie później
niŜ w dniu poprzedzającym sesję Rady Miejskiej, na której następuje przyjęcie protokołu,
czyli w dniu 27 stycznia 2015 r.
W wymienionym terminie do treści protokołu radni nie zgłosili poprawek
i uzupełnień, wobec czego protokół nr III/2014 obrad Rady Miejskiej w Suwałkach, został
przyjęty.
Ad pkt. 4
Przyjęcie Informacji o pracy Prezydenta Miasta Suwałk i wykonaniu uchwał Rady
Miejskiej w Suwałkach od dnia 9 grudnia 2014 r.
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 od dnia 9 grudnia 2014 r. została przyjęta.
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Ad pkt. 5
Przyjęcie Planu pracy Rady Miejskiej w Suwałkach na 2015 r.
Jadwiga M. Szczypiń poinformowała, iŜ propozycje tematów do projektu Planu pracy Rady
Miejskiej na 2015 rok, przedłoŜone zostały przez Prezydenta Miasta oraz radnych.
Z otrzymanych propozycji został wypracowany projekt Planu pracy, który radni otrzymali
w materiałach sesyjnych.
Radni nie wnieśli uwag do przedłoŜonego materiału, w związku z powyŜszym Plan
pracy Rady Miejskiej w Suwałkach na 2015 rok, został przyjęty.
Plan pracy stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Ad pkt. 6
Przyjęcie Planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Suwałkach na 2015 rok.
Jadwiga M. Szczypiń poinformowała, iŜ zgodnie z art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym, Komisje przedkładają Radzie Plany pracy, a stosownie do
§ 56 ust. 2 Statutu Miasta Komisja Rewizyjna działa na podstawie rocznego Planu kontroli.
Taki Plan został przez Komisję Rewizyjną opracowany i przedłoŜony Radzie.
Radni do przedłoŜonych materiałów i nie zgłosili uwag, w związku z czym Plan
kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Suwałkach na 2015 rok, został przyjęty.
Plan kontroli i stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Ad pkt. 7
PrzedłoŜenie planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Suwałkach na 2015 rok.
Jadwiga M. Szczypiń poinformowała, iŜ zgodnie z art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym, Komisje przedkładają Radzie plany pracy.
Radni do przedłoŜonych materiałów i nie zgłosili uwag, w związku z czym Plany
pracy Komisji stałych Rady Miejskiej w Suwałkach na 2015 rok, zostały przyjęte.
Plany pracy stanowią załączniki nr 9 – 13 do protokołu.
Ad pkt. 8
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie budŜetu miasta na 2015 rok wraz
z autopoprawkami.
Jadwiga M. Szczypiń poinformowała, Ŝe projekt budŜetu miasta na 2015 rok wraz
został radnym dostarczony w ustawowym terminie, przedłoŜono równieŜ autopoprawki
ponadto jest dostępny w wersji papierowej w Biurze Rady Miejskiej w pok. 118 oraz w
elektronicznej na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Suwałkach.
Czesław Renkiewicz odczytał wniosek o podjęcie uchwały wraz z autopoprawkami stanowiący załącznik nr 14 do protokołu.
Następnie zaprezentował, przy pomocy pokazu slajdów, projekt budŜetu na 2015 r. Podczas
wystąpienia zwrócił uwagę na istotne fakty i dane ujęte w projekcie budŜetu na 2015 rok.
Stwierdził, Ŝe jest to budŜet optymalny umoŜliwiający miastu ubieganie się o środki unijne
w nowej perspektywie finansowej i realizację załoŜonych zadań inwestycyjnych.
Poinformował, Ŝe zadłuŜenie utrzymuje się na stałym poziomie, planowane wydatki
budŜetowe są wyŜsze od dochodów, a planowany deficyt równy niespełna 10 mln zł zostanie
pokryty z wolnych środków. Przekazał, Ŝe w projekcie budŜetu miasta utworzono rezerwę
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ogólną oraz rezerwę celową. Prezydent zaprezentował najwaŜniejsze zadania inwestycyjne,
na realizację których, w większości jako udział własny, zarezerwowane zostały środki
finansowe.
Wystąpienia zawiera nagranie elektroniczne z przebiegu obrad, zgodnie ze Statutem
Miasta, załączone do protokołu.
Jadwiga M. Szczypiń poinformowała, Ŝe zgodnie z uchwałą nr LI/473/2010 Rady Miejskiej
w Suwałkach w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budŜetowej, projekt budŜetu na
2015 rok opiniowały komisje Rady Miejskiej w Suwałkach, a wypracowane opinie i wnioski
przekazane zostały Komisji Finansowo-BudŜetowej. Komisja Finansowo-BudŜetowa na
posiedzeniu w dniu 22 grudnia br. wypracowała ostateczną opinię i stanowisko w sprawie
budŜetu miasta na 2015 rok.
