PROTOKÓŁ nr V/2015
V sesji Rady Miejskiej w Suwałkach
odbytej w dniu 25 lutego 2015 r. w godzinach 1000 – 1510
w sali konferencyjnej nr 26 Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1.

Obradom przewodniczyła:
Jadwiga Mariola Szczypiń - przewodnicząca Rady Miejskiej w Suwałkach.
Radni obecni:
1. Andrzej Paweł Chuchnowski.
2. Zbigniew Roman De – Mezer.
3. Zbysław Wojciech Grajek.
4. Dorota Anna Jabłońska.
5. BoŜena Maria Kamińska.
6. Zdzisław Koncewicz.
7. Karol Korneluk.
8. Stanisław Kulikowski.
9. Andrzej Łuczaj.
10. Wojciech Malesiński.
11. Józef Wiesław Murawko.
12. Wojciech Pająk.
13. Zdzisław Przełomiec.
14. Anna Ruszewska.
15. Janusz Witold Skowroński.
16. Jadwiga Mariola Szczypiń.
17. Sławomir Jan Szeszko.
18. Andrzej Turowski.
19. Piotr Wasiukow.
Radni nieobecni: Adam Gorlo, Grzegorz Gorlo, Kamil Lauryn.
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
W obradach uczestniczyli:
Prezydent Miasta Suwałk, Zastępca Prezydenta Miasta Suwałk, Skarbnik Miasta i Sekretarz
Miasta, naczelnicy niektórych wydziałów Urzędu Miejskiego, kierownicy inspekcji, policji
i straŜy, sołtysi, prezesi i dyrektorzy niektórych jednostek organizacyjnych, przedstawiciele
radia, telewizji i prasy.
– listy obecności stanowią załączniki nr 2 – 5 do protokołu.
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Ad pkt. 1
Otwarcie obrad.
Jadwiga M. Szczypiń otworzyła V sesję Rady Miejskiej w Suwałkach, po czym powitała
przybyłych na obrady posłów na Sejm RP BoŜenę Kamińską, Jarosława Zielińskiego,
wicemarszałek Woj. Podl. Annę Naszkiewicz, przewodniczącego Rady Powiatu Grzegorza
Mackiewicza, oraz Czesława Renkiewicza - Prezydenta Miasta Suwałk, Łukasza Kurzynę Zastępcę Prezydenta Miasta, Adama Karczewskiego - Sekretarza Miasta, Wiesława
Stelmacha - Skarbnika Miasta, dyrektorów, kierowników i prezesów miejskich jednostek
organizacyjnych, sołtysów, przedstawicieli radia, telewizji i prasy, radców prawnych,
naczelników wydziałów Urzędu Miejskiego.
Powitała przybyłych na obrady mieszkańców miasta oraz internautów i radnych Rady
Miejskiej w Suwałkach.
Przewodnicząca Jadwiga M. Szczypiń oraz prezydent Czesław Renkiewicz podziękowali
sołtysom sołectw Krzywólka i Szwajcaria za pracę w minionej kadencji oraz powitali nowo
wybranych sołtysów tj. Agnieszkę Taraszkiewicz - sołtysa sołectwa Szwajcaria i Marka
Urynowicza - sołtysa sołectwa Krzywólka.
Przewodnicząca poprosiła o zabranie głosu posła na Sejm RP Jarosława Zielińskiego, który
w swoim wystąpieniu złoŜył gratulacje nowo wybranym władzom i Ŝyczył owocnej pracy dla
dobra miasta i jego mieszkańców. Deklarował chęć współpracy na płaszczyźnie samorządowo
– parlamentarnej.
Wicemarszałek Anna Naszkiewicz przekazała gratulacje nowo wybranym władzom
i poinformowała o moŜliwościach aplikowania o środki z Europejskiego Funduszu
Społecznego, które w wyniku podpisanej umowy - kontraktu opiewają na kwotę ok. 1 mld 300
mln zł.
Ad pkt. 2
Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
Jadwiga M. Szczypiń przypomniała, Ŝe proponowany porządek obrad został radnym
dostarczony przy zwołaniu sesji. Poinformowała, Ŝe temat „Rozpatrzenie projektu uchwały
w sprawie „ Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Suwałki” ujęty w Planie pracy Rady
do rozpatrzenia w lutym 2015 r. poddany zostanie pod obrady w terminie późniejszym.
Ponadto wniosła do porządku obrad jako pkt 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
wyraŜenia zgody na włączenie do obszaru SSSE gruntów znajdujących się w uŜytkowaniu
wieczystym Fabryki Mebli „Forte” S.A. Pozostałe punkty otrzymały kolejną numerację.
Zapytała, czy radni mają uwagi lub wnioski do porządku obrad.
Radni nie zgłosili uwag i wniosków, wobec powyŜszego został przyjęty następujący
porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu nr IV/2015 sesji Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 stycznia
2015 r.
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4. Przyjęcie Informacji o pracy Prezydenta Miasta Suwałk i wykonaniu uchwał Rady
Miejskiej w Suwałkach od dnia 28 stycznia 2015 roku.
5. Przyjęcie Sprawozdania Miejskiego Rzecznika Konsumentów
z działalności za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r.

