Protokół nr 5/2015
posiedzenia Komisji Finansowo-BudŜetowej Rady Miejskiej w Suwałkach
odbytego w dniu 19 lutego 2015 r. w godz. 1600 – 1710 w sali nr 146
Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1.

Obecni na posiedzeniu członkowie Komisji:
1/ Zdzisław Przełomiec

– przewodniczący Komisji,

2/ Wojciech Malesiński

– wiceprzewodniczący Komisji,

3/ Zbigniew Roman De-Mezer,
4/ Grzegorz Gorlo,
5/ Zdzisław Koncewicz,
6/ Karol Korneluk,
7/ Anna Ruszewska,
8/ Andrzej Turowski.
W posiedzeniu udział wzięli:
1/ Czesław Renkiewicz

– Prezydent Miasta,

2/ Łukasz Kurzyna

– Zastępca Prezydenta Miasta,

3/ Wiesław Stelmach

– Skarbnik Miasta,

4/ Sławomir Sieczkowski

– naczelnik Wydz. FN,

5/ Radosław Wysocki

− naczelnik GR,

6/ Eugeniusz D. Przybysz

− naczelnik OSGK.

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 4/2015 posiedzenia Komisji Finansowo - BudŜetowej Rady
Miejskiej w Suwałkach z dnia 22 stycznia 2015 r.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Suwałk.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu

świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez
właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
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Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia
przystanków komunikacyjnych w Suwałkach, których właścicielem albo zarządcą
jest Gmina Miasto Suwałki, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia
stawki opłat za korzystanie z tych przystanków.
7. Zaopiniowanie wniosku dotyczącego uŜyczenia Fundacji Rozwoju Inicjatyw
Społecznych WIDOK pomieszczeń o pow. 62,54 m2 na świetlicę środowiskową
w budynku przy ul. Daszyńskiego 10, będącym własnością Gminy Miasta Suwałk.
8. Wypracowanie stanowiska w sprawie wniosku złoŜonego przez Związek Pamięci
Ofiar Obławy Augustowskiej 1945 z siedzibą w Augustowie.
6.

9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budŜecie miasta na 2015 rok.
10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Miasta Suwałki na lata 2015 – 2030.
11. Wolne wnioski.
Ad pkt. 1
Przyjęcie protokołów nr 4/2015 posiedzenia Komisji Finansowo - BudŜetowej Rady
Miejskiej w Suwałkach z dnia 22 stycznia 2015 r.
Zdzisław Przełomiec poinformował, Ŝe do protokołu nr 4/2015 posiedzenia Komisji
zgłoszono wnioski, które zostały uwzględnione i odczytał ich treść. Wobec braku innych
uwag uznał, Ŝe protokół nr 4/2015 przez Komisję, został przyjęty.
Ad pkt. 2
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Suwałk.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Czesław Renkiewicz poinformował, Ŝe przedmiotowy projekt był przedmiotem dyskusji na
posiedzeniach poprzednich komisji.
Łukasz Kurzyna zapewnił, Ŝe zostaną usunięte uchybienia prawne, wskazane przez radnego
Zbigniewa R. De-Mezera.
Karol Korneluk zapytał, czy pojemniki na popiół mogłyby słuŜyć do odbioru odpadów
zielonych w sezonie letnim oraz co mają robić mieszkańcy z odpadami styropianu
i zuŜytymi igłami, strzykawkami oraz nakłuwaczami.
Łukasz Kurzyna odpowiedział, Ŝe przy technologii stosowanej w mieście, nie ma potrzeby
oddzielania odpadów zielonych, mogą one trafiać do odpadów zmieszanych. Odbioru
wyłącznie odpadów zielonych nie moŜna wprowadzić ze względu na obowiązującą umowę
i warunki przetargu. Mieszkańcy mogą pojemniki na popiół, wykorzystać w miesiącach
letnich do zbiórki odpadów zmieszanych.
Zagospodarowanie odpadów styropianu stanowi nierozwiązany problem, w kraju nie ma
technologii do jego zagospodarowania i nie powinien on trafiać do odpadów komunalnych.
Zaproponował, aby mieszkańcy przywozili go w niewielkich ilościach do PGO wraz
z odpadami zmieszanymi.
Dariusz Przybysz wyjaśnił, Ŝe zuŜyte igły i strzykawki oraz nakłuwacze stanowią odpady
medyczne, stąd teŜ mieszkańcy powinni zostawiać je w najbliŜszych im aptekach.
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Członkowie Komisji nie zgłosili wniosków i przystąpili do głosowania.
Głosowanie nad projektem uchwały:
za pozytywną opinią głosowało
przeciw
wstrzymało się od głosu

– 8 radnych,
– 0,
– 0.

