Protokół nr 6/2015
posiedzenia Komisji Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Suwałkach odbytego
w dniu 22 kwietnia 2015 r. w godz. od 1530 do 1620 w sali 26 Urzędu Miejskiego
w Suwałkach.

Obecni członkowie Komisji:
1/ Stanisław Kulikowski- przewodniczący Komisji
2/ Bogdan Bezdziecki- wiceprzewodniczący Komisji
3/ Andrzej Chuchnowski
4/ Grzegorz Gorlo
5/ Kamil Lauryn
6/ Józef W. Murawko
7/ Piotr Wasiukow
W posiedzeniu udział wzięli:
1/ Czesław Renkiewicz- Prezydent Miasta Suwałk
2/ Ewa B. Sidorek- Zastępca Prezydenta Miasta Suwałk
3/ Dariusz Mazur- Prezes KS „Wigry”
4/ Agnieszka Szyszko- Pełnomocnik Prezydenta ds. OP
5/ Alicja Andrulewicz- naczelnik Wydz. KP
6/ Joanna Jakubanis- zastępca Miejskiego Konserwatora Zabytków
7/ Mariusz Klimczyk- Dyrektor Biblioteki Publicznej
8/ Ignacy Ołów- wicedyrektor SOK
9/ Jerzy Brzozowski- Dyrektor Muzeum Okręgowego
10/ Jadwiga Olbryś- zastępca naczelnika wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Posiedzeniu
przewodniczył
Stanisław
Kulikowski,
który
powitał
zebranych
i przypomniał, Ŝe porządek posiedzenia został przesłany członkom Komisji wraz
z materiałami, poprosił o zgłaszanie uwag.
Członkowie Komisji nie zgłosili uwag i przyjęli następujący porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu nr 5/2015 z dnia 16 marca 2015 r. posiedzenia Komisji Kultury, Sportu
i Turystyki Rady Miejskiej w Suwałkach.
2. 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.
3. Informacje o działalności samorządowych jednostek kultury:
-sprawozdanie merytoryczne Suwalskiego Ośrodka Kultury za rok 2014,
-sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej w Suwałkach za
rok 2014,
-sprawozdanie z działalności Muzeum Okręgowego w Suwałkach w 2014 roku.

4. 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.
5. 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.
6. Kontynuacja dyskusji na temat zwiększenia dotacji na funkcjonowanie KS „Wigry”.
7. Wolne wnioski.
Ad pkt. 1
Przyjęcie protokołu nr 5/2015 z dnia 16 marca 2015 r. posiedzenia Komisji Kultury, Sportu
i Turystyki Rady Miejskiej w Suwałkach.
Stanisław Kulikowski poinformował, Ŝe do protokołu nr 5/2015 posiedzenia Komisji Kultury,
Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 16 marca 2015 r. nie wniesiono uwag,
wobec czego stwierdził, Ŝe protokół został przyjęty przez Komisję.
Ad pkt. 2
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 2 do protokołu.
Członkowi Komisji nie wnieśli uwag, w związku z czym Sprawozdanie zostało przyjęte.
Ad pkt. 3
Informacje o działalności samorządowych jednostek kultury:
-sprawozdanie merytoryczne Suwalskiego Ośrodka Kultury za rok 2014,
-sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej w Suwałkach za
rok 2014,
-sprawozdanie z działalności Muzeum Okręgowego w Suwałkach w 2014 roku.
Sprawozdania stanowią kolejno załączniki nr 3, 4, 5.
Mariusz Klimczyk zaapelował, aby w kolejnych planach inwestycyjnych Miasta Suwałk nie
pomijano Biblioteki Publicznej- instytucji, która powinna pozyskać dostęp do szybkiego łącza
internetowego, z wykorzystaniem linii światłowodowych. Brak takiego łącza utrudnia nie tylko
wykorzystywanie systemów wewnętrznych, lecz w przyszłości będzie stwarzał problem
z moŜliwością udostępniania zbiorów w formie cyfrowej.
Członkowie Komisji nie zgłosili wniosków, wobec czego sprawozdanie merytoryczne
Suwalskiego Ośrodka Kultury za rok 2014, sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej im.
Marii Konopnickiej w Suwałkach za rok 2014, oraz sprawozdanie z działalności Muzeum
Okręgowego w Suwałkach w 2014 roku, zostały przyjęte.