Zdzisław Przełomiec przedstawił opinię Komisji Finansowo-BudŜetowej
– załącznik nr 15 do protokołu.
Jadwiga M. Szczypiń poinformowała, Ŝe uchwałą nr RIO.V.00310-18/14 składu
orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 5 grudnia 2014 r.
w sprawie wydania opinii o projekcie budŜetu Miasta Suwałki na 2015 rok
oraz moŜliwości sfinansowania przedstawionego deficytu, pozytywnie zaopiniowano
projekt uchwały.
Kserokopia uchwały stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
W dyskusji udział wzięli przedstawiciele Klubów Radnych i ugrupowań funkcjonujących
w Radzie Miejskiej w Suwałkach, którzy przedstawili stanowiska w sprawie projektu budŜetu
na 2015 rok.
Przebieg wystąpień zawiera nagranie elektroniczne z przebiegu obrad, załączone do
protokołu.
Czesław Renkiewicz odniósł się do wystąpień przedstawicieli klubów radnych i ugrupowań
funkcjonujących w Radzie. Podziękował za pozytywne głosy dotyczące budŜetu na 2015 r.
Stwierdził, ze jest to budŜet realny nie idealny. Zgodził się z opinią, Ŝe dobra sytuacja
powinna sprzyjać reformom. Wskazał obszary wymagające zmian, m. in. w oświacie,
pomocy społecznej, jednostkach i spółkach miejskich.
Przebieg wystąpienia zawiera nagranie elektroniczne z przebiegu obrad, załączone
do protokołu.
Grzegorz Gorlo zgłosił wniosek formalny o 10 min. przerwę w obradach w celu
wypracowania stanowiska Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość.
W głosowaniu jawnym radni jednogłośnie (22 głosów „za”) wniosek przyjęli.
Przerwa 10–minutowa w obradach.
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Za przyjęciem budŜetu głosowali radni Klubów Radnych i ugrupowań:
− „Łączą nas Suwałki”,
− Prawo i Sprawiedliwość,
− radni Bloku Samorządowego, Platformy Obywatelskiej i Sojuszu
Demokratycznej.

Lewicy

Wniosków nie zgłoszono.
Głosowanie nad podjęciem uchwały:
− za podjęciem uchwały głosowało
– 21 radnych,
− przeciw
– 0,
− wstrzymało się
– 1 radny.
Większością głosów została podjęta:
UCHWAŁA nr IV/19/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 28 stycznia 2015 r.
w sprawie budŜetu miasta na 2015 rok
– stanowi załącznik nr 17 do protokołu.
Ad pkt. 9
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta Suwałki na lata 2015-2030 wraz z autopoprawkami.
Jadwiga M. Szczypiń poinformowała, Ŝe procedowanie projektu uchwały
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Suwałki na lata 2015-2030
wraz z autopoprawkami przebiegało tak jak przy projekcie budŜetu na 2015 rok.
Czesław Renkiewicz odczytał wniosek o podjęcie uchwały wraz z autopoprawkami
– załącznik nr 18 do protokołu.
Jadwiga M. Szczypiń poinformowała, iŜ uchwałą nr RIO.V.00311-18/14 składu
orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 5 grudnia 2014 r.
w sprawie wyraŜenia opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta Suwałki na lata 2015-2030, pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały.
Kserokopia uchwały stanowi załącznik nr 19 do protokołu.
Zdzisław Przełomiec przedstawił opinię Komisji Finansowo-BudŜetowej
– załącznik nr 20 do protokołu.
Wniosków nie zgłoszono.
Głosowanie nad podjęciem uchwały:
− za podjęciem uchwały głosowało
− przeciw
− wstrzymało się

– 21 radnych,
– 0,
– 1 radny.
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Większością głosów została podjęta:
UCHWAŁA nr IV/20/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 28 stycznia 2015 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Suwałki na lata 20152030
– stanowi załącznik nr 21 do protokołu.
Ad pkt. 10
Sprawozdanie Prezydenta Miasta Suwałk z działalności Komisji Bezpieczeństwa
i Porządku za 2014 rok.
Jadwiga M. Szczypiń poinformowała, Ŝe Sprawozdanie … radni otrzymali w materiałach
sesyjnych. Ponadto poinformowała, Ŝe Sprawozdanie… było przedmiotem posiedzenia
Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa w dniu 19 stycznia br.
