Protokół nr 3/2015
posiedzenia Komisji Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Suwałkach
odbytego w dniu 19 stycznia 2015 r. w godz. od 1700 do 1850
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.
W posiedzeniu udział wzięli:
1. Czesław Renkiewicz – Prezydent Miasta Suwałk,
2. Wiesław Stelmach – Skarbnik Miasta Suwałk,
3. Sławomir Sieczkowski – naczelnik Wydz. FN,
4. Alicja Andrulewicz – naczelnik Wydz. KTOZ,
5. BoŜena Kamińska – dyrektor Suwalskiego Ośrodka Kultury,
6. Maria Kołodziejska – w/z dyrektora Biblioteki Publicznej,
7. Danuta Ziniewicz – pracownik Biblioteki Publicznej,
8. Jerzy Brzozowski – dyrektor Muzeum Okręgowego w Suwałkach.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
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 2/2014 posiedzenia Komisji Kultury, Sportu i Turystyki
Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 15 grudnia 2014 r.
2. Wypracowanie i przyjęcie Planu pracy Komisji Kultury, Sportu i Turystyki
Rady Miejskiej w Suwałkach na 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 wniosków o przyznanie stypendium Miasta Suwałki na 2015 rok
dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, tworzeniem, upowszechnianiem
kultury oraz opieką nad zabytkami wraz z opinią Komisji Stypendialnej.
6. Zaopiniowanie wniosków o doroczne nagrody Miasta Suwałki za 2014 rok
oraz nagrody jubileuszowe w dziedzinie kultury.
7. Wolne wnioski.
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Ad pkt. 1.
Przyjęcie protokołu nr 2/2014 Komisji Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej
w Suwałkach z dnia 15 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.

Ad pkt. 2.
Przyjęcie Planu pracy Komisji Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Suwałkach
na 2015 rok.
Członkowie Komisji nie mieli uwag i przyjęli Plan pracy Komisji Kultury, Sportu
i Turystyki Rady Miejskiej w Suwałkach na 2015 rok, który stanowi załącznik nr 2
do protokołu.
Ad pkt. 3.
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie budŜetu miasta na 2015 rok wraz
z autopoprawkami.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 3 do protokołu nr 4/2015 Komisji Finansowo-BudŜetowej Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 22 stycznia 2015 r.
Prezydent Czesław Renkiewicz oraz Wiesław Stelmach skarbnik zreferowali projekt
budŜetu na 2015 r. wraz z autopoprawkami. W dyskusji głos zabrali dyrektorzy jednostek
kultury, Prezydent oraz Skarbnik. Wniosków nie wystosowano.
Członkowie Komisji nie mieli pytań i nie zgłosili wniosków, wobec czego przystąpili
do głosowania.
Głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały wraz z autopoprawkami:
za pozytywną opinią głosowało
- 6 radnych,
przeciw
- 0,
- 0.
wstrzymał się od głosu
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie budŜetu miasta
na 2015 rok.
Opinia Komisji stanowi załącznik nr 2 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 stanowi załącznik nr 11 do protokołu nr IV Rady Miejskiej
w Suwałkach z dnia 28 stycznia 2015 r.
Członkowie Komisji nie zgłosili wniosków, wobec czego przystąpili do głosowania.
Głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały wraz z autopoprawkami:
- 6 radnych,
za pozytywną opinią głosowało
przeciw
- 0,
wstrzymał się od głosu
- 0.
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Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta Suwałki na lata 2015-2030 wraz z autopoprawkami.
Opinia Komisji stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ad pkt. 5.
Zaopiniowanie wniosków o przyznanie stypendium Miasta Suwałki na 2015 rok
dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, tworzeniem, upowszechnianiem
kultury oraz opieką nad zabytkami wraz z opinią Komisji Stypendialnej.
Zestawienie wniosków stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Stanisław Kulikowski przypomniał, Ŝe zgodnie z § 3 uchwały nr XXVI/247/08 Rady
Miejskiej w Suwałkach z dnia 27 sierpnia 2008 r. w sprawie ustanowienia i zasad
przyznawania stypendium Miasta Suwałki dla osób zajmujących się twórczością artystyczną,
tworzeniem, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami oraz ich wysokości
decyzję o przyznaniu stypendium i jego wysokości podejmuje Prezydent Miasta Suwałk
po zapoznaniu się z opinią Komisji Kultury, Sportu i Turystyki.
Członkowie Komisji, po zapoznaniu się z przedłoŜonym zestawieniem wniosków
o przyznanie stypendium Miasta Suwałki na 2015 rok dla osób zajmujących się twórczością
artystyczną, tworzeniem, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami postanowili
przegłosować kaŜdy wniosek osób ubiegających się o stypendium:
1. Grzegorza Jarmocewicza – głosowanie: „za” – 0, „przeciw” – 4 radnych, „wstrzymało
się” – 2 radnych (opinia negatywna);
2. Agaty Szeligi – głosowanie: „przeciw” – 5 radnych (1 radny nie brał udziału w głosowaniu)
(opinia negatywna);
3. Marka Lecha Zborowskiego-Weychman – głosowanie: „przeciw” – 6 radnych/jednomyślnie
(opinia negatywna);
4. Tomasza Wyszkowskiego – głosowanie: „przeciw” – 6 radnych/jednomyślnie (opinia
negatywna);
5. Anny Stankiewicz – głosowanie: „za” – 6 radnych/jednomyślnie (opinia pozytywna);
6. Marty Taraszkiewicz i Olgi Wielogórskiej – głosowanie: „za” – 6 radnych (opinia
pozytywna).
7. Piotra Bułanowa, Piotra Malczewskiego i Jana Czernieckiego – głosowanie:
„przeciw” – 6 radnych/jednomyślnie (opinia negatywna).
8. Grzegorza Jarmocewicza – głosowanie: „za” – 0, „przeciw” – 4 radnych, „wstrzymało
się” – 2 radnych (opinia negatywna).
9.Komisja negatywnie zaopiniowała wniosek Grzegorza Jarmocewicz
Głosowanie w sprawie przyznania stypendium panu Grzegorzowi
„za” – 0,
„negatywnie” – 7 radnych /jednogłośnie/.

