Protokół nr 4/2015
posiedzenia Komisji Strategii i Rozwoju Gospodarczego
Rady Miejskiej w Suwałkach odbytego w dniu 17 lutego 2015 r. w godz. 1530 – 1650
w sali nr 146 Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1.

Obecni na posiedzeniu członkowie Komisji:
1/
2/
3/
4/
5/
6/

Zdzisław Koncewicz
Wojciech Pająk
Zbysław Wojciech Grajek,
Zdzisław Przełomiec,
Sławomir Jan Szeszko,
Piotr Wasiukow.

– przewodniczący Komisji,
– wiceprzewodniczący Komisji,

W posiedzeniu udział wzięli:
1/ Łukasz Kurzyna
2/ Eugeniusz D. Przybysz
3/ Radosław Wysocki

– Zastępca Prezydenta Miasta Suwałk,
– naczelnik Wydz. OSGK,
– naczelnik Wydz. GR.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Posiedzeniu przewodniczył Zdzisław Koncewicz, który powitał zebranych i nadmienił,
Ŝe porządek posiedzenia wraz z materiałami został członkom Komisji przesłany.
Radni nie wnieśli uwag i przyjęli następujący porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Suwałk.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty

za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
3. 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.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela
nieruchomości.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie pozbawienia kategorii dróg
powiatowych.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg
gminnych.
7. 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.
8. Zaopiniowanie wniosku o przyjęcie do planu sprzedaŜy działek będących
własnością Miasta Suwałk.
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9. Wypracowanie stanowiska w sprawie wniosku złoŜonego przez Związek Pamięci
Ofiar Obławy Augustowskiej 1945 z siedzibą w Augustowie.
10. Wolne wnioski.
Ad pkt. 1
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.
Łukasz Kurzyna zreferował wprowadzone zmiany w obowiązującym regulaminie
utrzymania czystości i porządku, przedstawione w uzasadnieniu do projektu uchwały.
Członkowie Komisji nie zgłosili wniosków i przystąpili do głosowania.
Głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały:
za pozytywną opinią głosowało
– 6 radnych,
przeciw
– 0,
wstrzymało się od głosu
– 0.
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt 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. 2
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 poinformował, Ŝe najwaŜniejsza wprowadzona w uchwale zmiana dotyczy
50% zwolnień dla gospodarstw domowych, których dochód kwalifikuje je do pomocy
społecznej. Szacowany skutek finansowy tych zwolnień wynosi ok. 180 tys. zł w skali roku.
Zbysław Grajek poinformował, Ŝe wstrzyma się od głosu, bo w § 2 uchwały nie występuje
kategoria domów wielorodzinnych w zabudowie szeregowej.
Zdzisław Przełomiec, Wojciech Pająk oraz Łukasz Kurzyna i Dariusz Przybysz
dyskutowali na nad sprawą bilansowania się kosztów w zakresie gospodarowania odpadami
komunalnymi.
Członkowie Komisji nie zgłosili wniosków i przystąpili do głosowania.
Głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały:
za pozytywną opinią głosowało
– 5 radnych,
przeciw
– 0,
wstrzymał się od głosu
– 1 radny.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
Opinia Komisji stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
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Ad pkt. 3
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 do protokołu.
Łukasz Kurzyna poinformował, Ŝe wprowadzone zmiany polegają na określeniu
w przedmiotowej uchwale trybu i sposobu zgłaszania przez właścicieli nieruchomości
przypadków nieprawidłowości w odbiorze odpadów i funkcjonowania selektywnego
zbierania odpadów komunalnych.
Członkowie Komisji nie zgłosili wniosków i przystąpili do głosowania.
Głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały:
za pozytywną opinią głosowało
– 6 radnych,
przeciw
– 0,
wstrzymało się od głosu
– 0.
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt 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. 4
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Dariusz Przybysz poinformował, Ŝe wzór deklaracji przygotowano tak, by umoŜliwić
osobom zainteresowanym wystąpienie o częściowe zwolnienie z opłaty, usunięto zapis
o zaokrąglaniu opłaty do pełnych złotych oraz stosowne zmiany wprowadzono w uchwale.
Członkowie Komisji nie zgłosili wniosków i przystąpili do głosowania.
Głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały:
za pozytywną opinią głosowało
– 6 radnych,
przeciw
– 0,
wstrzymało się od głosu
– 0.
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wzoru
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez
właściciela nieruchomości.
Opinia Komisji stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Ad pkt. 5
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
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Łukasz Kurzyna poinformował, Ŝe projekt uchwały został przygotowany w związku
z porządkowaniem spraw z zakresu zaliczania dróg do określonej kategorii, głównie dróg
osiedlowych.
Członkowie Komisji nie zgłosili uwag i wniosków i przystąpili do głosowania.
Głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały:
za pozytywną opinią głosowało
– 6 radnych,
przeciw
– 0,
wstrzymało się od głosu
– 0.
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała
pozbawienia kategorii dróg powiatowych.
Opinia Komisji stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

