Protokół nr 8/2015
posiedzenia Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa
Rady Miejskiej w Suwałkach odbytego w dniu 15 czerwca 2015 r. w godz. 1530- 1615
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/

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

W posiedzeniu udział wzięli:
1/
2/
3/

Honorata Rudnik- naczelnik Wydziału S
BoŜena Hrynkiewicz- inspektor w Wydz. I
Adam Karczewski- naczelnik Wydziału SO

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.
Przewodnicząca wprowadziła do porządku 2 punkt pn. „Zaopiniowanie projektu uchwały
w sprawie utworzenia w gminie Mieście Suwałki odrębnych obwodów głosowania”, kolejny
punkt w konsekwencji uległ przesunięciu o jeden. Członkowie Komisji nie wnieśli uwag i
przyjęli jednogłośnie następujący porządek posiedzenia:

1.

Przyjęcie protokołu nr 7/2015 posiedzenia Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa
Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 18 maja 2015 r.

2.

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie utworzenia w gminie Mieście Suwałki
odrębnych obwodów głosowania.

3.

Informacja z częściowej realizacji zadań Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Suwałkach do 2016 r.

4.

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.

5.

6.

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.
Wolne wnioski.

Ad pkt. 1
Przyjęcie protokołu nr 7/2015 posiedzenia Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa
Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 18 maja 2015 r.
Przewodnicząca poinformowała, Ŝe projekt protokołu z poprzedniego posiedzenia dostępny był
w Biurze Rady Miejskiej. Zapytała o ewentualne uwagi i wnioski. Zebrani nie zgłosili zastrzeŜeń,
wobec czego stwierdziła, Ŝe protokół został przyjęty przez Komisję.

Ad pkt. 2
Zaopiniowanie uchwały w sprawie utworzenia w gminie Mieście Suwałki odrębnych
obwodów głosowania.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Adam Karczewski tytułem wstępu nadmienił, iŜ w związku ze zgodą Państwowej Komisji
Wyborczej istnieje moŜliwość wcześniejszego podejmowania uchwał przez Samorządy
w zakresie utworzenia odrębnych obwodów głosowania. Uchwała została przedłoŜona w terminie
wcześniejszym, aby nie zwoływano dodatkowej sesji Rady Miejskiej w miesiącu lipcu.
Sławomir Szeszko zapytał, dlaczego nie utworzono w tym roku dodatkowego punktu
do głosowania w Bursie Szkolnej w Suwałkach?
Adam Karczewski odpowiedział, iŜ zgodnie z art. 12 § 7 Kodeksu wyborczego, wymogiem
utworzenia odrębnego punktu głosowania w domach studenckich jest złoŜenie, przez grupę
co najmniej 50 osób uprawnionych do udziału w wyborach, informacji pisemnej do rektora
uczelni prowadzącej dom studencki W Bursie Szkolnej próbowano utworzyć taki punkt,
aczkolwiek korzystało z niego niewielu studentów.
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 utworzenia w
gminie Mieście Suwałki odrębnych obwodów głosowania.
Opinia Komisji stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ad pkt. 3
Informacja z częściowej realizacji zadań Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Suwałkach do 2016 r.
Informacja stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Zbysław W. Grajek zapytał, czy program realizowany był w poprzednich latach i czy
przewidywana jest ewaluacja opisanych w nim poczynań?
Honorata Rudnik odpowiedziała, Ŝe program nie był realizowany w poprzednich latach.
Przemoc, jako zjawisko samo ewaluuje. Trudno jest stwierdzić, czy przemocy jest mniej,
poniewaŜ nie ma jej poprzedniej miary – ta występująca wcześniej była ukryta. Większa jest
natomiast świadomość istniejącej pomocy dla ofiar przemocy i jej sprawców- instytucje
bezpośrednio z nią związane odpowiednio kierują i pomagają.
Zbysław W. Grajek nadmienił, iŜ w przedłoŜonym materiale nie znalazł działań dotyczących
przemocy seksualnej, poza warsztatami „Randka bez przemocy”. Zwrócił uwagę, Ŝe naleŜy
pamiętać o tej kwestii, tworząc kolejny materiał.
Honorata Rudnik odpowiedziała, Ŝe w programie swobodnie mogą być realizowane tego typu
zadania.
Wojciech Pająk zapytał, czy poradnictwo psychologiczne dotyczy tylko działań
antyprzemocowych? Czy inne szkoły, niŜ wymienione w Programie równieŜ brały w nim udział?
Honorata Rudnik odpowiedziała, Ŝe kaŜda porada, dotycząca przemocy była odnotowywana
przez psychologa szkolnego. W programie brały udział równieŜ inne szkoły, jednakŜe tylko
wymienione w Programie udzieliły informacji na temat ilości porad psychologicznych
dotyczących działań antyprzemocowych.
Wojciech Pająk zapytał równieŜ, czy organizacje pozarządowe, poza jedną- wymienioną
w Programie włączają się do realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy?
Czy wymienione w materiale stypendia socjalne udzielane są ze względu na doświadczanie
przemocy?
Honorata Rudnik odpowiedziała, Ŝe poza Fundacją Ego, działania takie realizują równieŜ inne
organizacje- między innymi Fundacja Wybór. Kryterium przyznawania stypendium jest
połączeniem nie tylko przemocy, lecz w głównej mierze ubóstwa, jego podstawą jest dochód
w rodzinie.

Ad pkt. 4
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 5 do protokołu.
Zbysław W. Grajek zapytał, dlaczego nie ma moŜliwości składania wniosków zgłoszeniowych
przez platformę ePUAP?
BoŜena Hrynkiewicz odpowiedziała, Ŝe będzie istniała moŜliwość głosowania przez platformę
ePUAP, nie będzie moŜliwości jednak składania przez nią wniosków ze względu na problemy
elektroniczne związane z przyjęciem takiego dokumentu.
Ad pkt. 5
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 6 do protokołu.
Członkowie Komisji nie zgłosili wniosków i przystąpili do głosowania.
Głosowanie nad projektem uchwały:
za pozytywną opinią głosowało – 8 radnych,
przeciw
- 0,
wstrzymało się od głosu
-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 7 do protokołu.
Ad pkt. 6
Wolne wnioski.
Wolnych wniosków nie zgłoszono. 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

