Protokół nr 8/2015
posiedzenia Komisji Finansowo-BudŜetowej Rady Miejskiej w Suwałkach
odbytego w dniu 20 maja 2015 r. w godz. 1630 – 1700 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 - od pkt. 7
Andrzej Turowski.

W posiedzeniu udział wzięli:
1/
2/
3/
4/

Czesław Renkiewicz – Prezydent Miasta Suwałk,
Łukasz Kurzyna – Zastępca Prezydenta,
Wiesław Stelmach – Skarbnik Miasta,
Sławomir Sieczkowski – naczelnik Wydz. FN.

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. Zapytał, czy
radni mają uwagi do porządku.
Radni nie wnieśli uwag i przyjęli następujący porządek:
1. Przyjęcie protokołu nr 7/2015 posiedzenia Komisji Finansowo – BudŜetowej Rady
Miejskiej w Suwałkach z dnia 23 kwietnia 2015 r.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Miasta Suwałki wraz ze sprawozdaniem z wykonania budŜetu za 2014 rok.
3. Zaopiniowanie wniosku o przedłuŜenie umowy uŜyczenia Związkowi Inwalidów
Wojennych RP Zarząd Oddziału w Suwałkach lokalu w budynku przy
ul. T. Kościuszki 55, będącego własnością Gminy Miasta Suwałk.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przekazania środków finansowych
Komendzie Miejskiej Policji w Suwałkach.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budŜecie miasta na 2015 rok.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Miasta Suwałki na lata 2015 – 2030.
7. Wolne wnioski.
Ad pkt. 1
Przyjęcie protokołu nr 7/2015 posiedzenia Komisji Finansowo – BudŜetowej Rady
Miejskiej w Suwałkach z dnia 23 kwietnia 2015 r.

Zdzisław Przełomiec zapytał o uwagi i wnioski do przesłanego radnym protokołu nr 7/2015
posiedzenia Komisji. Do protokołu nie zgłoszono uwag, wobec czego uznał, Ŝe protokół przez
Komisję, został przyjęty.
Ad pkt. 2
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Miasta Suwałki wraz ze sprawozdaniem z wykonania budŜetu za 2014 rok.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Czesław Renkiewicz poinformował, Ŝe realizacja budŜetu miasta w 2014 r. przebiegła
pomyślnie. Zaplanowane dochody zostały wykonane z niewielkim przekroczeniem,
a zrealizowane wydatki były niŜsze o 2% od planowanych. Realizacja zadań nwestycyjnych,
przyjętych do planu 2014 r., przebiegała sprawnie, z pewnymi zakłóceniami wykonawstwa na
niektórych zadaniach, gdzie jeszcze trwa ich rozliczanie. Pierwotnie zakładany deficyt
w kwocie 9 612 tys. zł został zrealizowany w kwocie 1 656 tys. zł.
Wiesław Stelmach poinformował, Ŝe zadłuŜenie przewidziane do spłaty w ratach w bieŜącym
roku, zostało juŜ spłacone, a to w znaczący sposób obniŜa koszty związane z odsetkami
i świadczy o dobrej kondycji budŜetu miejskiego.
Czesław Renkiewicz poinformował, Ŝe uchwałą składu orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Białymstoku w sprawie wyraŜenia opinii o przedłoŜonym przez Prezydenta
Miasta Suwałk sprawozdaniu z wykonania budŜetu za 2014 rok przedmiotowe Sprawozdanie…
zostało zaopiniowane pozytywnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Członkowie Komisji nie zgłosili wniosków i przystąpili do głosowania.
Głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały:
za pozytywną opinią głosowało
– 4 radnych,
przeciw
– 0,
– 3.
wstrzymało się od głosu
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego Miasta Suwałki wraz ze sprawozdaniem z wykonania budŜetu
za 2014 rok.
Opinia Komisji stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Ad pkt. 3
Zaopiniowanie wniosku o przedłuŜenie umowy uŜyczenia Związkowi Inwalidów Wojennych
RP Zarząd Oddziału w Suwałkach lokalu w budynku przy ul. T. Kościuszki 55, będącego
własnością Gminy Miasta Suwałk.
Wniosek stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Czesław Renkiewicz poinformował, Ŝe kończy się termin obowiązywania umowy uŜyczenia
na mocy, której Związek Inwalidów Wojennych RP korzysta z lokalu w budynku przy
ul. T. Kościuszki 55. Podkreślił zasługi członków tej organizacji i poprosił o poparcie wniosku.
Łukasz Kurzyna przypomniał trzy zasady, na jakich uŜyczane są lokale organizacjom
działającym w mieście. Poinformował, Ŝe dwie zasady są spełnione przez wnioskodawcę, który
nie osiąga przychodów z tytułu prowadzonej działalności. a jego władze nie uzyskują

przychodów z tytułu pełnionych funkcji w organizacji. Trzecią zasadą jest wymóg uzyskania
pozytywnej opinii Komisji Finansowo-BudŜetowej.
Członkowie Komisji nie zgłosili wniosków i przystąpili do głosowania.
Głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały:
za pozytywną opinią głosowało
przeciw
wstrzymało się od głosu

– 7 radnych,
– 0,
– 0.

