PROTOKÓŁ nr VIII/2015
sesji Rady Miejskiej w Suwałkach
odbytej w dniu 25 maja 2015 r. w godzinach 1000 – 1250
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. Jacek Juszkiewicz
8. BoŜena Maria Kamińska.
9. Zdzisław Koncewicz.
10. Karol Korneluk.
11. Stanisław Kulikowski.
12. Kamil Lauryn
13. Andrzej Łuczaj.
14. Wojciech Malesiński.
15. Józef Wiesław Murawko.
16. Wojciech Pająk.
17. Zdzisław Przełomiec.
18. Anna Ruszewska.
19. Irena BoŜena Schabieńska
20. Jadwiga Mariola Szczypiń.
21. Sławomir Jan Szeszko.
22. Andrzej Turowski.
23. 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 VIII sesję Rady Miejskiej w Suwałkach, po czym powitała
przybyłych na obrady: Czesława Renkiewicza - Prezydenta Miasta Suwałk, Ewę B. Sidorek
i Łukasza Kurzynę - Zastępców 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 dostarczony
radnym przy zwołaniu sesji. Radni nie zgłosili uwag, wobec czego przyjęli następujący
porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu nr VII/2015 obrad Rady Miejskiej w Suwałkach.
4. Przyjęcie Informacji o pracy Prezydenta Miasta Suwałk
Rady Miejskiej w Suwałkach od dnia 15 kwietnia 2015 roku.

i

wykonaniu

uchwał

5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta
Suwałki wraz ze sprawozdaniem z wykonania budŜetu za 2014 rok.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Suwałk
absolutorium.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia terminów
przyjmowania obywateli przez Radę Miejską w Suwałkach w 2015 r.
9. Informacja z realizacji „Programu pierwotnej profilaktyki raka szyjki macicy dla mieszkanek
Suwałk w wieku 13 lat” w 2014 roku.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwolnienia z
w drodze przetargu nieruchomości przeznaczonej na cel publiczny.

obowiązku

zbycia

11. 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.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania środków finansowych Komendzie
Miejskiej Policji w Suwałkach.
13. Rozpatrzenie
na 2015 rok.

projektu

uchwały

w

sprawie

zmian

w

budŜecie

miasta

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Miasta Suwałki na lata 2015 – 2030.
15. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
16. Wnioski i oświadczenia radnych.
17. Zamknięcie obrad.
Ad pkt. 3
Przyjęcie protokołu nr VII/2015 obrad Rady Miejskiej w Suwałkach.
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 25 maja 2015 r.
W wymienionym terminie do treści protokołu radni nie zgłosili poprawek i uzupełnień, wobec
powyŜszego protokół nr VII/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 15 kwietnia 2015 roku.
Radni nie zgłosili uwag, w związku z tym Informacja o pracy Prezydenta Miasta Suwałk
i wykonaniu uchwał Rady Miejskiej od dnia 15 kwietnia 2015 r., została przyjęta.
Informacja stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Ad pkt. 5
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta
Suwałki wraz ze sprawozdaniem z wykonania budŜetu za 2014 rok.
Sprawozdanie z wykonania budŜetu wraz ze sprawozdaniem finansowym wraz stanowią kolejno
załączniki nr 8 i 9 do protokołu.
Czesław Renkiewicz przestawił prezentację multimedialną dotyczącą realizacji budŜetu Miasta
Suwałk za 2014 rok. Stwierdził, iŜ realizacja budŜetu przebiegała korzystnie.

