Protokół nr 4/2015
posiedzenia Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Suwałkach
odbytego w dniu 16 lutego 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/

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

− przewodnicząca Komisji,

Nieobecny: Kamil Lauryn.
W posiedzeniu udział wzięli:
1/ Czesław Renkiewicz
2/ Łukasz Kurzyna
3/ Eugeniusz D. Przybysz
4/ Teresa Mazur
5/ Jarosław Lebiediew

− Prezydent Miasta Suwałk,
− Zastępca Prezydenta Miasta Suwałk,
– naczelnik Wydz. OSGK,
– Miejski Rzecznik Konsumentów,
– Dyrektor ZBM.

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 j następujący porządek posiedzenia:
1.

Przyjęcie protokołu nr 3/2015 posiedzenia Komisji Spraw Społecznych
i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 19 stycznia 2015 r.

2.

Przyjęcie Sprawozdania Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Suwałkach
z działalności za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r.

3.

Zaopiniowanie 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.

4.

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Suwałk.

5.

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

6.

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.

7.

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie
odpadami
komunalnymi
składanej
przez
właściciela
nieruchomości.
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8.

Wypracowanie stanowiska w sprawie wniosku złoŜonego przez Związek Pamięci
Ofiar Obławy Augustowskiej 1945 z siedzibą w Augustowie.

9.

Wolne wnioski.

Ad pkt. 1
Przyjęcie protokołu nr 3/2014 posiedzenia Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa
Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 19 stycznia 2015 r.
Dorota A. Jabłońska poinformowała, Ŝe do protokołu nr 3/2014 z posiedzenia Komisji
Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 19 stycznia 2015 r.
nie wniesiono uwag, wobec czego stwierdziła, Ŝe protokół został przyjęty przez Komisję.
Ad pkt. 2
Przyjęcie Sprawozdania Miejskiego Rzecznika Konsumentów
z działalności za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

w

Suwałkach

Zbysław W. Grajek zapytał o problemy zgłaszane najczęściej przez mieszkańców.
Teresa Mazur odpowiedziała, Ŝe mieszkańcy najczęściej zgłaszają sprawy proste dotyczące odzieŜy
i obuwia, z których ok. 80%, jest zasadna, z tego ok. 70% jest pozytywnie załatwiona, reszta
kierowana jest do sądów lub następuje rezygnacja. Problem stanowią wszelkiego rodzaju umowy
podpisane na pokazach. Nie wszystkie sprawy rozwiąŜe rzecznik i wtedy są one kierowane do sądów.

Sławomir J. Szeszko zapytał o współpracę z Państwowa Inspekcją Handlową.
Teresa Mazur odpowiedziała, Ŝe do kompetencji PIH naleŜą głównie mediacje.

Bogdan Bezdziecki zapytał, czy w lokalnych mediach moŜna informować o nieuczciwych
firmach.
Wojciech Pająk zaproponował szkolenia dla osób ze stowarzyszenia III wieku.
Teresa Mazur odpowiedziała, Ŝe media tego nie wymienią nazwy firm nieuczciwych.
Poinformowała, Ŝe wcześniej były prowadzone zajęcia w szkole dla młodzieŜy i szkolenia dla
seniorów w urzędzie.

Członkowie Komisji nie zgłosili uwag i wniosków, wobec czego Sprawozdania
Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Suwałkach z działalności za okres od 1 stycznia do
31 grudnia 2014 r., zostało przyjęte.
Ad pkt. 3
Zaopiniowanie 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.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Jarosław Lebiediew poinformował, Ŝe przedłoŜony projekt uchwały uwzględnia zmiany
wynikające z doświadczeń i praktyki w stosowaniu przez ZBM uchwały w dotychczasowym
brzmieniu. W projekcie uchwały zawarto propozycje zmian w obowiązujących kryteriach
związanych z obejmowanymi lokalami komunalnymi oraz przywracania tytułów prawnych
do zajmowanych lokali. Obecnie mamy dwa kryteria, tzn. dochodowe i metraŜowe.
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Proponuje się zwiększenie kryterium metraŜowego w odniesieniu do osób niepełnosprawnych
poruszających się na wózku i osieroconych dzieci.
Przekazał, Ŝe wniosek moŜe złoŜyć kaŜdy, otrzymać lokal moŜe tylko spełniający kryteria.
MoŜliwości otrzymania lokalu komunalnego są ograniczone. Istotne znaczenie ma opinia
społecznej komisji rozpatrującej złoŜone wnioski.
Zbysław W. Grajek, Józef W. Murawko i Wojciech Pająk oraz Czesław Renkiewicz
i Jarosław Lebiediew dyskutowali nad kryteriami przydziału mieszkań komunalnych oraz
ich wtórnym obrotem, wyrokami sądowymi przyznającymi lokale socjalne, niszczeniem
lokali komunalnych i eksmisjach, przywracaniu tytułów prawnych do zajmowanych lokali
oraz o budownictwie w ramach TBS.
Członkowie Komisji nie zgłosili wniosków i przystąpili do głosowania.
Głosowanie nad projektem uchwały:
za pozytywną opinią głosowało
przeciw
wstrzymało się od głosu

