Protokół nr 6/2015
posiedzenia Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa
Rady Miejskiej w Suwałkach odbytego w dniu 20 kwietnia 2015 r. w godz. 1530- 1700
w sali nr 26 Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1.
Obecni na posiedzeniu członkowie Komisji:
1/
2/
3/
4/
5/
6/

Dorota Anna Jabłońska- przewodnicząca Komisji,
Bogdan Bezdziecki,
Zbysław Wojciech Grajek,
Józef Wiesław Murawko,
Wojciech Pająk,
Sławomir Jan Szeszko.

Nieobecny:
1/ Kamil Lauryn- wiceprzewodniczący Komisji
W posiedzeniu udział wzięli:
1/
2/
3/
4/
5/
6/
7/
8/
9/
10/
11/
12/
13/
14/

Łukasz Kurzyna- Zastępca Prezydenta Miasta
Ewa B. Sidorek- Zastępca Prezydenta Miasta
Honorata Rudnik- naczelnik Wydziału S
Andrzej Bałazy- Komendant Miejski Policji w Suwałkach
Bogdan Wierzchowski- Zastępca Komendanta PSP
Eugeniusz D. Przybysz- naczelnik Wydz. OSGK
Grzegorz śukowski- Wydz. SO
Agnieszka Szyszko- Pełn. POP
Krystyna Jaśkiewicz- Dyrektor DPS „Kalina”
Daniel Micielica- p.o Dyr. Izby Wytrzeźwień
Leszek Lewoc- dyrektor MOPS
Dariusz śukowski
Jadwiga Sowulewska
Maria Metelska

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Posiedzeniu przewodniczyła Dorota A. Jabłońska, która powitała zebranych i przypomniała, Ŝe
proponowany porządek posiedzenia został przesłany radnym wraz z materiałami.
Członkowie Komisji nie wnieśli uwag i przyjęli jednogłośnie następujący porządek
posiedzenia:
1.

Przyjęcie protokołu
nr
5/2015
posiedzenia
Komisji
Spraw
i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 16 marca 2015 r.

2.
3.

Informacja dotycząca funkcjonowania Izby Wytrzeźwień w 2014 r.
Informacja dotycząca funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej „Kalina”
w Suwałkach w 2014 roku.
Informacja z realizacji Programu „Suwalska RODZINA PLUS” za okres 01.01.2014 31.12.2014 r.

4.

Społecznych

5.

6.
7.

8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

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.
Roczne sprawozdanie z działalności Komendanta Miejskiego Policji w Suwałkach oraz
informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego za 2014 r.
Informacja Komendanta Miejskiego Państwowej StraŜy PoŜarnej w Suwałkach
o stanie bezpieczeństwa Miasta Suwałki i Powiatu Suwalskiego w zakresie ochrony
przeciwpoŜarowej w 2014 roku.
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia informacji Komendanta Miejskiego
Państwowej StraŜy PoŜarnej w Suwałkach oraz oceny stanu bezpieczeństwa
przeciwpoŜarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego Miasta Suwałki w 2014 r.
Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach
za rok 2014 oraz przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2015.
Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2014 dla Gminy/Powiatu Miasta Suwałki.
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miasta
Suwałki na 2015 rok.
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia wsparcia działalności Spółdzielni
Socjalnej „Perspektywa” w Suwałkach.
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie miasta Suwałk.
Dyskusja nad podjęciem działań w zakresie wprowadzenia „Koperty śycia” na terenie
Miasta Suwałki.
Wolne wnioski.

Ad pkt. 1
Przyjęcie protokołu nr 5/2015 posiedzenia Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa
Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 16 marca 2015 r.
Dorota A. Jabłońska poinformowała, Ŝe do protokołu nr 5/2015 z Posiedzenia Komisji Spraw
Społecznych i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 16 marca 2015 r. nie
wniesiono uwag, wobec czego stwierdziła, Ŝe protokół został przyjęty przez Komisję.

