PROTOKÓŁ nr VII/2015
VII sesji Rady Miejskiej w Suwałkach
odbytej w dniu 29 kwietnia 2015 r. w godzinach 1000 – 1350
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. Jadwiga Mariola Szczypiń.
19. Sławomir Jan Szeszko.
20. Andrzej Turowski.
21. Piotr Wasiukow.
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 VII sesję Rady Miejskiej w Suwałkach, po czym powitała
przybyłych na obrady: 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
Ślubowanie radnych.
Przewodnicząca poinformowała, iŜ zgodnie z postanowieniami nr 4/2015 i 5/2015 Komisarza
Wyborczego nastąpiło wygaśnięcie mandatu radnego Adama Gorlo i Janusza Witolda
Skowrońskiego. Zgodnie z postanowieniem nr 6/2015 i 7/2015 Komisarza Wyborczego w sprawie
obsadzenia mandatu radnego, na miejsce Adama Gorlo wstępuje Irena BoŜena Schabieńska, zaś na
miejsce Janusza Witolda Skowrońskiego- Jacek Juszkiewicz.
Jadwiga M. Szczypiń poinformowała, Ŝe zgodnie z art. 23 a ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym, przed przystąpieniem do wykonywania mandatu radni składają
ślubowanie.
Po odczytaniu roty, ślubowanie złoŜyli następujący radni Rady Miejskiej w Suwałkach,
wypowiadając:
Irena BoŜena Schabieńska- „Ślubuję, tak mi dopomóŜ Bóg”
Jacek Juszkiewicz-„ Ślubuję, tak mi dopomóŜ Bóg”
Przewodnicząca wówczas stwierdziła, Ŝe na 23 radnych ustawowego składu Rady w obradach
brało udział 23 radnych.

Ad pkt. 3
Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
Jadwiga M. Szczypiń przypomniała, Ŝe proponowany porządek obrad został dostarczony
radnym przy zwołaniu sesji. Poinformowała, iŜ na wniosek Prezydenta Miasta zostanie zdjęty
ujęty w Planie pracy Rady na kwiecień 2015 r. temat „Rozpatrzenie projektu uchwały
w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Miasta Suwałki konsultacji społecznych
w sprawie Suwalskiego BudŜetu Obywatelskiego, jako części budŜetu miasta na 2016 rok”.
Poddany zostanie pod obrady w terminie późniejszym. Radni nie zgłosili uwag, wobec czego
przyjęli następujący porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Ślubowanie radnych.
3. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu
25 marca 2015 roku.
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5. Przyjęcie Informacji o pracy Prezydenta Miasta Suwałk i wykonaniu uchwał Rady Miejskiej
w Suwałkach od dnia 26 marca 2015 roku do dnia
14 kwietnia 2015 roku.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustanowienia flagi i flagi stolikowej Miasta Suwałk.
7. Informacja Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego im. dr L. Rydygiera w Suwałkach na temat
funkcjonowania szpitala.
8. Informacja Komendanta Miejskiego Państwowej StraŜy PoŜarnej w Suwałkach o stanie
bezpieczeństwa Miasta Suwałki i Powiatu Suwalskiego w zakresie ochrony
przeciwpoŜarowej w 2014 roku.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia informacji Komendanta Miejskiego
Państwowej StraŜy PoŜarnej w Suwałkach oraz oceny stanu bezpieczeństwa
przeciwpoŜarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego Miasta Suwałki w 2014 r.
10. Roczne sprawozdanie z działalności Komendanta Miejskiego Policji w Suwałkach oraz
informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego za 2014 rok.
11. Informacja o dotacjach udzielonych w 2014 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie
i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków i objętych ochroną na
terenie Miasta Suwałki.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie,
restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków i objętych
ochroną na terenie Miasta Suwałki.
13. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Miasta Suwałk z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie w 2014 r.

14. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach za rok
2014 oraz przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2015.
15. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2014 dla Gminy/Powiatu Miasta Suwałki.
16. Informacja z realizacji Programu „Suwalska RODZINA PLUS” za okres 1.01.2014 –
31.12.2014 r.
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miasta Suwałki
na 2015 rok.
18. Rozpatrzenie projektu Stanowiska Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie warunków
i skuteczności nauczania języków obcych, wychowania fizycznego i informatyki.
19. Interpelacje i zapytania radnych.
20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenów poŜwirowych - zbiornik Sobolewo w Suwałkach.
21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Fryderyka Chopina w Suwałkach.
22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego rejonu Osiedla Północ I w Suwałkach.
23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia wsparcia działalności Spółdzielni
Socjalnej „Perspektywa” w Suwałkach.
24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny nieruchomości
sprzedawanej Wschodniemu Kościołowi Staroobrzędowemu nie posiadającemu hierarchii
duchownej Staroobrzędowej Gminie Wyznaniowej w Suwałkach.
25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie miasta Suwałk.
26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
w Suwałkach.
27. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady
Miejskiej w Suwałkach.
28. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Suwałki.
29. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budŜecie miasta na 2015 rok.
30. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta
Suwałki na lata 2015-2030.
31. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
32. Wnioski i oświadczenia radnych.
33. Zamknięcie obrad.

