Protokół nr 3/2015
posiedzenia Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Suwałkach
odbytego w dniu 19 stycznia 2015 r. w godz. od 1530 do 1700
w sali konferencyjnej nr 146 Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1.

Obecni Członkowie Komisji:
1/
2/
3/
4/
5/
6/
7/
8/

Dorota Jabłońska
Kamil Lauryn
Bogdan Bezdziecki,
Zbysław Wojciech Grajek,
Józef Wiesław Murawko,
Wojciech Pająk,
Janusz Witold Skowroński,
Sławomir Jan Szeszko.

W posiedzeniu udział wzięli:
1/ Czesław Renkiewicz
2/ Łukasz Kurzyna
3/ Wiesław Stelmach
4/ Sławomir Sieczkowski
5/ Eugeniusz D. Przybysz
6/ Grzegorz Kosiński

− przewodnicząca Komisji,
− wiceprzewodniczący Komisji,

− Prezydent Miasta Suwałk,
− Zastępca Prezydenta Miasta Suwałk,
− Skarbnik Miasta,
– naczelnik Wydz. F,
– naczelnik Wydz. OSGK,
– Komendant SM.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Posiedzeniu przewodniczyła Dorota Jabłońska, która powitała zebranych
i przypomniała, Ŝe proponowany porządek posiedzenia został przesłany radnym wraz
z materiałami.
Członkowie Komisji nie wnieśli uwag i przyjęli jednogłośnie następujący porządek
posiedzenia:
1.

Przyjęcie protokołu nr 2/2014 posiedzenia Komisji Spraw Społecznych
i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 15 grudnia 2014 r.

2.

Przyjęcie Planu pracy Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej
w Suwałkach na 2015 rok.

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.

Sprawozdanie Prezydenta Miasta Suwałk z działalności Komisji Bezpieczeństwa
i Porządku za 2014 rok.

6.

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.

7.

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Miasta Suwałk na 2015 rok.

8.

