Protokół nr 2/2014
posiedzenia Komisji Finansowo-BudŜetowej Rady Miejskiej w Suwałkach
odbytego w dniu 18 grudnia 2014 r. w godz. 1540 – 1700 w sali nr 146
Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1.

Obecni na posiedzeniu członkowie Komisji:
1/
2/
3/
4/
5/
6/

Zdzisław Przełomiec – przewodniczący Komisji,
Wojciech Malesiński – wiceprzewodniczący Komisji,
Grzegorz Gorlo,
Zdzisław Koncewicz,
Karol Korneluk,
Anna Ruszewska.

W posiedzeniu udział wzięli:
1/
2/
3/
4/
5/

Łukasz Kurzyna
Wiesław Stelmach
Sławomir Sieczkowski
Eugeniusz D. Przybysz
Grzegorz Kochanowicz

– Zastępca Prezydenta Miasta,
– Skarbnik Miasta,
– naczelnik Wydz. FN,
– naczelnik Wydz. OSGK,
− prezes PWiK w Suwałkach Sp. z o.o.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Posiedzeniu przewodniczył Zdzisław Przełomiec, który powitał zebranych na drugim
posiedzeniu Komisji, po czym Radni przyjęli następujący porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu nr 1/2014 posiedzenia Komisji Finansowo – BudŜetowej Rady
Miejskiej w Suwałkach z dnia 9 grudnia 2014 r.
2. Przyjęcie Regulaminu pracy Komisji Finansowo – BudŜetowej Rady Miejskiej
w Suwałkach w kadencji 2014-2018.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przedłuŜenia czasu obowiązywania taryf
dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
4.

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia kwoty dotacji przypadającej
na jedną osobę będącą uczestnikiem lub pracownikiem Centrum Integracji
Społecznej w Suwałkach w 2015 roku.