Ad pkt. 4
Przyjęcie protokołu nr VI/2015 sesji Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25 marca 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 28 kwietnia 2015 r.
W wymienionym terminie do treści protokołu radni nie zgłosili poprawek i uzupełnień, wobec
powyŜszego protokół nr VI/2015 obrad Rady Miejskiej w Suwałkach, został przyjęty.
Ad pkt. 5
Przyjęcie Informacji o pracy Prezydenta Miasta Suwałk i wykonaniu uchwał Rady
Miejskiej w Suwałkach od dnia 26 marca 2015 roku do dnia 14 kwietnia 2015 roku.
Radni nie zgłosili uwag, w związku z tym Informacja o pracy Prezydenta Miasta Suwałk
i wykonaniu uchwał Rady Miejskiej od dnia 26 marca 2015 r. do 14 kwietnia 2015 roku, została
przyjęta.
Informacja stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Ad pkt. 6
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustanowienia flagi i flagi stolikowej Miasta
Suwałk.
Czesław Renkiewicz – Prezydent Miasta Suwałk odczytał wniosek o podjęcie uchwały
- załącznik nr 8 do protokołu.

Głosowanie nad podjęciem uchwały:
− za podjęciem

– 22 radnych,

− przeciw

– 0,

−

– 0.

wstrzymał się

Jednogłośnie została podjęta

Uchwała Nr VII/61/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 29 kwietnia 2015 r.
w sprawie ustanowienia flagi i flagi stolikowej Miasta Suwałk.
-stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Ad pkt. 7
Informacja Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego im. dr L. Rydygiera w Suwałkach na temat
funkcjonowania szpitala.
Adam Szałanda tytułem wstępu nadmienił, iŜ Szpital Wojewódzki w Suwałkach jest szpitalem
specjalistycznym, który dysponuje potencjałem 470 łóŜek szpitalnych, duŜą i wyspecjalizowaną
kadrą lekarską i pielęgniarską. W ciągu ostatnich 4 latach szpital został doposaŜony w bardzo
skomplikowany i drogi sprzęt diagnostyczny taki jak tomografia komputerowa, rezonans
magnetyczny, sprzęt do badań mammograficznych, nowe pracownie do diagnostyki EEG i EMG,
pracownie do badań endoskopowych. Dyrektor dodał, iŜ 10 oddziałów suwalskiego szpitala
wymaga jeszcze remontu, szpital wciąŜ rozszerza swoją działalność i powraca do niego równieŜ
oddział kardiologii inwazyjnej.
Adam Szałanda odniósł się do interpelacji Doroty Jabłońskiej, dotyczącej znieczuleń
zewnątrzoponowych. Uruchomienie znieczuleń wiąŜe się z dodatkową, bardzo duŜą sumą
środków finansowych- około 670 000 zł, poniewaŜ wymaga zatrudnienia dodatkowego,
całodobowego pionu anestezjologów. Dodatkowym problemem jest zabezpieczenie kadry
lekarskiej- lekarzy specjalistów anestezjologów, których na terenie woj. Podlaskiego jest
niewielu.
W odpowiedzi na interpelację Zdzisława Przełomca odpowiedział, Ŝe szpital dysponuje dwoma
płatnymi parkingami. Opłata za jego korzystanie wnoszona jest przede wszystkim w celu
udroŜnienia miejsc parkingowych, jest optymalna i gwarantuje przepustowość. Parking jest dość
szczelny, w pełni wystarczający dla pacjentów. Wychodząc naprzeciw potrzebom pacjentów
nieopodal szpitalnej pralni znajdują się równieŜ bezpłatne miejsca parkingowe.
BoŜena Kamińska odniosła się do słów Adama Szałandy. Jako przewodnicząca Społecznej
Rady Wojewódzkiego Szpitala poinformowała, iŜ w ciągu ostatnich 4 lat suwalski szpital
przeszedł ogromną modernizację. Rada Szpitala pozyskała ponad 55 mln zł ze środków Unii
Europejskiej- spowodowało to, Ŝe na 21 oddziałów, 11 z nich zostało wyposaŜone
i zmodernizowanych. Wprowadzone zostały nowe odziały, bardzo potrzebne dla mieszkańców
Suwałk i okolicznych regionów. Posłanka przekazała ogromne podziękowania dla Dyrektora,
który w bardzo znaczący sposób przyczynił się do utrzymania i modernizacji Szpitala.
Kamil Lauryn podkreślił fakt, iŜ w Suwałkach brak jest lekarza geriatrii. Ze względu na bardzo
duŜą ilość osób w podeszłym wieku zapytał, jakie działania zamierza podjąć Samorząd w celu
zapewnienia seniorom dostępu do specjalisty geriatrii. Poprosił o informację dotyczącą czasu
oczekiwania suwalczan do lekarzy: neurologa, kardiologa, rehabilitacji i innych?
Adam Szałanda opowiedział o planach dotyczących utworzenia oddziału geriatrycznego oraz
zakładu opiekuńczo- leczniczego. Problemem w realizacji tych działań jest zbyt mała
infrastruktura Szpitala- wszystkie jego kondygnacje są juŜ wykorzystane. Istnieją jednak pewne
pomysły na zlokalizowanie oddziału geriatrii. Kolejnym problemem jest pozyskanie
odpowiedniej kadry lekarskiej- na terenie woj. Podlaskiego są tylko dwaj lekarze o tej
specjalizacji. NajdłuŜsza kolejka osób oczekujących- ponad 390 osób jest w poradni
alergologicznej, pacjent musi czekać 239 dni.