Deficyt budŜetowy był znacznie mniejszy niŜ w roku poprzedzającym. Wydatki stanowiły kwotę
315,9 mln zł, czyli 98,09% planu i były ukierunkowane w większości na oświatę i wychowanie
(ok. 119,7 mln zł), pomoc społeczną (ok. 52,9 mln zł), oraz transport i łączność (ok. 32,8 mln zł).
ZadłuŜenie miasta, na koniec 2014 roku wyniosło 128,6 mln zł i w całości dotyczyło zadłuŜenia
zaciągniętych kredytów. Prezydent podkreślił systematyczny wzrost dochodów własnych i stabilną
sytuację w wydatkach majątkowych. Te ostatnie, na przestrzeni ostatnich lat, oscylują w granicach
50 mln zł i jest to sytuacja, która pozwoliła, przy udziale środków zewnętrznych uzyskanych
z róŜnych programów, realizować wiele inwestycji m.in. modernizacje ulic: m.in. Buczka, Reja,
Krakowska, Chłodna, Plac Europejski, Marii Konopnickiej, boiska szkolne i place zabaw,
termomodernizacje budynków oświatowych, elektroniczne usługi dla ludności i wiele innych.
Prezydent odczytał wniosek o podjęcie uchwały. – załącznik nr 10 do protokołu.
Treść wystąpienia stanowi załącznik elektroniczny do protokołu.
Zdzisław Przełomiec- przewodniczący Komisji Finansowo- BudŜetowej przedstawił opinię
Komisji- załącznik nr 11 do protokołu.
Zbigniew R. De- Mezer- przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił opinię Komisjizałącznik nr 12 do protokołu.
Przewodnicząca poinformowała, Ŝe uchwałą nr RIO.V-00322-21/15 składu orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 15 kwietnia 2015 roku stwierdzono,
Ŝe wniosek Komisji Rewizyjnej spełnia wymogi określone w ustawie o samorządzie gminnym.
Następnie odczytała treść uchwał y RIO w sprawie w yraŜenia opinii o przedłoŜon ym
przez Prez ydenta Miasta Suwałk sprawozdaniu z w ykonania budŜetu za 2014 rok.
Uchwała nr RIO.V-00322-21/15 stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
Wniosków nie zgłoszono.
Głosowanie nad podjęciem uchwały:
−

za podjęciem

– 14 radnych

−

przeciw

– 9,

−

wstrzymał się

– 0.

Uchwała została podjęta
Uchwała Nr VIII/76/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 25 maja 2015 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Suwałki wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budŜetu za 2014 rok.
-stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

