PROTOKÓŁ nr VI/2015
VI sesji Rady Miejskiej w Suwałkach
odbytej w dniu 25 marca 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. Bogdan Bezdziecki
2. Andrzej Paweł Chuchnowski.
3. Zbigniew Roman De – Mezer.
4. Grzegorz Gorlo
5. Zbysław Wojciech Grajek.
6. Dorota Anna Jabłońska.
7. BoŜena Maria Kamińska.
8. Zdzisław Koncewicz.
9. Karol Korneluk.
10. Stanisław Kulikowski.
11. Kamil Lauryn
12. Andrzej Łuczaj.
13. Wojciech Malesiński.
14. Józef Wiesław Murawko.
15. Wojciech Pająk.
16. Zdzisław Przełomiec.
17. Anna Ruszewska.
18. Janusz Witold Skowroński.
19. Jadwiga Mariola Szczypiń.
20. Sławomir Jan Szeszko.
21. Andrzej Turowski.
22. Piotr Wasiukow.
Nieobecny: Adam Gorlo
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 – 6 do protokołu.
Ad pkt. 1
Otwarcie obrad.
Jadwiga M. Szczypiń otworzyła VI sesję Rady Miejskiej w Suwałkach, po czym powitała
przybyłych na obrady posła na Sejm RP Jarosława Zielińskiego, oraz Czesława Renkiewicza Prezydenta Miasta Suwałk, Łukasza Kurzynę - Zastępcę Prezydenta Miasta, Adama
Karczewskiego - Sekretarza Miasta, Wiesława Stelmacha - Skarbnika Miasta, przedstawicieli
instytucji rządowych i powiatowych, słuŜby mundurowe, przedstawicieli związków
zawodowych, dyrektorów, kierowników i prezesów miejskich jednostek organizacyjnych,
sołtysów, przedstawicieli radia, telewizji i prasy, radców prawnych, naczelników
i kierowników wydziałów Urzędu Miejskiego.
Powitała przybyłych na obrady mieszkańców miasta oraz internautów i radnych Rady
Miejskiej w Suwałkach.
Ad pkt. 2
Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
Jadwiga M. Szczypiń przypomniała, Ŝe proponowany porządek obrad został radnym
dostarczony przy zwołaniu sesji. Poinformowała, Ŝe tematy: „Sprawozdanie z działalności
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w roku 2014” oraz przedstawienie potrzeb
w zakresie pomocy społecznej na rok 2015” ujęte w Planie pracy Rady do rozpatrzenia
w marcu 2015 r., poddane zostaną pod obrady na sesji Rady Miejskiej w kwietniu 2015 r.
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 V/2015 sesji Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25 lutego 2015 r.
4. Przyjęcie Informacji o pracy Prezydenta Miasta Suwałk i wykonaniu uchwał Rady
Miejskiej w Suwałkach od dnia 25 lutego 2015 r.
5. Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na terenie miasta Suwałk.
6. Sprawozdanie z realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej na terenie Miasta Suwałki
i Powiatu Suwalskiego w roku 2014.
7. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Suwałkach za 2014 r.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu zapobiegania
przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata
2015-2018.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zadań Miasta Suwałki
realizowanych w roku 2015 ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych.
10. Interpelacje i zapytania radnych.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyraŜenia 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.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla
miasta Suwałki.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu w kwartale pomiędzy ulicami Lotniczą, Powstańców
Wielkopolskich, Mariana Buczka i byłą bocznicą kolejową w Suwałkach.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenu pomiędzy ulicą Szpitalną a ulicą
W. Reymonta w Suwałkach.
15. 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.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad korzystania z parków, placów
miejskich, skwerów i terenów rekreacyjnych stanowiących własność Gminy Miasta
Suwałki.
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy rondu.
18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia w gminie Mieście Suwałki
odrębnych obwodów głosowania.
19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Heleny O. na działalność
Prezydenta Miasta Suwałk.
20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Ryszarda M. na działalność
Prezydenta Miasta Suwałk.
21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
wynagrodzenia za inkaso opłaty targowej.

określenia
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i

wysokości

22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego.
23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet radnym Rady
Miejskiej w Suwałkach oraz rozliczania kosztów podróŜy słuŜbowych.
24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budŜecie miasta na 2015 rok
25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Miasta Suwałki na lata 2015 – 2030.
26. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

27. Wnioski i oświadczenia radnych.
28. Zamknięcie obrad.

Ad pkt. 3
Przyjęcie protokołu nr V/2015 sesji Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25 lutego
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 marca 2015 r.
W wymienionym terminie do treści protokołu radni nie zgłosili poprawek
i uzupełnień, wobec powyŜszego protokół nr V/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 25 lutego 2015 r.
Informacja stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Radni nie zgłosili uwag, w związku z tym Informacja o pracy Prezydenta Miasta Suwałk
i wykonaniu uchwał Rady Miejskiej od dnia 25 lutego 2015 r., została przyjęta.
Przewodnicząca przekazała głos posłowi Jarosławowi Zielińskiemu, który powitał
zgromadzonych na VI Sesji Rady Miejskiej w Suwałkach. Poseł powołał się na wniosek
licznej grupy nauczycieli języków obcych, zaniepokojonych zapowiedzią wprowadzenia
zakazu podziału w suwalskich szkołach klas na grupy. Zreferował konsekwencje, jakie mogą
wystąpić w przypadku braku podziału na grupy w nauczaniu języków obcych i wychowania
fizycznego. Stwierdził, iŜ polepszenie warunków edukacji dzieci i młodzieŜy w jednym
obszarze nie moŜe powodować pogorszenia sytuacji w innym. Apelował o utrzymanie
podziału uczniów na grupy, pomimo obniŜającej się ich liczby uczniów w oddziałach.
Ad pkt. 5
Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na terenie miasta Suwałk.
Informacja stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Przewodnicząca Rady poinformowała, Ŝe Sprawozdanie było przedmiotem obrad Komisji
Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa w dniu 16 marca br., radni nie wnieśli uwag.
Zbysław W. Grajek zwrócił uwagę na istotne trzy materiały będące przedmiotem obrad,
które mają ścisły związek ze zdrowiem mieszkańców. Zadania ujęte w Programie gospodarki
niskoemisyjnej, które dotyczą zarówno spraw globalnych - takich jak emisja dwutlenku