Wolne wnioski.
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Ad pkt. 1
Przyjęcie protokołu nr 2/2014 posiedzenia Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa
Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 15 grudnia 2014 r.
Dorota A. Jabłońska poinformowała, Ŝe do protokołu nr 2/2014 z posiedzenia Komisji
Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 15 grudnia 2014 r.
nie wniesiono uwag, wobec czego stwierdziła, Ŝe protokół został przyjęty przez Komisję.
Ad pkt. 2
Przyjęcie Planu pracy Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej
w Suwałkach na 2015 rok.
Plan pracy stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Józef W. Murawko zgłosił uwagę do projektu Planu pracy Komisji. Zakwestionował
zasadność ujęcia w maju tematu pt. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2014 dla
Gminy/Powiatu/Miasta Suwałki. Jego zdaniem, zgodnie z art. 16 a ustawy o pomocy organ
wykonawczy Ocenę… przedstawia do 30 kwietnia, a więc Prezydent powinien przedstawić
Ocenę…… na kwietniowej sesji. Odczytał wytyczne Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
mówiące o nieterminowej realizacji przez samorządy postanowień ustawy w tym zakresie.
Czesław Renkiewicz poinformował, Ŝe realizując zapis ustawowy przedmiotową Ocenę
przedłoŜy radnym w terminie ustawowym, tj. do 30 kwietnia, a zgodnie z przedłoŜonym
projektem planu pracy, radni będą nad nią obradować w maju.
Józef W. Murawko zgłosił wniosek o zaciągniecie opinii prawnej w kwestii terminu
przedstawienia Radzie i Komisji Oceny zasobów pomocy społecznej przez Prezydenta.
Po dyskusji ustalono, Ŝe Biuro Rady Miejskie wystąpi do radcy prawnego z zapytaniem
prawnym w kwestii: czy zgodnie z art. 16 a ustawy o pomocy społecznej, Prezydent powinien
przedstawić Ocenę…… na sesji w kwietniu, czy moŜe to uczynić w maju, a opinia prawna
zostanie uwzględniona w Planie pracy Komisji na 2015 r.
Opinia stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Członkowie Komisji Plan pracy Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Rady
Miejskiej w Suwałkach na 2015 rok (uwzględniający opinię prawną), 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
nr 4/2015 posiedzenia Komisji Finansowo - BudŜetowej Rady Miejskiej w Suwałkach
odbytego w dniu 22 stycznia 2015 r.
Dorota A. Jabłońska odczytała treść wniesionej przez radną Annę Ruszewską poprawki
do projektu uchwały w sprawie budŜetu miasta na 2015 rok. Poprawka dotyczyła
wprowadzenia Suwalskiej Karty Seniora oraz zagwarantowania w budŜecie na 2015 r. na ten
cel kwoty 10 tyś. zł.
Poprawka stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Czesław Renkiewicz stwierdził, Ŝe jest to propozycja uruchomienia kolejnego programu.
Trzeba się nad nią zastanowić, bo grupa seniorów stanowi pewien potencjał i stale się będzie
powiększać. Uruchomienie Programu Suwalska Karta Seniora wymaga przemyśleń
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i przeanalizowania skutków finansowych dla budŜetu miasta. WaŜna jest w tym zakresie
opinia Suwalskiej Rady Seniorów.
Poinformował, Ŝe obecnie seniorzy korzystają juŜ z pewnych preferencji, przykładowo
z przejazdów autobusami MZK: osoby powyŜej 70 lat - bezpłatnie, emeryci i renciści - płacąc
połowę ceny biletu, emeryci i renciści korzystają z preferencji w Aquaparku. Miasto z tego
tytułu ponosi określone wydatki.
Zaznaczył, Ŝe ostateczna decyzja naleŜy do Rady, jeŜeli ona postanowi o uruchomieniu
takiego programu, to w br. zostanie on przedstawiony do uchwalenia, a w przyszłym roku zostanie wprowadzony. Zapewnił, Ŝe po uchwaleniu Programu zostaną zapewnione środki na
jego promocję w kwocie 10 tys. zł, z rezerwy budŜetowej.
Zbysław W. Grajek zwrócił uwagę, Ŝe trzeba poprzeć uruchomienie programu, bo
aktywizacja seniorów poprawia ich zdrowotność, ale trzeba teŜ przeanalizować przychody
i wydatki z tego tytułu.
Dorota Jabłońska zwróciła się do członków Komisji o zajęcie stanowiska w kwestii
poprawki zgłoszonej przez radną A. Ruszewską.
Członkowie Komisji w głosowaniu (8 głosów „za”) opowiedzieli się za:
− niewydzielaniem kwoty 10 tyś. zł w budŜecie miasta na 2015 r.,
− rozpoczęciem prac nad Programem Suwalska Karta Seniora, tak by po następnym
głosowaniu wdroŜyć go w 2016 r.
Sławomir J. Szeszko i Zbysław W. Grajek zapytali o kwoty planowanych wydatków na
pomoc społeczną i o objęcie udziałów w spółkach.
Wiesław Stelmach i Czesław Renkiewicz odpowiedzieli, Ŝe kwoty na pomoc społeczna będą
ulegać zmianom w trakcie roku. Udziały, mają związek ze spłatą kredytu długoterminowego
zaciągniętego przez PGK na budownictwo komunalne, a zgodnie z zawartą umową spłacanego przez Miasto. Budynki zostały przekazane Miastu, pozostają w dyspozycji ZBM.
Członkowie Komisji nie zgłosili wniosków i przystąpili do głosowania.
Głosowanie nad projektem uchwały wraz z autopoprawkami:
za pozytywną opinią głosowało
– 8 radnych,
przeciw
– 0,
wstrzymało się od głosu
– 0.
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie budŜetu
miasta na 2015 rok wraz z autopoprawkami.
Opinia Komisji stanowi załącznik nr 5 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 6 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 r.) Określa ona przedsięwzięcia w zakresie zadań bieŜących