Ad pkt. 4
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 6 do protokołu.
Czesław Renkiewicz zreferował temat dotacji udzielonych na prace konserwatorskie,
restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków i objętych
ochroną na terenie Miasta Suwałki. Stwierdził, iŜ decyzja Rady Miejskiej, dotycząca utworzenia
Funduszu Rewitalizacji Zabytów przynosi widoczne efekty w Mieście, Suwałki stają się coraz
piękniejsze.
Ad pkt. 5
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 7 do protokołu.
Stanisław Kulikowski zwrócił uwagę, iŜ kwoty przeznaczone na owe dotacje są nieco mniejsze
w stosunku do pierwotnie wnioskowanych.
Czesław Renkiewicz powiedział, Ŝe właściciele niektórych zabytków otrzymali wsparcie
finansowe od innych podmiotów, dlatego teŜ Prezydent skorygował propozycje przyznania
dotacji dla poszczególnych obiektów.
Członkowie Komisji nie zgłosili wniosków i przystąpili do głosowania.
Głosowanie nad projektem uchwały:
za pozytywną opinią głosowało – 7 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 8 do protokołu.
Ad pkt. 6
Kontynuacja dyskusji na temat zwiększenia dotacji na funkcjonowanie KS „Wigry”.
Informacja dotycząca struktury przychodów oraz rachunek zysków i strat za 2014 r. SKS
„Wigry” stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Stanisław Kulikowski tytułem wstępu powiedział, Ŝe uwzględnienie prośby Klubu wymagałoby
zmiany w budŜecie Miasta. UwaŜa, Ŝe Klub Sportowy „Wigry” niewątpliwie zasługuje na
dotację, poniewaŜ jest ogromną chlubą Suwałk.

Czesław Renkiewicz dodał, iŜ Miasto Suwałki posiada wiele wydatków związanych między
innymi z remontami dróg, inwestycjami jak i kulturą fizyczną. Zadeklarował, Ŝe jeŜeli Rada
Miejska wyrazi taką wolę- Prezydent wspólnie z pracownikami podejmie działania zmierzające
do poszukiwania środków finansowych na udzielenie dotacji.
Grzegorz Gorlo skierował pytanie do Dariusza Mazura. Jakie będą skutki, gdy klub nie otrzyma
wsparcia ze strony Miasta?
Dariusz Mazur zreferował wszystkie wydatki, jakie ponosi Klub „Wigry”. Powiedział, Ŝe jest on
prowadzony w odpowiedni sposób, nie generuje zbędnych kosztów, wszyscy pracownicy pracują
społecznie- często wydając swoje prywatne pieniądze na rozwój klubu. Wśród wysokich
kosztów, jakie ponosi klub znajduje się między innymi prowadzenie Akademii Piłkarskiej, oraz
szkolenie dla Stuartów. Prezes Klubu przekazał członkom Komisji analizę finansową „Wigier”
w wersji papierowej. Klub ma zapewnione pewne pieniądze na przyszły sezon, nie boi się
sytuacji, w której pozostanie w pierwszej lidze bez środków finansowych.
Andrzej Chuchnowski podkreślił znaczenie klubu piłkarskiego dla Miasta Suwałk. Jest on
niewątpliwie ogromną promocją miasta. Suwalczanie bardzo chętnie uczęszczają na mecze,
potrzebują takiego rodzaju rozrywki. Zaproponował, aby Prezydent podjął działania zmierzające
do poszukiwania dotacji dla klubu.
Józef W. Murawko poparł opinię Andrzeja Chuchnowskiego.
Jadwiga Olbryś dodała, Ŝe istnieje moŜliwość wygospodarowania pewnych środków na dotację.
Jedną z moŜliwości jest zmiana uchwały, która została podjęta przez Radę Miejską.
Komisja zarekomendowała Prezydentowi Miasta Suwałk przygotowanie stosownej zmiany
w uchwale Rady Miejskiej i podjęcie działań zmierzających do wygospodarowania oszczędności
na zwiększenie dotacji dla SKS „Wigry”.
Czesław Renkiewicz zadeklarował przedłoŜenie projektu uchwały, który umoŜliwi zwiększenie
dotacji na Klub Sportowy „Wigry” w maju br. Samorząd podejmie równieŜ działania zmierzające
do poszukiwania środków pienięŜnych dla klubu.
Dariusz Mazur podziękował za wsparcie ze strony Komisji.
Ad pkt. 7
Wolne wnioski.
Przewodniczący poinformował Radnych o konieczności oddelegowania przedstawiciela Rady
Miejskiej do pracy w zespole ds. opracowania Strategii Rozwoju Kultury Miasta Suwałki do roku
2020.
Pismo stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
Komisja wytypowała do pracy nad Strategią Rozwoju Kultury Miasta Suwałki Stanisława
Kulikowskiego.
Andrzej Paweł Chuchnowski zasygnalizował potrzebę zmian w południowej części miasta,
która nie posiada dostępu do instytucji kulturowych.

Przewodniczący podziękował zgromadzonym za udział i zamknął posiedzenie.
Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący Komisji
Kultury, Sportu i Turystyki
Rady Miejskiej w Suwałkach
Stanisław Kulikowski
Protokół sporządziła:
Emilia Radzewicz
Podinspektor w Biurze Rady Miejskiej
Urzędu Miejskiego w Suwałkach

