Protokół nr 9/2015
posiedzenia Komisji Finansowo-BudŜetowej Rady Miejskiej w Suwałkach
odbytego w dniu 18 czerwca 2015 r. w godz. 1730 – 1810 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
Wojciech Malesiński
Zbigniew Roman De-Mezer,
Grzegorz Gorlo,
Zdzisław Koncewicz,
Karol Korneluk,
Anna Ruszewska - od pkt. 4.
Andrzej Turowski.

– przewodniczący Komisji,
– wiceprzewodniczący Komisji,

W posiedzeniu udział wzięli:
1/
2/
3/
4/
5/
6/
7/
8/

Łukasz Kurzyna
Ewa B. Sidorek
Wiesław Stelmach
Agnieszka Szyszko
Alicja Jacewicz
Jadwiga Olbryś
Maciej Gołaszewski
BoŜena Hrynkiewicz

– Zastępca Prezydenta,
− Zastępca Prezydenta Miasta,
– Skarbnik Miasta,
– pełnomocnik POP,
– naczelnik Wydz. O,
– z-ca naczelnika Wydz. O,
– Wydz. O,
– Wydz. I.

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 w pkt. 9 tematu „Zaopiniowanie 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”.
Radni nie wnieśli uwag i przyjęli następujący porządek:
1. Przyjęcie protokołu nr 8/2015 posiedzenia Komisji Finansowo – BudŜetowej Rady
Miejskiej w Suwałkach z dnia 20 maja 2015 r.
2. 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.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy
Miasta Suwałki konsultacji społecznych w sprawie Suwalskiego BudŜetu
Obywatelskiego jako części budŜetu miasta na 2016 rok.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego dróg,
których zarządcą jest Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach.

5. Zaopiniowanie 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.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania
nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto
Suwałki.
7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie kryteriów i trybu przyznawania
nagród dla nauczycieli ze środków specjalnego funduszu nagród.
8. Zaopiniowanie 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.
9. Zaopiniowanie 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”.
10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia
warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Mieście Suwałki.
11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budŜecie miasta na 2015 rok.
12. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Miasta Suwałki na lata 2015 - 2030.
13. Wolne wnioski.

Ad pkt. 1
Przyjęcie protokołu nr 8/2015 posiedzenia Komisji Finansowo – BudŜetowej Rady
Miejskiej w Suwałkach z dnia 20 maja 2015 r.
Zdzisław Przełomiec zapytał o uwagi i wnioski do protokołu nr 8/2015 posiedzenia Komisji.
Do protokołu zgłoszono uwagę, Ŝe posiedzenie odbyło się w sali 101. Przewodniczący
uwzględnił uwagę i wobec braku innych uwag uznał, Ŝe protokół przez Komisję, został
przyjęty.
Ad pkt. 2
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 2 do protokołu.

Członkowie Komisji nie zgłosili wniosków i uwag, wobec czego 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. 3
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Miasta
Suwałki konsultacji społecznych w sprawie Suwalskiego BudŜetu Obywatelskiego jako
części budŜetu miasta na 2016 rok.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Karol Korneluk wniósł o: usunięcie literówki w § 4 projektu uchwały, wstawienie kratek do
wpisania nr PESEL oraz usunięcie niedokończonego zdania, jako zbędnego, na str. 8 załącznika
do projektu uchwały.
Łukasz Kurzyna odpowiedział, Ŝe w materiale sesyjnym zostaną uwzględnione wnioski
i usunięte omyłki redakcyjne.
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 jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie
przeprowadzenia na terenie Gminy Miasta Suwałki konsultacji społecznych w sprawie
Suwalskiego BudŜetu Obywatelskiego jako części budŜetu miasta na 2016 rok.
Opinia Komisji stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Ad pkt. 4
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego dróg,
których zarządcą jest Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 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,
wstrzymało się od głosu
– 0.
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie opłat
za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach.
Opinia Komisji stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Ad pkt. 5
Zaopiniowanie 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.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Ewa B. Sidorek poinformowała, Ŝe projekt uchwały był dyskutowany na posiedzeniu Komisji
Oświaty i Wychowania i był konsultowany ze związkami zawodowymi.
Zdzisław Koncewicz poinformował, Ŝe związek NSZZ „Solidarność” wydał opinię negatywną
odnośnie podwyŜszenia pensum dydaktycznego.
Ewa B. Sidorek poinformowała, Ŝe pensum dydaktyczne dla pedagogów, psychologów
i doradców zawodowych zostało zwiększone o 1 godz. tygodniowo. Zwiększenie pensum
zostało pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Oświaty i Wychowania, bo wraz
z podwyŜszeniem pensum zwiększono, o mniej więcej pół etatu, liczbę godzin
w jednostkach.
Członkowie Komisji nie zgłosili wniosków i przystąpili do głosowania.
Głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały:
za pozytywną opinią głosowało
– 5 radnych,
przeciw
– 3 radnych,
wstrzymało się od głosu
– 0.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt 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.
Opinia Komisji stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Ad pkt. 6
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania
nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto
Suwałki.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Ewa B. Sidorek poinformowała, Ŝe wystąpiła omyłka pisarska i zgłosiła autopoprawkę
polegającą na tym, Ŝe na drugiej stronie uzasadnienia do projektu uchwały,
w ostatnim akapicie powinien być zapis: ”Skutki wdroŜenia tej uchwały w roku 2015 zamkną
się kwotą 156.372 zł…..”
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 przyjęcia
Regulaminu wynagradzania nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek oświatowych
prowadzonych przez Miasto Suwałki.
Opinia Komisji stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
Ad pkt. 7
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla
nauczycieli ze środków specjalnego funduszu nagród.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
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 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie kryteriów i trybu
przyznawania nagród dla nauczycieli ze środków specjalnego funduszu nagród.
Opinia Komisji stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
Ad pkt. 8
Zaopiniowanie 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.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
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 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.
Opinia Komisji stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
Ad pkt. 9
Zaopiniowanie 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”.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 15 do protokołu.

