Protokół nr 2/2014
posiedzenia Komisji Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Suwałkach
odbytego w dniu 15 grudnia 2014 r. w godz. od 1300 do 1310
w sali nr 26 Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1.
Obecni członkowie Komisji:
1/ Stanisław Kulikowski – przewodniczący Komisji,
2/ Bogdan Bezdziecki – wiceprzewodniczący Komisji,
3/ Andrzej P. Chuchnowski,
4/ Grzegorz Gorlo,
5/ Kamil Lauryn,
6/ Piotr Wasiukow.
Nieobecny: Adam Gorlo.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
W posiedzeniu udział wzięła: Alicja Andrulewicz – naczelnik Wydz. KTOZ.
Posiedzeniu przewodniczył Stanisław Kulikowski, który powitał zebranych
i przypomniał, Ŝe porządek posiedzenia został przesłany radnym wraz z materiałami.
Członkowie Komisji nie wnieśli uwag, wobec czego został przyjęty następujący porządek
posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu nr 1/2014 Komisji Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej
w Suwałkach z dnia 9 grudnia 2014 r.
2. Przyjęcie Regulaminu pracy Komisji Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej
w Suwałkach w kadencji 2014-2018.
3. Informacja z działalności Centrum Informacji Turystycznej w Suwałkach
w sezonie turystycznym od czerwca do września 2014 r.
4. Projekt planu pt: „Wybrane święta państwowe, wojskowe i rocznice historyczne
planowane do realizacji w 2015 roku Suwałkach”.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia w Suwałkach roku 2015
Rokiem Alfreda Wierusza-Kowalskiego.
6. Wolne wnioski.

Ad pkt. 1.
Przyjęcie protokołu nr 1/2014 Komisji Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej
w Suwałkach z dnia 9 grudnia 2014 r.
Stanisław Kulikowski zapytał radnych o ewentualne uwagi i wnioski do protokołu
z poprzedniego posiedzenia Komisji Kultury, Sportu i Turystyki. Zebrani nie zgłosili
zastrzeŜeń, wobec czego stwierdził, Ŝe protokół został przyjęty przez Komisję. Poinformował
równieŜ, Ŝe protokoły posiedzeń Komisji są do wglądu w Biurze Rady Miejskiej.
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Ad pkt. 2.
Przyjęcie Regulaminu pracy Komisji Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej
w Suwałkach w kadencji 2014-2018.
Radni nie wnieśli uwag do wypracowanego projektu Regulaminu pracy komisji, w związku
z powyŜszym dokument został przyjęty jednogłośnie.
Regulamin Komisji stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Ad pkt. 3.
Informacja z działalności Centrum Informacji Turystycznej w Suwałkach w sezonie
turystycznym od czerwca do września 2014 r.
Informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Kamil Lauryn zapytał, na jaki czas została zawarta umowa z Suwalską Izbą RolniczoTurystyczną.
Alicja Andrulewicz – umowa wygaśnie z dniem 31 grudnia 2014 r. Ogłoszono konkurs
w obrębie poŜytku publicznego w zakresie realizacji zadania upowszechniania turystyki.
Termin składania ofert na to zadanie jak i na prowadzenie Miejskiego Centrum Informacji
Turystycznej upływa z dniem 15 grudnia br.
Kamil Lauryn – jak jest eksploatowany lokal Suwalskiej Izby Rolniczo-Turystycznej,
czy planowany jest tam remont?
Alicja Andrulewicz poinformowała, Ŝe lokal odrestaurowano i wyposaŜono ze środków
europejskich oraz zainstalowano w nim ogrzewanie. W koncepcji dalszego działania
przewidziano funkcjonowanie Klubu podróŜnika, co pozwoli na zintegrowanie środowiska
turystów i wycieczkowiczów. W ramach działalności klubu planuje się zaproszenie
ciekawych ludzi m.in. ElŜbietę Dzikowską oraz Dorotę Warakomską. Pomieszczenia w tej
chwili słuŜą wycieczkom, turystom, jest biblioteczka, moŜna miło spędzić czas. Umowa
wygaśnie z dniem 31 grudnia 2014 r. Ogłoszono konkurs w obrębie poŜytku publicznego.
Członkowie Komisji nie mieli uwag i przyjęli Informację z działalności Centrum
Informacji Turystycznej w Suwałkach w sezonie turystycznym od czerwca do września
2014 r.

