Protokół nr 6/2015
posiedzenia Komisji Finansowo-Budżetowej Rady Miejskiej w Suwałkach
odbytego w dniu 19 marca 2015 r. w godz. 1600 – 1720 w sali nr 26
Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1.

Obecni na posiedzeniu członkowie Komisji:
1/
2/
3/
4/
5/
6/
7/
8/

Zdzisław Przełomiec – przewodniczący Komisji,
Wojciech Malesiński – wiceprzewodniczący Komisji,
Zbigniew Roman De-Mezer,
Grzegorz Gorlo,
Zdzisław Koncewicz,
Karol Korneluk,
Anna Ruszewska,
Andrzej Turowski.

W posiedzeniu udział wzięli:
1/
2/
3/
4/
5/
6/
7/
8/

Czesław Renkiewicz – Prezydent Miasta Suwałk,
Łukasz Kurzyna – Zastępca Prezydenta Miasta,
Wiesław Stelmach – Skarbnik Miasta,
Jadwiga Mariola Szczypiń- Przewodnicząca Rady Miejskiej w Suwałkach
Honorata Rudnik – naczelnik Wydz. S,
Eugeniusz D. Przybysz – naczelnik Wydz. OSGK,
Małgorzata Włoskowska –naczelnik Wydz. AGP,
Andrzej Kordowski – kierownik Referatu Geodezji i Rolnictwa.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Posiedzeniu przewodniczył Zdzisław Przełomiec, który powitał zebranych i nadmienił,
że porządek posiedzenia wraz z materiałami został przesłany członkom komisji.
Przewodniczący wprowadził do porządku posiedzenia punkt 2 pn. „Rozpatrzenie projektu
uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet radnym Rady Miejskiej w Suwałkach oraz
rozliczania kosztów podróży służbowych.”. Kolejny punkt w konsekwencji uległ
przesunięciu o jeden.
Radni nie wnieśli uwag i przyjęli następujący porządek:
1. Przyjęcie protokołu nr 5/2015 posiedzenia Komisji Finansowo- Budżetowej
Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 19 lutego 2015 r.
2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet radnym
Rady Miejskiej w Suwałkach oraz rozliczania kosztów podróży służbowych.
3. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Suwałkach
za 2014 r.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla
miasta Suwałki.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia zadań Miasta Suwałki
realizowanych w roku 2015 ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych.

6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie
działań zmierzających do połączenia jednoosobowych spółek Gminy Miasto
Suwałki, działających pod firmami Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
w Suwałkach Sp. z o. o. i Targowiska Miejskie Sp. z o. o. w Suwałkach oraz na
połączenie tych spółek.
7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu w kwartale pomiędzy ulicami
Lotniczą, Powstańców Wielkopolskich, Mariana Buczka i byłą bocznicą
kolejową w Suwałkach.
8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia inkasenta i wysokości
wynagrodzenia za inkaso opłaty targowej.
9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego.
10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015
rok.
11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Miasta Suwałki na lata 2015-2030.
12. Wolne wnioski.
Ad pkt. 1
Przyjęcie protokołu nr 5/2015 posiedzenia Komisji Finansowo – Budżetowej Rady
Miejskiej w Suwałkach z dnia 19 marca 2015 r.
Zdzisław Przełomiec zapytał radnych o uwagi i wnioski do protokołu nr 5/2015.
Nie zgłoszono uwag, wobec czego stwierdził, że protokół został przyjęty przez Komisję i jest
do wglądu w Biurze Rady Miejskiej.
Ad pkt. 2
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet radnym Rady
Miejskiej w Suwałkach oraz rozliczania kosztów podróży służbowych.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Przewodnicząca Jadwiga Szczypiń poinformowała, iż zasadniczym, nowym elementem jest
zmiana podstawy kształtowania diet radnym Rady Miejskiej w Suwałkach. Inna jest również
procentowa wartość, jaka przypisana byłaby radnym, członkom doraźnej komisji, oraz
członkom zespołu kontrolnego Komisji Rewizyjnej. Podstawą diety będzie najniższe,
minimalne wynagrodzenie. Intencją tej uchwały jest chęć kształtowania diet w oparciu
o przesłanki wynikające z pełnionych funkcji oraz wykonywania zadań zleconych przez
Radę.
Członkowie Komisji nie zgłosili wniosków i uwag, wobec czego przystąpili do głosowania.
Głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały:
za pozytywną opinią głosowało
– 7 radnych,
przeciw
– 0,
wstrzymało się od głosu
– 0.
(Nieobecna na głosowaniu - Anna Ruszewska).
Komisja jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia
wysokości diet radnym Rady Miejskiej w Suwałkach oraz rozliczania kosztów podróży
służbowych.
Opinia Komisji stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ad pkt. 3
Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Suwałkach za 2014 r.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Czesław Renkiewicz tytułem wstępu powiedział, iż realizacja programu przebiegała
sprawnie, bez zakłóceń.
Członkowie nie wnieśli uwag i wniosków do przedłożonego materiału. Sprawozdanie
z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Przeciwdziałania Narkomanii w Suwałkach za 2014 r. zostało przyjęte.
Ad pkt. 4
Zaopiniowanie projektu uchwały przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta
Suwałki.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Czesław Renkiewicz podkreślił bardzo ważną rolę, jaką ogrywa Program gospodarki
niskoemisyjnej. Stanowi on podstawę aplikowania o środki zewnętrzne na liczne działania,
które zamierza podjąć Urząd Miejski w Suwałkach na rzecz poprawy ochrony środowiska.
Członkowie Komisji nie zgłosili wniosków i uwag, wobec czego przystąpili do głosowania.
Głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały:
za pozytywną opinią głosowało
– 8 radnych,
przeciw
– 0,
wstrzymało się od głosu
– 0.
Komisja jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia
przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Suwałki.
Opinia Komisji stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Ad pkt. 5
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia zadań Miasta Suwałki
realizowanych w roku 2015 ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Czesław Renkiewicz tytułem wstępu powiedział, iż Miasto posiada na cel rehabilitacji osób
niepełnosprawnych 1 368 887 zł. Uważa, że zbyt mało funduszy przeznaczonych jest na
uczestnictwo osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych.
Honorata Rudnik nadmieniła, że najwięcej środków finansowych pochłaniają bieżące
potrzeby osób niepełnosprawnych. Wspomniała również o innych programach wspierających
osoby niepełnosprawnych suwalczan- np. Aktywny Samorząd.
Zbigniew Roman De- Mezer zwrócił się z prośbą o sprawdzenie podstawy prawnej zawartej
w uchwale.
Członkowie Komisji nie zgłosili wniosków i uwag, wobec czego przystąpili do głosowania.

Głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały:
za pozytywną opinią głosowało
– 8 radnych,
przeciw
– 0,
wstrzymało się od głosu
– 0.
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie określenia
zadań Miasta Suwałki realizowanych w roku 2015 ze środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Opinia Komisji stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Ad pkt. 6
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie działań
zmierzających do połączenia jednoosobowych spółek Gminy Miasto Suwałki,
działających pod firmami Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach
Sp. z o. o. i Targowiska Miejskie Sp. z o. o. w Suwałkach oraz na połączenie tych spółek.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Czesław Renkiewicz powiedział, iż dyskusja na temat połączenia tych spółek miała miejsce
na Komisji Strategii i Rozwoju Gospodarczego. Jest to realizacja pewnych oczekiwań
i planów związanych z optymalnym wykorzystaniem miejskich zasobów. Rzecz dotyczy sfery
komunalnej- połączenia Spółki z o. o Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Targowiska
Miejskie Sp. z o. o. Władze widzą w tym duże oszczędności, które pojawią się z racji
niedublowania zarządu, wykorzystania sprzętu znajdującego się w obu spółkach.
Na stanowisko Prezesa Zarządu nowo powstałej, połączonej spółki Prezydent Miasta ogłosi
konkurs, w którym każdy z kandydatów przedstawi swoją koncepcję rozwoju tej spółki.
Karol Korneluk zapytał o kredyt, jaki ma zamiar zaciągnąć Sp. z o. o. Targowiska Miejskie.
Łukasz Kurzyna odpowiedział, że kredyt będzie zaciągnięty jeszcze przed połączeniem
spółek. Majątek, który posiada spółka daje jej pełne zdolności kredytowe. Spółka z o. o.
Targowiska Miejskie będzie w stanie obsługiwać ten kredyt samodzielnie.
Zdzisław Koncewicz zapytał o stanowisko pracowników PGK Sp. z o.o. na temat połączenia
spółek.
Czesław Renkiewicz odpowiedział, że część pracowników ma możliwość przejścia na
emeryturę, część mogłaby zostać przesunięta do zadań związanych z dalszą modernizacją,
remontami. Gdyby nadal występował nadmiar pracowników, dyrektorzy pozostałych,
podległych spółek mogliby podjąć działania w celu ich zatrudnienia.
Łukasz Kurzyna i Zdzisław Przełomiec dyskutowali o wysokości płac kierowców MPK,
kosztach funkcjonowania i amortyzacji autobusów.
Członkowie Komisji nie zgłosili wniosków i uwag, wobec czego przystąpili do głosowania.
Głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały:
za pozytywną opinią głosowało
– 8 radnych,
przeciw
– 0,
– 0.
wstrzymało się od głosu