Ewa B. Sidorek zreferowała sprawę przyjęcia do realizacji zadania publicznego „śyję zdrowo
i aktywnie w Suwałkach”, przedstawioną 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 przyjęcia do
realizacji zadania publicznego „śyję zdrowo i aktywnie w Suwałkach” w ramach Rządowego
programu na lata 2014 - 2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”.
Opinia Komisji stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
Ad pkt. 10
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia
warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Mieście Suwałki.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 17 do protokołu.
Jadwiga Olbryś poinformowała, Ŝe w związku z uznaniem zasadności wniosku zgłoszonego
w trakcie konsultacji społecznych przez Suwalską Radę Działalności PoŜytku Publicznego,
zgłasza do przedłoŜonego projektu uchwały poprawkę polegającą na dodaniu w załączniku
1 projektu uchwały w tabeli II wiersza nr 12 o treści:
„I-III miejsce w innych zawodach, tj. ogólnopolskich nieujętych we współzawodnictwie
sportowy dzieci i młodzieŜy prowadzonym przez ministerstwo właściwe do spraw sportu lub
w zawodach międzynarodowych, pod warunkiem, Ŝe wynik ten został uzyskany przez
zawodników w kategorii wiekowej do młodzieŜowca włącznie, a zawody te zostały ujęte
w kalendarzu polskiego związku sportowego bądź zrzeszenia /organizacji ogólnopolskiej
zrzeszającej podmioty działające w danym sporcie na terenie polski:
- w sportach indywidualnych (100,00 zł na zawodnika nie więcej niŜ 500,00 zł łącznie),
- w grach zespołowych (1.000,00 zł).
Przypomniała, Ŝe Komisja Kultury, Sportu i Turystyki na posiedzeniu w dniu
15 czerwca 2015 r. zaproponowała teŜ zmianę w ww. załączniku w tabeli I w wierszu
nr 1 polegającą na zwiększeniu wysokości dotacji, która moŜe zostać przyznana klubowi
z tytułu co najmniej udziału w Igrzyskach Olimpijskich/Paraolimpijskich.
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 zmiany
uchwały dotyczącej określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Mieście
Suwałki.
Opinia Komisji stanowi załącznik nr 18 do protokołu.

Ad pkt. 10
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budŜecie miasta na 2015 rok.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 19 do protokołu.
Wiesław Stelmach zreferował proponowane zmiany planu dochodów i wydatków w budŜecie
na 2015 r. wyszczególnione w uzasadnieniu do projektu uchwały.
Zapowiedział wniesienie autopoprawek.
Poinformował, Ŝe Suwalski Ośrodek Kultury zostanie ostatecznie dofinansowany kwotą
190 tys. zł (40 tys. zł będzie zgłoszone w autopoprawce). Przypomniał, Ŝe od początku było
wiadomo, Ŝe kwota na Suwałki Blues Festival zapisana w budŜecie będzie niewystarczająca.
Poinformował, Ŝe wniosek dyr. SOK opiewał na kwotę ponad 300 tys. zł
Zdzisław Przełomiec zapytał o informację medialną dotyczącą zakupu przez Okręgowe
Muzeum obrazu „W. Kowalski”.
Wiesław Stelmach i Ewa B. Sidorek odpowiedzieli, Ŝe odnośnie zakupu obrazu nie znają
szczegółów, muzeum nie wystąpiło do Miasta o dofinansowanie.
Karol Korneluk zapytał o zmniejszenie kwoty na Środowiskowy Dom Pomocy Społecznej.
Wiesław Stelmach odpowiedział, Ŝe zmniejszenie następuje na skutek powstania oszczędności.
Zdzisław Przełomiec zapytał o inwestycje w ramach budŜetu obywatelskiego, czy się
zbilansują.
Łukasz Kurzyna odpowiedział, Ŝe nie wszystkie przetargi zostały juŜ rozstrzygnięte, chodzi
o trzy duŜe i znaczące zadania. Poinformował, Ŝe Miasto chce w tym roku zrealizować
wszystkie inwestycje zgłoszone przez mieszkańców w ramach budŜetu obywatelskiego.
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 zmian
w budŜecie miasta na 2015 rok.
Opinia Komisji stanowi załącznik nr 20 do protokołu.
Ad pkt. 11
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Miasta Suwałki na lata 2015-2030.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 21 do protokołu.
Wiesław Stelmach poinformował, Ŝe w Wieloletniej Prognozie Finansowej dodano do zadania
wieloletniego budowę dalszej części ul. Zastawie.

Członkowie nie zgłosili uwag i przystąpili do głosowania.
Głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały:
za pozytywną opinią głosowało
– 7 radnych,
przeciw
– 0,
wstrzymało się od głosu
– 0.
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Suwałki na lata 2015-2030.
Opinia Komisji stanowi załącznik nr 22 do protokołu.
Ad pkt. 12
Wolne wnioski.
Głosów w dyskusji nie było.
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