węgla, jak równieŜ lokalnych - dotyczących zapylenia Miasta Suwałk oraz informację
o stanie bezpieczeństwa sanitarnego i weterynaryjnego.
Nie było więcej głosów w dyskusji, w związku z powyŜszym informacja o stanie
bezpieczeństwa sanitarnego na terenie miasta Suwałk została przyjęta.
Ad pkt. 6
Sprawozdanie z realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej na terenie Miasta Suwałki
i Powiatu Suwalskiego w roku 2014.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Przewodnicząca Rady poinformowała, iŜ Sprawozdanie było przedmiotem obrad Komisji
Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa w dniu 16 marca br., członkowie komisji nie wnieśli
uwag.
Nie było głosów w dyskusji, w związku z powyŜszym Sprawozdanie z realizacji zadań
Inspekcji Weterynaryjnej na terenie Miasta Suwałki i Powiatu Suwalskiego w roku 2014
zostało przyjęte.
Ad pkt. 7
Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Suwałkach za 2014 r.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
Przewodnicząca Rady poinformowała, Ŝe Sprawozdanie było przedmiotem obrad Komisji
Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa w dniu 16 marca br., członkowie komisji nie wnieśli
uwag.
Nie było głosów w dyskusji, w związku z powyŜszym Sprawozdanie z realizacji Miejskiego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania
Narkomanii w Suwałkach za 2014 r. zostało przyjęte.
Ad pkt. 8
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu
zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku
publicznego na lata 2015-2018.
Czesław Renkiewicz – Prezydent Miasta Suwałk odczytał wniosek o podjęcie uchwały
- załącznik nr 11 do protokołu.
Dorota Jabłońska – przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa
przedstawiła opinię Komisji
- załącznik nr 12 do protokołu.
Wniosków nie zgłoszono.
Głosowanie nad podjęciem uchwały:
− za podjęciem
− przeciw
− wstrzymał się
Jednogłośnie została podjęta

– 22 radnych
– 0,
– 0.

Uchwała Nr VI/44/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 25 marca 2015 r.
w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony
bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2015-2018
-stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

Ad pkt. 9
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zadań Miasta Suwałki
realizowanych w roku 2015 ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych.
Czesław Renkiewicz – Prezydent Miasta Suwałk odczytał wniosek o podjęcie uchwały
- załącznik nr 14 do protokołu.
Dorota Jabłońska – przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa
przedstawiła opinię Komisji
- załącznik nr 15 do protokołu.
Zdzisław Przełomiec – przewodniczący Komisji Finansowo- BudŜetowej przedstawił opinię
Komisji
-załącznik nr 16 do protokołu.
Wniosków nie zgłoszono.
Głosowanie nad podjęciem uchwały:
− za podjęciem
− przeciw
− wstrzymał się
Jednogłośnie została podjęta

– 22 radnych
– 0,
– 0.

Uchwała Nr VI/45/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 25 marca 2015 r.
w sprawie określenia zadań Miasta Suwałki realizowanych w roku 2015 ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
-stanowi załącznik nr 17 do protokołu.
Ad pkt. 10
Interpelacje i zapytania radnych.

Dorota Jabłońska zapytała, kiedy będzie wprowadzone znieczulenie zewnątrzoponowe przy
porodach w suwalskim szpitalu.
Ponadto zapytała:
- o funkcjonowanie systemu rejestrów państwowych obsługujących informatycznie Urząd
Miejski w Suwałkach. Okazuje się, Ŝe program Aplikacja Źródło i System Rejestrów
Państwowych zawierają liczne błędy, które są zgłaszane przez uŜytkowników. Jak wygląda
to w suwalskim Urzędzie?
- o koncepcję funkcjonowania suwalskiej Izby Wytrzeźwień.
Dodała, iŜ klub Radnych PiS stanowczo sprzeciwia się działaniom zmierzającym do
zlikwidowania podziału uczniów na grupy. Doprowadzą one, bowiem do obniŜenia poziomu
nauczania języków obcych i znacznych zwolnień nauczycieli języków obcych. Klub prosi
o informację w tej sprawie.

Karol Korneluk zapytał:
- o moŜliwość likwidacji kamieni i zamontowania klamki na nowym placu zabaw przy
ul. Andersa,
- moŜliwości zainstalowania monitoringu wizyjnego ułatwiającego identyfikację osób
zakłócających porządek na w/w placu zabaw, jak równieŜ zainstalowania monitoringu przy
kaŜdej nowej inwestycji,
- czy w związku z programem gospodarki niskoemisyjnej planowane są ulgi, lub dodatkowe
preferencje dla mieszkańców chcących podłączyć się do sieci ciepłowniczej,
- jakie działania zamierza podjąć Urząd Miejski w celu likwidacji pozostałości
po czworonogach/ zapobieganiu ich pozostawiania na chodnikach.
- czy Dwutygodnik Suwalski powiększa swój zespół redakcyjny? Z czym związana jest ta
zmiana? Czy młodzi ludzie z wykształceniem dziennikarskim mogą liczyć na wolne posady?

Anna Ruszewska zapytała:
- jak w praktyce wygląda realizowanie pomysłów suwalczan zamieszczanych na platformie
mycity.suwalki.eu? W jaki sposób są rozpatrywane i na jaką skalę realizowane?
-jak wygląda sytuacja szczepienia dzieci w Suwałkach? Czy moŜna mówić o powaŜnych
konsekwencjach nieszczepionych dzieci?
- czy miasto Suwałki dokona/ dokonało zakupu akcji Agencji Rozwoju Regionalnego
„ARES” w Suwałkach?
- kiedy zostanie połoŜony asfalt przy ulicy Czwartaków, usunięty na potrzeby studzienki
podczas prac na ul. Buczka,? Kiedy zerwane płytki chodnikowe na ulicy Olsztyńskiej zostaną
naprawione? Czy nie powinien zrealizować tego wykonawca inwestycji- Przedsiębiorstwo
Drogowo-Mostowe z Olecka?