w

Suwałkach

6. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr XI/91/2011 Rady Miejskiej
w Suwałkach z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali
mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Suwałki.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Suwałk.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
9. Rozpatrzenie 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.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
11. Interpelacje i zapytania radnych.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
14. Rozpatrzenie 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.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji
Rewizyjnej Rady Miejskiej w Suwałkach.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składów
osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Suwałkach.
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Hanny
na postępowanie dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Kalina” w Suwałkach.

K.

18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budŜecie miasta na 2015 rok.
19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Miasta Suwałki na lata 2015-2030.
20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na włączenie do obszaru
Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej gruntów znajdujących się w uŜytkowaniu
wieczystym Fabryki Mebli „Forte” S.A.
21. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
22. Wnioski i oświadczenia radnych.
23. Zamknięcie obrad.
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Ad pkt. 3
Przyjęcie protokołu nr IV/2015 sesji Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 stycznia
2015 r.
Jadwiga M. Szczypiń poinformowała, iŜ zgodnie z § 46 Statutu Miasta Suwałk protokół
obrad został sporządzony i wyłoŜony do wglądu radnym w Biurze Rady Miejskiej. Radni
mogli
zgłaszać
poprawki
lub
uzupełnienia
do
protokołów
nie
później
niŜ w dniu poprzedzającym sesję Rady Miejskiej, na której następuje przyjęcie protokołu,
czyli w dniu 24 lutego 2015 r.
W wymienionym terminie do treści protokołu radni nie zgłosili poprawek
i uzupełnień, wobec powyŜszego protokół nr IV/2015 obrad Rady Miejskiej w Suwałkach,
został przyjęty.
Ad pkt. 4
Przyjęcie Informacji o pracy Prezydenta Miasta Suwałk i wykonaniu uchwał Rady
Miejskiej w Suwałkach od dnia 28 stycznia 2014 r.
Radni nie zgłosili uwag, w związku z tym Informacja o pracy Prezydenta Miasta
Suwałk i wykonaniu uchwał Rady Miejskiej od dnia 28 stycznia 2015 r., została przyjęta.
Informacja… stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Ad pkt. 5
Przyjęcie Sprawozdania Miejskiego Rzecznika Konsumentów
z działalności za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r.

w

Suwałkach

Przewodnicząca Rady poinformowała, Ŝe Sprawozdanie było przedmiotem obrad Komisji
Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa w dniu 16 lutego br., członkowie komisji nie wnieśli
uwag.
Nie było głosów w dyskusji, w związku z powyŜszym Sprawozdanie Miejskiego Rzecznika
Konsumentów w Suwałkach z działalności za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r.
zostało przyjęte.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Ad pkt. 6
Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr XI/91/2011 Rady Miejskiej
w Suwałkach z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali
mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Suwałki.
Czesław Renkiewicz – Prezydent Miasta Suwałk odczytał wniosek o podjęcie uchwały
- załącznik nr 8 do protokołu.
Dorota Jabłońska – przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa
przedstawiła opinię Komisji
- załącznik nr 9 do protokołu.
Wniosków nie zgłoszono.
Głosowanie nad podjęciem uchwały:
−

za podjęciem

– 20 radnych

− przeciw

– 0,

− wstrzymał się

– 0.
4

Jednogłośnie została podjęta
UCHWAŁA nr V/30/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 25 lutego 2015 r.
zmieniająca uchwałę nr XI/91/2011 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 21 czerwca
2011 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Suwałki
– stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
Ad pkt. 7
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Suwałk.
Czesław Renkiewicz przedstawił wniosek o podjęcie uchwały wraz z autopoprawką
- załącznik nr 11 do protokołu.
Dorota Jabłońska przedstawiła opinię Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa
- załącznik nr 12 do protokołu.
Zdzisław Koncewicz przedstawił opinię Komisji Strategii i Rozwoju Gospodarczego
- załącznik nr 13 do protokołu.
Zdzisław Przełomiec przedstawił opinię Komisji Finansowo -- BudŜetowej
- załącznik nr 14 do protokołu.
Wniosków nie zgłoszono.
Głosowanie nad podjęciem uchwały:
− za podjęciem uchwały głosowało
− przeciw
− wstrzymało się

– 20 radnych,
– 0,
– 0.

