PROTOKÓŁ nr IX/2015
sesji Rady Miejskiej w Suwałkach
odbytej w dniu 24 czerwca 2015 r. w godzinach 1000 – 1345
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, Zastępcy 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 IX 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, Mariusza Klimczyka - 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.
Przewodnicząca stwierdziła, Ŝe istnieje wymagane quorum do podejmowania prawomocnych
uchwał.
Ad pkt. 2
Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
Jadwiga M. Szczypiń przypomniała, Ŝe proponowany porządek obrad został dostarczony
radnym przy zwołaniu sesji. Z powodu wycofania przez SkarŜącą skargi, Przewodnicząca zdjęła
z porządku obrad pkt. 18. W związku z tym następne punkty otrzymały kolejną numerację.
Ponadto poinformowała, Ŝe uchwała w sprawie Strategii Rozwoju Kultury do roku 2020”,
w związku ze zleceniem profesjonalnych badań dotyczących uczestnictwa suwalczan
w kulturze, zostanie przedłoŜona w terminie późniejszym.
Radni nie zgłosili uwag, wobec czego przyjęli następujący porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu nr VIII/2015 sesji Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25 maja 2015
roku.
4. Przyjęcie Informacji o pracy Prezydenta Miasta Suwałk i wykonaniu uchwał Rady
Miejskiej w Suwałkach od dnia 26 maja 2015 roku.
5. Informacja z konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej
w Suwałkach w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Miasta Suwałki konsultacji

społecznych w sprawie Suwalskiego BudŜetu Obywatelskiego jako części budŜetu miasta
na 2016 rok.
6. 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.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie upamiętnienia przedwojennych Ŝydowskich
mieszkańców Suwałk.
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania
nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, prowadzonych przez Miasto
Suwałki.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie planowania w budŜecie Miasta Suwałki
środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, a takŜe przyjęcia Regulaminu
udzielania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek
oświatowych prowadzonych przez Miasto Suwałki.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad
rozliczania i obniŜania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
nauczycielom, w tym zajmującym stanowiska kierownicze oraz tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla
nauczycieli ze środków specjalnego funduszu nagród.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji zadania publicznego
„śyję zdrowo i aktywnie w Suwałkach” w ramach Rządowego programu na lata 2014 2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia
warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Mieście Suwałki.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa
drogowego dróg, których zarządcą jest Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia w Gminie Mieście Suwałki
odrębnych obwodów głosowania.
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Franciszka K.
na działalność dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach.
18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia
na działalność dyrektora Zespołu Szkół nr 3 w Suwałkach.

skargi

Jarosława

R.

19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budŜecie miasta na 2015 rok.
20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Miasta Suwałki na lata 2015-2030.

21. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
22. Wnioski i oświadczenia radnych.
23. Zamknięcie obrad.
Ad pkt. 3
Przyjęcie protokołu nr VIII/2015 sesji Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25 maja 2015
roku.
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 23czerwca 2015 r.
W wymienionym terminie do treści protokołu radni nie zgłosili poprawek i uzupełnień, wobec
powyŜszego protokół nr VIII/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 26 maja 2015 roku.
Radni nie zgłosili uwag, w związku z tym, Informacja o pracy Prezydenta Miasta Suwałk
i wykonaniu uchwał Rady Miejskiej w Suwałkach od dnia 26 maja 2015 roku, została
przyjęta.
Informacja stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Ad pkt. 5
Informacja z konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej
w Suwałkach w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Miasta Suwałki konsultacji
społecznych w sprawie Suwalskiego BudŜetu Obywatelskiego jako części budŜetu miasta na
2016 rok.
Informacja stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Przewodnicząca poinformowała, Ŝe Informacja była przedmiotem posiedzeń Komisji Spraw
Społecznych i Bezpieczeństwa oraz Komisji Kultury, Sportu i Turystyki w dniu
15 czerwca 2015 r., Komisji Strategii i Rozwoju Gospodarczego w dniu 16 czerwca 2015 r.,
Komisji Oświaty i Wychowania w dniu 17 czerwca 2015 r. i Komisji Finansowo- BudŜetowej
w dniu 18 czerwca 2015 r.
Radni nie zgłosili uwag, w związku z czym, Informacja z konsultacji społecznych dotyczących
projektu uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy
Miasta Suwałki konsultacji społecznych w sprawie Suwalskiego BudŜetu Obywatelskiego jako
części budŜetu miasta na 2016 rok, została przyjęta.

Ad pkt. 6
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.
Czesław Renkiewicz - Prezydent Miasta Suwałk odczytał wniosek o podjęcie uchwały
- załącznik nr 9 do protokołu.
Dorota Jabłońska – przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa
przedstawiła opinię Komisji- załącznik nr 10 do protokołu.
Stanisław Kulikowski – przewodniczący Komisji Kultury, Sportu i Turystyki przedstawił opinię
Komisji- załącznik nr 11 do protokołu.
Zdzisław Koncewicz- przewodniczący Komisji Strategii i Rozwoju Gospodarczego przedstawił
opinię Komisji- załącznik nr 12 do protokołu.
Anna Ruszewska – przewodnicząca Komisji Oświaty i Wychowania przedstawiła opinię
Komisji- załącznik nr 13 do protokołu.
Zdzisław Przełomiec- przewodniczący Komisji Finansowo - BudŜetowej przedstawił opinię
Komisji- załącznik nr 14 do protokołu.
Wniosków nie zgłoszono.

Głosowanie nad podjęciem uchwały:
−

za podjęciem

– 22 radnych

−

przeciw

– 0,

−

wstrzymał się

– 0.