Problem występuje równieŜ w poradni chorób zakaźnych- 280 osób oczekujących i 228 dni
oczekiwania. Porównując dane statystyczne w innych województwach, dane dotyczące ilości dni
oczekiwania nie są diametralnie róŜne.
Wojciech Pająk poruszył temat braku w Suwałkach ortopedy pediatry. Wspomniał o mało
czytelnej procedurze rejestracji, która powoduje frustracje i napięcia jeszcze przed rozpoczęciem
leczenia. Zaproponował prace nad obsługą pacjentów w suwalskim szpitalu, oraz uczestnictwo w
programie Szpital Przyjazny Rodzicom, mającym na celu wypracowanie dobrych procedur
współpracy rodziców z lekarzami.
Zaproponował równieŜ wydłuŜenie czasu parkingowego do godziny, co spowodowałoby
swobodne korzystanie z parkingu potrzebujących pacjentów.
Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na terenie miasta Suwałk została przyjęta.
Informacja stanowi załącznik nr 10 do protokołu
Ad pkt. 8
Informacja Komendanta Miejskiego Państwowej StraŜy PoŜarnej w Suwałkach o stanie
bezpieczeństwa Miasta Suwałki i Powiatu Suwalskiego w zakresie ochrony
przeciwpoŜarowej w 2014 roku.
Przewodnicząca Rady poinformowała, Ŝe Sprawozdanie było przedmiotem obrad Komisji
Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa w dniu 20 kwietnia br.
Członkowie Komisji nie wnieśli uwag do przedłoŜonego materiału, w związku z tym Informacja
Komendanta Miejskiego Państwowej StraŜy PoŜarnej w Suwałkach o stanie bezpieczeństwa
Miasta Suwałki i Powiatu Suwalskiego w zakresie ochrony przeciwpoŜarowej w 2014 roku,
została przyjęta.
Informacja stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
Ad pkt. 9
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia informacji Komendanta Miejskiego
Państwowej StraŜy PoŜarnej w Suwałkach oraz oceny stanu bezpieczeństwa
przeciwpoŜarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego Miasta Suwałki w 2014 r.
Czesław Renkiewicz – Prezydent Miasta Suwałk odczytał wniosek o podjęcie uchwały
- załącznik nr 12 do protokołu.
Dorota Jabłońska – przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa przedstawiła
opinię Komisji
- załącznik nr 13 do protokołu.
Wniosków nie zgłoszono.

Głosowanie nad podjęciem uchwały:
−

za podjęciem

– 23 radnych

−

przeciw

– 0,

−

wstrzymał się

– 0.

Jednogłośnie została podjęta
Uchwała Nr VII/62/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 29 kwietnia 2015 r.
w sprawie rozpatrzenia informacji Komendanta Miejskiego Państwowej StraŜy PoŜarnej
w Suwałkach oraz oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpoŜarowego i zabezpieczenia
przeciwpowodziowego Miasta Suwałki w 2014 r.
-stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

Ad pkt. 10
Roczne sprawozdanie z działalności Komendanta Miejskiego Policji w Suwałkach oraz
informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego za 2014 rok.
Przewodnicząca Rady poinformowała, Ŝe Sprawozdanie było przedmiotem obrad Komisji
Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa w dniu 20 kwietnia br
Członkowie Komisji nie wnieśli uwag do przedłoŜonego materiału, w związku z tym Roczne
sprawozdanie z działalności Komendanta Miejskiego Policji w Suwałkach oraz informacja
o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego za 2014 rok, zostało przyjęte.
Informacja stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
Ad pkt. 11
Informacja o dotacjach udzielonych w 2014 roku na prace konserwatorskie,
restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
i objętych ochroną na terenie Miasta Suwałki.
Przewodnicząca Rady poinformowała, Ŝe Informacja była przedmiotem posiedzenia Komisji
Strategii i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 kwietnia br., Komisji Kultury, Sportu i Turystyki
w dniu 22 kwietnia br. i Komisji Finansowo - BudŜetowej w dniu 23 kwietnia br.
Członkowie Komisji nie wnieśli uwag do przedłoŜonego materiału, w związku z tym Informacja
o dotacjach udzielonych w 2014 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty
budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków i objętych ochroną na terenie Miasta
Suwałki, została przyjęta.

Ad pkt. 12
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie,
restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
i objętych ochroną na terenie Miasta Suwałki.
Czesław Renkiewicz - Prezydent Miasta Suwałk odczytał wniosek o podjęcie uchwały
- załącznik nr 16 do protokołu.
Zdzisław Koncewicz- przewodniczący Komisji Strategii i Rozwoju Gospodarczego przedstawił
opinię Komisji- załącznik nr 17 do protokołu.
Stanisław Kulikowski- Przewodniczący Komisji Kultury, Sportu i Turystyki przedstawił opinię
Komisji- załącznik nr 18 do protokołu.
Zdzisław Przełomiec- przewodniczący Komisji Finansowo- BudŜetowej przedstawił opinię
Komisji- załącznik nr 19 do protokołu.
Wniosków nie zgłoszono.
Głosowanie nad podjęciem uchwały:
−

za podjęciem

– 23 radnych

−

przeciw

– 0,

−

wstrzymał się

– 0.

