Protokół nr 7/2015
posiedzenia Komisji Finansowo-BudŜetowej Rady Miejskiej w Suwałkach
odbytego w dniu 23 kwietnia 2015 r. w godz. 1600 – 1720 w sali nr 26
Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1.
Obecni na posiedzeniu członkowie Komisji:
1/
2/
3/
4/
5/
6/
7/
8/

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

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

Czesław Renkiewicz – Prezydent Miasta Suwałk,
Sławomir Sieczkowski – naczelnik Wydz. FN,
Radosław Wysocki – naczelnik Wydz. GR,
Eugeniusz D. Przybysz – naczelnik Wydz. OSGK,
Agnieszka Szyszko – pełnomocnik POP,
Joanna Jakubanis – wz Miejskiego Konserwatora Zabytków,
Jadwiga Olbryś – z-ca naczelnika Wydz. O.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Posiedzeniu przewodniczył Zdzisław Przełomiec, który powitał zebranych i nadmienił,
Ŝe porządek posiedzenia wraz z materiałami został przesłany członkom komisji.
Zaproponował wprowadzenie do porządku posiedzenia pkt. 11 „Zaopiniowanie projektu
uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Suwałki.”
Radni nie wnieśli uwag i przyjęli następujący porządek:
1. Przyjęcie protokołu nr 6/2015 posiedzenia Komisji Finansowo – BudŜetowej Rady
Miejskiej w Suwałkach z dnia 19 marca 2015 r.
2. 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.
3. Zaopiniowanie 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.
4. 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.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie miasta Suwałk.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia wsparcia działalności
Spółdzielni Socjalnej „Perspektywa” w Suwałkach.

7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny
nieruchomości sprzedawanej Wschodniemu Kościołowi Staroobrzędowemu
nie posiadającemu hierarchii duchownej Staroobrzędowej Gminie Wyznaniowej
w Suwałkach.
8. Rozpatrzenie wniosku na temat zwiększenia dotacji na funkcjonowanie
KS „Wigry”.
9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budŜecie miasta na 2015 rok.
10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Miasta Suwałki na lata 2015 – 2030.
11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie
Suwałki.
12. Wolne wnioski.
Ad pkt. 1
Przyjęcie protokołu nr 6/2015 posiedzenia Komisji Finansowo – BudŜetowej Rady
Miejskiej w Suwałkach z dnia 19 marca 2015 r.
Zdzisław Przełomiec zapytał o uwagi i wnioski do przesłanego radnym protokołu nr 6/2015
z ostatniego posiedzenia Komisji. Do protokołu nie zgłoszono uwag, wobec czego uznał,
Ŝe protokół przez Komisję, został przyjęty.
Ad pkt. 2
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.
Informacja stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Czesław Renkiewicz zreferował prace wykonane przy zabytkach na terenie Miasta Suwałki,
na które zostały udzielone dotacje przedstawione w informacji.
Członkowie Komisji nie zgłosili wniosków i uwag, wobec czego 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. 3
Zaopiniowanie 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.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Czesław Renkiewicz poinformował, Ŝe została powołana komisja do rozpatrzenia wniosków
o przyznanie dotacji. Zarekomendowane przez komisję wnioski zostały przez Prezydenta
skorygowane, poniewaŜ część wnioskodawców otrzyma środki zewnętrzne z dotacji Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz z dotacji Marszałka Województwa Podlaskiego.
Karol Korneluk powiedział, Ŝe zdaniem komisji potrzebna jest zmiana uchwały
określającej zasady udzielania dotacji na prace przy zabytkach, polegająca na wprowadzeniu