Jednogłośnie została podjęta
Uchwała Nr IX/84/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 24 czerwca 2015 r.
w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Miasta Suwałki konsultacji społecznych
w sprawie Suwalskiego BudŜetu Obywatelskiego jako części budŜetu miasta na 2016 rok.
-stanowi załącznik nr 15 do protokołu.

Ad pkt. 7
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie upamiętnienia przedwojennych Ŝydowskich
mieszkańców Suwałk.
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.
Wniosków nie zgłoszono.
Głosowanie nad podjęciem uchwały:
−

za podjęciem

– 23 radnych

−

przeciw

– 0,

−

wstrzymał się

– 0.

Jednogłośnie została podjęta
Uchwała Nr IX/85/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 24 czerwca 2015 r.
w sprawie upamiętnienia przedwojennych Ŝydowskich mieszkańców Suwałk.
-stanowi załącznik nr 19 do protokołu.
Ad pkt. 8
Interpelacje i zapytania radnych.
Zdzisław Przełomiec zapytał w imieniu mieszkańców Suwałk :
- o moŜliwość estetycznej pielęgnacji drzew i krzewów w mieście, poprawy ich stanu w ramach
„sztuki ogrodniczej”, cięcie gałęzi w celu odsłonięcia ulicznego oświetlenia budynków, oraz
gałęzi rosnących w pasie drogowym wzdłuŜ ulicy lub chodnika, formowanie kształtu korony
drzewa tak aby stawało się ono ozdobą,
- o moŜliwość budowy lewoskrętu w ciągu komunikacyjnym skrzyŜowania ul. Utraty
z ul. Waryńskiego,
- ewentualność weryfikacji rozwiązania komunikacyjnego miejskiej linii autobusowej
z Zakładem Górniczym w Sobolewie,
- o moŜliwość usunięcia słupków, wystających z pasa zieleni znajdującego się bardzo blisko
ścieŜki rowerowej, na wysokości rozgłośni radiowej przy ul. Bulwarowej.

Karol Korneluk zapytał:
- ile kart „Ogólnopolskiej DuŜej Rodziny” zostało wydanych w mieście Suwałki? Jakie kroki
podjął/zamierza podjąć Samorząd, aby takie karty rozpropagować?
- w imieniu mieszkańców ul. 1 Maja - jaki jest czas zakończenia inwestycji związanej
z wymianą rur ciepłowniczych przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej? Czy moŜliwe jest
szybsze jej zakończenie?
Wiesław Murawko:
- zapytał o moŜliwość remontu parkingu przy ul. Noniewicza 40,
- zaproponował spotkanie Komendantów Policji i StraŜy Miejskiej w Suwałkach z Dyrektorem
Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach, który powie, w jakich miejscach miasta
mieszkańcy czują się zagroŜeni i w jakich miejscach apelują o piesze patrole.
Jacek Juszkiewicz zapytał:
- w imieniu mieszkańców ul. Staszica w Suwałkach, którzy złoŜyli do Ratusza wniosek o zmianę
planu przestrzennego zagospodarowania łącznika ul. Staszica i ul. Łanowej - jak długo trwają
takie procedury?
- czy miasto moŜe wpłynąć na właścicieli niedokończonych budowli na os. Piastowskim, które
zarasta samoistna roślinność, wysiewając się na sąsiednie działki.
-nadmienił, iŜ mieszkańcy ul. Jagiełły dalej utrzymują prośbę o budowę chodników, o których
budowę apelował na VIII sesji radny, oraz dokończenie ulicy po stronie zachodniej Mieszka I.
-podziękował słuŜbom miejskim za postawienie znaków na ul. Kazimierza Wielkiego, które były
przedmiotem jego ostatniej interpelacji.
Zbigniew R. De- Mezer, po spotkaniu z Przewodniczącą Suwalskiej Rady Seniorów
zaapelował o:
- naprawę chodnika na ul. 30- lecia PRL-u,
- naprawę chodnika po jednej części ul. Zastawie,
- ustawienie śmietników przy rzece Czarnej Hańczy, na odcinku od ul. W. Polskiego do
ul. Noniewicza,
- rozwiązanie kwestii braku toalet w okresie zimowym przy Zalewie Arkadia,
- udzielenie informacji, czy Miasto przewiduje dofinansowanie dla seniorów na podłączenie
ogrzewania gazowego.
Ponadto zapytał, czy:
- przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach, oraz Urząd Miejski przygotowuje projekty
i aplikuje o środki zewnętrzne na przyłączenie domów jednorodzinnych do ogrzewania
gazowego,
- czy Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach mogłoby sprawdzić, skąd
wydobywa się bardzo brzydki zapach na wysokości nowego ronda na ul. Buczka?
- czy moŜliwe jest wybudowanie prawoskrętu na ul. Utracie, przy skręcie do Parku NaukowoTechnologicznego?
- poprosił o informację na temat kortów tenisowych, które powstaną w Suwałkach. O jakie środki
aplikuje miasto, jeśli chodzi o ich budowę? Jak będą one wyglądały? Czy będzie odpłatność za
korzystanie z nich?
- zaapelował o piesze patrole policji na Osiedlu II.