Ad pkt. 2
Informacja dotycząca funkcjonowania Izby Wytrzeźwień w 2014 r.
Informacja stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Zbysław W. Grajek zapytał o wizję nowej placówki Izby Wytrzeźwień.
Łukasz Kurzyna przypomniał, iŜ przedmiotem obrad Komisji jest informacja z działalności Izby
Wytrzeźwień w roku 2014.

Koncepcja reorganizacji i funkcjonowania Izby Wytrzeźwień będzie przedmiotem obrad Komisji
Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa w miesiącu maju br. Znajdą się w niej zalety i wady
przyjętej koncepcji przeobraŜenia Izby Wytrzeźwień.
Wojciech Pająk zapytał ilu, spośród klientów izby trafiło pod opiekę stowarzyszenia „Wybór”,
z którym ściśle współpracuje placówka. Zapytał równieŜ, skąd wynika zbyt krótka dostępność
telefonu zaufania.
Daniel Micielica odpowiedział, Ŝe stowarzyszenie prowadzi odrębną działalność- wynajmuje
jedynie pomieszczenie w placówce Izby Wytrzeźwień. Pracownicy starają się motywować
klientów do uczęszczania na terapię. Dyrektor odniósł się równieŜ do telefonu zaufania, z którego
rocznie korzysta około 800 osób. Dostępność telefonu zaleŜna jest od ilości godzin pracy
psychologa, który udziela porad podczas rozmowy telefonicznej.
Sławomir Szeszko zreferował niepokojące zjawisko wzrostu ilości osób przebywających
w Izbie. Poruszył równieŜ temat problemu z poszukiwaniem lekarzy do pracy w placówce.

Ad pkt. 3
Informacja dotycząca funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej „Kalina” w Suwałkach
w 2014 roku.
Informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Sławomir Szeszko wyróŜnił nową pozycję, jaka pojawiła się w podatku od nieruchomości
w DPS „Kalina”. Poruszył równieŜ kwestię minimalnych płac w placówce.
Krystyna Jaśkiewicz odpowiedziała, iŜ placówka posiłkuje się głównie osobami
zarejestrowanymi w Urzędzie Pracy. Dodała, Ŝe Dom Pomocy Społecznej stara się ograniczać
wszelkie wydatki związane z jego funkcjonowaniem- np. związane z wyjazdami, rozmowami
telefonicznymi.

Ad pkt. 4
Informacja z realizacji Programu „Suwalska RODZINA PLUS” za okres 01.01.2014 31.12.2014 r.
Informacja stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Sławomir Szeszko zapytał o moŜliwość ustalenia ilości osób korzystających z biletów miejskich.
Łukasz Kurzyna odpowiedział, Ŝe są to bilety imienne- na okaziciela, dla członków rodzin,
które posiadają karty suwalskiej rodziny plus. W przyszłości, podczas tworzenia informacji z
realizacji owego programu istnieje moŜliwość ujęcia liczby osób korzystających z biletów
miejskich.

Ad pkt. 5
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.
Wojciech Pająk zapytał, czy organizacje pozarządowe są usatysfakcjonowane wysokością sumy
pienięŜnej w ogłaszanych konkursach.
Agnieszka Szyszko odpowiedziała, Ŝe w ramach działań konkursowych, organizacje zawsze
muszą dołoŜyć 5% własnego wkładu finansowego i co najmniej 5% prac w ramach wolontariatu.
Organizacje pozarządowe na pewno potrzebują większych dotacji.

Ad pkt. 6
Roczne sprawozdanie z działalności Komendanta Miejskiego Policji w Suwałkach oraz
informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego za 2014 r.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Zbysław W. Grajek zreferował pozytywne zmiany, które moŜna odczytać z rocznego
sprawozdania Komendanta Miejskiego Policji w Suwałkach.
Andrzej Bałazy potwierdził wypowiedź Zbysława W. Grajka. Na przestrzeni ostatnich 15 lat
odnotowano pozytywną tendencję spadkową przestępstw zarówno w Suwałkach, jak i w całej
Polsce.