Jednogłośnie została podjęta
UCHWAŁA nr V/31/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 25 lutego 2015 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie miasta Suwałk
– stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
Ad pkt. 8
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia
za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

opłaty

Czesław Renkiewicz przedstawił wniosek o podjęcie uchwały wraz z autopoprawką
– załącznik nr 16 do protokołu.
Dorota Jabłońska przedstawiła opinię Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa
– załącznik nr 17 do protokołu.
Zdzisław Koncewicz przedstawił opinię Komisji Strategii i Rozwoju Gospodarczego
- załącznik nr 18 do protokołu.
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Zdzisław Przełomiec przedstawił opinię Komisji Finansowo -- BudŜetowej
- załącznik nr 19 do protokołu.
Zbysław Grajek poinformował, Ŝe wstrzyma się od głosu z uwagi na brak w uchwale jeszcze
jednej kategorii nieruchomości, mianowicie zabudowy szeregowej.
Innych wniosków nie zgłoszono.
Głosowanie nad podjęciem uchwały:
− za podjęciem uchwały głosowało
− przeciw
− wstrzymało się

– 18 radnych,
– 0,
– 1.

Większością głosów została podjęta
UCHWAŁA nr V/32/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 25 lutego 2015 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz ustalenia stawki tej opłaty
- stanowi załącznik nr 20 do protokołu.
Ad pkt. 9
Rozpatrzenie 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.
Czesław Renkiewicz przedstawił wniosek o podjęcie uchwały wraz z autopoprawką
- załącznik nr 21 do protokołu.
Dorota Jabłońska przedstawiła opinię Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa
- załącznik nr 22 do protokołu.
Zdzisław Koncewicz przedstawił opinię Komisji Strategii i Rozwoju Gospodarczego
- załącznik nr 23 do protokołu.
Zdzisław Przełomiec przedstawił opinię Komisji Finansowo -- BudŜetowej
- załącznik nr 24 do protokołu.
Wniosków nie zgłoszono.
Głosowanie nad podjęciem uchwały:
− za podjęciem uchwały głosowało
− przeciw
− wstrzymało się

– 19 radnych,
– 0,
– 0.
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Jednogłośnie została podjęta
UCHWAŁA nr V/33/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 25 lutego 2015 r.
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
- stanowi załącznik nr 25 do protokołu.
Ad pkt. 10.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
Czesław Renkiewicz przedstawił wniosek o podjęcie uchwały wraz z autopoprawką
- załącznik nr 26 do protokołu.
Dorota Jabłońska – przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa
przedstawiła opinię Komisji
- załącznik nr 27 do protokołu.
Zdzisław Koncewicz przedstawił opinię Komisji Strategii i Rozwoju Gospodarczego
- załącznik nr 28 do protokołu.
Zdzisław Przełomiec przedstawił opinię Komisji Finansowo -- BudŜetowej
- załącznik nr 29 do protokołu.
W dyskusji głos zabrał radny Zbigniew R. De – Mezer, poseł Jarosław Zieliński, prezydent
Czesław Renkiewicz i posłanka BoŜena Kamińska. Krytycznie odniesiono się do
przynoszącej wiele problemów samorządom i mieszkańcom ustawy tzw. śmieciowej.
Wniosków nie zgłoszono.
Głosowanie nad podjęciem uchwały:
− za podjęciem uchwały głosowało
− przeciw
− wstrzymało się

– 19 radnych,
– 0,
– 0.