Andrzej Turowski poprosił w imieniu mieszkańców ul. Świerkowej o wykonanie spowalniacza
na wysokości nr 19/21 oraz interwencję w sprawie źle wyprofilowanej jezdni,
na której zbiera się woda.
Irena BoŜena Schabieńska zapytała:
- czy istnieje moŜliwość wydłuŜenia programu nauki pływania „Jestem bezpieczny, juŜ pływam”,
który został skrócony do 15 godzin dla całej klasy.
Bogdan Bezdziecki zaapelował:
- w imieniu mieszkańców, których posesje zlokalizowane są bezpośrednio za Centrum
Handlowym „Plaza” w Suwałkach, o podjęcie działań zmierzających do zachowania naleŜytego
porządku i utrzymania ciszy nocnej w trakcie trwania imprez w klubie zlokalizowanym w owym
Centrum? Wnosi o rozwaŜenie włączenia tego obszaru w strefę monitoringu miejskiego, oraz
wzmoŜenie patroli policyjnych w owej lokalizacji, szczególnie w godzinach nocnych.
- usunięcie betonowej ławki, która utrudnia pojazdom uprzywilejowanym dojazd do Przychodni
na ul. Waryńskiego.
Andrzej Łuczaj zapytał:
- czy moŜliwe jest wybudowanie ścieŜki rowerowej od ronda ul. Buczka do Suwalskiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej, oraz wzdłuŜ ul. RóŜanej do Fabryki Mebli „Forte”.
-kiedy zostanie dokończone 50 m chodnika w parku pomiędzy ul. Putry i ul. Andresa.
-czy Samorząd planuje wymianę nawierzchni chodnikowych na osiedlach domków
jednorodzinnych na najbliŜsze lata?
Anna Ruszewska zapytała:
- czy w Suwałkach moŜemy mówić o konsekwencjach zaistniałych zmian prawnych dotyczących
placówek wsparcia dziennego, po uchwaleniu ustawy o wspieraniu rodziny
i systemie
pieczy zastępczej? Czy owe placówki w Suwakach posiadają wystarczające warunki lokalowe?
Ilu z nich postawiono dodatkowo wymagania? Czy są takie świetlice, które tych wymagań nie
spełniają i nie będą w stanie spełnić?
- z uwagi na zadania świetlic środowiskowych i z uwagi na pomoc, jaką niosą zapytała
czy moŜliwe byłoby zwolnienie wszystkich suwalskich świetlic z tytułu opłat za czynsz lokali,
w których się mieszczą? Czy moŜliwe jest przedłuŜenie umów podpisanych z Urzędem Miasta na
funkcjonowanie świetlic środowiskowych na 3 lata, co ułatwi pracę równieŜ urzędnikom
i zapewni dofinansowanie obejmujące wszystkie miesiące w roku? Czy moŜliwe jest zwiększenie
kwoty dotacji na prowadzenie świetlic, co pozwoli np. na zwiększenie ilości zajęć skierowanych
do podopiecznych.
- w imieniu mieszkańców wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Witosa 2, chcących rozpocząć
w bloku inwestycję, która umoŜliwiłaby pozyskiwanie ciepła z odnawialnych źródeł energii:
Czy moŜliwe jest w tym przypadku wsparcie finansowe ze strony Urzędu Miejskiego i jakie
moŜliwości finansowania są przewidywane?
Grzegorz Gorlo zapytał o przesłanki, którymi kierował się Prezydent Miasta Suwałk,
przekazując, otrzymany od Policji, majątek dla Zarządu Wojewódzkiego Dróg, zamiast Bankowi
śywności w Suwałkach i Stowarzyszeniu Brata Alberta, które ubiegają się od 10 lat o magazyn
do przetrzymywania Ŝywności i utworzenia noclegowni?

Ad pkt. 9
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania
nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, prowadzonych przez Miasto
Suwałki.
Czesław Renkiewicz - Prezydent Miasta Suwałk odczytał wniosek o podjęcie uchwały
- załącznik nr 20 do protokołu.
Anna Ruszewska – przewodnicząca Komisji Oświaty i Wychowania przedstawiła opinię
Komisji- załącznik nr 21 do protokołu.
Zdzisław Przełomiec- przewodniczący Komisji Finansowo- BudŜetowej przedstawił opinię
Komisji- załącznik nr 22 do protokołu.
Irena BoŜena Schabieńska nadmieniła, iŜ klub „Prawo i Sprawiedliwość” pozytywnie opiniuje
dany projekt uchwały, aczkolwiek zwróciła uwagę, iŜ nieduŜe - rzędu kilku złotych podwyŜki dla
nauczycieli, są jedynie wyrównaniem dotychczas otrzymywanej przez nich płacy, która była
poniŜej średniej wynikającej z Karty Nauczyciela.
Wniosków nie zgłoszono.

Głosowanie nad podjęciem uchwały:
−

za podjęciem

– 22 radnych

−

przeciw

– 0,

−

wstrzymał się

– 0.

Jednogłośnie została podjęta
Nieobecny na głosowaniu: 1 radny.

Uchwała Nr IX/86/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 24 czerwca 2015 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek
oświatowych, prowadzonych przez Miasto Suwałki.
-stanowi załącznik nr 23 do protokołu.

Ad pkt. 10
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie planowania w budŜecie Miasta Suwałki środków
finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, a takŜe przyjęcia Regulaminu udzielania
pomocy zdrowotnej dla nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek oświatowych
prowadzonych przez Miasto Suwałki.
Czesław Renkiewicz - Prezydent Miasta Suwałk odczytał wniosek o podjęcie uchwały
- załącznik nr 24 do protokołu.
Anna Ruszewska – przewodnicząca Komisji Oświaty i Wychowania przedstawiła opinię
Komisji- załącznik nr 25 do protokołu.
Zdzisław Przełomiec- przewodniczący Komisji Finansowo - BudŜetowej przedstawił opinię
Komisji- załącznik nr 26 do protokołu.
Wniosków nie zgłoszono.

Głosowanie nad podjęciem uchwały:
−

za podjęciem

– 22 radnych

−

przeciw

– 0,

−

wstrzymał się

– 0.