projekt

uchwały w

sprawie

Ad pkt. 6
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
Członkowie Komisji nie zgłosili wniosków i przystąpili do głosowania.
Głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały:
– 6 radnych,
za pozytywną opinią głosowało
przeciw
– 0,
wstrzymało się od głosu
– 0.
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zaliczenia
dróg do kategorii dróg gminnych.
Opinia Komisji stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
Ad pkt. 7
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 14 do protokołu.
Łukasz Kurzyna poinformował, Ŝe zgodnie z ustawą o publicznym transporcie zbiorowym,
zmiany w układzie komunikacyjnym miasta oraz zmiany w systemie komunikacji miejskiej
wymuszają wprowadzenie zmian w wykazie przystanków, stanowiącym załącznik do
uchwały. Zreferował wprowadzone zmiany, wymienione w uzasadnieniu do uchwały.
Przekazał, Ŝe zostanie zatrudniona specjalistyczna firma do badania efektywności organizacji
i funkcjonowania komunikacji w mieście, m. in. optymalizacji czasu pracy kierowców,
przebiegu linii, rytmiczności przejazdów.
Zdzisław Przełomiec i Zdzisław Koncewicz oraz Łukasz Kurzyna i Dariusz Przybysz
dyskutowali o kursach autobusów w rejonie ul. Bakałarzewskiej oraz o kosztach finansowych
funkcjonowania komunikacji miejskiej.
Członkowie Komisji nie zgłosili wniosków i przystąpili do głosowania.
Głosowanie nad projektem uchwały:
za pozytywną opinią głosowało
przeciw

– 6 radnych,
– 0,
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wstrzymało się od głosu

