Protokół nr 4/2015
posiedzenia Komisji Finansowo-BudŜetowej Rady Miejskiej w Suwałkach
odbytego w dniu 22 stycznia 2015 r. w godz. 1600 – 1735 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/

Czesław Renkiewicz
Łukasz Kurzyna
Wiesław Stelmach
Sławomir Sieczkowski
Małgorzata Włoskowska

– Prezydent Miasta
– Zastępca Prezydenta Miasta,
– Skarbnik Miasta,
– naczelnik Wydz. FN,
− naczelnik AGP.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Posiedzeniu przewodniczył Zdzisław Przełomiec, który powitał zebranych
i nadmienił, Ŝe porządek posiedzenia wraz z materiałami został członkom komisji przesłany.
Radni nie zgłosili uwag i przyjęli następujący porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołów nr 2/2014 posiedzenia Komisji Finansowo - BudŜetowej
Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 18 grudnia 2014 r. i nr 3/2014 posiedzenia
Komisji Finansowo - BudŜetowej Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 29 grudnia
2014 r.
2. Przyjęcie Planu pracy Komisji Finansowo-BudŜetowej Rady Miejskiej
w Suwałkach w 2015 r.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie budŜetu miasta na 2015 rok wraz
z autopoprawkami.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta Suwałki na lata 2015-2030 wraz z autopoprawkami.
5. Zaopiniowanie 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.
6. Zaopiniowanie

projektu
uchwały
w
sprawie
miejscowego
planu
zagospodarowania przestrzennego kwartału zabudowy śródmiejskiej połoŜonego
na północ od Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Suwałkach.

7. Wolne wnioski.
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Ad pkt. 1
Przyjęcie protokołów nr 2/2014 posiedzenia Komisji Finansowo - BudŜetowej Rady
Miejskiej w Suwałkach z dnia 18 grudnia 2014 r. i nr 3/2014 posiedzenia Komisji
Finansowo - BudŜetowej Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 29 grudnia 2014 r.
Zdzisław Przełomiec zapytał o uwagi i wnioski do przesłanych radnym protokołów
nr 2/2014 i 3/2014 posiedzenia Komisji. Do protokołów nie wniesiono zmian, wobec czego
uznał, Ŝe protokoły zostały przyjęte przez Komisję
Ad pkt. 2
Przyjęcie Planu pracy Komisji Finansowo-BudŜetowej Rady Miejskiej w Suwałkach
w 2015 r.
Plan stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Członkowie Komisji Plan pracy Komisji Finansowo-BudŜetowej Rady Miejskiej
w Suwałkach w 2015 r., w głosowaniu (6 głosów „za”), jednogłośnie przyjęli.
Ad pkt. 3
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie budŜetu miasta na 2015 rok wraz
z autopoprawkami.
Projekt uchwały wraz z autopoprawkami stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Czesław Renkiewicz przypomniał, Ŝe projekt budŜetu miasta na 2015 r. przedłoŜony został
15 listopada ubr. Z upływem czasu zaszły pewne zmiany o wymiarze finansowym, wobec
tego koniecznym stało się wniesienie autopoprawek. Prezydent zreferował przedłoŜony
projekt budŜetu wraz z autopoprawkami. Poinformował, Ŝe zadłuŜenie utrzymuje się na
stałym poziomie 128 mln zł, planowane wydatki budŜetowe są wyŜsze od dochodów
budŜetowych, a planowany deficyt w wysokości niespełna 10 mln zł zostanie pokryty
z wolnych środków. Przekazał, Ŝe w projekcie budŜetu miasta utworzono rezerwę ogólną
w kwocie 1 mln zł oraz rezerwę celową w kwocie 6,59 mln zł. Kwotę rezerwy celowej
planuje się przeznaczyć na wkład finansowy do projektów unijnych, realizację zadań
z zakresu zarządzania kryzysowego, odprawy emerytalne i rentowe, wynagrodzenia oraz na
wydatki oświatowe, które po korekcie wyniosą 2,694 mln zł. Stwierdził, Ŝe ten budŜet jest
optymalny, umoŜliwia miastu ubieganie się o środki unijne w nowej perspektywie finansowej
i realizację załoŜonych zadań inwestycyjnych. W trakcie roku budŜet będzie ulegał zmianom.
Zapowiedział, Ŝe juŜ w lutym będzie proponował zmiany w budŜecie, w związku
z wprowadzeniem nowych zadań inwestycyjnych związanych z budową dróg wojewódzkich
(modernizacją i przebudową określonych odcinków ul. Sejneńskiej, Bakałarzewskiej i Reja).
Poinformował, teŜ Ŝe w styczniu samorząd jednorazowo wypłaci kwotę 1,019 mln zł plus
pochodne nauczycielom, którzy nie osiągnęli ustawowo określonego poziomu wynagrodzeń.
Prezydent poinformował, Ŝe Regionalna Izba Obrachunkowa projekt budŜetu miasta na 2015
rok zaopiniowała pozytywnie.
Kserokopia uchwały Nr RIO.00310-18/14 stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Wiesław Stelmach przedstawił zmiany w rezerwie celowej na wydatki w oświacie,
wymienione w autopoprawce. Dodał, Ŝe RIO równieŜ pozytywnie zaopiniowała moŜliwość
sfinansowania przedstawionego deficytu.