5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wydatków, które nie
wygasają z upływem 2014 roku.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budŜecie miasta na 2014 rok.
7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Miasta Suwałki na lata 2014 – 2030.
8. Wolne wnioski.
Ad pkt. 1
Przyjęcie protokołu nr 1/2014 posiedzenia Komisji Finansowo – BudŜetowej Rady
Miejskiej w Suwałkach z dnia 9 grudnia 2014 r.
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Zdzisław Przełomiec zapytał radnych o uwagi i wnioski do protokołu nr 1/2014 posiedzenia
Komisji z dnia 9 grudnia 2014 r. Do protokołu nie zgłoszono uwag, wobec czego stwierdził,
Ŝe protokół został przyjęty przez Komisję i jest do wglądu w Biurze Rady Miejskiej.
Karol Korneluk zgłosił wniosek formalny, by protokół z poprzedniego posiedzenia był
przesyłany członkom komisji wraz z materiałami.
Zdzisław Przełomiec poddał wniosek pod głosowanie. Komisja w głosowaniu jawnym,
(5 głosami „za”) jednogłośnie przyjęła zgłoszony wniosek.
Ad pkt. 2
Przyjęcie Regulaminu pracy Komisji Finansowo – BudŜetowej Rady Miejskiej
w Suwałkach w kadencji 2014-2018.
Karol Korneluk zaproponował uzupełnienie pkt. 8 o zapis „ podejmuje współpracę ze
skarbnikiem Miasta. Ponadto usunięto błędy pisarskie.
Członkowie komisji Regulamin pracy Komisji Finansowo – BudŜetowej w Suwałkach
w kadencji 2014-2018 wraz ze zgłoszonymi poprawkami, jednogłośnie przyjęli.
Regulamin stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Ad pkt. 3
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przedłuŜenia czasu obowiązywania taryf dla
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Łukasz Kurzyna zaznaczył, Ŝe udało się utrzymać taryfy na niezmienionym poziomie, jest to
dobra informacja dla mieszkańców naszego miasta. Stwierdził, Ŝe jesteśmy pod tym
względem, jednym z najtańszych miast w regionie.
Grzegorz Kochanowicz dodał, Ŝe istotnym jest fakt, iŜ rachunek finansowy umoŜliwia
zachowanie cen przy jednoczesnym utrzymaniu poziomu świadczenia usług.
Członkowie Komisji nie zgłosili wniosków do projektu uchwały i przystąpili do
głosowania.
Głosowanie nad projektem uchwały:
– 5 radnych,
za pozytywną opinią głosowało
przeciw
– 0,
wstrzymało się od głosu
– 0.
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie
przedłuŜenia czasu obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków.
Opinia Komisji stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Ad pkt. 4
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia kwoty dotacji przypadającej
na jedną osobę będącą uczestnikiem lub pracownikiem Centrum Integracji Społecznej
w Suwałkach w 2015 roku.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
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Łukasz Kurzyna poinformował, Ŝe centrum jest instrumentem niosącym pomoc osobom
powracającym na rynek pracy, opiera się na współpracy z psychologiem, naucza etosu
i przyzwyczajania do pracy. Zasadą jest, Ŝe Centrum utrzymuje się z pieniędzy uzyskanych na
skutek wykonywania przez uczestników prostej pracy. Suwalskie centrum nie ma jeszcze
koncepcji funkcjonowania. Ogłoszony został konkurs w ramach poŜytku publicznego. Oferta
musi spełniać wymogi określone w konkursie. Tego typu Centra funkcjonują m.in.
w Olsztynie i Poznaniu. Uczestnikom udzielana jest pomoc psychologiczna, a oni sami
pracują wykonując proste prace np. przy sprzątaniu. W Poznaniu uczestnicy prowadzą
pewien rodzaj produkcji wytwórczej. Modele mogą być róŜne. Miasto jest skłonne udzielić
wsparcia tego typu inicjatywie. Na początek, moŜe zlokalizować realizację zadania
w budynku przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, gdzie moŜe być udzielana pomoc
psychologiczna. Kwota, jaką Miasto chce przeznaczyć na ten cel jest niewielka, ale
motywująca. Wg badań średnio 20% osób objętych takim projektem jest gotowa wrócić na
rynek pracy. Dyskusyjnym jest i będzie temat zakresu wspierania CIS przez samorząd.
Anna Ruszewska zapytała, czy Miasto dokonało rozpoznania w kwestii funkcjonowania
takiego zadania w innych samorządach.
Łukasz Kurzyna poinformował, Ŝe odbyto wizytę studyjną w Olsztynie głównie pod
względem rozpoznania, jakie warunki ma spełniać lokal. Oczekiwania pod adresem CIS-u są
róŜne, jednak zaleŜy to od zakresu prowadzonej działalności, czy jest to tylko pomoc
psychologiczna, czy jakaś działalność produkcyjna. W Suwałkach organizator ma przedstawić
wszystko w ofercie konkursowej. Zastępca Prezydenta podkreślił, Ŝe Miasto chce wesprzeć
takie działanie.
Członkowie Komisji nie zgłosili wniosków do projektu uchwały i przystąpili do
głosowania.
Głosowanie nad projektem uchwały:
– 6 radnych,
za pozytywną opinią głosowało
przeciw
– 0,
wstrzymało się od głosu
– 0.
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia
kwoty dotacji przypadającej na jedną osobę będącą uczestnikiem lub pracownikiem Centrum
Integracji Społecznej w Suwałkach w 2015 roku.
Opinia Komisji stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Ad pkt. 5
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wydatków, które nie wygasają
z upływem 2014 roku.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Wiesław Stelmach przedstawił moŜliwości prawne takiego działania oraz zawarte
w uzasadnieniu do projektu uchwały zaistniałe przyczyny.
Zdzisław Przełomiec zapytał o prace przy skrzyŜowaniu Kościuszki/Dwernickiego,
a konkretnie o przedłuŜający się odbiór techniczny robót.
Łukasz Kurzyna wyjaśnił, Ŝe wykonawca ma problemy ze skompletowaniem dokumentacji
i przekazaniem do Miasta. Dopiero po przygotowaniu całości obowiązkowej dokumentacji
moŜe odbyć się odbiór techniczny i ostateczne rozliczenie projektu, oczywiście z naliczeniem
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kar za zwłokę i opóźnienia ze strony wykonawcy. Stwierdzona usterka (koleina) będzie
usunięta określonym trybem.
Członkowie Komisji nie zgłosili wniosków do projektu uchwały i przystąpili do