Radni nie zgłosili uwag, w związku z powyŜszym Sprawozdanie Prezydenta Miasta
Suwałk z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2014 rok, zostało przyjęte.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 22 do protokołu.
Ad pkt. 11
Interpelacje i zapytania radnych.
Anna Ruszewska zaapelowała o rozpoczęcie wprowadzenia w 2015 roku Programu
Suwalska Karta Seniora, który zwiększy aktywność seniorów i polepszy ich byt zwiększając
dostęp do dóbr kultury, sportu itp. Wnioskowała o umieszczenie kosztu realizacji tego
zadania w budŜecie na 2016 r.
Zapytała:
- jakie działania przewidziano do realizacji w 2015 r. w związku z opracowaną strategią
rozwoju sportu. Sugerowała wypracowanie jednej imprezy tzw. „sztandarowej”,
- kiedy zostanie zmieniony skład zespołu do spraw opracowania Strategii rozwoju kultury
w mieście Suwałki do 2020 r. i na jakim etapie jest opracowywanie tego dokumentu,
- czy w związku z przystąpieniem do pracy nad Regulaminem wynagradzania nauczycieli jest
moŜliwość podwyŜszenia wysokości dodatków, których regulacja leŜy w kompetencji
samorządu oraz czy jest moŜliwość pochylenia się nad wynagrodzeniami nauczycieli
o najniŜszym stopniu awansu zawodowego.
Dorota Jabłońska zapytała o sposób wynagradzania nauczycieli za godziny doraźnego
zastępstwa, szczególnie dotyczący kadry kierowniczej. Zwróciła uwagę na niespójność
zapisów pomiędzy art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela i Regulaminem wynagradzania
nauczycieli w Suwałkach, która polega na tym, Ŝe karta przewiduje wynagrodzenie
wszystkim nauczycielom, a w regulaminie wyłącza się kadrę kierowniczą. Poprosiła
o interpretację prawną, którą naleŜy przekazać wszystkim dyrektorom jednostek
oświatowych.
Zapytała równieŜ o to;
- czy w umowie zawartej z kancelarią prawną jest punkt dotyczący obsługi radnych Rady
Miejskiej w Suwałkach,
- czy jest moŜliwość uzyskania porozumienia z właścicielami działek przyległych do drogi
wiodącej od ul. Reja, wzdłuŜ szpitala, w kierunku szpitala psychiatrycznego. Droga jest
bardzo niebezpieczna, a dzięki pozyskaniu dodatkowego terenu istniałaby moŜliwość
poszerzenia ulicy,
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- czy w aptekach funkcjonujących w mieście są problemy z zaopatrzeniem w leki, szczególnie
związane z leczeniem chorych na cukrzycę, serce i chorobę Parkinsona. Poprosiła
o zdiagnozowanie problemu.
Ponadto, w ślad za monitem medialnym, zapytała o zasady wynagradzania w spółkach
miejskich.
Zapytała o wysokość budŜetu zaplanowanego na realizację Suwalskiego Blues Festiwalu,
w związku z doniesieniami o brakach dotacji ze środków zewnętrznych.
W związku z doniesieniami medialnymi oraz pojawiającą się korespondencją zapytała, jak
wygląda sprawa związana z terminami realizacji obwodnicy Suwałk.
Zdzisław Przełomiec zapytał o moŜliwości zorganizowania dobrego dojazdu autobusami
komunikacji miejskiej z Os. Północ do firm funkcjonujących w Suwalskiej Specjalnej Strefie
Ekonomicznej.
Karol Korneluk, w związku z zaistniałymi w styczniu problemami z wywozem śmieci,
zapytał o konsekwencje wyciągnięte w stosunku do wyłonionej w przetargu firmy. Zapytał,
czy w dalszym ciągu ta firma realizować będzie to zadanie w mieście.
W imieniu mieszkańców Os. Klasztornej, zapytał o moŜliwości zainstalowania w tym rejonie
miasta sieci gazowej.
Zbigniew R. De-Mezer wrócił do tematu uciąŜliwego wyjazdu od sklepu Biedronka przy
ul. Sportowej. Prowadzona korespondencja z właścicielem sklepu nie rozwiązała problemu.
Zapytał, w czym mogą pomóc radni, gdzie i z kim negocjować, aby rozwiązać problem.
Zapytał tez, kiedy samorząd wywiąŜe się z obowiązku sporządzenia ujednoliconych tekstów
aktów prawa miejscowego.