Jednogłośnie została podjęta
UCHWAŁA nr V/34/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 25 lutego 2015 r.
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
- stanowi załącznik nr 30 do protokołu.
Ad pkt. 11
Interpelacje i zapytania radnych.
Dorota Jabłońska – zapytała jak wygląda sprawa proceduralna związana z budową pasa
startowego i sytuacja związana z wykupem gruntu.
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Ponadto zapytała:
- czy znany jest zakres dystrybucji w Suwałkach tzw. dopalaczy,
- czy Miasto planuje utworzyć radę ds. ubogich.
- czy Prezydent Miasta planuje utworzenie w Urzędzie Miejskim komórki do spraw
aplikowania, w imieniu jednostek miejskich, wniosków o środki zewnętrzne,
- czy planowane jest zwiększenie zatrudnienia w Biurze Rady Miejskiej,
- czy w związku z organizacją nowego roku szkolnego i, w świetle zarządzenia prezydenta
o liczebności klas poniŜej 24 uczniów, dyrektorzy szkół będą mogli dzielić klasy na grupy.
Anna Ruszewska zapytała:
- czy Miasto ma zamiar skorzystać ze środków programu „Senior Wigor” na lata 2015 –
2020,
- czy na ul. Nowomiejskiej w okolicach Poradni Psychologicznej- Pedagogicznej planowana
jest rozbudowa parkingu,
- czy podczas oddawania do uŜytku nowych boisk sportowych zwraca się uwagę na ich
bezpieczeństwo. Dotyczy to głównie boisk wielofunkcyjnych przykładowo takich, jakie
funkcjonuje przy Zespole Szkół nr 2. Radna proponowała nowe inwestycje konsultować
z nauczycielami wychowania fizycznego,
- zapytała, jakie kierunki przyjmuje miasto w kontekście liczebności klas i podziału na grupy.
Zdzisław Przełomiec zapytał:
- czy prowadzona jest działalność w kierunku lobbowania na rzecz noszenia znaków
odblaskowych przez pieszych,
- dlaczego coraz mniej jest wydawanych kart rowerowych i motorowerowych,
- czy przewidywane są prace na rzecz sporządzenia raportu o statusie materialnym
mieszkańców. Dane są niezbędne do optymalizacji wydatków na pomoc społeczną.
Zbysław Grajek poprosił o udzielenie odpowiedzi na piśmie na pytania:
- jakie są skutki finansowe i pozafinansowe funkcjonowania w mieście strefy płatnego
parkowania,
- czy istnieją kryteria klasyfikowania dróg do remontu i modernizacji,
- czy znane są załoŜenia organizacyjno – programowe i źródło finansowania Suwalskiego
Blues Festiwalu.
Józef W. Murawko zapytał:
- o podejmowane działania w kierunku poprawy wizerunku StraŜy Miejskiej w Suwałkach,
- czy podjęte zostaną czynności związane z wyłączeniem ze struktur Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej noclegowni i przekazaniem jej do prowadzenia innej instytucji,
- czy miasto zabiega o środki z RPO.
Podziękował za dobrze zorganizowane przez OSiR imprezy sportowe i plenerowe.
Wojciech Pająk zapytał;
- o skutki społeczne napływu migrantów z Ukrainy i czy Miasto jest do tego przygotowane,
- czy istnieje moŜliwość uporządkowania systemu informacji o kursach autobusów PKS
i przewoźników prywatnych.
Andrzej Łuczaj apelował, aby wszelkie decyzje dotyczące spraw organizacyjnych suwalskiej
oświaty przekazywać dyrektorom na piśmie z podaniem do wiadomości radnym, głównie
członkom Komisji Oświaty. Sugerował, aby w kwestii osiąganego poziomu wyników
nauczania w suwalskich szkołach zasięgać opinii u nauczycieli.
Zapytał, jakie są moŜliwości naprawy nierównej kostki brukowej na ul. Kościuszki.
Karol Korneluk zapytał:
- jakie konsekwencje poniosły firmy źle realizujące odbiór odpadów w Suwałkach,
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- o przyczyny braku wszystkich kolorów kontenerów i worków na odpady,
- czy Miasto planuje zrealizować brakującą, zabytkową zabudowę na ul. Kościuszki,
- jak wygląda sytuacja z zabytkowym budynkiem po byłym browarze,
- czy znane są zamierzenia nowego prezesa Parku Naukowo – Technologicznego
w Suwałkach.
Głos zabrał poseł na Sejm RP Jarosław Zieliński i odniósł się do sprawy przewozów
samochodowych informując, Ŝe panujący chaos i dziką konkurencję naleŜy uporządkować
i zapowiedział, Ŝe zwróci się w tej sprawie do samorządu województwa. Zaproponował
pomoc w dokonaniu właściwej analizy i diagnozy w zakresie funkcjonowania oświaty
w Suwałkach.
Jadwiga M. Szczypiń ogłosiła 30 min. przerwę w obradach celem przygotowania
odpowiedzi na interpelacje.
Przerwa 30–minutowa w obradach.
Ad pkt. 12
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych.
Czesław Renkiewicz odczytał wniosek o podjęcie uchwały
– załącznik 31 do protokołu.
Zdzisław Koncewicz – przedstawił opinię Komisji Strategii i Rozwoju Gospodarczego
- załącznik nr 32 do protokołu.
Wniosków nie zgłoszono.
Głosowanie nad podjęciem uchwały:
− za podjęciem uchwały głosowało
− przeciw
− wstrzymało się

– 19 radnych,
– 0,
– 0.

Jednogłośnie została podjęta:
UCHWAŁA nr V/32/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 25 lutego 2015 r.
w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych
– stanowi załącznik nr 33 do protokołu.
Ad pkt. 13
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
Czesław Renkiewicz odczytał wniosek o podjęcie uchwały
– załącznik nr 34 do protokołu.
Zdzisław Koncewicz – przedstawił opinię Komisji Strategii i Rozwoju Gospodarczego
– załącznik nr 35 do protokołu.
Wniosków nie zgłoszono.
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Głosowanie nad podjęciem uchwały:
− za podjęciem uchwały głosowało
− przeciw
− wstrzymało się

– 19 radnych,
– 0,
– 0.

