Protokół nr 8/2015
posiedzenia Komisji Strategii i Rozwoju Gospodarczego
Rady Miejskiej w Suwałkach odbytego w dniu 19 maja 2015 r. w godz. 1530- 1550
w sali nr 26 Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1.

Obecni na posiedzeniu członkowie Komisji:
1/
2/
3/
4/
5/
6/

Zdzisław Koncewicz
Wojciech Pająk
Zbysław Wojciech Grajek,
Zdzisław Przełomiec,
Sławomir Jan Szeszko,
Piotr Wasiukow.

- przewodniczący Komisji,
- wiceprzewodniczący Komisji,

W posiedzeniu udział wzięli:
1/
2/
3/

Czesław Renkiewicz
Łukasz Kurzyna
Radosław Wysocki

- Prezydent Miasta Suwałk,
- Zastępca Prezydenta Miasta Suwałk,
- naczelnik Wydz. GR

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Posiedzeniu przewodniczył Zdzisław Koncewicz, który powitał zebranych i przypomniał,
Ŝe proponowany porządek posiedzenia został przesłany radnym wraz z materiałami. Zgłosił
dodatkowo temat: Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na włączenie
do obszaru Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej gruntów znajdujących się
w uŜytkowaniu wieczystym Fabryki Mebli „Forte” S.A. i zaproponował jego ujęcie
w pkt. 5 porządku posiedzenia.
Członkowie Komisji nie wnieśli uwag i przyjęli następujący porządek posiedzenia:
1.

Przyjęcie protokołu nr 7/2015 posiedzenia Komisji Strategii i Rozwoju
Gospodarczego Rady Miejskiej w Suwałkach w dniu 21 kwietnia 2015 r.

2.

Zaopiniowanie wniosku o przyjęcie do planu sprzedaŜy działek stanowiących
własność Miasta Suwałk.

3.

Zaopiniowanie wniosku w sprawie wydzierŜawienia na okres 10 lat nieruchomości
gruntowej o powierzchni 0,1200 ha. Dotyczy to części działki ozn. nr geod. 22846/6
stanowiącej własność Miasta Suwałk, połoŜonej w Suwałkach przy
ul. Nowomiejskiej.

4.

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia
w drodze przetargu nieruchomości przeznaczonej na cel publiczny.

5.

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na włączenie
do obszaru Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej gruntów znajdujących się
w uŜytkowaniu wieczystym Fabryki Mebli „Forte” S.A.
Wolne wnioski.

6.

Ad pkt. 1
Przyjęcie protokołu nr 7/2015 posiedzenia Komisji Strategii i Rozwoju Gospodarczego
Rady Miejskiej w Suwałkach w dniu 21 kwietnia 2015 r.
Zdzisław Koncewicz poinformował, Ŝe do protokołu 7/2015 posiedzenia Komisji nie
wniesiono uwag, wobec czego stwierdził, Ŝe protokół został przyjęty przez Komisję.
Ad pkt. 2
Zaopiniowanie wniosku o przyjęcie do planu sprzedaŜy działek stanowiących własność
Miasta Suwałk.
Wniosek stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Zdzisław Koncewicz poddał kolejno pod głosowanie sprzedaŜ następujących działek:
1/

ozn. nr. geod. 11459/14 o pow. 0,0054 ha, połoŜona w Suwałkach przy ul. E. Plater –
sprzedaŜ w drodze bezprzetargowej z przeznaczeniem na polepszenie warunków
zagospodarowania działek przyległych ozn. nr. 12371 i 11459/11;
Głosowanie nad wnioskiem:
za pozytywną opinią głosowało – 6 radnych,
przeciw
– 0,
wstrzymało się od głosu
– 0.