W związku z tym, Ŝe w ślad za zmianą prawa oświatowego od 1 września 2016 r. naleŜy
dostosować pomieszczenia oddziałów przedszkolnych do określonych wymogów, zapytał
jakie plany ma Miasto w tym temacie.
Andrzej Łuczaj zadał pytanie związane z serią podpaleń samochodów na ul. Sikorskiego,
które miały miejsce w ubiegłych latach. Zapytał o termin zrealizowania obietnicy wykonania
oświetlenia i ułoŜenia asfaltu na tej ulicy. Zaproponował doraźne rozwiązanie problemów, np.
z oświetleniem - poprzez tymczasowe ustawianie słupów, z kłopotliwą nawierzchnią –
zapełnienie dziur Ŝwirem lub asfaltem.
Zadał pytanie, czy Zespół Szkół nr 7 w Suwałkach musi być zobligowany do odśnieŜania
boiska, kiedy jedynym uŜytkownikiem w okresie zimowym jest Suwalski Klub Sportowy
Wigry.
Grzegorz Gorlo poprosił o informacje na temat koszów płac poniesionych na pracowników
fizycznych w zestawieniu z pozostałymi wynagrodzeniami w Przedsiębiorstwie Gospodarki
Komunalnej w Suwałkach, w 2014 r.
Poprosił równieŜ o podanie wszystkich wynagrodzeń na terenie miasta, w których płaca
zasadnicza pracowników miejskich jest poniŜej płacy minimalnej. Jaka to jest kwota
i ile naleŜałoby dopłacić z budŜetu miasta, aby wyrównać do płacy minimalnej, bez
dodatków. Zachęcał do utworzenia kodeksu finansowego dla pracowników miejskich.
Zapytał o dane za okres funkcjonowania Suwalskiego Ośrodka Kultury, w zestawieniu:
- ile dni dyrektor był w pracy,
- ile dni na urlopie,
- ile dni w delegacji,
- ile dni jednostka była bez dyrektora.
Jadwiga M. Szczypiń ogłosiła 30 min. przerwę w obradach celem przygotowania
odpowiedzi na interpelacje.
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Przerwa 30–minutowa w obradach.
Ad pkt. 12
Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia strefy
płatnego parkowania oraz wysokości stawek opłat za postój pojazdów samochodowych
na drogach publicznych w strefie i sposobu ich pobierania.
Czesław Renkiewicz odczytał wniosek o podjęcie uchwały
– załącznik nr 23 do protokołu.
Dorota Jabłońska - przedstawiła opinię Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa
– załącznik nr 24 do protokołu.
Zdzisław Koncewicz – przedstawił opinię Komisji Strategii i Rozwoju Gospodarczego
- załącznik nr 25 do protokołu.
Zdzisław Przełomiec – przedstawił opinię Komisji Finansowo – BudŜetowej
- załącznik nr 26 do protokołu.
Wniosków nie zgłoszono.
Głosowanie nad podjęciem uchwały:
− za podjęciem uchwały głosowało
– 20 radnych,
− przeciw
– 0,
− wstrzymało się
– 0.
Jednogłośnie została podjęta:
UCHWAŁA nr IV/21/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 28 stycznia 2015 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wysokości
stawek opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie
i sposobu ich pobierania
– stanowi załącznik nr 27 do protokołu.
Ad pkt. 13
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozszerzenia cmentarza komunalnego.
Czesław Renkiewicz odczytał wniosek o podjęcie uchwały
– załącznik nr 28 do protokołu.
Zdzisław Koncewicz – przedstawił opinię Komisji Strategii i Rozwoju Gospodarczego
– załącznik nr 29 do protokołu.
Wniosków nie zgłoszono.
Głosowanie nad podjęciem uchwały:
− za podjęciem uchwały głosowało
− przeciw
− wstrzymało się

– 20 radnych,
– 0,
– 0.

9

Jednogłośnie została podjęta:
UCHWAŁA nr IV/22/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 28 stycznia 2015 r.
w sprawie rozszerzenia cmentarza komunalnego
– stanowi załącznik nr 30 do protokołu.
Ad pkt. 14
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na trenie Miasta Suwałki
na 2015 rok.
Czesław Renkiewicz odczytał wniosek o podjęcie uchwały
– załącznik 31 do protokołu.
Dorota Jabłońska przedstawiła opinię Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa
– załącznik nr 32 do protokołu.
Wniosków nie zgłoszono.
Głosowanie nad podjęciem uchwały:
− za podjęciem uchwały głosowało
– 20 radnych,
− przeciw
– 0,
−
wstrzymało się
– 0.