Zdzisław Przełomiec zapytał:
- czy moŜna wybudować parking/ zagospodarować wolny grunt w obszarze Szpitala na
rzecz dodatkowych, bezpłatnych miejsc parkingowych?
- czy Prezydent mógłby nawiązać kontakt z podmiotami odpowiedzialnymi za kolejki
w Pogotowiu Ratunkowym, które są szczególnie długie w dni wolne od pracy, w celu
rozwiązania problemu?
- czy miasto Suwałki moŜe być zainteresowane instalacją elektrowni fotowoltaicznych, próbą
wykorzystywania i sprzedaŜy energii z nich pozyskanych?

Wojciech Pająk zapytał o efekt przebudowy ul. Młynarskiego, która miała zwiększyć
bezpieczeństwo pieszych i kierujących pojazdami. Obecny układ ulic promuje ruch
samochodowy na owej osiedlowej drodze. Kolejnym problemem jest brak dojścia do
Przedszkola nr 10, które pozbawione zostało przejścia dla pieszych. Czy obecny kształt
układu komunikacyjnego na tej ulicy jest ostateczny? Czy na etapie projektowania
ul. Młynarskiego wzięto pod uwagę potrzeby ruchu pieszego? Jaki był udział mieszkańców
w podejmowaniu decyzji na ten temat?

Piotr Wasiukow zapytał:
- jaki jest skład Rady Programowej Parku Naukowo- Technologicznego? Czy Rada działa
społecznie? Jeśli nie, to jakie jest wynagrodzenie członków Rady i z jakich środków jest
wypłacane? Czy Rada wskazała kierunki działania Parku? Jeśli tak, to z jakim skutkiem?
- na jakiej podstawie wyliczany jest średni miesięczny wydatek na utrzymanie dziecka
w Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej? Prosił o podanie składników tej kwoty.
- dlaczego mieszkania w blokach przy ul. Klonowej 47 i Putry 5 figurują jako mieszkania
zakładowe, wybudowane ze środków MSW, skoro Miasto wstrzymało sprzedaŜ mieszkań
komunalnych.
Radny poprosił o odpowiedź pisemną.

Józef Murawko skierował pytanie do Komendanta Miejskiej Policji- czy moŜna zwiększyć
kontrolę ruchu drogowego tirów na trasie ulic Utrata- Pułaskiego?
Zapytał ponadto Prezydenta:
-kiedy zostanie wykonana naprawa nawierzchni kostki w Parku Konstytucji 3 Maja
i uzupełnienie jej ubytków?
- czy Miasto kontroluje, w jaki sposób realizowane są zajęcia ponadprogramowe,
finansowane z samorządu, w przedszkolach miejskich? Czy pracują tam specjaliści?
Jaką kwotę w tej kwestii dopłaca samorząd? Czy do suwalskich przedszkoli uczęszczają
dzieci spoza miasta? JeŜeli tak, to kto płaci za ich dodatkowe zajęcia specjalistyczne?
- kiedy moŜemy spodziewać się ścieŜki rowerowej przy rzece Czarnej Hańczy, wzdłuŜ ulicy
Gałaja do ul. Sikorskiego?

Andrzej Łuczaj zapytał:
- co mogą zrobić suwalczanie z odpadami wielkogabarytowymi, które nie zmieszczą się do
standardowych pojemników?
- czy, jeśli dyrektorzy placówek oświatowych zaplanują w arkuszach organizacyjnych
większą liczbę etatów, dostaną na to zgodę? Świetlice szkolne są bardzo oblegane.
Co powinien zrobić nauczyciel, kiedy pod jego opieką zostaje ponad 30 uczniów?
- czy podjęte zostały jakiekolwiek działania zwiększające wynagrodzenie pracowników
najmniej zarabiających w sferze administracji i obsługi w suwalskich instytucjach
i placówkach oświatowych?
Radny poprosił o odpowiedź pisemną na interpelacje.

Sławomir Szeszko zaproponował przeprowadzenie akcji pn. „Koperta śycia”, dotyczącej
osób samotnych, przewlekle chorych. Koperta zawierałaby informacje o jej właścicielu,
winna być umieszczona w miejscu widocznym najczęściej na lodówce. MoŜe ona uratować
Ŝycie i przyśpieszyć udzielanie pomocy wielu ludziom.

Andrzej Turowski zapytał dyrektora Sanepidu, czy istnieje moŜliwość sprawdzenia
świeŜości zakupionego przez klienta mięsa?
Ponadto zapytał Prezydenta, czy i kiedy powstanie sklep Intermarche przy ul. Jana Pawła II?

Bogdan Bezdziecki zaapelował o postawienie dodatkowego znaku B-36 na drodze
wewnętrznej znajdującej się nieopodal Pogotowia Ratunkowego- od ul. Mickiewicza do hali
sportowej I Liceum Ogólnokształcącego. Parkujące tam pojazdy blokują drogę,
uniemoŜliwiając przejazd innym. Prosił równieŜ o rozwaŜenie moŜliwości rozbudowy
parkingu, który znajduje się po drugiej stronie tej drogi.
Przewodnicząca poinformowała, Ŝe na wszystkie interpelacje Prezydent Miasta udzieli
odpowiedzi w punkcie 26 porządku obrad.

Ad pkt. 11
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyraŜenia 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.
Czesław Renkiewicz – Prezydent Miasta Suwałk odczytał wniosek o podjęcie uchwały
- załącznik nr 18 do protokołu.
Zdzisław Koncewicz- przewodniczący Komisji Strategii i Rozwoju Gospodarczego
przedstawił opinię Komisji
- załącznik nr 19 do protokołu.