obowiązku dokonywania oceny formalno - prawnej kosztorysów. Taka ocena dokonana przez
Wydział Inwestycji będzie bardzo pomocna komisji.
Czesław Renkiewicz odpowiedział, Ŝe w tym zakresie naleŜy wystąpić z inicjatywą.
Joanna Jakubanis poinformowała, Ŝe w protokole prac komisji zostało to uwzględnione.
Zbigniew R. De-Mezer zgłosił uwagi do podstawy prawnej uchwały.
Członkowie Komisji nie zgłosili wniosków i przystąpili do głosowania.
Głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały:
za pozytywną opinią głosowało
– 8 radnych,
przeciw
– 0,
wstrzymało się od głosu
– 0.
Komisja jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyznania
dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach
wpisanych do rejestru zabytków i objętych ochroną na terenie Miasta Suwałki.
Opinia Komisji stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Ad pkt. 4
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.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Agnieszka Szyszko zreferowała zakresy zrealizowanych zadań publicznych w 2014 r., w tym
wysokość udzielonej dotacji z budŜetu Miasta Suwałk, przedstawione w sprawozdaniu
z realizacji Programu współpracy Miasta Suwałk….
Czesław Renkiewicz podkreślił potrzebę aplikowania przez organizacje pozarządowe,
w nowej perspektywie finansowej, o środki zewnętrzne, inne niŜ te z budŜetu miasta.
Poinformował, Ŝe mając na uwadze pomoc w tym zakresie, samorząd rozwaŜa wyasygnowanie
środków na pokrycie wkładu własnego organizacjom pozarządowym. Zwrócił uwagę
na problemy, jakie mają niektóre organizacje z rozliczeniem otrzymanych dotacji.
Członkowie Komisji nie zgłosili wniosków i uwag, wobec czego 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.
Ad pkt. 5
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie miasta Suwałk.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Czesław Renkiewicz poinformował, Ŝe jest to jednolity tekst uchwały z korektą dotyczącą
wsparcia osób niepełnosprawnych.

Karol Korneluk zapytał o opinię inspektora sanitarnego, który pozytywnie zaopiniował
przedłoŜony materiał, z wyjątkiem dostarczania odpadów zielonych do punktów selektywnej
zbiórki odpadów komunalnych.
Poruszył temat składania deklaracji przez osoby korzystające z opieki MOPS.
Zgłosił uwagi do podstawy prawnej w projekcie uchwały.
Dariusz Przybysz odpowiedział, Ŝe inspektor zgłosił uwagę, Ŝe w rozumieniu ustawy odbiór
odpadów zielonych powinien być dokonywany bezpośrednio z domów, a nie z punktów
selektywnej zbiorki. Natomiast cały Regulamin był analizowany w postępowaniu nadzorczym
Wojewody Podlaskiego. Wojewoda zgodził się ze stanowiskiem samorządu.
W kwestii wypełniania deklaracji odpowiedział, Ŝe obowiązkiem właścicieli nieruchomości,
w tym spółdzielni mieszkaniowych, jest złoŜenie deklaracji. W związku z tym, spółdzielnie
przygotowują wystąpienie do swoich mieszkańców oraz wzór oświadczenia, które osoby
uprawnione do zwolnień będą mogły złoŜyć do spółdzielni. Spółdzielnia złoŜone oświadczenia
uwzględni w składanej deklaracji. Do oświadczenia trzeba będzie dołączyć zamkniętą kopertę
z dokumentem potwierdzającym uprawnienie do zwolnień. Spółdzielnia nie będzie dokonywała
weryfikacji uprawnień, bo uprawnienie to naleŜy do Prezydenta.
Członkowie Komisji nie zgłosili wniosków i przystąpili do głosowania.
Głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały:
za pozytywną opinią głosowało
przeciw
wstrzymało się od głosu