Jednogłośnie została podjęta:
UCHWAŁA nr V/35/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 25 lutego 2015 r.
w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
– stanowi załącznik 36 do protokołu.
Ad pkt. 14
Rozpatrzenie 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.
Czesław Renkiewicz odczytał wniosek o podjęcie uchwały
– załącznik 37 do protokołu.
Zdzisław Koncewicz przedstawił opinię Komisji Strategii i Rozwoju Gospodarczego
– załącznik nr 38 do protokołu.
Zdzisław Przełomiec przedstawił opinię Komisji Finansowo -- BudŜetowej
– załącznik nr 39 do protokołu.
Wniosków nie zgłoszono.
Głosowanie nad podjęciem uchwały:
− za podjęciem uchwały głosowało
– 19 radnych,
− przeciw
– 0,
−
wstrzymało się
– 0.
Jednogłośnie została podjęta:
UCHWAŁA nr V/37/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 28 stycznia 2015 r.
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
– stanowi załącznik nr 40 do protokołu.
Ad pkt.15
Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji
Rewizyjnej Rady Miejskiej w Suwałkach.
Przewodnicząca Rady poinformowała, Ŝe w związku z prośbą radnego Józefa W. Murawko
o wyłączenie ze składu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Suwałkach zachodzi
konieczność zmiany w uchwale nr II/5/2014 z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie powołania
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Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Suwałkach zmienionej uchwałą nr IV/27/2015 z dnia
28 stycznia 2015 r. Stąd stosowny projekt uchwały.
Wniosków nie zgłoszono.
Głosowanie nad podjęciem uchwały:
− za podjęciem uchwały głosowało
– 19 radnych,
− przeciw
– 0,
− wstrzymało się
– 0.
Jednogłośnie została podjęta:
UCHWAŁA nr V/38/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 25 lutego 2015 r.
w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Suwałkach
– stanowi załącznik nr 41 do protokołu.
Ad pkt. 16
Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składów
osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Suwałkach.
Przewodnicząca Rady poinformowała, Ŝe w związku z prośbą radnego Józefa W. Murawko
o skierowanie do pracy w Komisji Kultury Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Suwałkach
zachodzi konieczność zmiany uchwały nr II/7/2014 z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie
ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Suwałkach zmienionej
uchwałą nr IV/28/2015 z dnia 28 stycznia 2015 r. Stąd stosowny projekt uchwały.
Wniosków nie zgłoszono.
Głosowanie nad podjęciem uchwały:
− za podjęciem uchwały głosowało
–19 radnych,
− przeciw
– 0,
− wstrzymało się
– 0.
Jednogłośnie została podjęta:
UCHWAŁA nr V/39/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia lutego 2015 r.
w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Suwałkach
– stanowi załącznik nr 42 do protokołu.
Ad pkt. 17
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Hanny
na postępowanie dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Kalina” w Suwałkach.

K.