Ad pkt. 7
Informacja Komendanta Miejskiego Państwowej StraŜy PoŜarnej w Suwałkach o stanie
bezpieczeństwa Miasta Suwałki i Powiatu Suwalskiego w zakresie ochrony
przeciwpoŜarowej
w 2014 roku.
Informacja stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Zbysław W. Grajek zapytał o kategoryzację jednostek Państwowej StraŜy PoŜarnej i sytuację
kadrową.
Bogdan Wierzchowski wyjaśnił kategorie występujące w Informacji Komendanta Miejskiego
Państwowej StraŜy PoŜarnej. W suwalskiej placówce jest zatrudnionych 78 funkcjonariuszy.
Komendant podkreśla zapotrzebowanie na dwie jednostki ochotniczo gaśnicze w Suwałkach. Są
one niezbędne między innymi ze względu na trudny przejazd przez miasto
w godzinach szczytu z jednego końca miasta, na drugi.

Ad pkt. 8
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia informacji Komendanta
Miejskiego Państwowej StraŜy PoŜarnej w Suwałkach oraz oceny stanu bezpieczeństwa
przeciwpoŜarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego Miasta Suwałki w 2014 r.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Członkowie Komisji nie zgłosili wniosków i przystąpili do głosowania.

Głosowanie nad projektem uchwały:
za pozytywną opinią głosowało – 6 radnych,
przeciw
- 0,
wstrzymało się od głosu
-0.
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia
informacji Komendanta Miejskiego Państwowej StraŜy PoŜarnej w Suwałkach oraz oceny stanu
bezpieczeństwa przeciwpoŜarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego Miasta Suwałki
w 2014 r.
Opinia Komisji stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Ad pkt. 9
Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach za rok
2014 oraz przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2015.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
Zbysław W. Grajek poruszył temat potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Suwałkach.
Leszek Lewoc odniósł się do zagadnienia poruszonego przez Zbysława W. Grajka, wymieniając
główne potrzeby Ośrodka. Wspomniał równieŜ o niŜszym w tym roku budŜecie na pomoc
społeczną, który składa się w 2/3 z dotacji Wojewody i wyniesie 37, 5 miliona złotych.
Sławomir Szeszko zapytał czy istnieją jakieś mechanizmy prawne, które mogą być
wykorzystywane, podczas gdy ustawodawca nakłada na jednostkę obowiązki, a nie przekazuje
dla niej środków finansowych.
Łukasz Kurzyna odpowiedział, Ŝe w przypadku zadań zleconych z zakresu administracji
rządowej moŜna powołać Skarb Państwa do Sądu.
Wojciech Pająk zapytał, czy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Suwałkach prowadzi
współpracę z organizacjami pozarządowymi?

Leszek Lewoc odpowiedział, Ŝe Ośrodek współpracuje z licznymi organizacjami
pozarządowymi w mieście Suwałki, w tym min. ze Stowarzyszeniem Głuchych i Niewidomych,
oraz Stowarzyszeniem „Alternatywa”.

Ad pkt. 10
Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2014 dla Gminy/Powiatu Miasta Suwałki.
Informacja stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

Członkowie Komisji nie podjęli głosów w dyskusji. Informacja została przyjęta przez Komisję.

Ad pkt. 11
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miasta
Suwałki na 2015 rok.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

Członkowie Komisji nie zgłosili wniosków i przystąpili do głosowania.

Głosowanie nad projektem uchwały:
za pozytywną opinią głosowało – 6 radnych,
przeciw
- 0,
wstrzymało się od głosu
-0.
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk
na terenie Gminy Miasta Suwałki na 2015 rok.
Opinia Komisji stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

Ad pkt. 12
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia wsparcia działalności Spółdzielni
Socjalnej „Perspektywa” w Suwałkach.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

Członkowie Komisji nie zgłosili wniosków i przystąpili do głosowania.