Komisja wypracowała pozytywną opinię w sprawie projektu uchwały w sprawie zmiany
uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta
Suwałk.
Opinia Komisji stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Ad pkt. 3
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Łukasz Kurzyna zgłosił autopoprawkę polegającą na dodaniu § 5 dotyczącego
wprowadzenia opłaty ryczałtowej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszącej
130 zł za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele
rekreacyjno – wypoczynkowe.
Dariusz Przybysz zreferował wprowadzone zmiany w ustalaniu opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi przedstawione w uzasadnieniu do projektu uchwały.
Członkowie Komisji nie zgłosili wniosków i przystąpili do głosowania.
Głosowanie nad projektem uchwały wraz z autopoprawką:
za pozytywną opinią głosowało
przeciw
wstrzymało się od głosu

– 8 radnych,
– 0,
– 0.

Komisja wypracowała pozytywną opinię w sprawie projektu uchwały w sprawie wyboru
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej
opłaty wraz z autopoprawką.
Opinia Komisji stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Ad pkt. 4
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez
właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 protokołu.
Łukasz Kurzyna poinformował, Ŝe w projekcie uchwały został określony tryb i sposób
zgłaszania przez właścicieli nieruchomości nieprawidłowości w zakresie odbioru odpadów
odpadów komunalnych.
Członkowie Komisji nie zgłosili wniosków i przystąpili do głosowania.
Głosowanie nad projektem uchwały:
– 8 radnych,
za pozytywną opinią głosowało
przeciw
– 0,
wstrzymało się od głosu
– 0.
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Komisja wypracowała pozytywną opinię w sprawie projektu uchwały w sprawie
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
Opinia Komisji stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Ad pkt. 5
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 8 protokołu.
Dariusz Przybysz zreferował wprowadzone zmiany przedstawione w uzasadnieniu do
projektu uchwały. Poinformował o autopoprawce tj. dodaniu wzoru deklaracji o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują
się domki letniskowe i nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjnowypoczynkowe.
Karol Korneluk zapytał, czy nowe deklaracje muszą złoŜyć wszyscy, czy tylko ci, u których
wystąpiły zmiany.
Dariusz Przybysz odpowiedział, Ŝe zmieniła się w tym zakresie ustawa i nowe deklaracje
składają tylko osoby występujące o zwolnienia.
Zbigniew R. De-Mezer poruszył sprawę umoŜliwienia mieszkańcom wnoszenia opłaty
„śmieciowej” z góry za rok oraz przeznaczenia całej puli środków z gospodarki „śmieciowej”
na edukację ekologiczną. Poprosił o przedstawienie na którejś komisji propozycji w zakresie
prowadzenia tej edukacji.
Wiesław Stelmach odpowiedział, Ŝe jest moŜliwe uregulowanie naleŜności za śmieci
za okres dłuŜszy niŜ kwartał. Taka moŜliwość istniała teŜ wcześniej. JeŜeli ktoś przelewem
dokona opłaty za cały, to powinien złoŜyć wniosek o zaliczanie nadpłaty na poczet przyszłych
naleŜności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Łukasz Kurzyna odpowiedział w kwestii edukacji ekologicznej, Ŝe ustawa nie wprowadza
obowiązku a wprowadza tylko moŜliwość edukacji ekologicznej. Poinformował, Ŝe edukacja
ekologiczna była prowadzona m. in. w szkołach oraz w autobusach miejskich wyświetlano
filmy edukacyjne.
Karol Korneluk zapytał, kto prowadzi egzekucję naleŜności w spółdzielniach i wspólnotach.
Wiesław Stelmach odpowiedział, Ŝe obecnie egzekucję prowadzi z mocy prawa urząd
skarbowy w stosunku do dłuŜnika, który złoŜył deklarację. Spółdzielnia w ramach własnych
moŜe dalej egzekwować naleŜności od swoich lokatorów.
Członkowie Komisji nie zgłosili wniosków i przystąpili do głosowania.
Głosowanie nad projektem uchwały:
za pozytywną opinią głosowało
– 8 radnych,
przeciw
– 0,
– 0.
wstrzymało się od głosu
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Komisja wypracowała opinię pozytywną w sprawie projektu uchwały w sprawie wzoru
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez
właściciela nieruchomości.
Opinia Komisji stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Ad pkt. 6
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia
przystanków komunikacyjnych w Suwałkach, których właścicielem albo zarządcą jest
Gmina Miasto Suwałki, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłat
za korzystanie z tych przystanków.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Członkowie Komisji nie zgłosili wniosków i przystąpili do głosowania.
Głosowanie nad projektem uchwały wraz z autopoprawką:
za pozytywną opinią głosowało
przeciw
wstrzymało się od głosu

– 8 radnych,
– 0,
– 0.