Jednogłośnie została podjęta
Uchwała Nr IX/87/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 24 czerwca 2015 r.
w sprawie planowania w budŜecie Miasta Suwałki środków finansowych na pomoc
zdrowotną dla nauczycieli, a takŜe przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy zdrowotnej
dla nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto
Suwałki.
-stanowi załącznik nr 27 do protokołu.

Ad pkt. 11
Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad
rozliczania i obniŜania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom,
w tym zajmującym stanowiska kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć niektórych nauczycieli.
Czesław Renkiewicz - Prezydent Miasta Suwałk odczytał wniosek o podjęcie uchwały
- załącznik nr 28 do protokołu.

Anna Ruszewska – przewodnicząca Komisji Oświaty i Wychowania przedstawiła opinię
Komisji- załącznik nr 29 do protokołu.
Zdzisław Przełomiec- przewodniczący Komisji Finansowo- BudŜetowej przedstawił opinię
Komisji- załącznik nr 30 do protokołu.
Irena B. Schabieńska w imieniu klubu radnych „Prawo i Sprawiedliwość” wyraziła sprzeciw
podwyŜszeniu pensum dydaktycznego zatrudnionym w szkołach pedagogom i psychologom
z 25, do 26 godzin. Poinformowała, iŜ na owego specjalistę, którego praca jest niezwykle trudna,
przypada około 500 - 600 dzieci. Nadmieniła, iŜ dodawanie kolejnej godziny nie przełoŜy się na
lepszą pracę i nie poprawi sytuacji dzieci, które wymagają rozwiązania licznych problemów,
poniewaŜ zmęczony specjalista nie będzie w stanie wykonać swojej pracy dobrze. Zaapelowała
o ponowne przemyślenie przedstawionych propozycji.
Ewa B. Sidorek odpowiedziała, iŜ Miasto nie zmniejsza etatów psychologów i pedagogów,
z roku na rok jest ich coraz więcej. Około 200-210 uczniów przypada na etaty pedagogów
i psychologów, którzy pracują w miejskich placówkach Nadmieniła, iŜ w celu wypełnienia
potrzeb placówek i oczekiwań rodziców, potrzebna jest jedna, dodatkowa godzina specjalisty,
a jej dodanie nie obciąŜy w znaczny sposób nauczycieli.
Grzegorz Gorlo przedstawił przykład Zespołu Szkół nr 8, w którym na 700 uczniów przypada
1 pedagog.

Głosowanie nad podjęciem uchwały:
−

za podjęciem

– 14 radnych

−

przeciw

– 8,

−

wstrzymał się

– 0.

Uchwała została podjęta większością głosów.

Uchwała Nr IX/88/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 24 czerwca 2015 r.
zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad rozliczania i obniŜania tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, w tym zajmującym stanowiska
kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych
nauczycieli.
-stanowi załącznik nr 31 do protokołu.

Ad pkt. 12
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla
nauczycieli ze środków specjalnego funduszu nagród.
Czesław Renkiewicz - Prezydent Miasta Suwałk odczytał wniosek o podjęcie uchwały
- załącznik nr 32 do protokołu.
Anna Ruszewska – przewodnicząca Komisji Oświaty i Wychowania przedstawiła opinię
Komisji- załącznik nr 33 do protokołu.
Zdzisław Przełomiec- przewodniczący Komisji Finansowo- BudŜetowej przedstawił opinię
Komisji- załącznik nr 34 do protokołu.
Wniosków nie zgłoszono.

Głosowanie nad podjęciem uchwały:
−

za podjęciem

– 22 radnych

−

przeciw

– 0,

−

wstrzymał się

– 0.

Jednogłośnie została podjęta
Uchwała Nr IX/89/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 24 czerwca 2015 r.
w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze środków specjalnego
funduszu nagród.
-stanowi załącznik nr 35 do protokołu.

Ad pkt. 13
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji zadania publicznego
„śyję zdrowo i aktywnie w Suwałkach” w ramach Rządowego programu na lata 2014 2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”.
Czesław Renkiewicz - Prezydent Miasta Suwałk odczytał wniosek o podjęcie uchwały
- załącznik nr 36 do protokołu.
Anna Ruszewska – przewodnicząca Komisji Oświaty i Wychowania przedstawiła opinię
Komisji- załącznik nr 37 do protokołu.

Zdzisław Przełomiec- przewodniczący Komisji Finansowo- BudŜetowej przedstawił opinię
Komisji- załącznik nr 38 do protokołu.
Wniosków nie zgłoszono.

Głosowanie nad podjęciem uchwały:
−

za podjęciem

– 22 radnych

−

przeciw

– 0,

−

wstrzymał się

– 0.

Jednogłośnie została podjęta
Uchwała Nr IX/90/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 24 czerwca 2015 r.
w sprawie przyjęcia do realizacji zadania publicznego „śyję zdrowo i aktywnie
w Suwałkach” w ramach Rządowego programu na lata 2014 - 2016 „Bezpieczna
i przyjazna szkoła”
- stanowi załącznik nr 39 do protokołu.
Przewodnicząca ogłosiła półgodzinną przerwę do godz. 1200.

Ad pkt. 14
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia
warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Mieście Suwałki.
Czesław Renkiewicz - Prezydent Miasta Suwałk odczytał wniosek o podjęcie uchwały
- załącznik nr 40 do protokołu.
Stanisław Kulikowski – przewodniczący Komisji Kultury, Sportu i Turystyki przedstawił opinię
Komisji- załącznik nr 41 do protokołu.
Zdzisław Przełomiec- przewodniczący Komisji Finansowo- BudŜetowej przedstawił opinię
Komisji- załącznik nr 42 do protokołu.
Informacja z konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej
w Suwałkach w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia warunków i trybu finansowania
rozwoju sportu w Mieście Suwałki stanowi załącznik nr 43 do protokołu.
Wniosków nie zgłoszono.