Głosowanie nad projektem uchwały:
za pozytywną opinią głosowało – 6 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 15 do protokołu.

Ad pkt. 13
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie miasta Suwałk.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 16 do protokołu.

Łukasz Kurzyna zreferował zmianę, jaka następuje w Regulaminie- jest to uregulowanie tego,
co funkcjonuje w sposób nie do końca uregulowany. Niewątpliwie zmiana wprowadza
udogodnienie dla osób starszych, którzy nie są w stanie ze względów zdrowotnych przestawiać
własnych pojemników na śmieci.

Członkowie Komisji nie zgłosili wniosków i przystąpili do głosowania.

Głosowanie nad projektem uchwały:
za pozytywną opinią głosowało – 6 radnych,
przeciw
- 0,
wstrzymało się od głosu
-0.
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Suwałk.
Opinia Komisji stanowi załącznik nr 17 do protokołu.

Ad pkt. 14
Dyskusja nad podjęciem działań w zakresie wprowadzenia „Koperty śycia” na terenie
Miasta Suwałki.
Pismo Suwalskiej Rady Seniorów stanowi załącznik nr 18 do protokołu.
Dorota A. Jabłońska tytułem wstępu nadmieniła, Ŝe dyskusja na temat wprowadzenia „Koperty
śycia” prowadzona była na spotkaniu z Suwalską Radą Seniorów. Radni chcą rozpocząć
realizację owego projektu.

Sławomir J. Szeszko i Zbysław W. Grajek dyskutowali nad działaniami, które zostaną podjęte
w kwestii wprowadzenia „Koperty śycia”. Radni stwierdzili, iŜ w rozpropagowaniu projektu
powinni wziąć udział równieŜ lekarze rodzinni.
Łukasz Kurzyna dodał, iŜ Miasto jest w stanie zrealizować propozycję Sławomira J. Szeszko.
Akcja zostanie nagłośniona w mediach i opisana w Karcie Seniorów, którą wydaje Suwalska
Rada Seniorów.
Ewa B. Sidorek zaproponowała, Ŝe wraz z Honoratą Rudnik zajmą się wytypowaniem składu
osobowego Komisji, która będzie dopracowywała szczegóły związane z działaniami
prowadzącymi do wprowadzenia „Koperty śycia” w Mieście Suwałki.

Ad pkt. 15
Wolne wnioski.
Dorota A. Jabłońska poruszyła temat prośby skierowanej do Radnych, która wpłynęła
od Fundacji „Ognisko Domowe”. Fundacja poszukuje inwestorów do kontynuowania rozpoczętej
budowy Domu Spokojnej Starości w Przerośli, wyposaŜenia tego obiektu oraz wspólnego
prowadzenia działalności ośrodka.
Łukasz Kurzyna podsumował, iŜ Fundacja wnioskuje o dofinansowanie inicjatywy, która
realizowana jest poza terenem miasta Suwałk. UwaŜa za niezasadne wydatkowanie środków
miejskich na obiekt, który znajduje się poza granicami miasta. Jednocześnie podkreśla istnienie
koncepcji rozbudowy miejskiej jednostki DPS „Kalina”, która słuŜy zaspokojeniu potrzeb
suwalczan.
Radni poparli stanowisko Łukasza Kurzyny.
Pismo stanowi załącznik nr 19 do protokołu.

Przewodnicząca podziękowała zgromadzonym za udział i zamknęła posiedzenie.
Na tym protokół zakończono.
Przewodnicząca Komisji
Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa
Rady Miejskiej w Suwałkach
Dorota Jabłońska
Protokół sporządziła:
Emilia Radzewicz
Podinspektor w Biurze Rady Miejskiej
Urzędu Miejskiego w Suwałkach