Komisja pozytywnie zaopiniowała wniosek o przedłuŜenie umowy uŜyczenia Związkowi
Inwalidów Wojennych RP Zarząd Oddziału w Suwałkach lokalu w budynku przy
ul. T. Kościuszki 55, będącego własnością Gminy Miasta Suwałk.
Opinia Komisji stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Ad pkt. 4
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przekazania środków finansowych
Komendzie Miejskiej Policji w Suwałkach.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Czesław Renkiewicz zreferował sprawę udzielenia wsparcia finansowego Komendzie
Miejskiej Policji w Suwałkach, przedstawioną w uzasadnieniu do projektu uchwały.
Zbigniew R. De-Mezer powiedział, Ŝe jest za udzieleniem wsparcia, ale oczekuje od policji
adekwatnych do tego działań, Ŝe w przypadku awarii oświetlenia w mieście, to policjant będzie
kierować ruchem na skrzyŜowaniu a nie jak to było ostatnio, kiedy policja apelowała
do mieszkańców, by omijali skrzyŜowanie z awarią oświetlenia.
Czesław Renkiewicz przypomniał swoje krytyczne uwagi zgłaszane pod adresem policji
na sesji, na której było przyjmowane sprawozdanie Komendanta Miejskiej Policji. Zaznaczył,
Ŝe oczekuje od radnych udziału w dyskusjach na sesjach i komisjach, gdy omawiane są sprawy
z zakresu działania policji.
Członkowie Komisji nie zgłosili wniosków i przystąpili do głosowania.
Głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały:
za pozytywną opinią głosowało
– 7 radnych,
przeciw
– 0,
wstrzymało się od głosu
– 0.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przekazania środków
finansowych Komendzie Miejskiej Policji w Suwałkach.
Opinia Komisji stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Ad pkt. 5
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budŜecie miasta na 2015 rok.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Wiesław Stelmach zreferował zmiany planu dochodów, przedstawione w uzasadnieniu
do projektu uchwały.

Karol Korneluk zapytał, czy juŜ będzie dostępna scena mobilna na Festival Blues,
co obniŜy koszty tej imprezy.
Czesław Renkiewicz odpowiedział, Ŝe polecił dyrektorowi, by całą operację przeprowadził
do końca czerwca br. Stwierdził, Ŝe uwzględniając ubiegłoroczne koszty wynajmu sceny od
podmiotu prywatnego, to koszt zakupu sceny mobilnej zwróci się za dwa lata.
Członkowie Komisji nie zgłosili wniosków i przystąpili do głosowania.
Głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały:
za pozytywną opinią głosowało
– 7 radnych,
przeciw
– 0,
wstrzymało się od głosu
– 0.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budŜecie miasta
na 2015 rok.
Opinia Komisji stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
Ad pkt. 6
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Miasta Suwałki na lata 2015-2030.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
Wiesław Stelmach poinformował, Ŝe zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynikają
ze zmian w budŜecie miasta na 2015 r.
Członkowie nie zgłosili uwag i przystąpili do głosowania.
Głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały:
– 7 radnych,
za pozytywną opinią głosowało
przeciw
– 0,
wstrzymało się od głosu
– 0.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Miasta Suwałki na lata 2015-2030.
Opinia Komisji stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
Ad pkt. 7
Wolne wnioski.
Zdzisław Koncewicz nawiązując do pism Prezydenta kierowanych do Komisji, poruszył
sprawę typowania do udziału w komisjach konkursowych w oświacie przedstawicieli związków
zawodowych, gdzie tymi przedstawicielami nie mogą być osoby pracujące w placówce, której
konkurs dotyczy. Powołał się na wyrok NSA w Lublinie z 2008 r., który zaprzecza temu
twierdzeniu.
Czesław Renkiewicz poprosił o przesłanie tego wyroku.
Zdzisław Koncewicz poinformował, Ŝe parkomat nr 18 stwarza problemy z wydaniem biletu
parkingowego.

Czesław Renkiewicz odpowiedział, Ŝe zostanie to sprawdzone oraz na przyszłość poprosił
o zgłaszanie tego typu problemów do Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki
Komunalnej. Poinformował, Ŝe strefa płatnego parkowania i umowa jej dotycząca obowiązują
do czerwca 2016 r. i z tego powodu pod koniec tego roku zostanie podjęta dyskusja na tematy
związane z dalszym funkcjonowaniem tej strefy oraz zakresem ewentualnych zmian, jakie
naleŜy wprowadzić.
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