Zbigniew R. De -Mezer przedstawił opinię Komisji Rewizyjnej
– załącznik nr 43 do protokołu.
Wniosków nie zgłoszono.
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Głosowanie nad podjęciem uchwały:
− za podjęciem uchwały głosowało
– 18 radnych,
− przeciw
– 0,
− wstrzymało się
– 1 radny.
Większością głosów została podjęta:
UCHWAŁA nr V/40/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia lutego 2015 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi Hanny K. na postępowanie dyrektora Domu Pomocy
Społecznej „Kalina” w Suwałkach.
– stanowi załącznik nr 44 do protokołu.
Ad pkt. 18.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budŜecie miasta na 2015 rok.
Czesław Renkiewicz odczytał wniosek o podjęcie uchwały
– załącznik 45 do protokołu.
Zdzisław Przełomiec przedstawił opinię Komisji Finansowo – BudŜetowej
– załącznik nr 46 do protokołu.
Andrzej Łuczaj zabrał głos w dyskusji i zapytał o szczegóły związane z zaciąganiem kredytu
na inwestycje wskazane przez prezydenta. Prezydent przedstawił informacje uzasadniające
konieczność m.in. remontu ulic, budowy ciągu drogowego tzw. trasy wschodniej, oświetlenia.
Stwierdził, Ŝe w związku z tym naleŜy ubiegać się o dodatkowe środki z Urzędu
Marszałkowskiego z udziałem środków własnych.
Wniosków nie zgłoszono.
Głosowanie nad podjęciem uchwały:
− za podjęciem uchwały głosowało
– 19 radnych,
− przeciw
– 0,
− wstrzymało się
– 0.
Jednogłośnie została podjęta:
UCHWAŁA nr V/41/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia lutego 2015 r.
w sprawie zmian w budŜecie miasta na 2015 rok
– stanowi załącznik nr 47 do protokołu.
Ad pkt. 19
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta Suwałki na lata 2015-2030.
Czesław Renkiewicz odczytał wniosek o podjęcie uchwały
– załącznik nr 48 do protokołu.
Zdzisław Przełomiec przedstawił opinię Komisji Finansowo-- BudŜetowej
- załącznik nr 49 do protokołu.
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Wniosków nie zgłoszono.
Głosowanie nad podjęciem uchwały:
− za podjęciem uchwały głosowało
– 19 radnych,
− przeciw
– 0,
− wstrzymało się
– 0.
Jednogłośnie została podjęta:
UCHWAŁA nr V/42/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 25 lutego 2015 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Suwałki na lata 2015 2030
- stanowi załącznik nr 50 do protokołu.
Ad pkt. 20
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na włączenie do obszaru
Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej gruntów znajdujących się w uŜytkowaniu
wieczystym Fabryki Mebli „Forte” S.A.
Czesław Renkiewicz odczytał wniosek o podjęcie uchwały
– załącznik nr 51 do protokołu.
Zdzisław Koncewicz przedstawił opinię Komisji Strategii i Rozwoju Gospodarczego
– załącznik nr 52 do protokołu.
Wniosków nie zgłoszono.
Głosowanie nad podjęciem uchwały:
− za podjęciem uchwały głosowało
– 19 radnych,
− przeciw
– 0,
− wstrzymało się
– 0.
Jednogłośnie została podjęta:
UCHWAŁA nr V/43/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 25 lutego 2015 r.
w sprawie wyraŜenia zgody na włączenie do obszaru Suwalskiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej gruntów znajdujących się w uŜytkowaniu wieczystym Fabryki Mebli
„Forte” S.A.
– stanowi załącznik nr 53 do protokołu.
Ad pkt. 21
Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Głos zabrała BoŜena Kamińska posłanka na Sejm RP. Odniosła się do zapytania Zbysława
Grajka dotyczącego Blues Festiwalu i poinformowała, Ŝe dotacja miasta w wysokości 500
tys. zł jest niewystarczająca, brakuje środków na pokrycie co najmniej 50% kosztów.
Pozyskiwanie sponsorów trwa. Program wydarzenia jest ustalony, umowy z gwiazdami,
oprócz jednej, są podpisane i opiewają na kwotę 500 tys. zł. W priorytetach dotacji
z ministerstwa było promowanie kultury polskiej i z uwagi na to festiwal nie dostał
dofinansowania.
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Posłanka odniosła się do wypowiedzi radnego Grzegorza Gorlo, który zadał na sesji
w styczniu br. pytania związane z jej urlopem i godzinami pracy. Poinformowała, Ŝe radny
nie posiadał Ŝadnych uprawnień i kompetencji, aby ingerować w pracę posła. Apelowała
o nieprzekraczanie kompetencji przez radnych i Radę Miejską.
Posłanka poinformowała, Ŝe niedawno powołany na stanowisko prezesa Parku Naukowo Technologicznego w Suwałkach Cezary Cieślukowski powołany został na stanowisko
wiceministra resortu zdrowia.
Odpowiedzi, na zadane przez radnych zapytania i interpelacje, udzielił Czesław Renkiewicz
– Prezydent Miasta Suwałk oraz wskazane przez niego osoby.
Dorotę Jabłońską poinformował, Ŝe w kwestii pozyskania gruntów pod budowę pasa
startowego trwają uzgodnienia wojewody podlaskiego z MON w kwestii, czy grunty, które
Miasto chce pozyskać pod budowę pasa w ramach zamiany na grunty komunalne będą
potrzebne do celów obronności kraju. Pozytywna opinia MON przyspieszy planowane
działania.
- W sprawie dopalaczy poinformował, Ŝe podczas posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa
i Porządku temat był relacjonowany przez nadzorujące słuŜby i, z uwagi na bezpieczeństwo,
odpowiedź będzie udzielona na piśmie.
- Utworzenie rady ds. ubogich Prezydent uznał za pomysł nowatorski, przyjął, ale nie
podejmuje się realizacji.
- Wyodrębnienie nowej komórki ds. pozyskiwania środków uznał za zbędne, z uwagi
na funkcjonujący juŜ w strukturach urzędu wydział zajmujący się projektami tzw. twardymi.
Wystarczyłoby zwiększyć zatrudnienie i zadania o przygotowywanie projektów miękkich.
Nie przewiduje natomiast zwiększenia zatrudnienia w Biurze Rady Miejskiej.
- W odniesieniu do spraw oświatowych poinformował, Ŝe działania w kierunku ograniczania
ilości uczniów klas zastosowano w ślad za wnioskiem radnych. Odnośnie podziału klas na
grupy, nie było ze strony prezydenta Ŝadnej decyzji. Skutkiem ograniczenia liczebności klas
do 20 uczniów jest wydatek rzędu 11 mln zł. Zastosowanie podziału takich klas na grupy,