Ad pkt. 6
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Suwałk
absolutorium.
Zbigniew R. De- Mezer- przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił wniosek Komisji
w sprawie absolutorium- załącznik nr 15 do protokołu.
Przewodnicząca poinformowała, Ŝe uchwałą nr RIO.V-00322-16/15 składu orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 13 maja 2015 roku stwierdzono,
Ŝe wniosek Komisji Rewizyjnej spełnia wymogi określone w ustawie o samorządzie gminnym.
Następnie odczytała treść uchwał y RIO w sprawie zaopiniowania wniosku
Komisji Rewizyjnej. Odcz ytała równieŜ treść uchwał y.
Uchwała nr RIO.V-00322-16/15 stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
Grzegorz Gorlo- przedstawiciel Klubu Radnych „Prawo i Sprawiedliwość” nadmienił,
iŜ absolutorium jest równieŜ politycznym i społecznym podsumowaniem minionego roku.
Powiedział, Ŝe warto byłoby ocenić efektywność wydatkowanych pieniędzy, poniewaŜ trzymanie
się w ramach planu to jeden element, a efektywność to drugi. Wymienił działania, które jego
zdaniem wpływają na niekorzystną opinię o Suwałkach. Według radnego, niektóre inwestycje nie
przynoszą efektu społecznego – np. wstęp jest zbyt drogi. Jako człowiek pracujący bardzo źle
ocenia zarządzanie miastem, w którym w wielu instytucjach publicznych istnieją stanowiska
powiązane z władzą i radnymi. Zakwestionował istotę funkcjonowania „Dwutygodnika
Suwalskiego”, na który miasto przeznacza duŜą kwotę środków finansowych. W kwestii kadry
zarządczej, stwierdził, Ŝe moŜna zawalczyć o skansen. Powiedział, Ŝe naleŜy myśleć o mieście,
jako sprawnie działającym przedsiębiorcy. Zaznaczył równieŜ, Ŝe edukacja jest najwaŜniejszą
inwestycją, wymagającą wspólnotowych działań i duŜego wsparcia zarówno finansowego, jak
i intelektualnego. Klub radnych „Prawo i Sprawiedliwość” nie udzielił Prezydentowi
absolutorium.
Zdzisław Przełomiec - przedstawiciel Klubu Radnych „Łączą nas Suwałki” powiedział,
Ŝe budŜet Suwałk roku 2014r. był budŜetem na miarę potrzeb mieszkańców miasta i moŜliwości.
Dodał, Ŝe na sesji oceniane powinny być elementarne zasady rachunkowości- gospodarność,
celowość, legalność, oszczędność, a nie stopień zadowolenia, sympatii, bądź antypatii.
Przedstawił w imieniu klubu kilka szczegółów, potwierdzających zasadność udzielenia
Prezydentowi Miasta Suwałk absolutorium, w tym między innymi: zatrzymanie procesu
zadłuŜenia, wprowadzenie prorozwojowej polityki miasta, powstanie wielu nowych inwestycji,
oŜywienie Ŝycia kulturalnego i oświatowego. Stwierdził, iŜ klub „ Łączą nas Suwałki” udzieli
Prezydentowi absolutorium.
Czesław Renkiewicz odnosząc się do słów Grzegorza Gorlo powiedział, Ŝe brak jest z jego
strony merytorycznej oceny, oraz konkretnych propozycji, na które Prezydent jest otwarty. KaŜde
dobre rozwiązania mogą być wdraŜane. Dodał, Ŝe pamiętać naleŜy, iŜ Miasto nie do końca
stanowi przedsiębiorstwo. Zadania z zakresu pomocy społecznej, kultury czy sportu nie
przynoszą dochodu. Miasto dofinansowuje funkcjonowanie jednostek, które słuŜą społeczeństwu.
Prezydent wyraził ubolewanie nad stwierdzeniem radnego, Ŝe kadra zarządcza stanowi skansen.

śyczył, aby kaŜdy doczekał wieku sędziwego i emerytury, a ewolucja w kadrach jest rzeczą
naturalną.
Ponadto zapewnił, Ŝe przy kaŜdej inwestycji władze miasta zastanawiają się nad racjonalnym
wydatkowaniem publicznych środków finansowych. Podkreślił fakt zauwaŜanego przez
społeczeństwo rozwoju suwalskiej gospodarki, w tym budownictwa mieszkaniowego
i szeregu innych inwestycji. Dodał, Ŝe ocena „Prawa i Sprawiedliwości” jest tylko oceną
polityczną.
Wniosków nie zgłoszono.

Głosowanie nad podjęciem uchwały:
−

za podjęciem

– 14 radnych

−

przeciw

– 9,

−

wstrzymał się

– 0.

Uchwała została podjęta.
Uchwała Nr VIII/77/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 25 maja 2015 r.
w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Suwałk absolutorium.
-stanowi załącznik nr 17 do protokołu.
Ad pkt. 7
Interpelacje i zapytania radnych.
Jacek Juszkiewicz zwrócił się z prośbą w imieniu mieszkańców osiedla Piastowskiego
- o wykonanie chodników przy pasie ulicy Władysława Jagiełły. Mieszkańcy osiedla poruszają
się pasem jezdni, na której występuje duŜe natęŜenie ruchu kołowego, co stwarza
niebezpieczeństwo pieszym,
- o poprawę organizacji ruchu na skrzyŜowaniu ulic Wazów i Kazimierza Wielkiego. Ulica
Kazimierza Wielkiego na odcinku od skrzyŜowania z ul. Mieszka I, w kierunku ul. Wazów jest
tzw. „ulicą ślepą”. Nadmienił, Ŝe konieczne jest odpowiednie oznakowanie „ ślepej ulicy” od
strony Kazimierza Wielkiego, a ponadto rozwaŜenie, czy występuje ona tylko w planach
urbanistycznych, czy teŜ wynika z naturalnych czynników.
- Zapytał równieŜ, czy skrzyŜowanie ul. Kazimierza Wielkiego z ul. Władysława Łokietka
powinno być nadal równorzędne?
Irena BoŜena Schabieńska zapytała o moŜliwość przebudowy wąskich, nierównych i stromych
schodów w lokalu wyborczym i jednocześnie punkcie bibliotecznym przy ul. Klonowej 41.
Poprosiła równieŜ o wybudowanie tam podjazdu dla niepełnosprawnych.