Zdzisław Przełomiec – przewodniczący Komisji Finansowo- BudŜetowej przedstawił opinię
Komisji
-załącznik nr 20 do protokołu.
Grzegorz Gorlo zapytał o konkretne wymagania stawiane w stosunku do nowej spółki
głównie w kwestii uzyskania rentowności, ograniczenia strat, nowych zadań Rady
Nadzorczej.
Prezydent Czesław Renkiewicz odpowiedział, Ŝe po zebranych doświadczeniach w ubiegłej
kadencji wie o potrzebie zmian. Prezydent ogłosi konkurs na prezesa nowo powstałej spółki,
skupi się na efektywnym wykorzystaniu zasobów ludzkich, optymalizacji wydatków.
Dokonane zostały juŜ pewne zmiany w Radach Nadzorczych.
Zbysław W. Grajek poinformował, Ŝe pomimo wstrzymania się od głosu na Komisji, teraz,
po wyjaśnieniu pewnych kwestii Radni Platformy Obywatelskiej popierają wniosek.
Wniosków nie zgłoszono.
Głosowanie nad podjęciem uchwały:
− za podjęciem
− przeciw
− wstrzymał się
Jednogłośnie została podjęta

– 22 radnych
– 0,
– 0.

Uchwała Nr VI/46/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 25 marca 2015 r.
w sprawie wyraŜenia 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.
-stanowi załącznik nr 21 do protokołu.

Ad pkt. 12
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej
dla miasta Suwałki.
Czesław Renkiewicz – Prezydent Miasta Suwałk odczytał wniosek o podjęcie uchwały
- załącznik nr 22 do protokołu.
Zdzisław Koncewicz- przewodniczący Komisji Strategii i Rozwoju Gospodarczego
przedstawił opinię Komisji- załącznik nr 23 do protokołu.

Zdzisław Przełomiec – przewodniczący Komisji Finansowo- BudŜetowej przedstawił opinię
Komisji
-załącznik nr 24 do protokołu.
Wniosków nie zgłoszono.
Nieobecny na głosowaniu: Wojciech Malesiński.
Głosowanie nad podjęciem uchwały:
− za podjęciem
− przeciw
− wstrzymał się
Jednogłośnie została podjęta

– 21 radnych
– 0,
– 0.

Uchwała Nr VI/47/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 25 marca 2015 r.
w sprawie przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Suwałki.
- uchwała stanowi załącznik nr 25 do protokołu.
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Suwałki stanowi załącznik nr 26 do protokołu.
Ad pkt. 13
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu w kwartale pomiędzy ulicami Lotniczą, Powstańców
Wielkopolskich, Mariana Buczka i byłą bocznicą kolejową w Suwałkach.
Czesław Renkiewicz – Prezydent Miasta Suwałk odczytał wniosek o podjęcie uchwały
- załącznik nr 27 do protokołu.
Zdzisław Koncewicz- przewodniczący Komisji Strategii i Rozwoju Gospodarczego
przedstawił opinię Komisji
- załącznik nr 28 do protokołu.
Zdzisław Przełomiec – przewodniczący Komisji Finansowo- BudŜetowej przedstawił opinię
Komisji
-załącznik nr 29 do protokołu.
Wniosków nie zgłoszono.
Nieobecny na głosowaniu: Wojciech Malesiński.
Głosowanie nad podjęciem uchwały:
− za podjęciem
− przeciw
− wstrzymał się
Jednogłośnie została podjęta

– 21 radnych
– 0,
– 0.

Uchwała Nr VI/48/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 25 marca 2015 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w kwartale
pomiędzy ulicami Lotniczą, Powstańców Wielkopolskich, Mariana Buczka i byłą
bocznicą kolejową w Suwałkach.
- uchwała stanowi załącznik nr 30 do protokołu.
Ad pkt. 14
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenu pomiędzy ulicą Szpitalną a ulicą
W. Reymonta w Suwałkach.
Czesław Renkiewicz – Prezydent Miasta Suwałk odczytał wniosek o podjęcie uchwały
- załącznik nr 31 do protokołu.
Zdzisław Koncewicz- przewodniczący Komisji Strategii i Rozwoju Gospodarczego
przedstawił opinię Komisji
- załącznik nr 32 do protokołu.
Wniosków nie zgłoszono.
Nieobecny na głosowaniu: Wojciech Malesiński.
Głosowanie nad podjęciem uchwały:
− za podjęciem
− przeciw
− wstrzymał się
Jednogłośnie została podjęta.

– 21 radnych
– 0,
– 0.

Uchwała Nr VI/48/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 25 marca 2015 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu pomiędzy ulicą Szpitalną a ulicą W. Reymonta w Suwałkach.
- uchwała stanowi załącznik nr 33 do protokołu.
Ad pkt. 15
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 – Prezydent Miasta Suwałk odczytał wniosek o podjęcie uchwały
- załącznik nr 34 do protokołu.

Zdzisław Koncewicz- przewodniczący Komisji Strategii i Rozwoju Gospodarczego
przedstawił opinię Komisji.
- załącznik nr 35 do protokołu.
Wniosków nie zgłoszono.
Nieobecny na głosowaniu: Wojciech Malesiński.
Głosowanie nad podjęciem uchwały:
− za podjęciem
− przeciw
− wstrzymał się
Jednogłośnie została podjęta

– 21 radnych
– 0,
– 0.

Uchwała Nr VI/50/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 25 marca 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.
- uchwała stanowi załącznik nr 36 do protokołu.
Ad pkt. 16
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad korzystania z parków, placów
miejskich, skwerów i terenów rekreacyjnych stanowiących własność Gminy Miasta
Suwałki.
Czesław Renkiewicz – Prezydent Miasta Suwałk odczytał wniosek o podjęcie uchwały
- załącznik nr 37 do protokołu.
Zdzisław Koncewicz- przewodniczący Komisji Strategii i Rozwoju Gospodarczego
przedstawił opinię Komisji
- załącznik nr 38 do protokołu.
Dorota Jabłońska- przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa
przedstawiła opinię Komisji
-załącznik nr 39 do protokołu.
Głosowanie nad podjęciem uchwały:
− za podjęciem
− przeciw
− wstrzymał się
Jednogłośnie została podjęta

– 22 radnych
– 0,
– 0.

Uchwała Nr VI/51/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 25 marca 2015 r.
w sprawie ustalenia zasad korzystania z parków, placów miejskich, skwerów i terenów
rekreacyjnych stanowiących własność Gminy Miasta Suwałki.
- uchwała stanowi załącznik nr 40 do protokołu.
Ad pkt. 17
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy rondu.
Czesław Renkiewicz – Prezydent Miasta Suwałk odczytał wniosek o podjęcie uchwały
- załącznik nr 41 do protokołu.