Zdzisław Przełomiec przedstawił opinie komisji Rady, które wypowiedziały się na temat
projektu uchwały w sprawie budŜetu miasta na 2015 rok wraz z autopoprawkami:
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1. Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa z dnia 19 stycznia 2015 r. – opinia
pozytywna – załącznik nr 5 do protokołu.
2. Komisji Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 19 stycznia 2015 r. – opinia pozytywna
– załącznik nr 6 do protokołu,
3. Komisji Strategii i Rozwoju Gospodarczego z dnia 20 stycznia 2015 r. – opinia
pozytywna – załącznik nr 7 do protokołu,
4. Komisji Oświaty i Wychowania z dnia 21 stycznia 2015 r. – opinia pozytywna
– załącznik nr 8 do protokołu.
Zdzisław Przełomiec poinformował, Ŝe wpłynął wniosek, zgłoszony przez radną Annę
Ruszewską oraz wniosek posła Jarosława Zielińskiego, niestanowiący wniosku formalnego
do projektu budŜetu na 2015 r.
Wniosek A. Ruszewskiej stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Czesław Renkiewicz poinformował, Ŝe została zgłoszona propozycja uruchomienia
Programu Suwalska Karta Seniora i wydzielenia na ten cel w budŜecie miasta na 2015 r.
kwoty 10 tys. zł. Stwierdził, Ŝe w tym roku nie ma potrzeby wydzielania środków w budŜecie,
bo nie zapadła jeszcze decyzja Wysokiej Rady w sprawie uruchomienia takiego Programu
oraz nie jest znana opinia Suwalskiej Rady Seniorów.
Poinformował, Ŝe obecnie seniorzy juŜ korzystają z pewnych preferencji, przykładowo
z przejazdów autobusami MZK: osoby powyŜej 70 lat - bezpłatnie, emeryci i renciści - płacąc połowę
ceny biletu, OSiR uruchomił własny Program „Czwartek Seniora”, w którym emeryci i renciści
korzystając z Aquaparku w godzinach porannych płacą 6 zł/2h, gdzie normalny bilet kosztuje 17zł/h.
Miasto z tego tytułu ponosi określone wydatki. Stąd teŜ uruchomienie Programu Suwalska Karta