Jednogłośnie została podjęta:
UCHWAŁA nr IV/23/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 28 stycznia 2015 r.
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na trenie Miasta Suwałki na 2015 rok
– stanowi załącznik nr 33 do protokołu.
Ad pkt.15
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego kwartału zabudowy śródmiejskiej połoŜonego na północ od Placu
Marszałka Józefa Piłsudskiego w Suwałkach.
Czesław Renkiewicz odczytał wniosek o podjęcie uchwały
– załącznik nr 34 do protokołu.
Zdzisław Koncewicz – przedstawił opinię Komisji Strategii i Rozwoju Gospodarczego
– załącznik nr 35 do protokołu.
Zdzisław Przełomiec – przedstawił opinię Komisji Finansowo – BudŜetowej
- załącznik nr 36 do protokołu.
Wniosków nie zgłoszono.
Głosowanie nad podjęciem uchwały:
− za podjęciem uchwały głosowało
– 21 radnych,
− przeciw
– 0,
– 0.
− wstrzymało się
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Jednogłośnie została podjęta:
UCHWAŁA nr IV/24/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 28 stycznia 2015 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego kwartału zabudowy
śródmiejskiej połoŜonego na północ od Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego
w Suwałkach
– stanowi załącznik nr 37 do protokołu.
Ad pkt. 16
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na objęcie Suwalską
Specjalną Strefą Ekonomiczną gruntów stanowiących własność Suwalskiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej S.A. w mieście Suwałki.
Czesław Renkiewicz odczytał wniosek o podjęcie uchwały
– załącznik nr 38 do protokołu.
Zdzisław Koncewicz – przedstawił opinię Komisji Strategii i Rozwoju Gospodarczego
– załącznik nr 39 do protokołu.
Wniosków nie zgłoszono.
Głosowanie nad podjęciem uchwały:
− za podjęciem uchwały głosowało
– 21 radnych,
− przeciw
– 0,
− wstrzymało się
– 0.
Jednogłośnie została podjęta:
UCHWAŁA nr IV/25/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 28 stycznia 2015 r.
w sprawie wyraŜenia zgody na objęcie Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną gruntów
stanowiących własność Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w mieście
Suwałki
– stanowi załącznik nr 40 do protokołu.
Ad pkt. 17
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do
publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych,
dla których Miasto Suwałki jest organem prowadzącym.
Czesław Renkiewicz odczytał wniosek o podjęcie uchwały
– załącznik nr 41 do protokołu.
Anna Ruszewska przedstawiła opinię Komisji Oświaty i Wychowania
– załącznik nr 42 do protokołu.
Wniosków nie zgłoszono.
Głosowanie nad podjęciem uchwały:
− za podjęciem uchwały głosowało
– 21 radnych,
− przeciw
– 0,
– 0.
− wstrzymało się

11

Jednogłośnie została podjęta:
UCHWAŁA nr IV/26/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 28 stycznia 2015 r.
w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli oraz oddziałów
przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których Miasto Suwałki jest organem
prowadzącym
- stanowi załącznik nr 43 do protokołu.
Ad pkt. 18
Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji
Rewizyjnej Rady Miejskiej w Suwałkach.
Jadwiga M. Szczypiń poinformowała, Ŝe Postanowieniem nr 44/2014 z dnia 12 grudnia
2014 r. Komisarza Wyborczego w Suwałkach o objęciu mandatu radnego przez pana
Andrzeja Turowskiego i propozycji wstąpienia jako członka Komisji Rewizyjnej naleŜy
dokonać zmiany w uchwale nr II/5/2014 z dnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji
Rewizyjnej Rady Miejskiej w Suwałkach. Stąd projekt tej uchwały.
Wniosków nie zgłoszono.
Głosowanie nad podjęciem uchwały:
− za podjęciem uchwały głosowało
– 21 radnych,
− przeciw
– 0,
− wstrzymało się
– 0.
Jednogłośnie została podjęta:
UCHWAŁA nr IV/27/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 28 stycznia 2015 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
w Suwałkach
– stanowi załącznik nr 44 do protokołu.
Ad pkt. 19
Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składów
osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Suwałkach.
Jadwiga M. Szczypiń poinformowała, Ŝe proponowane zmiany uchwały nr II/5/2014 z dnia
2014 r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Suwałkach
wynikają z ustaleń radnych oraz z Postanowienia nr 44/2014 z dnia 12 grudnia
2014 r. Komisarza Wyborczego w Suwałkach o objęciu mandatu radnego przez pana
Andrzeja Turowskiego i propozycji wstąpienia jako członka Komisji Finansowo-BudŜetowej
Rady Miejskiej w Suwałkach. Stąd stosowny projekt tej uchwały.