– 7 radnych,
– 0,
– 0.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt 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.
Opinia Komisji stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Ad pkt. 4
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Suwałk.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Dariusz Przybysz poinformował, Ŝe główną zmianą wprowadzoną w projekcie uchwały jest
przyznanie dodatkowego pojemnika na popiół tym podmiotom, które go wytwarzają.
Członkowie nie zgłosili wniosków i przystąpili do głosowania.
Głosowanie nad projektem uchwały wraz z autopoprawkami:
za pozytywną opinią głosowało
– 7 radnych,
przeciw
– 0,
wstrzymało się od głosu
– 0.
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Suwałk.
Opinia Komisji stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Ad pkt. 5
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Dariusz Przybysz zreferował wprowadzone zmiany, przedstawione w uzasadnieniu do
projektu uchwały.
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Zbysław W. Grajek oraz Czesław Renkiewicz i Dariusz Przybysz dyskutowali nad
zasadnością przyjęcia w § 2 projektu uchwały zróŜnicowania dotyczącego budownictwa
jedno i wielorodzinnego i braku ujęcia kategorii zabudowy wielorodzinnej w zabudowie
szeregowej.
Członkowie Komisji nie zgłosili wniosków i przystąpili do głosowania.
Głosowanie nad projektem uchwały:
– 7 radnych,
za pozytywną opinią głosowało
przeciw
– 0,
wstrzymało się od głosu
– 0.
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyboru
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej
opłaty.
Opinia Komisji stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Ad pkt. 6
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 9 do protokołu.
Dariusz Przybysz zreferował wprowadzone zmiany, przedstawione w uzasadnieniu do
projektu uchwały.
Zbysław W. Grajek, Józef W. Murawko, Bogdan Bezdziecki oraz Czesław Renkiewicz
i Dariusz Przybysz dyskutowali na temat organizacji i terminów odbioru odpadów
komunalnych, w tym odpadów po rozbiórkach budowlanych i styropianu.
Członkowie Komisji nie zgłosili wniosków i przystąpili do głosowania.
Głosowanie nad projektem uchwały:
za pozytywną opinią głosowało
– 7 radnych,
przeciw
– 0,
– 0.
wstrzymało się od głosu
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 10 do protokołu.
Ad. pkt. 7
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 11 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.
Poinformował, Ŝe nowe deklaracje będą składać tylko osoby ubiegające się o zwolnienia.
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Członkowie Komisji nie zgłosili wniosków i przystąpili do głosowania.
Głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały:
za pozytywną opinią głosowało
– 7 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 12 do protokołu.
Ad. pkt. 8
Wypracowanie stanowiska w sprawie wniosku złoŜonego przez Związek Pamięci Ofiar
Obławy Augustowskiej 1945 z siedzibą w Augustowie.
Wniosek stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
Członkowie Komisji w dyskusji zastanawiali się nad celowością powołania zespołu lub
komisji do nazewnictwa placów i rond. Po dyskusji zajęli stanowisko w sprawie wniosku
złoŜonego przez Związek Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej 1945 z siedzibą
w Augustowie i przez aklamację pozytywnie opiniowali następujące propozycje:
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 budową pomnika – instalacji przestrzennej z symbolem „Polski
Walczącej”.
Komisja pozytywnie zaopiniowała stanowisko w sprawie wniosku złoŜonego przez
Związek Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej 1945 z siedzibą w Augustowie
Stanowisko Komisji stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
Ad. pkt. 9
Wolne wnioski.
Wniosków nie zgłoszono.
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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