Seniora wymaga przemyśleń i przeanalizowania skutków finansowych dla budŜetu miasta.
Zaznaczył, Ŝe decyzja naleŜy do Rady.
Poinformował teŜ, Ŝe drugi wniosek „ interpelacja poselska” został skierowany do Prezydenta
przez posła Jarosława Zielińskiego. Dotyczy on remontu ul Reymonta, od zjazdu z ul.
Szpitalnej do ul. Krzywólka. Prezydent przyznał, Ŝe rzeczywiście ten odcinek ulicy wymaga
remontu, ąle miasto obecnie nie dysponuje środkami finansowymi, by go przeprowadzić.
Zdzisław Przełomiec poinformował, Ŝe mieszkańcy ul. Reymonta pytają, czy miasto ma
pomysły na inne rozwiązania komunikacyjne w tej części miasta, chodzi o trasę z wiaduktem.
Czesław Renkiewicz odpowiedział, Ŝe jeden z planów zagospodarowania części
ul. Reymonta zakłada przedłuŜenie ul. 1000-lecia Litwy z przejściem „wysokim mostem’, ale
samorząd poprawiając komunikację w mieście, nie widzi potrzeby budowy takiego przejścia.
Poinformował, Ŝe obecnie najbardziej pilną sprawą jest skomunikowanie północnej
i południowej oraz wschodniej części miasta. Sprawa wymaga szybkiego rozwiązania, bo
w SSSE powstają nowe miejsca pracy, przybywa pojazdów, gwałtownie wzrasta nasilenie
ruchu drogowego. Trzeba wprowadzić nowe rozwiązania komunikacyjne, bo miastu grozi
paraliŜ komunikacyjny.
Zdzisław Przełomiec zapytał Annę Ruszewską o stanowisko w sprawie zgłoszonego
wniosku.
Czesław Renkiewicz zapewnił, Ŝe jeŜeli zostanie wypracowana przez radnych decyzja
o uruchomieniu Programu Suwalska Karta Seniora, to samorząd taki program przygotuje,
a po jego uchwaleniu, zapewni na jego promocję środki budŜetowe w kwocie ok. 11 tys. zł.
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Anna Ruszewska odpowiedziała, Ŝe przyjmuje wyjaśnienia Prezydenta i wycofuje wniosek.
Zaproponowała, aby w przyszłości wnioski radnych były przekazywane do wiadomości
wszystkim radnym zainteresowanych komisji.
Zdzisław Przełomiec stwierdził, Ŝe nie ma wniosku formalnego. Zapewnił, Ŝe wnioski
radnych będą przekazywane do wiadomości członkom komisji.
Karol Korneluk zapytał o róŜnicę pomiędzy kwotą środków dla SOK, przesuniętych na
mocy podjętej uchwały w grudniu 2014 r. a kwotą zmniejszenia tych środków, wymienioną
w autopoprawce do budŜetu na 2015 r. oraz o wpływy z podatku rolnego i przekazanie kwoty
na izby rolnicze.
Wiesław Stelmach odpowiedział, Ŝe kwota 226 tys. zł przesunięcia środków dla SOK
w 2014 r. związana była z brakiem otrzymania refundacji i jest równa kwocie zmniejszenia,
wymienionej w autopoprawce do budŜetu na 2015 r., natomiast róŜnica ok. 8 tys. zł była
związana z realizacją innego zadania. Zapewnił, Ŝe planowane wpływy z podatku rolnego
w budŜecie miasta są niewysokie, a na izby rolnicze przekazuje sie 2% od faktycznie
wykonanych wpływów.
Wiesław Stelmach wniósł o pozytywne zaopiniowanie wniosku dotyczącego wydzielenia
w dz. 750 Administracja, środków w kwocie 50 tyś. zł pozostających do dyspozycji Czesława
Renkiewicza w związku ze sprawowaniem funkcji Prezydenta.
Zdzisław Przełomiec poprosił o zgłaszanie uwag i wniosków.
Członkowie Komisji nie zgłosili wniosków i przystąpili do głosowania.
Głosowanie nad projektem uchwały wraz z autopoprawkami:
za pozytywną opinią głosowało
– 6 radnych,
przeciw
– 0,
– 0.
wstrzymało się od głosu
Komisja jednogłośnie, wypracowała ostateczną pozytywną opinię w sprawie projektu
uchwały w sprawie budŜetu miasta na 2015 rok wraz z autopoprawkami.
Opinia Komisji stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
Ad pkt. 4
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta Suwałki na lata 2015-2030 wraz z autopoprawkami.
Projekt uchwały wraz z autopoprawkami stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
Wiesław Stelmach poinformował, Ŝe prognoza jest dokumentem obligatoryjnym,
wynikającym z ustawy o finansach publicznych. Pokazuje perspektywę finansową w okresie
kilkunastu lat, tj. w okresie, kiedy następuje ostateczna spłata zaciągniętych zobowiązań
kredytowych- do 2030 roku, określa ( w zał.) przedsięwzięcia w zakresie zadań bieŜących
i inwestycyjnych przekraczających rok budŜetowy oraz upowaŜnia Prezydenta do zaciągania
zobowiązań na realizacje przedsięwzięć ujętych w załączniku do uchwały.
Prognoza pokazuje, czy Miasto spełnia kryteria wynikające z art. 243 ustawy o finansach
publicznych, to znaczy czy ma zdolność obsługi zadłuŜenia i zaciągania nowych zobowiązań
kredytowych. Poinformował, Ŝe autopoprawki wynikają z autopoprawek do budŜetu.
Przekazał, Ŝe skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej wydał pozytywną opinię
w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Suwałki na lata 2015
-2030.