Zdzisław Koncewicz- przewodniczący Komisji Strategii i Rozwoju Gospodarczego
przedstawił opinię Komisji
- załącznik nr 42 do protokołu.
Wniosków nie zgłoszono.
Głosowanie nad podjęciem uchwały:
− za podjęciem
− przeciw
− wstrzymał się
Jednogłośnie została podjęta

– 22 radnych
– 0,
– 0.

Uchwała Nr VI/52/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 25 marca 2015 r.
w sprawie nadania nazwy rondu.
- uchwała stanowi załącznik nr 43 do protokołu.
Ad pkt. 18
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia w gminie Mieście Suwałki
odrębnych obwodów głosowania.
Czesław Renkiewicz – Prezydent Miasta Suwałk odczytał wniosek o podjęcie uchwały
- załącznik nr 44 do protokołu.
Dorota Jabłońska- przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa
przedstawiła opinię Komisji
-załącznik nr 45 do protokołu.

Wniosków nie zgłoszono.
Głosowanie nad podjęciem uchwały:
− za podjęciem
− przeciw
− wstrzymał się
Jednogłośnie została podjęta

– 22 radnych
– 0,
– 0.

Uchwała Nr VI/53/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 25 marca 2015 r.
w sprawie utworzenia w gminie Mieście Suwałki odrębnych obwodów głosowania.
- uchwała stanowi załącznik nr 46 do protokołu.
Ad pkt. 19
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Heleny O. na działalność
Prezydenta Miasta Suwałk.
Zbigniew De-Mezer- przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił opinię Komisji
-załącznik nr 47 do protokołu.
Wniosków nie zgłoszono.
Głosowanie nad podjęciem uchwały:
− za podjęciem
− przeciw
− wstrzymał się
Jednogłośnie została podjęta

– 22 radnych
– 0,
– 0.

Uchwała Nr VI/54/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 25 marca 2015 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi Heleny O. na działalność Prezydenta Miasta Suwałk.
- uchwała stanowi załącznik nr 48 do protokołu.
Ad pkt. 20
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Ryszarda M.
na działalność Prezydenta Miasta Suwałk.
Zbigniew De-Mezer- przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił opinię Komisji
-załącznik nr 49 do protokołu.

Grzegorz Gorlo poinformował, Ŝe PiS nie zagłosuje przeciw, a jedynie wstrzyma się
od głosu. Dodał, Ŝe w kaŜdej sytuacji najwaŜniejszy jest człowiek i czas zmienić
instrumentalne traktowanie człowieka.
Wniosków nie zgłoszono.
Głosowanie nad podjęciem uchwały:
− za podjęciem

– 14 radnych

−
−

– 0,
– 8 radnych.

przeciw
wstrzymało się

Uchwała Nr VI/55/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 25 marca 2015 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi Ryszarda M. na działalność Prezydenta Miasta Suwałk.
- uchwała stanowi załącznik nr 50 do protokołu.

Przewodnicząca Jadwiga Mariola Szczypiń ogłosiła 30 minut przerwy- tj. do godziny 1245.
Ad pkt. 21
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia inkasenta i wysokości
wynagrodzenia za inkaso opłaty targowej.

Czesław Renkiewicz – Prezydent Miasta Suwałk odczytał wniosek o podjęcie uchwały
- załącznik nr 51 do protokołu.
Zdzisław Przełomiec – przewodniczący Komisji Finansowo- BudŜetowej przedstawił opinię
Komisji
-załącznik nr 52 do protokołu.
Wniosków nie zgłoszono.
Głosowanie nad podjęciem uchwały:
− za podjęciem
− przeciw
− wstrzymał się
Jednogłośnie została podjęta

– 22 radnych
– 0,
– 0.

Uchwała Nr VI/56/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 25 marca 2015 r.
w sprawie określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty targowej.
- uchwała stanowi załącznik nr 53 do protokołu.
Ad pkt. 22
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego.
Czesław Renkiewicz – Prezydent Miasta Suwałk odczytał wniosek o podjęcie uchwały
- załącznik nr 54 do protokołu.
Zdzisław Przełomiec – przewodniczący Komisji Finansowo- BudŜetowej przedstawił opinię
Komisji
-załącznik nr 55 do protokołu.
Wniosków nie zgłoszono.
Głosowanie nad podjęciem uchwały:
− za podjęciem
− przeciw
− wstrzymał się
Jednogłośnie została podjęta

– 22 radnych
– 0,
– 0.

Uchwała Nr VI/57/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 25 marca 2015 r.
w sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego.
- uchwała stanowi załącznik nr 56 do protokołu.
Ad pkt. 23
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet radnym Rady
Miejskiej w Suwałkach oraz rozliczania kosztów podróŜy słuŜbowych.
Przewodnicząca nadmieniła, iŜ uchwała podyktowana jest intencją kształtowania diet radnym
w oparciu o przesłanki wynikające z pełnionych funkcji oraz wykonywania zadań zleconych
przez Radę. Uchwała wprowadza regulację kształtowania diet radnym stosowanie do pełnionej
funkcji, poprzez procentowy udział kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego
w ustawie. Dodała, iŜ projekt uchwały został podpisany przez wszystkie kluby i ugrupowania
wchodzące w skład Rady Miejskiej.

Zdzisław Przełomiec – przewodniczący Komisji Finansowo- BudŜetowej przedstawił opinię
Komisji
-załącznik nr 57 do protokołu.
Wniosków nie zgłoszono.
Głosowanie nad podjęciem uchwały:
− za podjęciem
− przeciw
− wstrzymał się
Jednogłośnie została podjęta

– 22 radnych
– 0,
– 0.

Uchwała Nr VI/58/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 25 marca 2015 r.
w sprawie ustalenia wysokości diet radnym Rady Miejskiej w Suwałkach oraz
rozliczania kosztów podróŜy słuŜbowych.
- uchwała stanowi załącznik nr 58 do protokołu.
Ad pkt. 24
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budŜecie miasta na 2015 rok
Czesław Renkiewicz – Prezydent Miasta Suwałk odczytał wniosek o podjęcie uchwały
- załącznik nr 59 do protokołu.
Zdzisław Przełomiec – przewodniczący Komisji Finansowo- BudŜetowej przedstawił opinię
Komisji
-załącznik nr 60 do protokołu.
Wniosków nie zgłoszono.
Głosowanie nad podjęciem uchwały:
− za podjęciem
− przeciw
− wstrzymał się
Jednogłośnie została podjęta

– 22 radnych
– 0,
– 0.