3

Opinia Komisji stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Ad pkt. 6.
Zaopiniowanie wniosków o doroczne nagrody Miasta Suwałki za 2014 rok
oraz nagrody jubileuszowe w dziedzinie kultury.
Zestawienie stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Komisja Kultury, Sportu i Turystyki na posiedzeniu w dniu 19 stycznia 2015 roku, stosownie
do uchwały nr XXVI/248/08 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 27 sierpnia
2008 r. w sprawie ustanowienia i zasad przyznawania dorocznych nagród Miasta Suwałki
za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury,
opieki nad zabytkami oraz ich wysokości, nie wniosła uwag i pozytywnie zaopiniowała
wniosek o przyznanie dorocznej nagrody:
1. Zespołowi tańca nowoczesnego „DOTYK”,
2. Zespołowi tanecznemu FLEX i FLEKSIK,
1. Tercetowi „Beciaki” w składzie: Karolina Kamińska, Karolina Słabińska, Magdalena
Romanowska,
2. Magdalenie Wołowskiej Rusińskiej,
3. Ireneuszowi Sewastianowiczowi,
4. Andrzejowi Zujewiczowi,
5. Filipowi Szczepkowskiemu,
6. Aleksandrze Nowosadko,
7. Kamili Sacharzewskiej,
8. Michalinie Łabacz,
9. Jakubowi Walendykiewiczowi,
negatywnie zaopiniowała wniosek o przyznanie dorocznej nagrody Marlenie Borowskiej.
oraz pozytywnie zaopiniowała wniosek o przyznanie nagrody jubileuszowej:
1. dr Krzysztofa Skłodowskiego,
2. Zbigniewa Fałtynowicza.
Opinia Komisji stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Ad pkt. 7.
Wolne wnioski.
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
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Urzędu Miejskiego w Suwałkach
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