to kolejne 2 mln zł. Działania w jedną, czy drugą stronę powodują dyskusje wśród
nauczycieli. Prezydent przedstawił obecny stan w suwalskiej oświacie tj. liczba uczniów
zmniejsza się, nie wykonuje się jednak Ŝadnych ruchów kadrowych i w sieci szkół.
W konsekwencji wydatki na oświatę wzrastają, a subwencja spada. W odniesieniu
do zastosowania podziału klas na grupy, prezydent zapowiedział pozostawienie decyzji
dyrektorom szkół. Z uwagi na konieczność opracowania nowej strategii rozwoju oświaty
Prezydent zapowiedział prace nad analizą diagnozą suwalskiej oświaty.
Annę Ruszewską, w odpowiedzi na zapytania poinformował, Ŝe Miasto będzie ubiegać się
o dofinansowanie w ramach projektu „Senior Wigor”, szczególnie zabiegając o środki na
uruchomienie ośrodków dziennego pobytu dla seniorów.
Zdzisława Przełomca poinformował, Ŝe zachęcanie dzieci do noszenia znaczków
odblaskowych naleŜy do obowiązków szkół. Podobnie jest ze szkoleniem z zakresu ruchu
drogowego dla rowerzystów i posiadaczy motorowerów. Miasto posiada miasteczka ruchu
drogowego, gdzie mogą odbywać się szkolenia i egzaminy na karty rowerowe
i motorowerowe. W ramach wychowania komunikacyjnego zadaniem szkoły jest
przeprowadzenie szkolenia, egzaminu i wydanie karty uprawniającej do kierowania rowerem
czy motorynką.
- W kwestii raportu o zamoŜności mieszkańców poinformował, Ŝe Miasto takiego dokumentu
nie posiada. Nie mniej jednak dostępne są dane statystyczne, z których pewne wnioski, idące
w kierunku aktywizacji bezrobocia, moŜna wysnuć. Zaznaczył, Ŝe jest potrzeba publicznej
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dyskusji na temat aktywizacji osób bezrobotnych w kontekście pomocy społecznej
i oferowanych na rynku miejsc pracy.
Józefa W. Murawko poinformował, Ŝe rozwaŜane jest wyodrębnienie noclegowni ze struktur
MOPS, która fizycznie funkcjonuje w Izbie Wytrzeźwień. W opracowaniu jest koncepcja
innego funkcjonowania Izby Wytrzeźwień, w tym i noclegowni. Jest wiele kwestii
do rozwaŜenia, głównie finansowych, ale juŜ wkrótce projekt będzie gotowy.
Poinformował, Ŝe Miasto przygotowuje się do aplikowania w ramach RPO, w szczególności
w zakresie środków na remonty dróg.
Wojciecha Pająka poinformował odnośnie zatrudnienia ludności ukraińskie, Ŝe na terenie
miasta zatrudnionych jest około 50 osób. Na ten moment nie ma problemu migracji
społecznej, która być moŜe zaistnieje. Prezydent zadeklarował przyjęcie jednej rodziny,
zabezpieczenie jej mieszkania i pracy.
Łukasz Kurzyna odniósł się do:
- parkingów na ul Nowomiejskiej – poinformował, Ŝe w ramach planów przebudowy nie
przewiduje się dodatkowych miejsc postojowych w bezpośrednim sąsiedztwie Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej. Przewidziane są natomiast w innych rejonach tej samej ulicy.
W okolicznościach wyasygnowania wolnych środków moŜliwe będzie zwiększenie o kilka
miejsc postojowych, na parkingu, na terenie poradni.
- Nawierzchnia boiska przy ZS nr 2 została zaplanowana w uzgodnieniu z dyrekcją szkoły,
jako boisko wielofunkcyjne do gry w piłkę siatkową i ręczną. Wykorzystywanie boiska
do gry w piłkę noŜną moŜe być problematyczne. Z reguły boiska wielofunkcyjne nie
są najlepsze do gry w piłkę noŜną. Kurzyna stwierdził, Ŝe podczas planowania kaŜdego biska
prowadzone są konsultacje i uzgodnienia z dyrektorami szkół.
- Dworzec autobusowy stanowi własność miasta w uŜyczeniu dla PKS, część terenu jest
w zarządzie PKS. Zgodnie z obowiązującym prawem PKS przedstawił Miastu warunki
gospodarowania dworcem, plus stawki dla korzystających z niego innych przewoźników.
Przewoźnicy nie chcą ponosić tych opłat, w związku z powyŜszym przystankami są inne
miejsca, tańsze. Miasto w ramach pomocy podróŜnym moŜe szukać miejsca na umieszczenie
wspólnej informacji o kursach realizowanych przez róŜnych przewoźników. Natomiast nie ma
narzędzia, aby wpłynąć na godziny kursów i ich kierunki.
- Remont ulicy Kościuszki w obecnej sytuacji jest niemoŜliwy z uwagi na fakt, Ŝe jest to
inwestycja po gwarancji, a naprawa nierównej nawierzchni wiąŜe się ze zdjęciem kostki
i ułoŜeniem nowej.
- Konsekwencją źle realizowanego zdania odbioru odpadów są nałoŜone kary na kwotę ok.
70 tys. zł.
- Fakt braku pojemników na odpady winien być zgłaszany przez kierownika osiedla do firmy
bądź do urzędu. Brak worków moŜna zgłaszać do urzędu bądź do firmy obsługującej.
- Działka przy ul. Kościuszki 80 stanowi własność prywatną. W wyniku zaistniałego
zagroŜenia katastrofą budowlaną nadzór budowlany wstrzymał budowę. W mediach pojawiło
się ogłoszenie o sprzedaŜy nieruchomości.
- Prywatny właściciel obiektów po byłym browarze chciał oczyścić teren z zabudowy,
co w części zostało zrealizowane. Dwa pozostałe budynki, w tym główny, to obiekty
zabytkowe. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje zagospodarowanie
tego terenu pod usługi publiczne – tu w kierunku rozwoju PWSZ, bądź na cele mieszkaniowe.
Jednak z uwagi na trudny kontakt z właścicielem obiektów, na dzień dzisiejszy, nie ma
aktualnych informacji. Miejski Konserwator Zabytków podejmuje działania w kierunku
wyegzekwowania od właściciela obiektów ich właściwego zabezpieczenia.
Komendant StraŜy Miejskiej podziękował za dane zaufanie i przekazane przeświadczenie,
Ŝe StraŜ Miejska jest potrzebna, aby dbać o czystość i porządek w mieście. StraŜ rocznie
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dokonuje blisko 5 tys. interwencji. Dostosowała godziny pracy do potrzeb konkretnych
rejonów miasta. StraŜnikom przydzielone zostały rejony do realizacji zadań, co powoduje,
Ŝe straŜnik jest bliŜej mieszkańca.
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dodał, Ŝe dokumentacja związana z budową
kamienicy przy ul. Kościuszki 80 jest w trakcie analizy. JuŜ moŜna stwierdzić, Ŝe sąsiadujące
budynki będą zabezpieczone i od właściciela zaleć będą dalsze kroki w kwestii
zagospodarowania nieruchomości. Inspektor poinformował równieŜ, Ŝe budynki wokół
browaru są zabezpieczone i nie stanowią zagroŜenia.