Karol Korneluk zapytał:
- czy istnieje moŜliwość udostępnienia w autobusach komunikacji miejskiej sieci Wi-Fi, oraz
dostępu do ładowania telefonu i innych urządzeń przenośnych?
- czy istnieje moŜliwość rozbiórki betonowego płotu przy ul. Pułaskiego, obok nowo powstałego
hotelu?
- gdzie moŜemy zobaczyć flagę Suwałk? Na jakich instytucjach będzie eksponowana?
- czy moŜliwe jest, aby ubezpieczenia dzieci w szkołach i przedszkolach były usankcjonowanezakupywane w ramach jednego pakietu?
Grzegorz Gorlo zapytał:
- czyją decyzją było stawianie betonowych słupków przy Szpitalu Jednodniowym, które
uniemoŜliwiają podjazd pod sam budynek samochodom uprzywilejowanym? Jakie były koszty
stawiania owych słupków?
Józef W. Murawko zaapelował:
- o zabezpieczenie budynku przy ul. Kamedulskiej 13,
- o bardziej precyzyjną informację na temat interpelacji dotyczącej nadzoru budowlanego, którą
złoŜył na sesji w kwietniu br.
Anna Ruszewska zapytała, czy zrealizowano apel radnej o zamontowanie w mieście stojaków
rowerowych, o które prosiła w ubiegłej kadencji?
Ad pkt. 8
Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia terminów
przyjmowania obywateli przez Radę Miejską w Suwałkach w 2015 r.
Przewodnicząca poinformowała, Ŝe w związku z rezygnacją z mandatu radnego dwóch radnych
Rady Miejskiej w Suwałkach oraz wstąpieniem w ich miejsce radnych Ireny BoŜeny
Schabieńskiej i Jacka Juszkiewicza, zachodzi konieczność zmiany zapisów w załącznikach
uchwały nr III/15/2014 w sprawie ustalenia terminów przyjmowania obywateli przez Radę
Miejską w Suwałkach w 2015 r.
Wniosków nie zgłoszono.
Głosowanie nad podjęciem uchwały:
−

za podjęciem

– 21 radnych

−

przeciw

– 0,

−

wstrzymał się

– 0.

Jednogłośnie została podjęta

Uchwała Nr VIII/78/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 25 maja 2015 r.
w sprawie ustalenia terminów przyjmowania obywateli przez Radę Miejską w Suwałkach
w 2015 r. -stanowi załącznik nr 18 do protokołu.
Ad pkt. 9
Informacja z realizacji „Programu pierwotnej profilaktyki raka szyjki macicy dla
mieszkanek Suwałk w wieku 13 lat” w 2014 roku.
Przewodnicząca poinformowała, Ŝe informacja była przedmiotem posiedzenia Komisji Spraw
Społecznych i Bezpieczeństwa w dniu18 maja 2015 r.
Członkowie Komisji nie wnieśli uwag do przedłoŜonego materiału, w związku z tym Informacja
z realizacji „Programu pierwotnej profilaktyki raka szyjki macicy dla mieszkanek Suwałk
w wieku 13 lat” w 2014 roku, została przyjęta.
Informacja stanowi załącznik nr 19 do protokołu
Ad pkt. 10
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze
przetargu nieruchomości przeznaczonej na cel publiczny.
Czesław Renkiewicz - Prezydent Miasta Suwałk odczytał wniosek o podjęcie uchwały
- załącznik nr 20 do protokołu.
Zdzisław Koncewicz- przewodniczący Komisji Strategii i Rozwoju Gospodarczego przedstawił
opinię Komisji- załącznik nr 21 do protokołu.
Wniosków nie zgłoszono.