Uchwała Nr VI/59/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 25 marca 2015 r.
w sprawie zmian w budŜecie miasta na 2015 rok
- uchwała stanowi załącznik nr 61 do protokołu.

Ad pkt. 25
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Miasta Suwałki na lata 2015 – 2030.
Czesław Renkiewicz – Prezydent Miasta Suwałk odczytał wniosek o podjęcie uchwały
- załącznik nr 62 do protokołu.
Zdzisław Przełomiec – przewodniczący Komisji Finansowo- BudŜetowej przedstawił opinię
Komisji
-załącznik nr 63 do protokołu.
Wniosków nie zgłoszono.

Głosowanie nad podjęciem uchwały:
− za podjęciem
− przeciw
− wstrzymał się
Jednogłośnie została podjęta

– 22 radnych
– 0,
– 0.

Uchwała Nr VI/60/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 25 marca 2015 r.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Suwałki na lata 2015 –
2030.
- uchwała stanowi załącznik nr 64 do protokołu.
Ad pkt. 26
Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Odpowiedzi, na zadane przez radnych zapytania i interpelacje, udzielił Czesław Renkiewicz
– Prezydent Miasta Suwałk oraz wskazane przez niego osoby.
Prezydent zaproponował, iŜ na interpelacje dotyczące suwalskiego szpitala odpowiedzi
zostaną udzielone na VII sesji Rady Miejskiej, przez Dyrektora Szpitala WojewódzkiegoAdama Szałandę. Były to zapytania dotyczące znieczulenia zewnątrzoponowego przy
porodzie, parkingu znajdującego się przy szpitalu, organizacji pracy szpitala.
Dorotę Jabłońską poinformował, iŜ w kwestii Izby Wytrzeźwień proponuje rozszerzenie
formuły funkcjonowania jednostki- przekształcenie jej na Ośrodek Profilaktyki i Pomocy
Osobom Nietrzeźwym wraz z Noclegownią. Zaproponował równieŜ prowadzenie jednostki
przez organizację pozarządową. Materiał będzie przedmiotem sesji najprawdopodobniej
w maju br.

Czesław Renkiewicz odniósł się do zapytania dotyczącego podziału klas na grupy.
Powiedział, Ŝe Miasto nie ma zamiaru pogarszać pracy nauczycieli i warunków nauczania,
natomiast musi zderzyć się z problemem szukania optymalnych rozwiązań takŜe w sferze
oświaty. Kwestia naboru na nowy rok szkolny jest dogłębnie analizowana, największym
problemem będzie coraz mniejszy nabór do szkół publicznych. Dodał, Ŝe w mieście raczej nie
będzie nauki języków obcych w grupie liczącej ponad 20 osób.
Prezydent odniósł się równieŜ do interpelacji Andrzeja Łuczaja dotyczącej potrzeby
zatrudnienia nauczycieli w świetlicach. Powiedział, Ŝe temat był nadzorowany przez Wydział
Oświaty, Wychowania i Sportu Urzędu Miejskiego w Suwałkach. Wnioski
z przeprowadzonych kontroli były róŜne, radny otrzyma na ich temat odpowiedź pisemną.
W odpowiedzi na zapytania Karola Korneluka poinformował, Ŝe Miasto powoli chce
zmieniać sposób ogrzewania na przyjaźniejszy środowisku. W planie gospodarki
niskoemisyjnej występuje wprowadzenie instrumentu finansowego, lub pozafinansowego,
który będzie wspomagał przejście na ekologiczne źródła ciepła. Władze jeszcze nie wiedzą,
czy będzie to wsparcie finansowe, czy opracowanie projektu technicznego/ pozwolenia.
-W kwestii Dwutygodnika Suwalskiego odpowiedział, iŜ istnieją plany poszerzenia jego
działalności- funkcjonowania równieŜ w formie elektronicznej. Prezydent uwaŜa, Ŝe nie ma
potrzeby generowania w Dwutygodniku zatrudnienia, aczkolwiek Midi Centrum, którego
funkcjonowanie rozpocznie funkcjonowanie od sierpnia br. będzie oferowało 3 wolne etaty.
Annę Ruszewską poinformował, Ŝe wszystkie pomysły wpływające do aplikacji
mycity.suwalki.eu zostały przeanalizowane przez Urząd Miejski. Pomysły były róŜne, na
wszystkie zostały udzielone odpowiedzi w formie elektronicznej. Na pewno były tam
pomysły, które są obecnie realizowane.
- W kwestii zakupu akcji Agencji Rozwoju Regionalnego poinformował, Ŝe Województwo
Podlaskie złoŜy swoją ofertę na zakup tych akcji. Prezydent ma nadzieję, Ŝe spółka pozostanie
i będzie funkcjonowała w Suwałkach- w tej sprawie Prezydent wystosował równieŜ pismo do
Marszałka Województwa Podlaskiego.
- Pozostałości po remoncie ul. Buczka wykraczają poza zakres inwestycji, którą spółka
realizowała. Miasto nie posiada narzędzi, aby przymusić ją do realizacji większego zakresu
robót, niŜ został zlecony do wykonania zgodnie z podpisaną umową. Prezydent odpowiedział,
Ŝe ekipa remontowo-drogowa z Zarządu Dróg i Zieleni będzie realizowała pozostałe remonty.
Zdzisława Przełomca poinformował, Ŝe nieuŜytek znajdujący się nieopodal Szpitala
Wojewódzkiego posiada właściciela. W przypadku, kiedy teren zmieni swojego właściciela,
Miasto będzie mogło podjąć próbę budowy parkingu na tym terenie, a co za tym idzie –
rozwiązania problemu z parkowaniem.
- Na temat kolejek w Pogotowiu Ratunkowym, pisemnej odpowiedzi udzieli dyrektor
jednostki.
Piotra Wasiukow poinformował, Ŝe Rada Programowa w Parku NaukowoTechnologicznym jest ciałem społecznym. Członkowie tej Rady nie pobierają wynagrodzenia.
-Wysoki koszt utrzymania dziecka w Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej wynika
z przepisów prawa, które określa pracę opiekunów, praktycznie jednego pracownika z jednym
dzieckiem.