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na podjęcie działań zmierzających do połączenia jednoosobowych spółek Gminy
Miasto Suwałki, działających pod firmami Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
w Suwałkach Sp. z o. o. i Targowiska Miejskie Sp. z o. o. w Suwałkach oraz na połączenie
tych spółek.
Opinia Komisji stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
Ad pkt. 7
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu w kwartale pomiędzy ulicami Lotniczą, Powstańców
Wielkopolskich, Mariana Buczka i byłą bocznicą kolejową w Suwałkach.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
Łukasz Kurzyna nadmienił, że owy plan jest realizacją obietnicy, którą samorząd złożył
grupie niezadowolonej z rozstrzygnięć poprzedniego planu.
Członkowie Komisji nie zgłosili wniosków i uwag, wobec czego przystąpili do głosowania.
Głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały:
– 8 radnych,
za pozytywną opinią głosowało
przeciw
– 0,
wstrzymało się od głosu
– 0.
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w kwartale pomiędzy ulicami
Lotniczą, Powstańców Wielkopolskich, Mariana Buczka i byłą bocznicą kolejową
w Suwałkach.
Opinia Komisji stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
Ad pkt. 8
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia inkasenta i wysokości
wynagrodzenia za inkaso opłaty targowej.
Projekt chwały stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
Wiesław Stelmach tytułem wstępu oznajmił, iż inkasent pozostaje ten sam, tj. Targowiska
Miejskie Sp. z o.o. Następuje wzrost inkasa o 15%. Skarbnik zreferował jak kształtowały się
wpływy z tytułu opłaty targowej na przestrzeni lat.
Karol Korneluk zapytał, czy w przypadku połączenia spółek należy podjąć nową uchwałę
w sprawie określenia inkasenta i inkasa, czy obecna uchwała przechodzi na nowo połączoną
spółkę.
Łukasz Kurzyna odpowiedział, że przejmowana spółka generalnie wchodzi we wszystkie
prawa i obowiązki spółki przejmującej. W tym konkretnym przypadku należało będzie
zmienić obecną uchwałę w kwestii nazwy inkasenta.

Członkowie Komisji nie zgłosili wniosków i uwag, wobec czego przystąpili do głosowania.

Głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały:
za pozytywną opinią głosowało
– 8 radnych,
przeciw
– 0,
– 0.
wstrzymało się od głosu
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie określenia
inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty targowej.
Opinia Komisji stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
Ad pkt. 9
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
Członkowie Komisji podjęli dyskusję na temat wykorzystania środków finansowych przez
poszczególne sołectwa.
Zbigniew Roman De-Mezer poprosił o sprawdzenie podstawy prawnej zawartej w uchwale.
Członkowie Komisji nie zgłosili wniosków i uwag, wobec czego przystąpili do głosowania.
Głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały:
za pozytywną opinią głosowało
– 8 radnych,
przeciw
– 0,
wstrzymało się od głosu
– 0.
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie
wyodrębnienia funduszu sołeckiego.
Opinia Komisji stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
Ad pkt. 10
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 17 do protokołu.
Wiesław Stelmach zreferował przedłożony materiał. Nadmienił, iż zmiany, jakie
wprowadzone są w budżecie dotyczą m.in. subwencji oświatowej, oraz zwiększenia
dochodów w związku z realizacją wykonawstwa zastępczego na ul. Wigierskiej. Suwałki
otrzymają również dotację na funkcjonowanie żłobka miejskiego.
Głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały:
za pozytywną opinią głosowało
– 8 radnych,
przeciw
– 0,
wstrzymało się od głosu
– 0.
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały sprawie zmian
w budżecie miasta na 2015 rok.
Opinia Komisji stanowi załącznik nr 18 do protokołu.

Ad pkt. 11
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Miasta Suwałki na lata 2015-2030.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 19 do protokołu.
Członkowie nie zgłosili uwag.
Głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały:
za pozytywną opinią głosowało
– 8 radnych,
przeciw
– 0,
wstrzymało się od głosu
– 0.
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Suwałki na lata 2015-2030.
Opinia Komisji stanowi załącznik nr 20 do protokołu.
Ad pkt. 12
Wolne wnioski.
Zdzisław Przełomiec poinformował o piśmie, które wpłynęło od Zarządu Suwalskiego Klubu
Sportowego „Wigry” w sprawie zwiększenia dotacji.
Pismo stanowi załącznik nr 21 do protokołu.
Czesław Renkiewicz powiedział, że próba zaopiniowania danego materiału miała miejsce na
Komisji Kultury, Sportu i Turystyki. Wniosek będzie jednak zaopiniowany dopiero po
przedstawieniu sprawozdania za ubiegły rok, gdzie ukazana będzie całkowita suma pieniężna,
jaką otrzymał klub od poszczególnych jednostek i przedsiębiorstw.
Prezydent zaproponował rozpatrzenie wniosku SKS „Wigry”, jako jednego z punktów
posiedzenia Komisji w przyszłym miesiącu.
Karol Korneluk zapytał, na jakim etapie znajduje się proces przekształcania Suwalskiej Izby
Wytrzeźwień.
Czesław Renkiewicz odpowiedział, że przekształcanie jest na etapie zaawansowanym.
Istnieje propozycja przekształcenia suwalskiej Izby na Ośrodek Profilaktyki i Pomocy
Osobom Nietrzeźwym. Prezydent chciałby, aby Ośrodek prowadzony był przez jednostkę
zewnętrzną- stowarzyszenie wyłonione w trybie konkursowym.
Materiał do zapoznania i akceptacji zostanie przedłożony Komisji w miesiącu maju.
Na tym protokół zakończono.
Przewodniczący
Komisji Finansowo – Budżetowej
Rady Miejskiej w Suwałkach
Zdzisław Przełomiec
Protokołowała:
Emilia Radzewicz
Podinspektor w Biurze Rady Miejskiej
Urzędu Miejskiego w Suwałkach