Ad pkt. 22
Wnioski i oświadczenia radnych.
Przewodnicząca zaprosiła radnych do udziału w odbywającym się w Poznaniu Kongresie
XXV- lecia Samorządu Terytorialnego. Zaprosiła do udziału w audycjach radiowych, które
odbywają się w trzeci piątek miesiąca oraz do składania rekomendacji usprawniających pracę
Rady.
Józef W. Murawko wnioskował o zakup samochodu na potrzeby StraŜy Miejskiej.
Zbysław W. Grajek, jako członek senatu PWSZ poinformował, Ŝe uczelnia nie zasłania się
brakiem środków na zakup nieruchomości po byłym browarze tylko ma problemy z ich
pozyskaniem z ministerstwa.
Ad pkt. 23
Zamknięcie obrad.
Jadwiga M. Szczypiń poinformowała, Ŝe najbliŜsza sesja przewidziana jest na dzień
25 marca 2015 r. o godz. 1000 w sali konferencyjnej nr 26 Urzędu Miejskiego
w Suwałkach przy ulicy Mickiewicza 1.
Kończąc V sesję Rady Miejskiej serdecznie podziękowała przybyłym za uczestnictwo
w sesji, a radnym za aktywny udział w obradach oraz zamknęła obrady.
Na tym protokół zakończono.
Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Suwałkach
Jadwiga Mariola Szczypiń
Protokół sporządziła:
ElŜbieta Bogdan
Inspektor w Biurze Rady Miejskiej
Urzędu Miejskiego w Suwałkach
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