Głosowanie nad podjęciem uchwały:
−

za podjęciem

– 22 radnych

−

przeciw

– 0,

−

wstrzymał się

– 0.

Jednogłośnie została podjęta
Uchwała Nr IX/91/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 24 czerwca 2015 r.
w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia warunków i trybu finansowania rozwoju
sportu w Mieście Suwałki
- stanowi załącznik nr 44 do protokołu.

Ad pkt. 15
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa
drogowego dróg, których zarządcą jest Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach.
Czesław Renkiewicz - Prezydent Miasta Suwałk odczytał wniosek o podjęcie uchwały
- załącznik nr 45 do protokołu.
Zdzisław Koncewicz- przewodniczący Komisji Strategii i Rozwoju Gospodarczego przedstawił
opinię Komisji- załącznik nr 46 do protokołu.
Zdzisław Przełomiec- przewodniczący Komisji Finansowo- BudŜetowej przedstawił opinię
Komisji- załącznik nr 47 do protokołu.
Zdzisław Koncewicz zapytał skąd wynika, w § 3 owej uchwały, opłata za zajęcie pasa
drogowego, którą muszą ponosić mieszkańcy w wysokości 20, lub 60 złotych?
Tomasz Łazarski odpowiedział, Ŝe mieszkańcy, składając dokumentację techniczną o przyłącze
wodno-kanalizacyjne do przyłączy miejskich w pasie drogowym, w świetle prawa stają się
właścicielami wybudowanych studzienek. Nie są to bowiem urządzenia wybudowane
na potrzeby pasa drogowego. Dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni zadeklarował sporządzenie
pisemnego wykazu, przedstawiającego skalę i ilość takich przypadków.
Bogdan Bezdziecki nadmienił, Ŝe odbiera ową płatność, jako podatek od absurdu. Zaproponował
ponowne przeanalizowanie i próbę odejścia od tej kuriozalnej opłaty.
Czesław Renkiewicz odniósł się do sprawy i przekazał, iŜ przeanalizuje problem, określona
zostanie liczba tych opłat i dołoŜy starań aby rozwiązać owy problem.
Wniosków nie zgłoszono.

Głosowanie nad podjęciem uchwały:
−

za podjęciem

– 14 radnych

−

przeciw

– 0,

−

wstrzymało się

– 8.

Uchwała została podjęta większością głosów.
Uchwała Nr IX/92/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 24 czerwca 2015 r.
w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest
Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach
-stanowi załącznik nr 48 do protokołu.

Ad pkt. 16
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 49 do protokołu.
Dorota Jabłońska – przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa
przedstawiła opinię Komisji- załącznik nr 50 do protokołu.
Wniosków nie zgłoszono.
Głosowanie nad podjęciem uchwały:
−

za podjęciem

– 22 radnych

−

przeciw

– 0,

−

wstrzymał się

– 0.

Jednogłośnie została podjęta.
Uchwała Nr IX/93/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 24 czerwca 2015 r.
w sprawie utworzenia w gminie Mieście Suwałki odrębnych obwodów głosowania.
-stanowi załącznik nr 51 do protokołu.

Ad pkt. 17
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Franciszka
na działalność dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach.

K.

Zbigniew R. De – Mezer – przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił opinię Komisjizałącznik nr 52 do protokołu.
Wniosków nie zgłoszono.

Głosowanie nad podjęciem uchwały:
−

za podjęciem

– 22 radnych

−

przeciw

– 0,

−

wstrzymał się

– 0.

Jednogłośnie została podjęta
Uchwała Nr IX/94/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 24 czerwca 2015 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi Franciszka K.
na działalność dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach.
-stanowi załącznik nr 53 do protokołu.

Ad pkt. 18
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Jarosława R. na działalność
dyrektora Zespołu Szkół nr 3 w Suwałkach.
Zbigniew R. De – Mezer – przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił opinię Komisji.
Ponadto poinformował, iŜ po procedowaniu całej sprawy, do Urzędu Miejskiego trafiły 2 pisma
od osoby skarŜącej.
Opinia stanowi załącznik nr 54 do protokołu.
Wniosków nie zgłoszono.
Głosowanie nad podjęciem uchwały:
−

za podjęciem

– 20 radnych

−

przeciw

– 0,

−

wstrzymał się

– 0.

Dwóch radnych nie brało udziału w głosowaniu.

Uchwała została podjęta większością głosów.
Uchwała Nr IX/95/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 24 czerwca 2015 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi Jarosława R.
na działalność dyrektora Zespołu Szkół nr 3 w Suwałkach.
-stanowi załącznik nr 55 do protokołu
Ad pkt. 19
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

– 23 radnych

−

przeciw

– 0,

−

wstrzymał się

– 0.

Jednogłośnie została podjęta
Uchwała Nr IX/96/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 24 czerwca 2015 r.
w sprawie zmian w budŜecie miasta na 2015 rok.
-stanowi załącznik nr 58 do protokołu
Ad pkt. 20
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 wraz
z wniesionymi autopoprawkami do budŜetu.
- 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

– 23 radnych

−

przeciw

– 0,

−

wstrzymał się

– 0.

Jednogłośnie została podjęta
Uchwała Nr IX/97/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 24 czerwca 2015 r.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Suwałki na lata 2015-2030
-stanowi załącznik nr 61 do protokoł.