Jednogłośnie została podjęta
Uchwała Nr VII/63/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 29 kwietnia 2015 r.
w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty
budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków i objętych ochroną na terenie
Miasta Suwałki.
- uchwała stanowi załącznik nr 20 do protokołu.

Ad. pkt. 13
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Miasta Suwałk z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie w 2014 r.
Przewodnicząca Rady poinformowała, Ŝe Sprawozdanie było przedmiotem posiedzeń Komisji:
Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa w dniu 20 kwietnia br., Strategii i Rozwoju Gospodarczego

w dniu 21 kwietnia br., Komisji Oświaty i Wychowania oraz Komisji Kultury, Sportu i Turystyki
w dniu 22 kwietnia br. a takŜe Komisji Finansowo-BudŜetowej w dniu 23 kwietnia br.
Anna Ruszewska zapytała, jak Prezydent ocenia współpracę Miasta z organizacjami pozarządowymi?
Czesław Renkiewicz odpowiedział, Ŝe coraz więcej obszarów działalności Samorządu będzie
przekazywanych do realizacji organizacjom pozarządowym, które nabywają coraz większego
doświadczenia w wielu dziedzinach. Prezydent widzi ten obszar, jako obszar aktywnego wspierania
finansowego.
Członkowie Komisji nie wnieśli uwag do przedłoŜonego materiału, w związku z tym
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
poŜytku publicznego i o wolontariacie w 2014 r., zostało przyjęte.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 21 do protokołu.
Ad. pkt. 14
Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach za rok
2014 oraz przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2015.
Przewodnicząca Rady poinformowała, Ŝe Sprawozdanie było przedmiotem obrad Komisji
Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa w dniu 20 kwietnia br.
Członkowie Komisji nie wnieśli uwag do przedłoŜonego materiału, w związku z tym
Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach za rok 2014
oraz przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2015, zostało przyjęte.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 22 do protokołu.
Ad. pkt. 15
Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2014 dla Gminy/Powiatu Miasta Suwałki.
Przewodnicząca Rady poinformowała, Ŝe Sprawozdanie było przedmiotem obrad Komisji
Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa w dniu 20 kwietnia br.
Członkowie Komisji nie wnieśli uwag do przedłoŜonego materiału, w związku z tym Ocena
zasobów pomocy społecznej za rok 2014 dla Gminy/Powiatu Miasta Suwałki, została przyjęta.
Ocena stanowi załącznik nr 23 do protokołu.

Ad pkt. 16
Informacja z realizacji Programu „Suwalska RODZINA PLUS” za okres 1.01.2014 –
31.12.2014 r.
Przewodnicząca Rady poinformowała, Ŝe Sprawozdanie było przedmiotem obrad Komisji
Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa w dniu 20 kwietnia br.
Członkowie Komisji nie wnieśli uwag do przedłoŜonego materiału, w związku z tym Ocena
zasobów pomocy społecznej za rok 2014 dla Gminy/Powiatu Miasta Suwałki, została przyjęta.
Informacja stanowi załącznik nr 24 do protokołu.
Ad pkt. 17
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miasta
Suwałki na 2015 rok.
Czesław Renkiewicz – Prezydent Miasta Suwałk odczytał wniosek o podjęcie uchwały
- załącznik nr 25 do protokołu.
Dorota Jabłońska – przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa przedstawiła
opinię Komisji
- załącznik nr 26 do protokołu.
Wniosków nie zgłoszono.
Głosowanie nad podjęciem uchwały:
−

za podjęciem

– 23 radnych

−

przeciw

– 0,

−

wstrzymał się

– 0.

Jednogłośnie została podjęta
Uchwała Nr VII/64/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 29 kwietnia 2015 r.
w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miasta Suwałki na 2015 rok.
-stanowi załącznik nr 27 do protokołu.
Ad pkt. 18
Rozpatrzenie projektu Stanowiska Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie warunków
i skuteczności nauczania języków obcych, wychowania fizycznego i informatyki.
Projekt stanowiska stanowi załącznik nr 28 do protokołu.