– 0.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt 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 15 do protokołu.
Ad pkt. 8
Zaopiniowanie wniosku o przyjęcie do planu sprzedaŜy działek będących własnością
Miasta Suwałk.
Wniosek stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
Łukasz Kurzyna i Radosław Wysocki przedstawili poszczególne działki opisane
w uzasadnieniu do wniosku.
Zdzisław Koncewicz poddał kolejno pod głosowanie sprzedaŜ niŜej wymienionych działek:
1. ozn. nr. geod. 11406/10 o pow. 0,0409 ha, połoŜona w Suwałkach przy ul. Kościuszki –
sprzedaŜ w drodze przetargu na cele zabudowy usługowej;
Głosowanie nad wnioskiem:
1. za pozytywną opinią głosowało – 6 radnych,
2. przeciw
– 0,
– 0.
3. wstrzymało się od głosu
2. ozn. nr. geod. 31441/9 o pow. 0,0668 ha, połoŜona w Suwałkach przy ul. Ptaszyńskiego –
sprzedaŜ w drodze przetargu na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
Głosowanie nad wnioskiem:
1. za pozytywną opinią głosowało – 6 radnych,
2. przeciw
– 0,
3. wstrzymało się od głosu
– 0.
3. ozn. nr. geod. 32589/14 o pow. 0,0043 ha, połoŜona w Suwałkach przy ul. Chełmskiej –
sprzedaŜ w drodze bezprzetargowej z przeznaczeniem na polepszenie warunków
zagospodarowania działki przyległej ozn. nr. 32581;
Głosowanie nad wnioskiem:
1. za pozytywną opinią głosowało – 6 radnych,
2. przeciw
– 0,
3. wstrzymało się od głosu
– 0.
4. ozn. nr. geod. 32589/15 o pow. 0,0424 ha, połoŜona w Suwałkach przy ul. Lubelskiej –
sprzedaŜ w drodze bezprzetargowej z przeznaczeniem na polepszenie warunków
zagospodarowania działki przyległej ozn. nr. 34717;
Głosowanie nad wnioskiem:
1. za pozytywną opinią głosowało – 6 radnych,
2. przeciw
– 0,
3. wstrzymało się od głosu
– 0.
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5. ozn. nr. geod. 32589/16 o pow. 0,0382 ha, połoŜona w Suwałkach przy ul. Lubelskiej –
sprzedaŜ w drodze bezprzetargowej z przeznaczeniem na polepszenie warunków
zagospodarowania działki przyległej ozn. nr. 34716;
Głosowanie nad wnioskiem:
1. za pozytywną opinią głosowało – 6 radnych,
2. przeciw
– 0,
– 0.
3. wstrzymało się od głosu
6. ozn. nr. geod. 32589/17 o pow. 0,0369 ha, połoŜona w Suwałkach przy ul. Lubelskiej –
sprzedaŜ w drodze bezprzetargowej z przeznaczeniem na polepszenie warunków
zagospodarowania działki przyległej ozn. nr. 34715;
Głosowanie nad wnioskiem:
1. za pozytywną opinią głosowało – 6 radnych,
2. przeciw
– 0,
3. wstrzymało się od głosu
– 0.
7. ozn. nr. geod. 32589/18 o pow. 0,0333 ha, połoŜona w Suwałkach przy ul. Lubelskiej –
sprzedaŜ w drodze bezprzetargowej z przeznaczeniem na polepszenie warunków
zagospodarowania działki przyległej ozn. nr. 34714.
Głosowanie nad wnioskiem:
1. za pozytywną opinią głosowało – 6 radnych,
2. przeciw
– 0,
3. wstrzymało się od głosu
– 0.
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała przyjęcie do planu sprzedaŜy działek
będących własnością Miasta Suwałk.
Opinia Komisji stanowi załącznik nr 17 do protokołu.
Ad pkt. 9
Wypracowanie stanowiska w sprawie wniosku złoŜonego przez Związek Pamięci Ofiar
Obławy Augustowskiej 1945 z siedzibą w Augustowie.
Wniosek stanowi załącznik nr 18 do protokołu.
Łukasz Kurzyna zwrócił uwagę, Ŝe moŜe być potrzebna zgoda na uŜycie znaku „Polski
Walczącej”, a na instalację przestrzenną lub pomnik potrzebne będzie wydzielenie
odpowiednich środków w budŜecie.
Zdzisław Przełomiec przypomniał, wcześniejsze szerokie dyskusje, jakie miały miejsce przy
nadawaniu nazw historycznych rondom. Zaproponował przyjęcie w tym zakresie pewnego
schematu postępowania.
Członkowie Komisji w dyskusji zastanawiali się nad powołaniem zespołu lub komisji
do nazewnictwa placów i rond oraz postanowili o zajęciu 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”.
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Głosowanie w sprawie stanowiska:
za pozytywną opinią głosowało
– 6 radnych,
przeciw
– 0,
wstrzymało się od głosu
– 0.
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała stanowisko w sprawie wniosku
złoŜonego przez Związek Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej 1945 z siedzibą w Augustowie
Stanowisko Komisji stanowi załącznik nr 19 do protokołu.
Ad pkt. 10
Wolne wnioski.
Zbysław Grajek zgłosił wniosek uporządkowania nazewnictwa ulic i placów w mieście
poprzez powołanie odpowiedniego zespołu zajmującego się nazewnictwem placów, rond
i skwerów.
Przewodniczący podziękował zgromadzonym za udział i zamknął posiedzenie.
Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący Komisji
Strategii i Rozwoju Gospodarczego
Rady Miejskiej w Suwałkach
Protokołowała:
Zdzisław Koncewicz
ElŜbieta Bogdan
Inspektor w Biurze Rady Miejskiej
Urzędu Miejskiego w Suwałkach
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