Ad pkt. 21
Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Czesław Renkiewicz odpowiedział na zapytania Zdzisława Przełomca. Potwierdził,
iŜ lewoskręt przy Ośrodku Rehabilitacji na ul. Utrata/ Waryńskiego wymaga przebudowy. Ciąg
drogi krajowej nr 8 jest modernizowany etapami. Niestety, od kilku lat Miasto nie moŜe
pozyskać środków z rezerwy budŜetu państwa na przebudowę tej drogi, poniewaŜ są one
przeznaczane głównie na przebudowę mostów. Jest to postulat zasadny, nie do zrealizowania zaś
ani w bieŜącym, ani w przyszłym roku.
Sytuacja funkcjonowania komunikacji miejskiej i linii autobusowych w mieście Suwałki jest
analizowana. Firma, która została zaangaŜowana do zbadania ilości pasaŜerów komunikacji
miejskiej i potrzeb w owym zakresie, w dniu 26.06 br. przedstawi wyniki swoich analiz. Miasto
chce optymalizować funkcjonowanie komunikacji miejskiej, na liniach, na których jest duŜa ilość
pasaŜerów. Po przedstawieniu analiz, Prezydent będzie mógł udzielić na ten temat więcej
informacji.
Stalowe słupki na ul. Bulwarowej są słupkami metrycznymi Przedsiębiorstwa Wodociągów
i Kanalizacji w Suwałkach, na których jest oznaczenie odległości i głębokości sieci. Prezes PWiK
sprawdzi, czy istnieje moŜliwość ich przestawienia.
Prezydent odpowiedział Karolowi Kornelukowi, Ŝe Suwałki prowadzą działania związane
z „Ogólnopolską kartą duŜej rodziny”. Do dnia 24.06 br. wpłynęło 248 wniosków o jej wydanie.
Ogólnie wydano zaś 1156 kart. Informacja o owej karcie znajduje się na stronie internetowej
Urzędu Miejskiego w Suwałkach, w zakładce dla mieszkańca - pomoc społeczna, oraz

na tablicach ogłoszeń. Ponadto, wydane zostało Obwieszczenie Prezydenta Miasta Suwałk
o przysługujących, w ramach tego programu, ulgach. Pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Suwałkach równieŜ dysponują informacją na temat „Karty duŜej rodziny”,
przekazując ją rodzinom wielodzietnym.
Wiesława Murawko poinformował, iŜ parking przy ul. Noniewicza 40 jest jednym z etapów
realizowanego przedsięwzięcia. W trakcie modernizacji i zmiany wyglądu Zespołu Szkół nr 1
w przyszłym roku, gdzie zagospodarowanie pomiędzy tym budynkiem, a ul. Noniewicza będzie
zupełnie inne, moŜliwa będzie przebudowa i modernizacja równieŜ owego parkingu. Przy
pracach nad budŜetem, wiadomo będzie jednak, czy dana inwestycja będzie realizowana w 2016
roku.
Na zapytania Jacka Juszkiewicza odpowiedział, Ŝe wniosek mieszkańców ul. Staszica
analizowany był na Kolegium Prezydenta i jest zasadny. Aby zmienić ten plan zgodnie z wolą
mieszkańców, przygotowany zostanie projekt uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu
zagospodarowania przestrzennego. Procedury uchwalenia planu muszą być zachowane.
Odnośnie niedokończonych budynków i zaniedbanych działek, znajdujących się na osiedlach
domków jednorodzinnych, Prezydent poprosił Komendanta StraŜy Miejskiej, aby straŜnicy
odszukali właścicieli tych posesji i na zasadzie rozmowy oraz sugestii poprosili
o uporządkowanie nieruchomości.
Jeśli chodzi o budowę chodników na ul. Jagiełły, odpowiedział, Ŝe istnieje kolejność
wykonywania inwestycji drogowych. Aczkolwiek, jeŜeli radni postanowią w uchwale
budŜetowej na dany rok, Ŝe dana inwestycja powinna zostać zrealizowana, istnieje taka
moŜliwość.
Zbigniewowi De- Mezerowi odpowiedział, Ŝe miasto wykorzystuje kaŜdą trwającą inwestycję,
podczas której dochodzi do rozkopania chodników i bardzo często udaje się w miejsce starych
płytek chodnikowych, połoŜyć nowy polbruk. W ten sposób udało się odbudować wiele ciągów
pieszych. Ponadto Zarząd Dróg i Zieleni sukcesywnie wymienia uszkodzone płytki chodnikowe.
Prezydent poinformował, Ŝe kosze przy rzece Czarnej Hańczy na owym odcinku są ustawione.
Istnieje natomiast problem z uruchomieniem toalety przy Zalewie Arkadia w okresie zimowym,
poniewaŜ owy budynek powinien być ogrzewany, w przeciwnym razie instalacja zostanie
zamroŜona. Zdiagnozowana zostanie potrzeba funkcjonowania toalety w tym okresie i w tym
miejscu.
Zgodnie z przyjętym planem gospodarki niskoemisyjnej, Miasto pracuje nad uruchomieniem
programu przyłączeń do sieci gazowniczej, sprawa jest bardzo istotna i musi być w obszarze
zainteresowania suwalskiego samorządu.
W kwestii kortów tenisowych poinformował, Ŝe przygotowywany jest projekt krytej hali
z kortami tenisowymi i związana z nią dokumentacja. Hala zlokalizowana będzie przy Ośrodku
śeglarskim nad Zalewem Arkadia, składała się będzie z 2 kortów tenisowych, 2 natomiast będą
usytuowane na zewnątrz. Departament Infrastruktury Sportowej juŜ wie, Ŝe Suwałki będą
ubiegały się o środki finansowe przeznaczone na budowę owej hali. Za udostępnienie krytych
kortów tenisowych będzie pobierana opłata, poniewaŜ hala wymaga ogrzewania.
Zbudowana sygnalizacja świetlna w układzie drogowym przy ul. Utrata i skręt w ul. Walerego
Romana ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa ruchu. JeŜeli będą środki finansowe, moŜliwe
będzie wybudowanie owego prawoskrętu, natomiast na dzień dzisiejszy występuje bariera
finansowa.