– 8 radnych,
– 0,
– 0.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Suwałk.
Opinia Komisji stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Ad pkt. 6
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia wsparcia działalności Spółdzielni
Socjalnej „Perspektywa” w Suwałkach.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Czesław Renkiewicz poinformował, Ŝe jest to kontynuacja wsparcia wcześniej juŜ udzielanego
Spółdzielni Socjalnej „Perspektywa” w Suwałkach.
Członkowie Komisji nie zgłosili wniosków i przystąpili do głosowania.
Głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały:
za pozytywną opinią głosowało
– 8 radnych,
przeciw
– 0,
wstrzymało się od głosu
– 0.
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie udzielenia
wsparcia działalności Spółdzielni Socjalnej „Perspektywa” w Suwałkach.
Opinia Komisji stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Ad pkt. 7
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny nieruchomości
sprzedawanej Wschodniemu Kościołowi Staroobrzędowemu nie posiadającemu
hierarchii duchownej Staroobrzędowej Gminie Wyznaniowej w Suwałkach.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
Czesław Renkiewicz poinformował, Ŝe udzielenie bonifikaty wiąŜe się z bezkosztowym
rozliczeniem zakupu gruntów, polegającym na zamianie działek pomiędzy Wschodnim
Kościołem Staroobrzędowym a Miastem Suwałki.
Członkowie Komisji nie zgłosili wniosków i przystąpili do głosowania.
Głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały:
za pozytywną opinią głosowało
– 8 radnych,
przeciw
– 0,
wstrzymało się od głosu
– 0.
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie udzielenia
bonifikaty od ceny nieruchomości sprzedawanej Wschodniemu Kościołowi Staroobrzędowemu
nie posiadającemu hierarchii duchownej Staroobrzędowej Gminie Wyznaniowej w Suwałkach.
Opinia Komisji stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
Ad pkt. 8
Rozpatrzenie wniosku na temat zwiększenia dotacji na funkcjonowanie KS „Wigry”.
Zdzisław Przełomiec przypomniał, Ŝe wniosek był omawiany na posiedzeniu Komisji
w miesiącu marcu oraz na wczorajszym posiedzeniu Komisji Kultury, Sportu i Turystyki.
Czesław Renkiewicz poinformował, Ŝe na wczorajszym posiedzeniu Komisji KSiT była
prowadzona dyskusja z udziałem Prezesa Zarządu Suwalskiego Klubu Sportowego „Wigry”.
Prezydent zreferował, przedłoŜoną przez klub i przekazaną radnym, informację dotyczącą
struktury przychodów oraz rachunek zysków i strat za 2014 r. Zwrócił uwagę, Ŝe z informacji
wynika w 2014 r. przychody SKS „Wigry” wyniosły 3.276.667 zł, w tym dotacja z budŜetu
miasta wyniosła 660.000 zł.
Informacja SKS „Wigry” stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
Czesław Renkiewicz odkreślił duŜy profesjonalizm w działaniu klubu i jego znaczenie dla
promocji miasta. Poinformował, Ŝe w porównaniu do innych samorządów, Miasto Suwałki
na sport przeznacza wysokie kwoty środków budŜetowych, finansuje inwestycje sportowe
i ponosi koszty utrzymania obiektów sportowych.
Prezydent, odnosząc się do wniosku SKS „Wigry” o zwiększenie o 300 tys. zł dotacji
zaplanowanej na 2015 r. zapewnił, Ŝe będzie poszukiwał oszczędności w ramach środków
przeznaczonych na sport w tym roku. Zaznaczył, Ŝe wcześniej naleŜy zmienić uchwałę
regulującą finansowanie sportu. Zapowiedział, Ŝe projekt takiej uchwały zostanie
przedstawiony w czerwcu.
Zbigniew R. De-Mezer, Zdzisław Koncewicz, Karol Korneluk, Grzegorz Gorlo, Zdzisław
Przełomiec oraz Czesław Renkiewicz i Jadwiga Olbryś wzięli udział w dyskusji dotyczącej
rozwoju sportu oraz wniosku SKS „Wigry”. W toku dyskusji m. in. wyraŜono poparcie
wniosku, zgłoszono potrzebę i rozwaŜano zasadność przeprowadzenia analizy finansów innych