- Na temat sprzedaŜy mieszkań zostanie udzielona odpowiedź pisemna.
Potwierdził spostrzeŜenia Józefa Murawko o ubytkach kostki w Parku Konstytucji 3 Majazostaną one naprawione przez pracowników Zarządu Dróg i Zieleni.
Poinformował Andrzeja Łuczaja, Ŝe Urząd posiada informacje o 600 pracownikach
zatrudnionych z najniŜszym zasadniczym wynagrodzeniem, niŜszym niŜ podstawa- 1750zł.
Prezydenta interesuje całościowe wynagrodzenie, jakie miesięcznie pobierają- składające się
ze wszystkich elementów. W bieŜącym roku zaplanowany jest wzrost wynagrodzeń w
jednostkach o 2%, natomiast Miasto nie ma tak duŜych środków pienięŜnych, aby zasadnicze
wynagrodzenie podnieść do wysokości minimalnego tym wszystkim pracownikom.
Czesław Renkiewicz poparł pomysł Sławomira Szeszko wprowadzenia Koperty śycia.podda go do rozpatrzenia Radzie Seniorów. Jednym z elementów będącego w opracowaniu
informatora moŜe być „Koperta śycia”.
Poinformował Andrzeja Turowskiego, o spotkaniu z przedstawicielami sklepu Intermarche,
przygotowującymi tę inwestycję do realizacji.
Bogdan Bezdziecki otrzymał informację o planie budowy drogi wewnętrznej wraz
z parkingami - znajdującej się przy Pogotowiu Ratunkowym, wiodącej aŜ do tzw. starej łaźni.
Oznakowanie tej drogi jest właściwe, słuŜby mundurowe powinny na bieŜąco kontrolować
sprawę parkowania.
Ryszard Masłowski - Powiatowy Inspektor Sanitarny odniósł się do interpelacji Anny
Ruszewskiej. Niektóre nieszczepione dzieci mają przeciwwskazania lekarskie. W Suwałkach
wszczepialność dzieci i młodzieŜy od 0 do 19 lat wynosi 99,8% i jest to wielkość bardzo
zadowalająca.
Odpowiedział równieŜ na zapytanie Andrzeja Turowskiego - mówiąc, Ŝe kaŜdy obywatel,
mieszkający na terenie zasięgu Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej moŜe
w kaŜdej chwili zgłosić zastrzeŜenie do jakości produktów, które są wprowadzane do obrotu.
MoŜe zrobić to w formie telefonicznej, e-mailowej, lub osobistej. W momencie wpływu
skargi, jest ona rejestrowana w Oddziale Higieny śywności, śywienia i Przedmiotów UŜytku,
następnie w trybie pilnym dokonywana jest kontrola w podmiocie, którego dotyczy ta skarga.
Osobiście moŜna przynieść produkt i zbadać na własny koszt.
Radosław Jabłoński odpowiedział na interpelację Doroty Jabłońskiej. Powiedział, Ŝe od
1 marca Urząd Miejski uŜytkuje system „Źródło”. Urząd obsługuje system jako uŜytkownik
końcowy, który nie ma moŜliwości wywierania wpływu na jego funkcjonowanie. Dziurawy,
pełen błędów system jest uŜytkowany w Wydziale Urzędu Stanu Cywilnego i Spraw
Obywatelskich. Pracownicy mają moŜliwość zgłaszania występujących w nim błędów, ale
wiąŜe się to z dwutygodniowym oczekiwaniem, które z reguły nie przynosi Ŝadnych
rezultatów. Jeśli chodzi o sprawę przyszłych wyborów - Urząd Miejski pracując na systemie
„Źródło” wprowadza dane, które nie są jednocześnie wprowadzane w uŜytkowanym
wcześniej systemie- występuje problem migracji danych.
Łukasz Kurzyna odniósł się do:
-zapytania Karola Korneluka. Inwestycja nowego placu zabaw przy ul. Putry/Andersa była
realizowana w zeszłym roku, uporządkowanie terenu- jako dokończenie inwestycji nastąpi
wiosną br. Klamka zostanie równieŜ wstawiona.