Głosowanie nad podjęciem uchwały:
−

za podjęciem

– 21 radnych

−

przeciw

– 0,

−

wstrzymał się

– 0.

Jednogłośnie została podjęta

Uchwała Nr VIII/79/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 25 maja 2015 r.
w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości przeznaczonej
na cel publiczny.
-stanowi załącznik nr 22 do protokołu.

Ad pkt. 11
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 23 do protokołu.
Zdzisław Koncewicz- przewodniczący Komisji Strategii i Rozwoju Gospodarczego przedstawił
opinię Komisji- załącznik nr 24 do protokołu.
Wniosków nie zgłoszono.

Głosowanie nad podjęciem uchwały:
−

za podjęciem

– 21 radnych

−

przeciw

– 0,

−

wstrzymał się

– 0.

Jednogłośnie została podjęta
Uchwała Nr VIII/80/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 25 maja 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.
-stanowi załącznik nr 25 do protokołu.

Ad pkt. 12
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania środków finansowych Komendzie
Miejskiej Policji w Suwałkach.
Czesław Renkiewicz - Prezydent Miasta Suwałk odczytał wniosek o podjęcie uchwały
- załącznik nr 26 do protokołu.
Zdzisław Przełomiec- przewodniczący Komisji Finansowo- BudŜetowej przedstawił opinię
Komisji- załącznik nr 27 do protokołu.
Wniosków nie zgłoszono.

Głosowanie nad podjęciem uchwały:
−

za podjęciem

– 21 radnych

−

przeciw

– 0,

−

wstrzymał się

– 0.

Jednogłośnie została podjęta
Uchwała Nr VIII/81/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 25 maja 2015 r.
w sprawie przekazania środków finansowych Komendzie Miejskiej Policji w Suwałkach.
-stanowi załącznik nr 28 do protokołu.

Ad pkt. 13
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budŜecie miasta na 2015 rok.
Czesław Renkiewicz - Prezydent Miasta Suwałk odczytał wniosek o podjęcie uchwały
- załącznik nr 29 do protokołu.
Zdzisław Przełomiec- przewodniczący Komisji Finansowo- BudŜetowej przedstawił opinię
Komisji- załącznik nr 30 do protokołu.
Wniosków nie zgłoszono.

Głosowanie nad podjęciem uchwały:
−

za podjęciem

– 21 radnych

−

przeciw

– 0,

−

wstrzymał się

– 0.

− Jednogłośnie została podjęta

Uchwała Nr VIII/82/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 25 maja 2015 r.
w sprawie zmian w budŜecie miasta na 2015 rok.
-stanowi załącznik nr 31 do protokołu.
Ad pkt. 14
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 32 do protokołu.
Zdzisław Przełomiec- przewodniczący Komisji Finansowo- BudŜetowej przedstawił opinię
Komisji- załącznik nr 33 do protokołu.
Wniosków nie zgłoszono.
Głosowanie nad podjęciem uchwały:
−

za podjęciem

– 21 radnych

−

przeciw

– 0,

−

wstrzymał się

– 0.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Uchwała Nr VIII/83/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 25 maja 2015 r.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Suwałki na lata 2015 – 2030.
-stanowi załącznik nr 34 do protokołu.