Komisja wypracowała opinię pozytywną w sprawie projektu uchwały w sprawie zmiany
uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w Suwałkach, których
właścicielem albo zarządcą jest Gmina Miasto Suwałki, warunków i zasad korzystania z nich
oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z tych przystanków.
Opinia Komisji stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
Ad pkt. 7
Zaopiniowanie wniosku dotyczącego uŜyczenia Fundacji Rozwoju Inicjatyw
Społecznych WIDOK pomieszczeń o pow. 62,54 m2 na świetlicę środowiskową
w budynku przy ul. Daszyńskiego 10, będącym własnością Gminy Miasta Suwałk.
Wniosek stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
Czesław Renkiewicz poinformował, Ŝe funkcjonującą przy ul. Daszyńskiego 10 świetlicę
środowiskową wyposaŜono w sprzęt komputerowy w ramach projektu Suwalski Internet
Równych Szans. Z wnioskiem o uŜyczenie pomieszczeń na okres trzech lat, wystąpiła
Fundacja Rozwoju Inicjatyw Społecznych WIDOK
Członkowie Komisji nie zgłosili wniosków i przystąpili do głosowania.
Głosowanie nad wnioskiem:
za pozytywną opinią głosowało
przeciw
wstrzymało się od głosu

– 8 radnych,
– 0,
– 0.

Komisja wypracowała opinię pozytywną w sprawie wniosku dotyczącego uŜyczenia
Fundacji Rozwoju Inicjatyw Społecznych WIDOK pomieszczeń o pow. 62,54 m2 na świetlicę
środowiskową w budynku przy ul. Daszyńskiego 10, będącym własnością Gminy Miasta
Suwałk.
Opinia Komisji stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
Ad pkt. 8
Wypracowanie stanowiska w sprawie wniosku złoŜonego przez Związek Pamięci Ofiar
Obławy Augustowskiej 1945 z siedzibą w Augustowie.
Wniosek stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
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Zbigniew R. De-Mezer zapytał, czy temu rondu nauczyciele chcieli nadać nazwę tajnej
organizacji nauczycielskiej.
Renkiewicz Czesław odpowiedział, Ŝe formalnego wniosku nie było. Poinformował,
Ŝe wobec problemów z nazewnictwem i kolejnymi w tej sprawie wnioskami, chciałby
powołania zespołu zajmującego się nazewnictwem ulic, placów i rond w mieście.
Wojciech Malesiński poinformował o rozmowie z wnioskodawcą, zaznaczył, Ŝe zmiana
nazwy jest bez kosztowa.
Łukasz Kurzyna zapewnił, Ŝe odpowiedni projekt uchwały w zakresie zmiany nazwy ronda
zostanie przygotowany w marcu.
Zdzisław Przełomiec zaproponował zajęcie stanowiska w sprawie wniosku złoŜonego przez
Związek Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej 1945 z siedzibą w Augustowie poprzez
zaopiniowanie następujących propozycji:
1) Rondo znajdujące się u zbiegu ulic Armii Krajowej i Mikołaja Reja nazwać „Rondem
Ofiar Obławy Augustowskiej w Lipcu 1945 roku na Suwalszczyźnie,
2) Rozpocząć prace nad wizerunkowym upamiętnieniem „Polski Walczącej”.
Członkowie Komisji przyjęli propozycję i przystąpili do głosowania.
Głosowanie w sprawie stanowiska:
za pozytywną opinią głosowało
przeciw
wstrzymało się od głosu

– 8 radnych,
– 0,
– 0.

Komisja pozytywnie zaopiniowała stanowisko w sprawie wniosku złoŜonego przez
Związek Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej 1945 z siedzibą w Augustowie
Stanowisko Komisji stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
Ad pkt. 9
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budŜecie miasta na 2015 rok.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
Renkiewicz Czesław poinformował, Ŝe przyjęcie proponowanych zmian w budŜecie
umoŜliwi m. in. realizację inwestycji na ul. Reja oraz ewentualne ubieganie się w br. o środki
na ul. Sejneńską z końcowego rozliczenia RPO lub w nowej unijnej perspektywie finansowej
w roku przyszłym. Poinformował, Ŝe procedura przetargowa dotycząca inwestycji będzie
prowadzona w tzw. pełnej procedurze unijnej.
Wiesław Stelmach poinformował, Ŝe jest powyŜsza zmiana skutkuje deficytem budŜetowym,
który trzeba będzie pokryć, zaciągając kredyt. Zapowiedział wniesienie autopoprawki.
Członkowie Komisji nie zgłosili wniosków i przystąpili do głosowania.
Głosowanie nad projektem uchwały wraz z autopoprawką:
za pozytywną opinią głosowało
przeciw
wstrzymało się od głosu

– 8 radnych,
– 0,
– 0.
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Komisja wypracowała opinię pozytywną w sprawie zmian w budŜecie miasta na 2015
rok.
Opinia Komisji stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
Ad pkt. 10
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Miasta Suwałki na lata 2015 – 2030.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 17 do protokołu.
Członkowie Komisji nie zgłosili wniosków i przystąpili do głosowania.
Głosowanie nad projektem uchwały wraz z autopoprawką:
za pozytywną opinią głosowało
przeciw
wstrzymało się od głosu

– 8 radnych,
– 0,
– 0.

Komisja wypracowała opinię pozytywną w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Miasta Suwałki na lata 2015 – 2030.
Opinia Komisji stanowi załącznik nr 18 do protokołu.
Ad pkt. 11
Wolne wnioski.
Wniosków nie zgłoszono.
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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