IV sesja Rady Miejskiej w Suwałkach - 28 stycznia 2015 r.
Dorota Jabłońska zapytała o sposób wynagradzania nauczycieli za godziny doraźnego
zastępstwa, szczególnie dotyczący kadry kierowniczej. Zwróciła uwagę na niespójność zapisów
pomiędzy art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela i Regulaminem wynagradzania nauczycieli w
Suwałkach, która polega na tym, Że karta przewiduje wynagrodzenie wszystkim
nauczycielom, a w regulaminie wyłącza się kadrę kierowniczą. Poprosiła o interpretację
prawną, którą należy przekazać wszystkim dyrektorom jednostek oświatowych. Zapytała
również o to;
- czy w umowie zawartej z kancelarią prawną jest punkt dotyczący obsługi radnych Rady
Miejskiej w Suwałkach,
- czy jest możliwość uzyskania porozumienia z właścicielami działek przyległych do drogi
wiodącej od ul. Reja, wzdłuż szpitala, w kierunku szpitala psychiatrycznego. Droga jest
bardzo niebezpieczna, a dzięki pozyskaniu dodatkowego terenu istniałaby możliwość
poszerzenia ulicy,
- czy w aptekach funkcjonujących w mieście są problemy z zaopatrzeniem w leki, szczególnie
związane z leczeniem chorych na cukrzycę, serce i chorobę Parkinsona. Poprosiła o
zdiagnozowanie problemu.
Ponadto, w ślad za monitem medialnym, zapytała o zasady wynagradzania w spółkach
miejskich.
Zapytała o wysokość budżetu zaplanowanego na realizację Suwalskiego Blues Festiwalu, w
związku z doniesieniami o brakach dotacji ze środków zewnętrznych.
W związku z doniesieniami medialnymi oraz pojawiającą się korespondencją zapytała, jak
wygląda sprawa związana z terminami realizacji obwodnicy Suwałk.
Prezydent Miasta Czesław Renkiewicz odpowiedział:
w sprawie kontrowersyjnych zapisów dotyczących wynagradzania za godziny zastępstw
doraźnych poinformował, że Miasto wystąpi do ministerstwa z prośbą o konkretną interpretację
zapisów w Karcie Nauczyciela. Uczyni to jeszcze przed zmianą Regulaminu wynagradzania
nauczycieli i ustaleniem wytycznych do organizacji nowego roku szkolnego.
- Obsługa prawna radnych może odbywać się za pośrednictwem Biura Rady Miejskiej.
- Zmiany na wskazanym, niebezpiecznym odcinku drogi przy szpitalu są możliwe jedynie po zmianie
planu zagospodarowania przestrzennego w tym rejonie. Pozwoli to na uregulowanie spraw
związanych z komunikacją pomiędzy funkcjonującymi tam jednostkami i właścicielem drogi, tj.
Wyższą Szkołą Suwalsko – Mazurską. Prezydent zobowiązał Straż Miejską do częstych
kontroli, głównie prawidłowości parkowania samochodów.

– W kwestii ewentualnych braków leków w aptekach i hurtowniach zostanie wystosowane
stosowne pismo z prośbą o informację.
- W sprawie wynagrodzenia członków rad nadzorczych i członków zarządów - w związku z
przeprowadzoną wcześniej, w samorządach kontrolą NIK, Prezydent podjął decyzję o
uregulowaniu sprawy stosownym Zarządzeniem Prezydenta Miasta Suwałk. Określa ono
wynagrodzenie przewodniczącego i członków rady nadzorczej. Prezydent dokonał
ubruttowienia i małego podwyższenia wynagrodzeń. W kwestii wynagrodzeń członków zarządów
spółek jest różnie, są stosowane widełki w zależności od wielu czynników i specyfiki spółki. Nie
ma sytuacji, Że prezes zarabia więcej, niż organ wykonawczy. Stwierdził, Że sprawa jest
uregulowana w granicach rozsądku. Poinformował również, Że w BIP będą zamieszczone wszystkie
umowy.
- Budżet na VIII Suwalski Blues Festiwal został zapisany w budżecie miasta na 2015 r. Jest to kwota
500 tys. zł. Nie ma jeszcze rozstrzygnięcia wniosków o dofinansowanie imprezy przez Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Środki Miasta są zdecydowanie za małe, pozyskanie od
sponsorów nie daje oczekiwanego rezultatu. Prezydent zapowiedział rozmowy z samorządem
województwa w kierunku ustanowienia go współorganizatorem festiwalu.
- Sprawa budowy obwodnicy jest pilnie śledzona przez władze miasta. Terminy budowy
suwalskiej obwodnicy stają się zagrożone z uwagi na fakt ponownego projektowania
obwodnicy. Z informacji wynika, Że obwodnicę należy przeprojektować z uwagi na
zastosowanie innej nawierzchni - betonowej. To spowodowało przesunięcie terminu
zrealizowania budowy. Mimo prowadzonych rozmów z pracownikami oddziału Generalnej
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Białymstoku Prezydent wystąpił na piśmie do dyr.
Jerzego Doroszkiewicza z zapytaniem o obecną sytuację związaną z budową obwodnicy, dając
pismo do wiadomości m.in. ministra, GDDKiA i posłów. Pismo zwrotne określa terminy
wykonania inwestycji tj. IV kwartał 2018 r. Prezydent przypomniał, Że środki na inwestycję
zostały zabezpieczone, a zadanie zapisane w Strategii budowy dróg i autostrad do 2030 r., na liście
podstawowej. Wydaje się, Że wszystko powinno przebiegać bez zastrzeżeń. Społeczny Komitet
Budowy Obwodnicy w Suwałkach wystąpił z zaproszeniem dyr. Doroszkiewicza, na spotkanie w
Suwałkach. Prezydent deklarował, Że będzie na bieżąco informował o wszystkich decyzjach
związanych z tak ważną dla mieszkańców inwestycją