Andrzeja Turowskiego poinformował, Ŝe jeŜeli mieszkańcy - w szczególności ci, przy których
domach miałby być postawiony próg spowalniający, wystąpią o jego ustawienie, wtedy Miasto
najprawdopodobniej wyrazi na to zgodę i zainstaluje próg.
Irenie Schabieńskiej, odpowiedział, Ŝe kiedy program nauki pływania dziesięciolatków
realizowany był w oparciu o środki miejskie, trwał przez cały rok. Dwa lata później zaś, Minister
Sportu i Turystyki ogłosił własny program nauki pływania - „Umiem pływać”, w którym przyjęto
załoŜenie, Ŝe uczeń 3 klasy w ciągu 20 godzin dydaktycznych powinien nauczyć się pływać.
Władze zastanowią się jednak, jak zwiększyć ilość godzin.
Na zapytanie Bogdana Bezdzieckiego odpowiedział, iŜ blokująca dojazd pojazdów
uprzywilejowanych do przychodni na ul. Waryńskiego ławka, zostanie przeniesiona.
Poinformował Andrzeja Łuczaja, Ŝe:
Miasto chce podjąć się realizacji inwestycji wybudowania ścieŜki rowerowej do Suwalskiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Suwałkach z uwagi na ilość dojeŜdŜających tam
pracowników. Istnieje potrzeba pozyskania na ten cel środków zewnętrznych.
Niedokończony chodnik przy ul. Andersa i ul. Putry jest jednym z etapów realizowanej
inwestycji. Miasto uporządkuje dany teren w bieŜącym, lub przyszłym roku.
Prezydent odpowiedział Annie Ruszewskiej, Ŝe problem świetlic środowiskowych analizowany
był na Kolegium Prezydenta. Stanowisko w tym zakresie zostanie udzielone na piśmie.
Odpowiadając na kolejną interpelację nadmienił, iŜ wspólnota mieszkaniowa, która chce
rozpocząć termomodernizację wraz z montaŜem kolektorów słonecznych ma moŜliwość
pozyskiwania środków nie tylko z Miasta, ale równieŜ środków zewnętrznych, między innymi
z Banku Ochrony Środowiska, oraz Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Wodnej i Ochrony
Środowiska.
W odpowiedzi na interpelację Grzegorza Gorlo poinformował, Ŝe problem dotyczący braku
odpowiedniego pomieszczenia magazynowego na Ŝywność znany jest od kilku lat. Musi być
to specjalne pomieszczenie do przechowywania kilku, lub kilkunastu ton Ŝywności, z rampami
załadunkowymi i wyładunkowymi, a takiego Miasto w swoich zasobach nie posiada. Prezes
Banku śywności wynajmował róŜne obiekty, a Miasto dawało na ich wynajem środki ze swojego
budŜetu, które w roku bieŜącym wynoszą 15 000 zł. Policyjne obiekty stanowią nieruchomość
Skarbu Państwa. Około dwóch- trzech lat temu rozpoczęły się rozmowy, pomiędzy Marszałkiem
i Wojewodą Podlaskim o przekazaniu tych budynków na potrzeby Wojewódzkiego Zarządu
Dróg. Dzisiaj, efektem ich porozumienia jest uŜyczenie tej nieruchomości pod potrzeby
Wojewódzkiego Zarządu Dróg. Prezydent otrzymał odpowiednie pisma w tym zakresie
i wykonując dyspozycję właściciela, reprezentowanego przez Wojewodę Podlaskiego, uŜyczył
ową nieruchomość Wojewódzkiemu Zarządowi Dróg na okres 2 lat. W grę wchodzi równieŜ
zamiana tej nieruchomości, stanowiącej własność skarbu państwa na inną nieruchomość
stanowiącą własność Województwa Podlaskiego w Białymstoku. W chwili obecnej trwają
procedury dotyczące zamiany tych nieruchomości pomiędzy Marszałkiem i Wojewodą. Gdyby
istniała moŜliwość udostępnienia tych pomieszczeń dla Banku śywności, Miasto na pewno
zrobiłoby to. Nie jest to jednak majątek Miasta, którym moŜna rozporządzać bez ograniczeń.