Grzegorz Gorlo, przewodniczący Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość odczytał treść
projektu stanowiska, następnie je analizując. Nadmienił, iŜ w wyborach prezydenckich walczył
o zmniejszenie ilości dzieci w oddziałach, któremu Samorząd chce się teraz sprzeciwić.
Wniesione stanowisko ma na celu wyeksponowanie, Ŝe klub PiS nie jest twórcą bałaganu, który
zaczyna tworzyć się w suwalskiej oświacie.
Czesław Renkiewicz w odpowiedzi na głos radnego nadmienił, iŜ Samorząd podziela troskę
klubu PiS o zabezpieczenie jak najlepszych warunków edukacji dla młodych suwalczan. Jest
zaskoczony słowami radnego, który mówił o totalnej panice w oświacie, której rzeczywiście nie
ma. Prezydent dodał, iŜ wygenerowanie dodatkowych 156 etatów nauczycielskich kosztowałoby
miasto około 10mln zł. Zapytał, czy suwalczan stać na to, aby dzielić nieliczne,
kilkunastoosobowe klasy na grupy? W sytuacji, gdy Prezydent przyjąłby takie stanowisko,
miasto musiałoby wyasygnować 2 200 tys zł.
Czesław Renkiewicz dodał, Ŝe zaakceptowanie takiego stanowisko doprowadziłoby do sytuacji
absurdalnej, która skutkowałaby negatywnym osądem mieszkańców, oraz negatywną oceną
opinii publicznej nie tylko w Suwałkach- takiego stanowiska nie podjął jeszcze Ŝaden Samorząd
w kraju. W Rozporządzeniu Ministra moŜna odczytać, iŜ w przypadku oddziałów liczących
odpowiednio nie więcej niŜ 24 uczniów, lub nie więcej niŜ 30 uczniów na zajęciach (…) podziału
moŜna dokonywać za zgodą organu prowadzącego. UwaŜa, Ŝe stanowisko w takim brzmieniu nie
powinno zostać przyjęte.
Grzegorz Gorlo w odpowiedzi na słowa Prezydenta podkreślił, Ŝe celem klubu PiS jest
utrzymanie dotychczasowej jakości nauki, jaka występuje w szkołach i być moŜe niewielkie
wymuszenie jeszcze lepszych warunków dla młodych suwalczan.
Andrzej Łuczaj, powołując się na Konstytucję Polską podkreślił, Ŝe kaŜdy ma prawo wyraŜać
swoje poglądy. Przywołał równieŜ Statut Miasta, gdzie widnieje zapis, Ŝe władza w Mieście
naleŜy do mieszkańców, a Radni są ich przedstawicielami. Ponad 2000 podpisów wyraziło
pewną wolę, do której radni są zobowiązani się ustosunkować.
Czesław Renkiewicz odpowiedział, iŜ petycja, która wpłynęła od mieszkańców, sygnalizowała
problem podziału klas na grupy, ale nie były to podpisy pod zgłoszonym przez radnych
stanowiskiem. Odczytał wytyczne załączone do arkusza organizacyjnego. Prezydent dodał, Ŝe
Samorząd chce indywidualne podchodzić do kaŜdego arkusza szkolnego, oraz indywidualnie
rozmawiać i pracować z dyrektorami suwalskich placówek. RównieŜ w tym roku Prezydent
chciałby tak sformułować strategię rozwoju oświaty w mieście, która dawałaby moŜliwość
planowania pewnych działań na przyszłość.
Ewa B. Sidorek nadmieniła, iŜ bardzo szanuje troskę Rady o poziom edukacji, jako nauczyciel
rozumie walkę o tą intencję. Przedstawiła Radzie analizy, dotyczące ilości uczniów
przyjmowanych do szkół i przedszkoli do 2020 roku. Dodała, Ŝe wyniki egzaminów
zewnętrznych w Suwałkach są wyŜsze niŜ średnia krajowa, Suwałki na tle innych miast
wypadają bardzo dobrze. Samorząd szuka optymalnych, najlepszych rozwiązań, które będą
przestrzegały pewnego poziomu nauki. Zastępca Prezydenta wspomniała, iŜ z kaŜdym
dyrektorem indywidualnie rozmawiała o potrzebach szkoły, oraz jej zadaniach.
Jacek Juszkiewicz zapytał, jakie działania prowadzone są w celu pozyskania większej ilości
uczniów zasilających szkoły publiczne, w sytuacji, gdy ich ilość spada?

Zaproponował wydanie specjalne dwutygodnika suwalskiego poświęcone edukacji, z pełną ofertą
szkół publiczną wraz z ofertą kwaterunkową. Dodał, Ŝe przyczyną wszelkich problemów
suwalskiej oświaty są problemy populacyjne. Poprosił o przyjęcie stanowiska PiS, które poparte
działaniami strategicznymi pozwoli na zapewnienie młodym suwałczanom i ich nauczycielom
komfortowej pracy i nauki.
Ewa B. Sidorek w odpowiedzi na wypowiedź Jacka Juszkiewicza odpowiedziała, iŜ nauczyciele
i dyrektorzy suwalskich placówek prywatnymi samochodami odwiedzają wszystkie placówki na
zewnątrz w celu promocji swoich szkół. Grupa uczniów przybywających z zewnątrz, z roku na
rok zmniejsza się. Miasto nie ma równieŜ wpływu na odpływ uczniów ze szkół publicznych do
niepublicznych. Jako nauczyciel z dwudziestoletnim staŜem nadmieniła, Ŝe jakość i markę szkoły
wypracowują nauczyciele. Miasto organizuje targi edukacyjne, wspiera szkoły, zaprasza
dyrektorów do dyskusji nad uatrakcyjnieniem oferty edukacyjnej, natomiast na problem niŜu
demograficznego nie ma wpływu.
Zbigniew R. De- Mezer zaproponował w imieniu Klubu „Łączą nas Suwałki” podjęcie
stanowiska z wykreśleniem wyraŜenia występującego w ostatnim akapicie: „niezaleŜnie od
ilości dzieci w klasie”.
Głosowanie nad wnioskiem formalnym stanowiska Rady Miejskiej w Suwałkach
z wykreśleniem ze stanowiska słów „niezaleŜnie od ilości dzieci w klasie”.
−

za przyjęciem wniosku

– 11 radnych

−

przeciw

– 12,

−

wstrzymał się

– 0.

Przewodnicząca stwierdziła, Ŝe Rada Miejska odrzuciła zgłoszony wniosek.
Głosowanie nad projektem stanowiska wniesionego na wstępie:
−

za podjęciem

– 12 radnych

−

przeciw

– 0,

−

wstrzymał się

– 11.