Ad pkt. 15
Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Czesław Renkiewicz odniósł się do interpelacji radnego Jacka Juszkiewicza. Temat remontu
chodnika przy ul. Władysława Jagiełły jest znany Prezydentowi i powinien zostać zgłoszony przy
procedowaniu budŜetu na przyszły rok- w miesiącu wrześniu, poniewaŜ w roku 2015 nie
zakładano realizacji tego zadania.
Zadeklarował, Ŝe Dyrektor Zarządu Dróg i Zielni zapozna się z sytuacją na skrzyŜowaniu ulic
Wazów i Kazimierza Wielkiego, jeśli będzie taka potrzeba- ustawi odpowiednie oznakowanie.
Irenę Schabieńską poinformował, Ŝe budynek, w którym mieści się oddział biblioteki stanowi
własność Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Władze Miasta skierują w tym zakresie pismo
do właściciela budynku.
Karolowi Kornelukowi odpowiedział, Ŝe jeŜeli kwota załoŜenia sieci Wi-Fi w autobusach
komunikacji miejskiej będzie do akceptacji, moŜna będzie uruchomić inwestycję.
Odnośnie betonowego płotu na ul. Pułaskiego poinformował, Ŝe do końca roku powinien być
rozebrany,
- Ubezpieczenie w szkołach i przedszkolach realizowane jest przez Rady Rodziców, które
posiadają swoją samodzielność. Miasto najprawdopodobniej nie moŜe dokonać zbiorczego
zakupu wszystkich ubezpieczeń. Temat będzie rozpoznany.
- Flaga miejska będzie eksponowana 27.05.2015 r. na masztach stojących przed ratuszem, na
uroczystościach 25-lecia Samorządu Suwalskiego- 29.05.2015 r., oraz na róŜnych miejskich
uroczystościach. Centrum Informacji Turystycznej powinno równieŜ dysponować flagami
Suwałk.
Na interpelację Grzegorza Gorlo, Prezydent udzieli odpowiedzi na piśmie.
Józefa W. Murawko poinformował, Ŝe inspektorzy Nadzoru Budowlanego sprawdzają
i kontrolują inwestycje. Nadzór ten funkcjonuje prawidłowo, inspektorzy wywiązują się ze
swoich zadań i obowiązków. Dodał, Ŝe jakiś z opinii przedstawicieli suwalskich firm
budowlanych wynika, Ŝe nadzór jest zbyt dokładny i skrupulatny.
Annie Ruszewskiej Prezydent odpowiedział, Ŝe dla 22 jednostek oświatowych zostały
przekazane fundusze, za które kupiono ponad pół tysiąca stojaków rowerowych. JeŜeli ich liczba
jest niewystarczająca, Miasto moŜe przeznaczyć na ten cel większą kwotę.
Paweł Blady - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego odniósł się do zapytania Józefa
W. Murawko w sprawie budynku przy ul. Kamedulskiej. W miesiącu kwietniu br. organ
nadzoru budowlanego wszczął postępowanie z urzędu, w sprawie niewłaściwego stanu
technicznego i estetycznego budynku przy ul. Kamedulskiej 13 w Suwałkach. Budynek stanowi
własność osoby prywatnej, zamieszkałej w Warszawie, która nie odbiera urzędowej
korespondencji. Po dokonaniu oględzin tego budynku, podjęta zostanie decyzja o jego dalszym
losie. Jednak decyzja uzaleŜniona jest pośrednio od woli właściciela. Dodał, Ŝe obluzowane
dachówki budynku przy ul. Kamedulskiej 13 występują wyłącznie od strony ogrodowej, nie ma
bezpośredniego zagroŜenia katastrofą budowlaną.

Nadzór jednak moŜe dokonać wygrodzenia częściowo terenu chodnika, do czasu moŜliwości
kontaktu z właścicielem i podjęcia decyzji docelowej.
Ad pkt. 16
Wnioski i oświadczenia radnych.
Anna Ruszewska podziękowała w imieniu mieszkańców ulicy Buczka za szybką interwencję
dotyczącą poprawy nawierzchni asfaltu na ich ulicy.
Jacek Juszkiewicz zachęcił radnych i pracowników urzędu do promocji sportu w mieście
Suwałki podczas biegów ulicznych w dniu 14 czerwca br.

Ad pkt. 17
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 24 czerwca 2015 roku o godz. 1000
w sali konferencyjnej nr 26 Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1.
Kończąc VIII 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