Tomasz Łazarski odpowiedział na interpelację Zdzisława Przełomca. Nadmienił, iŜ ustawa
o ochronie środowiska z 2004 r. wprowadziła obostrzenia, większą ochronę oraz ograniczenie
wolności modelowania drzewostanu miejskiego i wchodzenia w kształtowanie jego koron.
W Mieście wykonywanych jest wiele rodzajów cięć, między innymi pielęgnacyjne, sanitarne cięcia posuszu, obumarłych konarów, techniczne - cięcia zagraŜające infrastrukturze drogowej,
oraz ciągom pieszo - rowerowym. Pozostałe cięcia na drzewach niemodelowanych,
niepozyskanych ze szkółki leśnej są zabronione przez ustawę. MoŜna ingerować jedynie
w koronę drzew nasadzonych, które juŜ na etapie szkółkowania były modelowane. W Suwałkach,
formy kuliste klombów występują na ulicach: Kościuszki Sejneńskiej, oraz Noniewicza. Ponadto,
ciąg ulicy Mereckiego, gdzie nasadzona jest, tzw. „rajska jabłoń”, ze względu na wąski pas
zieleni i bezpieczeństwo pieszych i pojazdów, równieŜ jest modelowana. Owe korony przycinane
są w taki sposób, aby nie zacieniały mieszkańcom posesji przylegających do ul. Mereckiego.
Tadeusz Szaciło odpowiedział na interpelację Karola Korneluka. Budowa na ul. 1 Maja będzie
ukończona definitywnie 1.07 br. Na kaŜdą budowę opracowywany jest harmonogram prac, które
trudno jest przyśpieszyć ze względu na fakt, iŜ proces technologiczny przeprowadzenia takiej
modernizacji, bądź przebudowy jest określony. JeŜeli będą odpowiednie warunki atmosferyczne,
zasypanie wykopu i odtworzenie terenu będzie wykonane w dniach 29.06 - 1.07. Wszelkie roboty
odtworzeniowe wykonywane są wspólnie z Zarządem Dróg i Zieleni, z powierzonego przez owy
Zarząd materiału.
Grzegorz Kochanowicz odpowiedział na interpelację Romana Z. De - Mezera. Fetor
z kanalizacji na ul. Buczka jest spowodowany duŜą ilość ścieków z firm, znajdujących się
w Suwalskiej Strefie Ekonomicznej. Owe zapachy najbardziej wyczuwalne są najczęściej pod
koniec tygodnia roboczego. Wynika to z cyklu produkcyjnego danych zakładów. Są juŜ pewne
podejrzenia i wskazania, ale niezaleŜnie od tego, pracownicy Przedsiębiorstwa Wodociągów
i Kanalizacji dodawali środki chemiczne, aby ścieki te zostały utlenione. Ze względu jednak na
ich cykliczność, owe środki niewiele pomogły. W chwili obecnej podjęta została decyzja
o zainstalowaniu na końcu tego kolektora, w okolicach lasu na Papierni, mechanicznej
wentylacji.
Jeśli chodzi o podatek od studzienek- zasadą jest to, Ŝe osoba będąca właścicielem studzienki,
płaci podatek. Właścicielem przyłączy, zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu wody
i zbiorowym prowadzeniu ścieków jest właściciel domu, który go wybudował i do tego domu
wybudował przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne.
Andrzej Bałazy, Komendant Miejskiej Policji odpowiedział na interpelacje Zbigniewa R. DeMezera i Józefa W. Murawko. Nadmienił, iŜ Policja ma stały kontakt z dyrektorem Zarządu
Budynków Mieszkalnych w Suwałkach i miejsca, w których suwalczanie nie czują się bezpieczni
są znane policjantom. SłuŜby, w tym słuŜby piesze, są planowane na terenie Osiedla II i terenie
całego miasta. Faktem jest równieŜ zamieszkiwanie tego osiedla, głównie przez osoby starsze,
prowadzące inny rytm Ŝycia, którym czas po godzinie 21 jest czasem odpoczynku i wyciszenia.
Nie zawsze głośne zachowanie stanowi wykroczenie. W piątek i sobotę do godziny 4.00 - 5.00
obserwowany jest wzmoŜony ruch miejski w centrum miasta - co przekłada się na osiedla
graniczące z Placem Marii Konopnickiej. JeŜeli będą pojawiały się inne miejsca, w których
mieszkańcy nie będą czuli się bezpiecznie, Komendant będzie słuŜył pomocą.
Problem zgłoszony przez pana Andrzeja Turowskiego na ul. Świerkowej 19 zostanie ponownie
przeanalizowany, jednak łuk drogi, ze względu na bezpieczeństwo nie jest najlepszym miejscem
na postawienie progu spowalniającego.

Andrzej Bałazy odpowiedział Bogdanowi Bezdzieckiemu, iŜ słuŜba ochrony budynku Centrum
Handlowego „Plaza” działa bardzo sprawnie. Policja otrzymuje bardzo szybkie zgłoszenie
odnośnie sytuacji, które mają miejsce nieopodal. Głównym problemem po godz. 21 jest jedyne
wyjście z Centrum - klatka schodowa wychodząca naprzeciw posesji znajdujących
za budynkiem. Policja monitoruje ową sytuację, są tam patrole policyjne, aczkolwiek
wychodzący z imprezy ludzie, głośno rozmawiający, nie popełniają wykroczeń. Istnieje potrzeba
rozmowy z kierownictwem „Plazy”.
Prezydent poprosił Komendanta StraŜy Miejskiej o przygotowanie stosowanego pisma
do dyrektora „Plazy”, aby rozwaŜył moŜliwość zorganizowania wyjścia po zakończonych
imprezach, od ul. Utraty.
Ad pkt. 22
Wnioski i oświadczenia radnych.
Zbigniew R. De- Mezer ponowił swój wniosek o opracowywaniu, raz do roku, jednolitych
tekstów aktów prawnych.
Przewodnicząca poinformowała o przesłanym, przez Pana Bogdana Borusewicza- Marszałka
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej wystąpieniu na okoliczność ćwierćwiecza samorządu
terytorialnego, z wyrazami uznania i podziękowania za wkład pracy w przebudowę Ojczyzny.
- Wystąpienie stanowi załącznik nr 62 do protokołu.
Ponadto, odczytała przesłania pana Jerzego Ząbkiewicza – Przewodniczącego Zarządu Głównego
Krajowej Rady Sędziów w sprawie naboru kandydatów na ławników.
- Pismo stanowi załącznik nr 63 do protokołu.
Ad pkt. 23
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 29 lipca 2015 roku o godz. 1000
w sali konferencyjnej nr 26 Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1.
Kończąc IX 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