W ramach projektu został zaprojektowany dodatkowy punkt kamerowy, jeden monitoring
ustawiony jest na teren skweru przy ul. Putry, drugi zamontowany będzie do końca maja br.
na terenie omawianego placu zabaw i siłowni. Dodatkowy monitoring ustawiony zostanie
przy Sercu Suwałk i Szkole Muzycznej.
-Zreferował temat pozostałości po odchodach psich. StraŜ Miejska podejmuje działania
w celu zwalczania osób ignorujących obowiązek sprzątania po psach. W szkołach
prowadzone są równieŜ akcje edukacyjne na temat zbierania pozostałości po czworonogach.
Filmik o danej tematyce wyświetlany jest takŜe na monitorach w autobusach miejskich.
Poinformował Zdzisława Przełomca o planach budowy elektrowni fotowoltaicznych.
W ramach programu uruchomionego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska moŜliwe
jest pozyskanie dotacji na instalację elektrowni fotowoltaicznych na określonych budynkach.
Przewidziana jest w tej kwestii dotacja w kwocie 40% i moŜliwość uzyskania poŜyczki na
pozostałą część. Z programu moŜna skorzystać poprzez Wspólny Projekt Gminy, lub
zainstalowanie jej samodzielnie- przy wsparciu Banku Ochrony Środowiska. Koszt instalacji
dla 3-4 osobowej rodziny, która całkowicie zaspokajałaby zapotrzebowanie na prąd w takim
gospodarstwie domowym, wynosi 27-35 tysięcy złotych. Jeśli chodzi o moŜliwość sprzedaŜy
prądu - osoby fizyczne, zgodnie z nową ustawa, mają moŜliwość sprzedaŜy energii
elektrycznej do sieci po ustalonej cenie. W przypadku Miasta- raczej naleŜy rozwaŜać
powstawanie tych elektrowni pod uŜytkowanie konkretnych budynków, niŜ budowanie farm.
Wojciecha Pająka poinformował, Ŝe trudno jest zaprojektować rozwiązanie komunikacyjne
zaspokajające potrzeby wszystkich uŜytkowników. Ulica Młynarskiego wcześniej była ulicą
bardzo wąską, dodatkowo sytuację pogarszały samochody parkujące na chodnikach,
blokujące przejazd innym. Stąd został przyjęty wariant poszerzenia tej ulicy. ZałoŜeniem
projektu było równieŜ zaprojektowanie większej ilości miejsc parkingowych dla
mieszkańców tego osiedla. Te rozwiązania są pewnego rodzaju kompromisem- nie
faworyzują ani ruchu pieszego, ani ruchu samochodowego. JeŜeli mieszkańcy zauwaŜą, Ŝe na
ulicach potrzebne są progi spowalniające, to takie progi będą wstawione. Przejście dla
pieszych przy Przedszkolu nr 10 będzie oznaczone.
Na interpelację Józefa Murawko, dotyczącą ścieŜki rowerowej odpowiedział, iŜ takie plany
istnieją. Wstępny koszt wybudowania planowanej ścieŜki, która będzie rozciągała się od
ul. Krzywólki aŜ do ul. Sejneńskiej wynosi 1, 5 miliona złotych. Miasto będzie musiało
wykupić ponad 1 hektar gruntu od 35 właścicieli prywatnych. Drugie tyle to wydatki
inwestycyjne- materiały i robocizna. Jedynym problemem jest brak tak duŜych funduszy.
Odpowiedział równieŜ na pytanie Andrzeja Łuczaja. Na osiedlach domków
jednorodzinnych zbiórki odpadów wielkogabarytowych odbywają się raz na kwartał,
w kaŜdym drugim miesiącu kwartału. NajbliŜsza zbiórka będzie odbywała się na początku
maja. Stosowny harmonogram będzie pojawiał się zarówno na stronie Urzędu, jak
i w Dwutygodniku Suwalskim. JeŜeli ktoś chciałby pozbyć się odpadów wcześniej,
codziennie ma taką moŜliwość- poprzez dostarczenie ich do punktu selektywnej zbiórki
odpadów na ul. Buczka 183.
Jarosław Golubek - naczelnik Wydziału Prewencji suwalskiej Policji odpowiedział na
interpelację Józefa Murawko. Powiedział, Ŝe kierujący tirami nie są osobami, które
popełniają najwięcej przestępstw i wykroczeń drogowych. Policjanci ruchu drogowego mają
szczegółowe wytyczne i zadania dotyczące porządkowania ruchu drogowego. W godzinach
popołudniowych jest to praca na wideo rejestratorach, ręcznych miernikach prędkości.
W godzinach wieczornych policjanci najbardziej koncentrują się na drodze krajowej nr 8,
kontrolując w szczególności pojazdy TIR.

Co tydzień przekazywana jest informacja z tej kontroli dla Komendy Wojewódzkiej, która
przekazuje ją dalej dla Komendanta Głównego Policji. Policjanci nie zauwaŜają, aby pojazdy
typu TIR stanowiły szczególne zagroŜenie w Suwałkach.
Jerzy Dąbrowski, dyrektor Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej udzielił informacji, jak
wyliczany jest wskaźnik sumy pienięŜnej przypadającej na jednego wychowanka placówki.
Zwracając uwagę na fakt konieczności dostosowania zatrudnienia do wymaganych norm.
Placówka zamierza obniŜyć koszty- między innymi dzięki przejściu na ogrzewanie olejowe
i przyłącze gazowe.
Alicja Jacewicz odpowiedziała na interpelację Józefa Murawko. Powiedziała, Ŝe od
1 września całkowicie zmieniły się zasady odpłatności za przedszkole- rodzice płacą za
opiekę nad dzieckiem symboliczną złotówkę, w skład której wchodzą równieŜ zajęcia
dodatkowe. Zajęć dodatkowych w przedszkolach i oddziałach zerowych szkołach
podstawowych są łącznie 173 godziny. Kontrola dotycząca zajęć dodatkowych zostanie
zaplanowana. Dzienniki zajęć dodatkowych są załoŜone i prowadzone. Zakres zajęć był
uzgadniany z rodzicami. Na bieŜąco kontrolowane jest wykształcenie nauczycieli w kwestii
prowadzenia zajęć. Łączny koszt prowadzenia zajęć wynosi ponad 200 tysięcy w skali roku.
Na zajęcia uczęszczają dzieci spoza Suwałk, co jest wynikiem porozumienia, które podpisują
poszczególne Gminy z Miastem Suwałki.
Ad pkt. 27
Wnioski i oświadczenia radnych.
Zbysław W. Grajek podziękował za przedstawione odpowiedzi na jego interpelacje.
Powiedział, Ŝe brakuje mu jednak kryteriów modernizacji dróg osiedlowych.
Prezydent Czesław Renkiewicz odniósł się do wypowiedzi Zbysława W. Grajka.
Powiedział, Ŝe kryteria były ustalane kiedyś, była to między innymi gęstość zaludnienia
danych osiedli, czas oczekiwania na budowę drogi, nakłady inwestycyjne i efekty tych
nakładów. Jednak Ŝycie pokazuje, Ŝe nie moŜna wypracować idealnego rozwiązania, w jakiej
kolejności realizować te drogi.
Ad pkt. 28
Zamknięcie obrad.
Jadwiga M. Szczypiń poinformowała, Ŝe najbliŜsza sesja przewidziana jest na dzień 29
kwietnia 2015 r. o godz. 1000 w sali konferencyjnej nr 26 Urzędu Miejskiego w Suwałkach
przy ulicy Mickiewicza 1.
Kończąc VI sesję Rady Miejskiej serdecznie podziękowała przybyłym za uczestnictwo
w sesji, a radnym za aktywny udział w obradach oraz zamknęła obrady.

Na tym protokół zakończono.
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