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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 ustawy o finansach
publicznych, to znaczy czy ma zdolność obsługi zadłuŜenia i zaciągania nowych zobowiązań
kredytowych. Poinformował, Ŝe autopoprawki wynikają z autopoprawek do budŜetu.
Zbysław W. Grajek zapytał o swobodę podejmowania decyzji przez Prezydenta w zakresie
lotniska.
Czesław Renkiewicz i Łukasz Kurzyna wyjaśnili, Ŝe pod hasłem „lotnisko” kryje się tylko
plan budowy pasa startowego z oświetleniem brzegowym, a nie portu lotniczego ze stałymi
połączeniami
Członkowie nie zgłosili wniosków i przystąpili do głosowania.
Głosowanie nad projektem uchwały wraz z autopoprawkami:
za pozytywną opinią głosowało
– 8 radnych,
przeciw
– 0,
wstrzymało się od głosu
– 0.
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Suwałki na lata 2015-2030 wraz
z autopoprawkami.
Opinia Komisji stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Ad pkt. 5
Sprawozdanie Prezydenta Miasta Suwałk z działalności Komisji Bezpieczeństwa
i Porządku za 2014 rok.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Grzegorz Kosiński zaprezentował działalność Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2014
rok, przedstawioną w sprawozdaniu.
Czesław Renkiewicz przypomniał, Ŝe w składzie ww. komisji Rada ma swoich
przedstawicieli, którzy mogą zgłaszać tematy do planu pracy, którymi zajmie się komisja.
Zbysław W. Grajek, Józef W. Murawko oraz Czesław Renkiewicz i Łukasz Kurzyna
dyskutowali o stanie monitoringu miejskiego i jego wpływie na bezpieczeństwo
w mieście.
Członkowie Komisji nie zgłosili uwag i wniosków, wobec czego Sprawozdanie
Prezydenta Miasta Suwałk z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2014 rok,
przyjęli..
Ad pkt. 6
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 9 do protokołu.
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Czesław Renkiewicz poinformował, Ŝe obniŜenia opłaty abonamentowej za tzw. „kopertę”.
dokonano na wniosek przedsiębiorcy, który 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:
– 8 radnych,
za pozytywną opinią głosowało
przeciw
– 0,
wstrzymało się od głosu
– 0.
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt 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.
Opinia Komisji stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
Ad. pkt. 7
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Suwałk na 2015
rok.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
Czesław Renkiewicz przypomniał, Ŝe zgodnie z ustawą taki dokument jest przyjmowany
kaŜdego roku.
Sławomir J. Szeszko i Zbysław W. Grajek oraz Łukasz Kurzyna i Eugeniusz Dariusz
Przybysz dyskutowali o zasadach pobytu i opieki nad psami i kotami, całodobowej opiece
nad zwierzętami - ofiarami wypadków oraz o wysokich kosztach prowadzenia schroniska.
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
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia
Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Miasta Suwałk na 2015 rok.
Opinia Komisji stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
Ad. pkt. 8
Wolne wnioski.
Dorota A. Jabłońska upewniła się, Ŝe członkowie komisji otrzymali odpowiedź w sprawie
Ŝłobków oraz informacje Rady nadzorczej Targowiska Miejskiej Spółka z o. o. w Suwałkach
w kwestii obniŜenia stawek czynszu.
Kserokopia pisma, znak: O.7346.9.2014 stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
Kserokopia pisma znak: L. dz.1358/2014 stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
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Dorota A. Jabłońska odczytała treść wystąpienia mieszkańców okolicy Przystanku ZKM
przy ul. Warszawskiej, skierowanego do Prezydenta i przekazanego do wiadomości
Przewodniczącej Rady Miejskiej w Suwałkach.
Kserokopia wystąpienia stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
Czesław Renkiewicz poinformował, Ŝe wcześniej były wnioski niektórych mieszkańców
ul. Warszawskiej o postawienie słupka, następnie – dostawienie ławeczki, później wiaty.
Obecnie część mieszkańców tej ulicy, występuje o likwidację tej wiaty. Prezydent zapewnił,
Ŝe udzieli odpowiedzi mieszkańcom, ąle sprawa wymaga analizy.
Bogdan Bezdziecki poinformował, Ŝe mieszkańcy zgłaszają problemy z pojemnikami do
wywozu popiołu.
Eugeniusz D. Przybysz odpowiedział, Ŝe zgłoszeń nie ma duŜo. Zakupiono pojemniki, były
dostarczane właścicielom nieruchomości – gospodarstw domowych, ale nie wszyscy byli
obecni przy ich dostawie. Pojemniki są nadal dostarczane, równieŜ na wniosek.
Józef W. Murawko poruszył problem nie wywoŜenia śmieci z okolic ul. 23 Października, np.
z MOPS.
Przybysz odpowiedział, Ŝe duŜa jednostka miejska ma harmonogram odbioru i moŜe zgłosić
problem bezpośrednio urzędowi.
Łukasz Kurzyna poinformował, Ŝe zgłoszenia są sprawdzane przez Wydział OSGK,
samochody firmy „Czyścioch” są monitorowane, w przypadku potwierdzenia zasadności
zgłoszenia o nie odbieraniu śmieci - zostanie ukarana firma „Czyścioch”.
Przewodnicząca podziękowała zgromadzonym za udział i zamknęła posiedzenie.
Na tym protokół zakończono.

Przewodnicząca Komisji
Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa
Rady Miejskiej w Suwałkach
Dorota Jabłońska
Protokół sporządziła:
ElŜbieta Bogdan
Inspektor w Biurze Rady Miejskiej
Urzędu Miejskiego w Suwałkach
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