Jednogłośnie została podjęta

Stanowisko Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 29 kwietnia 2015 r.
w sprawie warunków i skuteczności nauczania języków obcych, wychowania fizycznego i
informatyki
-stanowi załącznik nr 29 do protokołu.

Ad pkt. 19
Interpelacje i zapytania radnych.
Kamil Lauryn zwrócił się z prośbą o:
- naprawę stanu nawierzchni parkingu znajdującego się przy ul. 1 Maja 17 b,
- wyremontowanie i doprowadzenie do stanu uŜyteczności boiska dla dzieci i młodzieŜy przy
ul. 1 Maja 25 a i 27,
- z uwagi na bardzo zły stan kostki brukowej, jak najszybsze rozpoczęcie remontu ronda
znajdującego się na wyjeździe z Suwałk, w stronę Augustowa.
Anna Ruszewska zapytała:
-Czy jakość wody w Suwałkach pozwala na picie jej bezpośrednio z kranu? JeŜeli tak,
to zaproponowała rozpoczęcie kampanii edukacyjnej nakłaniającej do picia wody w zamian
napojów wysoko słodzonych.
- Czy istnieje moŜliwość zamieszczania „Audycji Samorządowych z Ratusza”, jako plików audio
na stronie internetowej Urzędu Miejskiego?
- Jak wyglądają prace dotyczące Suwalskiego BudŜetu Obywatelskiego na rok 2016? Czy planuje
się na kaŜdym etapie realizacji BudŜetu Obywatelskiego kampanię informacyjno- promocyjną,
oraz edukacyjną? Zaproponowała zadedykowanie tej tematyce oddzielnej strony internetowej
zatytułowanej Suwalski BudŜet Obywatelski.
Zdzisław Przełomiec zaapelował o:
- rozwaŜenie ewentualności przygotowania koncepcji wsparcia w zatrudnieniu osób
niepełnosprawnych w mieście,
-usprawnienie odcinka drogi wewnętrznej, łączącego ulice Lityńskiego 16 i 16 a oraz
Kowalskiego 23. Droga jest bardzo niebezpieczna, poniewaŜ przebiega tuŜ obok parkingów
znajdujących się pomiędzy huśtawkami,
- wyegzekwowanie od wykonawcy naprawy pozostałości budowlanych remontowanego odcinka
drogi przy ul. Wojska Polskiego, gdzie połoŜony został światłowód.
Zbigniew R. De- Mezer zwrócił się z prośbą o przygotowanie projektu uchwały, w której
zostaną uregulowane sprawy dotyczące nieodpłatnego przewozu osób i stosowania zniŜek
podczas miejskich uroczystości np. Dnia Dziecka, Dnia bez samochodu.
Grzegorz Gorlo zapytał o moŜliwość zorganizowania opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi
w okresie wakacyjnym, w oddziałach przedszkolnych.
Józef W. Murawko zapytał :
- o status budynków drewnianych przy ul. Kamedulskiej, które stwarzają zagroŜenie
przebywającym nieopodal mieszkańcom,
- kogo reprezentuje Nadzór Budowlany- wykonawcę, czy Miasto Suwałki, w kontekście usterek
pogwarancyjnych naprawianych po inwestycjach w mieście np. w Parku Konstytucji 3-Maja.
Piotr Wasiukow poprosił o pisemną odpowiedź na interpelację, o którą poprosił na VI Sesji
Rady Miejskiej w dniu 25 marca 2015 r. związaną z wykupem mieszkań komunalnych.
Zbysław W. Grajek zapytał, czym uzasadnione są podwyŜki czynszu w 2015 roku, w bloku
przy ul. Franciszkańskiej 10? Poprosił o wyjaśnienie mieszkańcom - co oznacza sformułowanie
„czynsz zwrot kosztów”?

Poprosił równieŜ o poinformowanie mieszkańców tego bloku o sposobie rozliczania zuŜytego
ciepła oraz wyjaśnienie dlaczego nie ma moŜliwości odwołania się od decyzji podwyŜki czynszu.
Ad pkt. 20
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenów poŜwirowych - zbiornik Sobolewo
w Suwałkach.
Czesław Renkiewicz - Prezydent Miasta Suwałk odczytał wniosek o podjęcie uchwały
- załącznik nr 30 do protokołu.
Zdzisław Koncewicz- przewodniczący Komisji Strategii i Rozwoju Gospodarczego przedstawił
opinię Komisji
- załącznik nr 31 do protokołu.
Wniosków nie zgłoszono.

Głosowanie nad podjęciem uchwały:
−

za podjęciem

– 21 radnych

−

przeciw

– 0

−

wstrzymał się

– 0

Jednogłośnie została podjęta
Uchwała Nr VII/65/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 29 kwietnia 2015 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenów poŜwirowych - zbiornik Sobolewo w Suwałkach.
-stanowi załącznik nr 32 do protokołu.

Ad pkt. 21
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Fryderyka Chopina w Suwałkach.
Czesław Renkiewicz - Prezydent Miasta Suwałk odczytał wniosek o podjęcie uchwały
- załącznik nr 33 do protokołu.
Zdzisław Koncewicz- przewodniczący Komisji Strategii i Rozwoju Gospodarczego przedstawił
opinię Komisji
- załącznik nr 34 do protokołu.
Wniosków nie zgłoszono.

