Protokół nr 3/2014
posiedzenia Komisji Finansowo-BudŜetowej Rady Miejskiej w Suwałkach
odbytego w dniu 29 grudnia 2014 r. w godz. 1600 – 1700 w sali nr 146
Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1.

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

Zdzisław Przełomiec
Wojciech Malesiński
Zdzisław Koncewicz,
Karol Korneluk,
Anna Ruszewska.

– przewodniczący Komisji,
– wiceprzewodniczący Komisji,

W posiedzeniu udział wzięli:
1/ Czesław Renkiewicz
2/ Wiesław Stelmach

– Prezydent Miasta Suwałk,
– Skarbnik Miasta.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Posiedzeniu przewodniczył Zdzisław Przełomiec, który powitał zebranych na trzecim
posiedzeniu Komisji, po czym Radni przyjęli następujący porządek posiedzenia:
1. WyraŜenie opinii w sprawie zmiany przeznaczenia rezerw celowych.
2. Wolna wnioski.
Ad pkt. 1
WyraŜenie opinii w sprawie zmiany przeznaczenia rezerw celowych.
Wniosek stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Czesław Renkiewicz oraz Wiesław Stelmach przedstawili propozycje zmiany przeznaczenia
rezerw celowych wskazując na zasadność ich przeznaczenia na potrzeby w oświacie
w zakresie doposaŜenia szkół, zapłaty podatku PIT, składek ZUS i FP. Operacja ta
pomniejszy wydatki przyszłoroczne. W kwestii doposaŜenia szkół w grę wchodzi zakup
sprzętu komputerowego oraz mebli.
Karol Korneluk zapytał czy środki te trafią równieŜ do Ŝłobka.
Czesław Renkiewicz odpowiedział, Ŝe te zmiany dotyczą budŜetu tego roku, a sprawa
wynagrodzenia w Ŝłobku dotyczy wydatków przyszłego roku. Prezydent zwrócił uwagę
równieŜ na fakt podwyŜszenia wynagrodzenia minimalnego do kwoty 1750 zł, co będzie
miało skutek dla budŜetu Miasta. Kolejnym wydatkiem, jakie Miasto zobowiązane jest
pokryć, to wyrównanie wynagrodzenia w oświacie do wysokości średniej płac ustalonej
ustawowo. Jest to zazwyczaj kwota ok. ponad miliona zł.
Wniosków nie zgłoszono w związku z powyŜszym przewodniczący poddał pod głosowanie
wniosek.
Członkowie Komisji nie zgłosili wniosków i przystąpili do głosowania.
Głosowanie nad wniokiem:
– 5 radnych,
za pozytywną opinią głosowało
przeciw
– 0,
wstrzymało się od głosu
– 0.
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Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała propozycję zmiany przeznaczenia
rezerw celowych.
Opinia Komisji stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ad pkt. 2
Wolne wnioski.
W ogólnej dyskusji radni poruszali temat magazynu soli w Suwałkach i konieczności
uporządkowania terenu przy Zarządzie Dróg i Zieleni.
Prezydent Czesław Renkiewicz przekazał informacje na temat prac związanych
z trwającymi procedurami budowy obwodnicy. Wskazał na niepokojące sprawy związane
z terminami obowiązywania decyzji środowiskowych, czy harmonogramu kwotowego
realizacji tej inwestycji. Podkreślił znaczenie rzetelności przeprowadzenia procesów
związanych z wykupem nieruchomości.
Karol Korneluk zapytał, czy rozstrzygnięto konkurs na stanowisko prezesa Parku Naukowo
– Technologicznego i czy znana jest koncepcja reanimacji Parku.
Czesław Renkiewicz poinformował, Ŝe konkurs nie został rozstrzygnięty. Aplikacje złoŜyło
5 osób, rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w styczniu, po czy przedstawiona zostanie
kandydatura oraz konkretny program działania. Informacja z działalności Parku będzie
przedmiotem obrad Rady Miejskiej.
Zdzisław Przełomiec poinformował, Ŝe w okolicznościach pilnego zwołania posiedzenia
Komisji powiadomienie radnych odbędzie się równieŜ drogą telefoniczną.
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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