2/ ozn. nr. geod. 11816/1 o pow. 0,0065 ha, połoŜona w Suwałkach przy ul. Waryńskiego 18,
zabudowana budynkiem handlowym – sprzedaŜ w drodze przetargu z nakładami osób
trzecich.
Głosowanie nad wnioskiem:
za pozytywną opinią głosowało – 6 radnych,
przeciw
– 0,
– 0.
wstrzymało się od głosu
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała wniosek o przyjęcie do planu sprzedaŜy
działek stanowiących własność Miasta Suwałk ozn. nr geod: 11459/14 o pow. 0,0054 ha,
ozn. nr. geod 11816/1 o pow. 0,0065 ha.
Opinia Komisji stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Ad pkt. 3
Zaopiniowanie wniosku w sprawie wydzierŜawienia na okres 10 lat nieruchomości
gruntowej o powierzchni 0,1200 ha. Dotyczy to części działki ozn. nr geod. 22846/6
stanowiącej własność Miasta Suwałk, połoŜonej w Suwałkach przy ul. Nowomiejskiej.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Czesław Renkiewicz poinformował, Ŝe sprawę zainicjował jeden z przedsiębiorców, który
poprosił o wydzierŜawienie nieruchomości pod ekologiczną myjnię samochodową. Miasto
przeanalizowało róŜne lokalizacje i wskazało wymienioną we wniosku nieruchomość, na
którą zostanie ogłoszony przetarg w celu wyłonienia dzierŜawcy.
Zdzisław Przełomiec oraz Czesław Renkiewicz i Łukasz Kurzyna dyskutowali
o moŜliwościach zagospodarowania niezabudowanego placu przy ul. Nowomiejskiej.

Członkowie Komisji nie zgłosili wniosków i przystąpili do głosowania.
Głosowanie nad wnioskiem:
za pozytywną opinią głosowało – 6 radnych,
przeciw
– 0,
wstrzymało się od głosu
– 0.
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała wniosek w sprawie wydzierŜawienia
na okres 10 lat nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,1200 ha. Dotyczy to części działki
ozn. nr geod. 22846/6 stanowiącej własność Miasta Suwałk, połoŜonej w Suwałkach przy
ul. Nowomiejskiej.
Opinia Komisji stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Ad pkt. 4
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia
w drodze przetargu nieruchomości przeznaczonej na cel publiczny.
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 – 6 radnych,
przeciw
– 0,
– 0.
wstrzymało się od głosu
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zwolnienia
z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości przeznaczonej na cel publiczny.
Opinia Komisji stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Ad pkt. 5
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na włączenie do obszaru
Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej gruntów znajdujących się w uŜytkowaniu
wieczystym Fabryki Mebli „Forte” S.A.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Czesław Renkiewicz powiedział, Ŝe po raz kolejny podejmowany jest ten temat, obecnie
powierzchnia włączanych gruntów ulega zmniejszeniu, z przyczyn podanych w uzasadnieniu
do projektu uchwały.

Zdzisław Przełomiec zapytał, czy Fabryka Mebli „Forte” S.A. podejmuje inne działania
w zakresie tej inwestycji i zatrudnienia.
Czesław Renkiewicz odpowiedział, Ŝe rozmawiał z właścicielem fabryki i uzyskał ponowne
zapewnienie o rozpoczęciu nowej inwestycji.
Głosowanie nad projektem uchwały:
za pozytywną opinią głosowało
przeciw
wstrzymało się od głosu

– 6 radnych,
– 0,
– 0.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyraŜenia
zgody na włączenie do obszaru Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej gruntów
znajdujących się w uŜytkowaniu wieczystym Fabryki Mebli „Forte” S.A.
Opinia Komisji stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Ad pkt. 12
Wolne wnioski.
Wniosków i pytań nie zgłoszono.
Przewodniczący podziękował zgromadzonym za udział i zamknął posiedzenie.
Na tym protokół zakończono.
Przewodniczący
Komisji Strategii i Rozwoju Gospodarczego
Rady Miejskiej w Suwałkach
Zdzisław Koncewicz
Protokół sporządziła:
ElŜbieta Bogdan
Inspektor w Biurze Rady Miejskiej
Urzędu Miejskiego w Suwałkach