klubów sportowych działających w mieście oraz rozwaŜano zasadność głosowania na tym
posiedzeniu Komisji nad rozpatrzeniem wniosku.
Członkowie Komisji w dyskusji postanowili, Ŝe rozpatrzenie wniosku na temat
zwiększenia dotacji na funkcjonowanie SKS „Wigry”, na tym posiedzeniu nie nastąpi. Komisja
jest przychylna, ale głosowanie nad wnioskiem jest bezzasadne, bo najpierw trzeba zmienić
uchwałę regulującą finansowanie sportu.
Ad pkt. 9
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budŜecie miasta na 2015 rok.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
Członkowie Komisji nie zgłosili wniosków i przystąpili do głosowania.
Głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały:
za pozytywną opinią głosowało
– 8 radnych,
przeciw
– 0,
– 0.
wstrzymało się od głosu
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian
w budŜecie miasta na 2015 rok.
Opinia Komisji stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
Ad pkt. 10
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Miasta Suwałki na lata 2015-2030.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
Członkowie nie zgłosili uwag i przystąpili do głosowania.
Głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały:
za pozytywną opinią głosowało
– 8 radnych,
przeciw
– 0,
– 0.
wstrzymało się od głosu
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Suwałki na lata 2015-2030.
Opinia Komisji stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
Ad pkt. 11
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie
Suwałki.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 17 do protokołu.
Czesław Renkiewicz zreferował sprawę udzielenia pomocy finansowej Gminie Suwałki
przestawioną w uzasadnieniu do projektu uchwały.
Członkowie nie zgłosili uwag i przystąpili do głosowania.

Głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały:
za pozytywną opinią głosowało
– 8 radnych,
przeciw
– 0,
wstrzymało się od głosu
– 0.
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie udzielenia
pomocy finansowej Gminie Suwałki.
Opinia Komisji stanowi załącznik nr 18 do protokołu.
Ad pkt. 12
Wolne wnioski.
Zdzisław Przełomiec poinformował o wniosku Sądu Rejonowego, który był przedmiotem
posiedzenia Komisji Strategii i Rozwoju.
Czesław Renkiewicz odpowiedział, Ŝe poprzednio były prowadzone rozmowy z Sądem
Okręgowym w Suwałkach, ale w tej kwestii nie osiągnięto porozumienia. W związku
z wnioskiem Sądu Rejonowego nie prowadzono jeszcze rozmów, ale będą prowadzone
poszukiwania ewentualnej lokalizacji, bo Miastu chodzi o dobry wygląd siedziby sądu, ale
problemem będzie fakt, Ŝe sąd chce działkę za darmo a Miasto chciałoby coś uzyskać
w zamian.
Zdzisław Przełomiec poruszył sprawę podziału klas na grupy. Wspomniał o piśmie z dnia
27 marca 2015 r. skierowanym do Prezydenta i przekazanym do wiadomości radnych.
Kserokopia pisma z dnia 27.03.2015 r. stanowi załącznik nr 19 do protokołu.
Anna Ruszewska poinformowała, Ŝe na wczorajszym posiedzeniu Komisji Oświaty
i Wychowania była długa dyskusja na ten temat, pomimo jego braku w porządku posiedzenia
Komisji, a czy temat jest zamknięty, to zaleŜy bardziej od Klubu Radnych PIS, który złoŜył
stosowny wniosek.
Czesław Renkiewicz odpowiedział, Ŝe temat jest otwarty i poinformował, Ŝe nie zna
stanowiska Rady odnoszącego się do obszaru działania samorządu.
Poinformował, Ŝe na pismo udzielił odpowiedzi rodzicom i nauczycielom, a odpowiedź miała
być przekazana radnym.
Zbigniew R. De -Mezer powiedział, Ŝe informacja jest zamieszczona na stronie urzędu.
Przewodniczący podziękował zgromadzonym za udział i zamknął posiedzenie.
Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący
Komisji Finansowo – BudŜetowej
Rady Miejskiej w Suwałkach
Zdzisław Przełomiec

Protokół sporządziła:
ElŜbieta Bogdan
Inspektor w Biurze Rady Miejskiej
Urzędu Miejskiego w Suwałkach