Głosowanie nad podjęciem uchwały:
−

za podjęciem

– 21 radnych

−

przeciw

– 0,

−

wstrzymał się

– 0.

Jednogłośnie została podjęta
Uchwała Nr VII/66/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 29 kwietnia 2015 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego rejonu ulicy Fryderyka Chopina w Suwałkach.
-stanowi załącznik nr 35 do protokołu.
Ad pkt. 22
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Osiedla Północ I w Suwałkach.
Czesław Renkiewicz - Prezydent Miasta Suwałk odczytał wniosek o podjęcie uchwały
- załącznik nr 36 do protokołu.
Zdzisław Koncewicz- przewodniczący Komisji Strategii i Rozwoju Gospodarczego przedstawił
opinię Komisji
- załącznik nr 37 do protokołu.
Wniosków nie zgłoszono.

Głosowanie nad podjęciem uchwały:
−

za podjęciem

– 21 radnych

−

przeciw

– 0,

−

wstrzymał się

– 0.

Jednogłośnie została podjęta
Uchwała Nr VII/67/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 29 kwietnia 2015 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego rejonu Osiedla Północ I w Suwałkach.
-stanowi załącznik nr 38 do protokołu.

Ad pkt. 23
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia wsparcia działalności Spółdzielni
Socjalnej „Perspektywa” w Suwałkach.
Czesław Renkiewicz – Prezydent Miasta Suwałk odczytał wniosek o podjęcie uchwały
- załącznik nr 39 do protokołu.
Dorota Jabłońska – przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa przedstawiła
opinię Komisji - załącznik nr 40 do protokołu.
Zdzisław Przełomiec- przewodniczący Komisji Finansowo- BudŜetowej przedstawił opinię
Komisji- załącznik nr 41 do protokołu.
Wniosków nie zgłoszono.
Głosowanie nad podjęciem uchwały:
−

za podjęciem

– 21 radnych

−

przeciw

– 0,

−

wstrzymał się

– 0.

Jednogłośnie została podjęta
Uchwała Nr VII/68/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 29 kwietnia 2015 r.
w sprawie udzielenia wsparcia działalności Spółdzielni Socjalnej „Perspektywa”
w Suwałkach. -stanowi załącznik nr 42 do protokołu.
Ad pkt. 24
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny nieruchomości
sprzedawanej Wschodniemu Kościołowi Staroobrzędowemu nie posiadającemu hierarchii
duchownej Staroobrzędowej Gminie Wyznaniowej w Suwałkach.
Czesław Renkiewicz – Prezydent Miasta Suwałk odczytał wniosek o podjęcie uchwały
- załącznik nr 43 do protokołu.
Zdzisław Przełomiec- przewodniczący Komisji Finansowo- BudŜetowej przedstawił opinię
Komisji- załącznik nr 44 do protokołu.
Wniosków nie zgłoszono.

Głosowanie nad podjęciem uchwały:
−

za podjęciem

– 21 radnych

−

przeciw

– 0,

−

wstrzymał się

– 0.

Jednogłośnie została podjęta
Uchwała Nr VII/69/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 29 kwietnia 2015 r.
w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny nieruchomości sprzedawanej Wschodniemu
Kościołowi Staroobrzędowemu nie posiadającemu hierarchii duchownej Staroobrzędowej
Gminie Wyznaniowej w Suwałkach.
-stanowi załącznik nr 45 do protokołu.
Ad pkt. 25
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie miasta Suwałk.
Czesław Renkiewicz – Prezydent Miasta Suwałk odczytał wniosek o podjęcie uchwały
- załącznik nr 46 do protokołu.
Dorota Jabłońska – przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa przedstawiła
opinię Komisji - załącznik nr 47 do protokołu.
Zdzisław Koncewicz- przewodniczący Komisji Strategii i Rozwoju Gospodarczego przedstawił
opinię Komisji- załącznik nr 48 do protokołu.
Zdzisław Przełomiec- przewodniczący Komisji Finansowo- BudŜetowej przedstawił opinię
Komisji- załącznik nr 49 do protokołu.
Wniosków nie zgłoszono.
Głosowanie nad podjęciem uchwały:
−

za podjęciem

– 22 radnych

−

przeciw

– 0,

−

wstrzymał się

– 0.

Jednogłośnie została podjęta

Uchwała Nr VII/70/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 29 kwietnia 2015 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta
Suwałk. -stanowi załącznik nr 50 do protokołu.
Ad pkt. 26
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
w Suwałkach.
Przewodnicząca Rady nadmieniła, iŜ w związku ze zmianami w składzie Rady, oraz
ze zgłoszoną przez radną Irenę BoŜenę Schabieńską chęcią udziału w pracach Komisji
Rewizyjnej zachodzi konieczność dokonania kolejnej zmiany w uchwale nr II/5/2014 z dnia
9 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Suwałkach.
W celu zachowania przejrzystości aktu prawnego zaproponowała uchylenie cytowanej wyŜej
uchwały.

Wniosków nie zgłoszono.
Głosowanie nad podjęciem uchwały:
−

za podjęciem

– 22 radnych

−

przeciw

– 0,

−

wstrzymał się

– 0.