Ad pkt. 4.
Projekt planu pt: „Wybrane święta państwowe, wojskowe i rocznice historyczne
planowane do realizacji w 2015 roku Suwałkach”.
Projekt planu stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Stanisław Kulikowski zwrócił uwagę, Ŝe obserwuje się tendencje obchodzenia świąt
i rocznic tragicznych, winno się raczej głównie świętować rocznice radosne, pozytywne.
Wyraził teŜ chęć podjęcia działań w kierunku ustalenia właściwej nazwy wydarzenia Obława
Augustowska. Argumentował, Ŝe nazwa Obława Lipcowa jest adekwatna, poniewaŜ
wydarzenie obejmowało tereny 4 powiatów nie tylko Augustowa.
Odnośnie pytania związanego ze środkami na realizacje zaplanowanych świąt
Alicja Andrulewicz poinformowała, Ŝe na organizację świąt państwowych, wojskowych
i rocznic historycznych zaplanowano 70 tys. zł na 2015 rok.
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Ad pkt. 5.
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia w Suwałkach roku 2015
Rokiem Alfreda Wierusza-Kowalskiego.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Alicja Andrulewicz dodała, Ŝe na ten cel zostały pozyskane środki w wysokości ok. 50 tys.
zł. Ponadto złoŜono 3 wnioski do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Członkowie Komisji nie mieli pytań i nie zgłosili wniosków, wobec czego przystąpili
do głosowania.
Głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały:
za pozytywną opinią głosowało
- 6 radnych,
przeciw
- 0,
wstrzymał się od głosu
- 0.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustanowienia
w Suwałkach roku 2015 Rokiem Alfreda Wierusza-Kowalskiego.
Opinia Komisji stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Ad pkt. 6.
Wolne wnioski.
Grzegorz Gorlo zapytał o sytuację finansową w Suwalskim Ośrodku Kultury.
Alicja Andrulewicz poinformowała, Ŝe jednostka złoŜy wniosek o zwiększenie budŜetu
na 2014 r. o kwotę ok. 200 tys. zł. z uzasadnieniem, iŜ kwota ok. 115 tys. zł stanowi środki,
które winny wpłynąć do budŜetu Suwalskiego Ośrodka Kultury za projekt, plus niezbędne
do zamknięcia roku budŜetowego.
Grzegorz Gorlo – jakie kwoty Miasto przeznaczało na prowadzenie Regionalnego Ośrodka
Kultury i Sztuki w Suwałkach w ostatnim roku przed likwidacją?
Alicja Andrulewicz – była to kwota ok. 3 mln zł plus 2 mln zł na zadania realizowane
przez MłodzieŜowy Dom Kultury w Suwałkach, którego zadania przejął Suwalski Ośrodek
Kultury. Zwiększono jednak budŜet o finansowanie nowych 8 etatów związanych z obsługą
sceny i utrzymaniem starego budynku ROKiS.
Stanisław Kulikowski zapytał o działania Suwalskiego Ośrodka Kultury skierowane
do dzieci i młodzieŜy.
Alicja Andrulewicz poinformowała, Ŝe wydarzeń jest duŜo, a z podsumowań wielu działań
wynika, Ŝe zainteresowanie jest ogromne, prace będące efektem działalności są piękne.
Wynikiem działań są równieŜ role w filmie czy studenci na studiach artystycznych.
Grzegorz Gorlo zapytał o powiązania dyrektor SOK z prezesem Stowarzyszenia na Rzecz
Rozwoju Suwalszczyzny w związku z organizacją i finansowaniem Muszelek Wigier.
Alicja Andrulewicz poinformowała, Ŝe w przeszłości na organizację festiwalu Muszelek
Wigier pozyskiwano z budŜetu miasta środki finansowe w wysokości 10-20 tys. zł.,
w ramach konkursu, na określone zadanie w konkursie. Kiedy impreza osiągnęła wydatek
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rzędu 60 tys. zł dyrektor zmieniła relacje finansowania i część zadań, jako warsztaty,
przeniesiono do budŜetu MłodzieŜowego Domu Kultury. Po utworzeniu Suwalskiego
Ośrodka Kultury na organizację festiwalu była zarezerwowana w budŜecie jednostki kwota
między 60 a 80 tys. zł.
Grzegorz Gorlo stwierdził brak przejrzystości budŜetowej w finansowaniu imprezy,
budzące się wątpliwości i spekulacje. ZaleŜałoby mu na uniknięciu niezręczności, kiedy
dyrektor jest teŜ prezesem stowarzyszenia finansowanego przez Miasto. Zwrócił się
z prośbą o pomoc w uregulowaniu tej sprawy w oparciu o prawo. Coś w rodzaju kodeksu
etycznego, dzięki któremu działania będą klarowne, nie budzące spekulacji i podejrzeń.
Nie było innych głosów w dyskusji, w związku z tym po wyczerpaniu porządku,
Przewodniczący podziękował zgromadzonym za udział i zamknął posiedzenie.

Przewodniczący
Komisji Kultury, Sportu i Turystyki
Rady Miejskiej w Suwałkach
Protokołowała:
Katarzyna Gałazin

Stanisław Kulikowski

Inspektor w Biurze Rady Miejskiej
Urzędu Miejskiego w Suwałkach
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