Wniosków nie zgłoszono.
Głosowanie nad podjęciem uchwały:
− za podjęciem uchwały głosowało
– 21 radnych,
− przeciw
– 0,
– 0.
− wstrzymało się
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Jednogłośnie została podjęta:
UCHWAŁA nr IV/28/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 28 stycznia 2015 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady
Miejskiej w Suwałkach
– stanowi załącznik nr 45 do protokołu.
Ad pkt. 20
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Teresy M. na działalność
dyrektora Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach.
Zbigniew R. De-Mezer przedstawił opinię Komisji Rewizyjnej
– załącznik nr 46 do protokołu.
Wniosków nie zgłoszono.
Głosowanie nad podjęciem uchwały:
− za podjęciem uchwały głosowało
− przeciw
− wstrzymało się

– 20 radnych,
– 0,
– 1 radny.

Większością głosów została podjęta:
UCHWAŁA nr IV/28/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 28 stycznia 2015 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi Teresy M. na działalność dyrektora Zarządu Dróg
i Zieleni w Suwałkach
– stanowi załącznik nr 47 do protokołu.
Ad pkt. 21
Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Odpowiedzi na pytania zadane przez radnych udzielił Prezydent Miasta Czesław
Renkiewicz i osoby wskazane przez prezydenta.
Annie Ruszewskiej odpowiedział w sprawie Suwalskiej Karty Seniora, Ŝe jednym z tematów
pracy nowo powołanej Suwalskiej Rady Seniora będzie wypracowanie takiej karty. Prezydent
zaznaczył, Ŝe mimo braku karty funkcjonują w mieście programy i przedsięwzięcia na rzecz
seniorów. Są to m.in. zniŜki w komunikacji miejskiej, dzień seniora w Aquaparku,
szczepienia profilaktyczne przeciw grypie. Prezydent zapowiedział podjęcie działań
w kierunku opracowania karty, w okolicznościach wypracowania stanowiska i propozycji
przez radnych. Dodał, Ŝe na ten cel nie będą potrzebne znaczące środki, ale teŜ nie będzie
to zadanie z zakresu optymalizacji wydatków.
- Strategia rozwoju kultury jest w trakcie opracowania przez zespół powołany Zarządzeniem
Prezydenta. Po wstępnej weryfikacji, dokument zostanie skierowany do dalszych prac
legislacyjnych, oczywiście przez powołany w nowym składzie zespół. Prezydent zaznaczył,
Ŝe wiele spraw i zadań w kulturze wymaga uregulowania, dlatego teŜ prace nad Strategią
rozwoju kultury w mieście Suwałki, trwają.
- W kwestii podwyŜki wynagrodzeń nauczycieli wskazał, iŜ Miasto otrzymało niŜszą
subwencję oświatową o 350 tys. zł, stale ubywa uczniów, a nie zmienia się stan nauczycieli.
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W najbliŜszym czasie z budŜetu Miasta naleŜy wypłacić wyrównanie płac do wysokości
średniej gwarantowanej prawem oświatowym, w kwocie blisko 1 mln 300 tys. zł. Prezydent
zapowiedział przeprowadzenie analizy skutków finansowych wszystkich dodatków,
w kierunku ewentualnego rozwaŜenia moŜliwości wdroŜenia jakiejkolwiek podwyŜki.
Dorotę Jabłońską, w sprawie kontrowersyjnych zapisów dotyczących wynagradzania
za godziny zastępstw doraźnych poinformował, Ŝe Miasto wystąpi do ministerstwa z prośbą
o konkretną interpretację zapisów w Karcie Nauczyciela. Uczyni to jeszcze przed zmianą
Regulaminu wynagradzania nauczycieli i ustaleniem wytycznych do organizacji nowego roku
szkolnego.
- Obsługa prawna radnych moŜe odbywać się za pośrednictwem Biura Rady Miejskiej.
- Zmiany na wskazanym, niebezpiecznym odcinku drogi przy szpitalu są moŜliwe jedynie po
zmianie planu zagospodarowania przestrzennego w tym rejonie. Pozwoli to na uregulowanie
spraw związanych z komunikacją pomiędzy funkcjonującymi tam jednostkami i właścicielem
drogi, tj. WyŜszą Szkołą Suwalsko – Mazurską. Prezydent zobowiązał StraŜ Miejską
do częstych kontroli, głównie prawidłowości parkowania samochodów.