4

Kserokopia uchwały Nr RIO.00310-18/14 stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
Zdzisław Przełomiec przedstawił opinie komisji Rady, które wypowiedziały się na temat
projektu uchwały w uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Suwałki na lata
2015-2030 wraz z autopoprawkami:
1. Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa z dnia 19 stycznia 2015 r. – opinia
pozytywna – załącznik nr 13 do protokołu.
2. Komisji Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 19 stycznia 2015 r. – opinia pozytywna
– załącznik nr 14 do protokołu,
3. Komisji Strategii i Rozwoju Gospodarczego z dnia 20 stycznia 2015 r. – opinia
pozytywna – załącznik nr 15 do protokołu,
4. Komisji Oświaty i Wychowania z dnia 21 stycznia 2015 r. – opinia pozytywna
– załącznik nr 16 do protokołu.
Członkowie Komisji nie zgłosili wniosków i przystąpili do głosowania.
Głosowanie nad projektem uchwały wraz z autopoprawkami:
za pozytywną opinią głosowało
– 6 radnych,
przeciw
– 0,
– 0.
wstrzymało się od głosu
Komisja jednogłośnie wypracowała ostateczną pozytywną opinię w sprawie projektu
uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Suwałki na lata
2015-2030 wraz z autopoprawkami.
Opinia Komisji stanowi załącznik nr 17 do protokołu.
Ad pkt. 5
Zaopiniowanie 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.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 18 do protokołu.
Czesław Renkiewicz poinformował, Ŝe jest to odpowiedź na wniosek przedsiębiorcy
dotyczący obniŜenia opłaty abonamentowej za tzw. „kopertę”. Dotychczas ten przedsiębiorca,
jako jedyny wynajmował miejsca na wyłączny postój pojazdów samochodowych w strefie
płatnego parkowania przy ul. Hamerszmita.
Członkowie Komisji nie zgłosili wniosków 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 ustalenia
strefy płatnego parkowania oraz wysokości stawek opłat za postój pojazdów samochodowych
na drogach publicznych w strefie i sposobu ich pobierania.
Opinia Komisji stanowi załącznik nr 19 do protokołu.
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Ad pkt. 6
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego kwartału zabudowy śródmiejskiej połoŜonego na północ od Placu
Marszałka Józefa Piłsudskiego w Suwałkach.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 20 do protokołu.
Małgorzata Włoskowska poinformowała, Ŝe nie jest to nowy plan. Główną zmianą
wprowadzoną tym planem jest umoŜliwienie podwyŜszenia zabudowy o jedną kondygnację
w środku terenu objętego planem i uhonorowanie znajdujących się tam zabytków oraz
omówiła uwagi wymienione w uzasadnieniu do projektu uchwały.
Członkowie Komisji nie zgłosili wniosków 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 miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego kwartału zabudowy śródmiejskiej połoŜonego
na północ od Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Suwałkach.
Opinia Komisji stanowi załącznik nr 21 do protokołu.
Ad pkt. 7
Wolne wnioski.
Czesław Renkiewicz zapowiedział, Ŝe przedłoŜy projekt przekształcenia Izby Wytrzeźwień
w taki sposób, by na bazie majątku Izby powstał inny podmiot o szerszym zakresie działania,
z noclegownią, z moŜliwością finansowania jego działalności ze środków funduszu
przeciwdziałania alkoholizmowi.
Grzegorz Gorlo zapytał Skarbnika, czym jest spowodowany wzrost kosztów bieŜących
w ostatnim roku i w okresie prognozowanym.
Wiesław Stelmach odpowiedział, Ŝe wzrost kosztów bieŜących spowodowany jest przede
wszystkim realizacją projektów unijnych. Zaznaczył, Ŝe utrzymanie wydatków bieŜących
w ryzach jest podstawowym zadaniem samorządu.
Grzegorz Gorlo oraz Czesław Renkiewicz i Łukasz Kurzyna wzięli udział w dyskusji
dotyczącej wydatków bieŜących Miasta. Analizowali wpływ poszczególnych czynników
mających wpływ na poziom wydatków bieŜących oraz rozwaŜali moŜliwości zmniejszenia
wydatków bieŜących, w tym m. in. wydatków związanych z funkcjonowaniem Aquaparku,
SOK-u. RozwaŜali skutki wzrostu wynagrodzeń, jakie nastąpią w związku z przyrostem
zatrudnienia w SSSE. Zastanawiali się nad zatrudnianiem obywateli z Ukrainy, spadkiem
bezrobocia nieskutkującego zmniejszeniem zakresu pomocy społecznej.
Czesław Renkiewicz poinformował, Ŝe Wojewoda Podlaski zwrócił się do samorządów
z zapytaniem, czy są zainteresowani udzieleniem pomocy naszym rodakom ewakuowanym
ze Wschodniej Ukrainy.
Zbigniew Koncewicz zapytał Łukasza Kurzynę o podłączenie do sieci ciepłowniczej
budynków 5 i 6 przy ul. Hamerszmita.
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Łukasz Kurzyna odpowiedział, Ŝe koszty podłączenia tych budynków do sieci ciepłowniczej
są wysokie (100 i 140 tys. zł). W przypadku jednego budynku, wspólnota mieszkaniowa
takich środków nie posiada, w przypadku drugiego - ZBM będący jego właścicielem,
ze względu na ograniczone środki funduszu remontowego, nie przewiduje w br. podłączenia
tego budynku do miejskiej sieci ciepłowniczej.
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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