głosowania.
Głosowanie nad projektem uchwały:
za pozytywną opinią głosowało
– 6 radnych,
przeciw
– 0,
wstrzymało się od głosu
– 0.
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie określenia
wydatków, które nie wygasają z upływem 2014 roku.
Opinia Komisji stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Ad pkt. 6
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budŜecie miasta na 2014 rok.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Wiesław Stelmach - przedstawił propozycje zmian zawarte w uzasadnieniu do projektu
uchwały stanowiącej uporządkowanie realizacji planu dochodów biorąc pod uwagę
moŜliwości ich wykonania. Skarbnik zwrócił uwagę na zwiększenie środków w wysokości
800 tys. zł na kapitał zakładowy Parku Naukowo – Technologicznego. Środki przeznaczone
zostaną na spłatę zobowiązań zaciągniętych na realizację inwestycji finansowanej ze środków
unijnych. Przypomniał, Ŝe trwające postępowanie w sprawie zwrotu dotacji jest w toku.
Zawieszoną, sporną refundację kosztów – dotację, Miasto proponuje dofinansować z budŜetu.
Grzgorz Gorlo zapytał o ogólny udział wniesiony przez Miasto do Parku Naukowo –
Technologicznego.
Wiesław Stelmach poinformował, Ŝe udział Miasta wraz z obecnym zwiększeniem kapitału
stanowi kwotę ok. 9 mln zł (dokładnie 8,643 mln zł).
Łukasz Kurzyna dodał, Ŝe sytuacja w Parku jest ustabilizowana, poniewaŜ przychody
pozwalają na pokrycie kosztów bieŜącej działalności Parku. Nie mniej jednak nowy prezes
musi podjąć wyzwanie przeprowadzenia zmian w jednostce, poniewaŜ wiele firm nie mieści
się w profilu działalności Parku. Stwierdził, Ŝe Park jednak nie utrzyma się, bez konieczności
sprzedaŜy gruntów, z uwagi na duŜe koszty obsługi kredytów. Wyraził nadzieję na
systematyczny rozwój firmy.
Karol Korneluk zapytał o konsekwencje, jakie moŜe ponieść Park z uwagi na firmy nie
mieszczące się w profilu działalności Parku.
Łukasz Kurzyna poinformował, Ŝe na dzień dzisiejszy nie ma zagroŜenia, jednak
w najbliŜszym okresie naleŜy przeprofilować firmy tak, aby spełniały warunki określone
w wymogach, głównie związane z innowacyjnością.
Wiesław Stelmach poinformował o zwiększeniu środków dla Suwalskiego Ośrodka Kultury
i Muzeum Okręgowego, z uwagi na brak zwrotu dotacji unijnych, w kwocie odpowiednio: ok.
200 tys. zł i 70 tys. zł. Zaznaczył, Ŝe budŜet jednostek na kolejny rok zostanie o te kwoty
pomniejszony. Skarbnik poinformował radnych o konieczności zaopiniowania przez Komisję
wniosku o zmianę przeznaczenia realizacji rezerwy celowej w oświacie.
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Karol Korneluk zapytał o przyczyny braku refundacji środków z projektów.
Łukasz Kurzyna udzielił informacji, Ŝe nie jest to odosobnione zjawisko, a wina nie leŜy po
stronie Miasta. Przyczyny leŜą często np. po stronie instytucji wdraŜającej, czy innego
szczebla, często po stronie innego kraju, jako partnera.
Członkowie Komisji nie zgłosili wniosków do projektu uchwały i przystąpili
do głosowania.
Głosowanie nad projektem uchwały:
za pozytywną opinią głosowało
– 6 radnych,
przeciw
– 0,
wstrzymało się od głosu
– 0.
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian
w budŜecie miasta na 2014 rok.
Opinia Komisji stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
Ad pkt. 7
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Miasta Suwałki na lata 2014 – 2030.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
Członkowie Komisji nie zgłosili wniosków do projektu uchwały i przystąpili
do głosowania.
Głosowanie nad projektem uchwały:
za pozytywną opinią głosowało
– 6 radnych,
przeciw
– 0,
wstrzymało się od głosu
– 0.
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Suwałki na lata 2014 – 2030.
Opinia Komisji stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
Ad pkt. 8
Wolne wnioski.
Zdzisław Przełomiec poprosił o przypomnienie harmonogramu procedowania budŜetu
na 2015 r.
Skarbnik poinformował, Ŝe z uwagi na wybory samorządowe uchwalenie budŜetu będzie
miało miejsce podczas sesji 28 stycznia 2015 r. Taki termin tj. do 31 stycznia umoŜliwia
ustawa o finansach publicznych.
Zdzisław Koncewicz zapytał w imieniu mieszkańców ul. Hamerszmita 5 i 6, czy istnieje
moŜliwość zainstalowania sieci centralnego ogrzewania.
Łukasz Kurzyna zwrócił uwagę na dwie kwestie mianowicie, czy budynki są zarządzane
przez wspólnoty, czy naleŜą do zasobów miejskich. Znaczenie ma teŜ sposób i efektywność
rozliczania kosztów eksploatacji lokali. Zapewnił, Ŝe dokona rozpoznania sytuacji i udzieli
odpowiedzi radnemu.
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Zdzisław Przełomiec zapytał o aktualną sytuację związaną z budową obwodnicy Suwałk.
Łukasz Kurzyna poinformował, Ŝe odbywa się otwarcie ofert podmiotów, zainteresowanych
wykonaniem zadania. Dalszy harmonogram zaleŜeć będzie od przebiegu tzw. technicznego,
po czym, po dopięciu listy potencjalnych wykonawców ustalony zostanie termin na złoŜenie
oferty wraz z ceną i w kolejności, nastąpi rozstrzygnięcie przetargu. Generalnie jest to okres
ok. 9 miesięcy.
Anna Ruszewska zapytała, czy projekt złoŜony w ramach budŜetu obywatelskiego moŜe być
zmieniony przez Miasto.
Łukasz Kurzyna stwierdził, Ŝe generalnie nie, ale w momencie opracowywania
dokumentacji realizacji projektu, w okolicznościach pojawiających się uwag, doprowadza się
do spotkań z wnioskodawcą celem przedstawienia propozycji zmian korzystnych dla
projektu. JeŜeli takiej zgody nie ma, projekt jest realizowany zgodnie z załoŜeniami
pierwotnymi.
Na zakończenie posiedzenia ustalono czas rozpoczynania obrad komisji o godz. 16.00
Przewodniczący Komisji podziękował zgromadzonym za udział w posiedzeniu i zamknął
posiedzenie.
Na tym protokół zakończono.
Przewodniczący
Komisji Finansowo-BudŜetowej
Rady Miejskiej w Suwałkach
Zdzisław Przełomiec
Protokołowała:
ElŜbieta Bogdan
Inspektor w Biurze Rady Miejskiej
Urzędu Miejskiego w Suwałkach
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