- W kwestii ewentualnych braków leków w aptekach i hurtowniach zostanie wystosowane
stosowne pismo z prośbą o informację.
- W sprawie wynagrodzenia członków rad nadzorczych i członków zarządów - w związku
z przeprowadzoną wcześniej, w samorządach kontrolą NIK, Prezydent podjął decyzję
o uregulowaniu sprawy stosownym Zarządzeniem Prezydenta Miasta Suwałk. Określa ono
wynagrodzenie przewodniczącego i członków rady nadzorczej. Prezydent dokonał
ubruttowienia i małego podwyŜszenia wynagrodzeń. W kwestii wynagrodzeń członków
zarządów spółek jest róŜnie, są stosowane widełki w zaleŜności od wielu czynników
i specyfiki spółki. Nie ma sytuacji, Ŝe prezes zarabia więcej, niŜ organ wykonawczy.
Stwierdził, Ŝe sprawa jest uregulowana w granicach rozsądku. Poinformował równieŜ, Ŝe
w BIP będą zamieszczone wszystkie umowy.
- BudŜet na VIII Suwalski Blues Festiwal został zapisany w budŜecie miasta na 2015 r. Jest
to kwota 500 tys. zł. Nie ma jeszcze rozstrzygnięcia wniosków o dofinansowanie imprezy
przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Środki Miasta są zdecydowanie za małe,
pozyskanie od sponsorów nie daje oczekiwanego rezultatu. Prezydent zapowiedział rozmowy
z samorządem województwa w kierunku ustanowienia go współorganizatorem festiwalu.
- Sprawa budowy obwodnicy jest pilnie śledzona przez władze miasta. Terminy budowy
suwalskiej obwodnicy stają się zagroŜone z uwagi na fakt ponownego projektowania
obwodnicy. Z informacji wynika, Ŝe obwodnicę naleŜy przeprojektować z uwagi
na zastosowanie innej nawierzchni - betonowej. To spowodowało przesunięcie terminu
zrealizowania budowy. Mimo prowadzonych rozmów z pracownikami oddziału Generalnej
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Białymstoku Prezydent wystąpił na piśmie do dyr.
Jerzego Doroszkiewicza z zapytaniem o obecną sytuację związaną z budową obwodnicy,
dając pismo do wiadomości m.in. ministra, GDDKiA i posłów. Pismo zwrotne określa
terminy wykonania inwestycji tj. IV kwartał 2018 r. Prezydent przypomniał, Ŝe środki
na inwestycję zostały zabezpieczone, a zadanie zapisane w Strategii budowy dróg i autostrad
do 2030 r., na liście podstawowej. Wydaje się, Ŝe wszystko powinno przebiegać bez
zastrzeŜeń. Społeczny Komitet Budowy Obwodnicy w Suwałkach wystąpił z zaproszeniem
dyr. Doroszkiewicza, na spotkanie w Suwałkach. Prezydent deklarował, Ŝe będzie na bieŜąco
informował o wszystkich decyzjach związanych z tak waŜną dla mieszkańców inwestycją.
Zdzisława Przełomca, w sprawie poprawy komunikacji ze SSSE poinformował, Ŝe u schyłku
roku ubiegłego w tym celu została uruchomiona linia nr 13. Prezydent potwierdził zasadność
dostosowywania kursów komunikacji miejskiej do wzrastającego zatrudnienia w strefie.
JeŜeli przybywa tam miejsc pracy, to zasadnym jest, aby w godzinach szczytu uruchomić
więcej linii. RozwaŜany jest wniosek na zakup autobusu przegubowego i analiza sytuacji pod
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kątem poprawy komunikacji w mieście. Trafna analiza pozwoli optymalnie dostosować czas
kursowania autobusów i wykorzystać taki tabor, jakim dysponuje miasto.
Karola Korneluka poinformował, Ŝe istotnie były problemy z nową firmą obsługującą
wywóz odpadów, ale po spotkaniach, informacjach, monitoringu realizacji zadania sytuacja
została ustabilizowana. Oczywiście firma poniesie konsekwencje za niesprawną obsługę.
Kary zostały przewidziane w umowie.
Podłączenie do sieci gazowej Os. Klasztorna jest moŜliwe, lecz decyzja w tym zakresie
naleŜy do Polskiej Spółki Gazowniczej. Prezydent zasugerował, aby mieszkańcy tego osiedla
składali wnioski w tej sprawie do Suwalskiego Oddziału w/w spółki. Firma realizująca
gazyfikację na terenie miasta podłączyła juŜ ok. 40 budynków.