Jednogłośnie została podjęta
Uchwała Nr VII/71/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 29 kwietnia 2015 r.
w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Suwałkach.
-stanowi załącznik nr 51 do protokołu.
Ad pkt. 27
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji
Rady Miejskiej w Suwałkach.
Przewodnicząca Rady nadmieniła, iŜ w związku ze zmianami w składzie Rady oraz zmianami
w składach osobowych komisji stałych Rady, tj. wstąpieniu radnej Ireny BoŜeny Schabieńskiej
do Komisji Oświaty i Wychowania oraz radnego Jacka Juszkiewicza do Komisji Spraw
Społecznych i Bezpieczeństwa oraz do Komisji Kultury Sportu i Turystyki Rady Miejskiej
w Suwałkach zachodzi konieczność dokonania kolejnej zmiany uchwały nr II/7/2014

z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej
w Suwałkach. Dla zachowania przejrzystości aktu prawnego zaproponowała uchylenie cytowanej
uchwały.
Wniosków nie zgłoszono.
Głosowanie nad podjęciem uchwały:
−

za podjęciem

– 22 radnych,

−

przeciw

– 0,

−

wstrzymał się

– 0.

Jednogłośnie została podjęta
Uchwała Nr VII/72/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 29 kwietnia 2015 r.
w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Suwałkach.
-stanowi załącznik nr 52 do protokołu.
Ad pkt. 28
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Suwałki.
Czesław Renkiewicz – Prezydent Miasta Suwałk odczytał wniosek o podjęcie uchwały
- załącznik nr 53 do protokołu.
Zdzisław Przełomiec- przewodniczący Komisji Finansowo- BudŜetowej przedstawił opinię
Komisji- załącznik nr 54 do protokołu.
Wniosków nie zgłoszono.
Głosowanie nad podjęciem uchwały:
−

za podjęciem

– 22 radnych

−

przeciw

– 0,

−

wstrzymał się

– 0.

Jednogłośnie została podjęta.
Uchwała Nr VII/73/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 29 kwietnia 2015 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Suwałki.
-stanowi załącznik nr 55 do protokołu.

Ad pkt. 29
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budŜecie miasta na 2015 rok.
Czesław Renkiewicz – Prezydent Miasta Suwałk odczytał wniosek o podjęcie uchwały
- załącznik nr 56 do protokołu.
Zdzisław Przełomiec- przewodniczący Komisji Finansowo- BudŜetowej przedstawił opinię
Komisji- załącznik nr 57 do protokołu.
Wniosków nie zgłoszono.
Głosowanie nad podjęciem uchwały:
−

za podjęciem

– 22 radnych

−

przeciw

– 0,

−

wstrzymał się

– 0.

Jednogłośnie została podjęta.
Uchwała Nr VII/74/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 29 kwietnia 2015 r.
w sprawie zmian w budŜecie miasta na 2015 rok.
-stanowi załącznik nr 58 do protokołu.
Ad pkt. 30
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 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

– 22 radnych

−

przeciw

– 0,

−

wstrzymał się

– 0.

Jednogłośnie została podjęta

Uchwała Nr VII/75/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 29 kwietnia 2015 r.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Suwałki na lata 2015-2030.
-stanowi załącznik nr 61 do protokołu.
Ad pkt. 31
Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Czesław Renkiewicz poinformował, Ŝe na wszystkie interpelacje i zapytania radnych udzieli
odpowiedzi pisemnej.
Ad pkt. 32
Wnioski i oświadczenia radnych.
Czesław Renkiewicz poinformował o postępach w rozstrzygnięciu kwestii nabycia akcji Agencji
Rozwoju Regionalnego ARES S.A. w Suwałkach, oraz zmianie stanowiska przez Marszałka
Województwa Podlaskiego dotyczącego wprowadzenia zmiany do statutu tej spółki. W tej
sytuacji Prezydent poinformował, iŜ zamierza odstąpić od zakupu tych akcji, chyba Ŝe Rada
Miejska w Suwałkach zdecyduje inaczej. Prezydent zaprosił równieŜ Radnych na Obchody
Święta Konstytucji 3 Maja w Suwałkach.
Anna Ruszewska poinformowała o prowadzonych przez organizacje pozarządowe działaniach,
dotyczących zatrudniania osób niepełnosprawnych.
Przewodnicząca poinformowała o śmierci i pogrzebie zasłuŜonej dla Miasta Suwałk pani Ireny
Filipowicz. Poprosiła radnych o zgłoszenie kandydatury do prac w Komisji Konkursowej,
rozstrzygającej o najpiękniejszych suwalskich ogrodach i kwiecistych balkonach.
Ad pkt. 33
Zamknięcie obrad.
Przewodnicząca poinformowała, iŜ najbliŜsza sesja poświęcona rozpatrzeniu projektów uchwał
zawartych w Planie pracy Rady Miejskiej w Suwałkach oraz wynikających z bieŜącej pracy
Prezydenta Miasta przewidziana jest na dzień 25 maja 2015 roku o godz. 1000
w sali konferencyjnej nr 26 Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1.
Kończąc VII sesję Rady Miejskiej podziękowała przybyłym za uczestnictwo, a radnym za
aktywny udział w obradach.
Na tym protokół zakończono.
Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Suwałkach
Jadwiga Mariola Szczypiń
Protokół sporządziła:
Emilia Radzewicz
Podinspektor w Biurze Rady Miejskiej
Urzędu Miejskiego w Suwałkach