Zbigniewa R. De-Mezera poinformował, Ŝe sprawa tekstów ujednoliconych aktów prawa
miejscowego zostanie załatwiona w okresie najbliŜszych miesięcy.
Poinformował równieŜ, Ŝe z wstępnej analizy organizacji jednostek oświatowych w mieście
wynika, Ŝe od 1 września 2016 r. w szkołach nie będą funkcjonować oddziały przedszkolne.
Andrzeja Łuczaja, w kwestii ul. Sikorskiego poinformował, Ŝe przygotowana jest
dokumentacja obejmująca realizację drogi i oświetlenia w tym rejonie, jak równieŜ moŜliwe
są do wykorzystania, pewne środki z zadania pt. realizacja sieci energetycznej. Zadanie
będzie realizowane. Porządkowane sukcesywnie są równieŜ: ul. Szkolna, w części moŜliwej
do wykonania i ul. Składowa.
Administratorem obiektu sportowego przy Zespole Szkół nr 7, jest szkoła i za wynajem
pobiera opłaty od Klubu Sportowego Wigry. W związku z powyŜszym środki powinny być
w budŜecie szkoły. JeŜeli jednak szkoła jest w złej kondycji finansowej w zakresie wydatków
rzeczowych moŜe złoŜyć konkretny wniosek o wsparcie na ten cel. Zarządzenie Prezydenta
nie przewiduje obciąŜenia zadaniem klubu Wigry.
Grzegorza Gorlo - w zakresie wynagrodzeń poinformował, Ŝe zostanie przygotowana
odpowiedź na piśmie.
- funkcjonowanie płacy minimalnej i kalkulacja wyrównań zostanie przygotowana.
- temat Kodeksu finansowego w jednostkach miejskich pozostawił do dyskusji.
- zestawienie absencji dyr. Suwalskiego Ośrodka Kultury zostanie przygotowane.
Łukasz Kurzyna odniósł się do tematu dodatkowego wjazdu przy Biedronce
na ul. Sportowej. Przypomniał historię prowadzonej korespondencji i rozmów, które
w konsekwencji nie odniosły oczekiwanego skutku. Miasto przygotowało kosztorys i projekt
budowy wjazdu, jednak firmy zainteresowane nie pojęły tematu. Miasto mogłoby, poprzez
wykup gruntu i realizację całej inwestycji za kwotę blisko 250 tys. podjąć się zadania, jednak
potrzebna jest w tej kwestii wola radnych, gdyŜ obecnie nie stanowi to zadania
priorytetowego.
Kamil Klimek kierownik ds. marketingu OSiR w Suwałkach wypowiedział się w kwestii
programu sportowego oferowanego przez Ośrodek. Przedstawił bogatą ofertę sportową dla
mieszkańców - poprzez sport rodzinny i imprezy masowe. Omówił kalendarz imprez
zwracając uwagę na wykorzystanie trendów krajowych jak i światowych np. imprezy
biegowe na róŜnych dystansach i imprezy rowerowe. Kalendarz imprez jest dostępny
na stronach internetowych OSiR.
Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Suwałkach poinformował o wynikach
postępowań w sprawie podpaleń na ul. Sikorskiego. Mimo szeroko zakrojonego postępowania
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operacyjnego, analizy stanu zagroŜenia, nie udało się ustalić sprawców tych incydentów.
Sytuacja jest monitorowana i objęta szczególną uwagą.
Ad pkt. 22
Wnioski i oświadczenia radnych.
Zbigniew R. De-Mezer wnioskował, aby odpowiedź na zapytanie zadane na sesji Rady
Miejskiej, udzielona na piśmie, przekazywana była wszystkim radnym.
Przewodnicząca poinformowała radnych o moŜliwości skorzystania z napływających do
BRM ofert szkoleniowych związanych z pracą w radzie.
Ad pkt. 23
Zamknięcie obrad.
Jadwiga M. Szczypiń poinformowała, Ŝe najbliŜsza sesja przewidziana jest na dzień
25 lutego 2015 roku o godz. 1000 w sali konferencyjnej nr 26 Urzędu Miejskiego
w Suwałkach przy ulicy Mickiewicza 1.
Kończąc IV sesję Rady Miejskiej serdecznie podziękowała przybyłym za
uczestnictwo w sesji, a radnym za aktywny udział w obradach.
Na tym protokół zakończono.
Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Suwałkach
Jadwiga Mariola Szczypiń
Protokół sporządziła:
ElŜbieta Bogdan
Inspektor w Biurze Rady Miejskiej
Urzędu Miejskiego w Suwałkach
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