PROTOKÓŁ nr XXXV/2017
sesji Rady Miejskiej w Suwałkach
odbytej w dniu 26 lipca 2017 r. w godzinach 1000 – 1300
w sali konferencyjnej w Parku Naukowo-Technologicznym Polska Wschód Sp. z o.o.
w Suwałkach przy ulicy Innowacyjnej 1.
Obradom przewodniczył:
Zdzisław Przełomiec - przewodniczący Rady Miejskiej w Suwałkach.
Radni obecni:
1. Tadeusz Czerwiecki
2. Zbigniew Roman De – Mezer
3. Anna Ruszewska
4. Jacek Juszkiewicz
5. Bożena Maria Kamińska
6. Karol Korneluk
7. Kamil Lauryn
8. Andrzej Łuczaj
9. Wojciech Malesiński
10. Józef Wiesław Murawko
11. Zdzisław Przełomiec
12. Sławomir Jan Szeszko
13. Piotr Wasiukow
14. Bogdan Bezdziecki
15. Grzegorz Gorlo
16. Zdzisław Koncewicz
17. Andrzej Turowski
18. Andrzej Paweł Chuchnowski
19. Zbysław Wojciech Grajek
20. Irena Bożena Schabieńska
21. Stanisław Kulikowski
Radni nieobecni:
1. Wojciech Pająk
2. Dorota Anna Jabłońska
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
W obradach uczestniczyli:
Poseł na Sejm RP, Prezydent Miasta Suwałk, Zastępca Prezydenta Miasta Suwałk, Skarbnik
Miasta, naczelnicy niektórych wydziałów Urzędu Miejskiego, kierownicy inspekcji, policji i
straży, sołtysi, prezesi i dyrektorzy niektórych jednostek organizacyjnych, przedstawiciele
radia, telewizji i prasy.
Listy obecności stanowią załączniki nr 2 – 5 do protokołu.
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Ad pkt. 1
Otwarcie obrad.
Zdzisław Przełomiec otworzył XXXV sesję Rady Miejskiej w Suwałkach, po czym powitał
przybyłych na obrady: Bożenę Kamińską - Posła na Sejm RP, Czesława Renkiewicza Prezydenta Miasta Suwałk, Łukasza Kurzynę - Zastępcę Prezydenta Miasta Suwałk, Ewę Beatę
Sidorek - Zastępcę Prezydenta Miasta, Mariusza Klimczyka – Sekretarza Miasta, Wiesława
Stelmacha- Skarbnika Miasta, przedstawicieli instytucji rządowych i powiatowych, służby
mundurowe, przedstawicieli związków zawodowych, dyrektorów, kierowników i prezesów
miejskich jednostek organizacyjnych, sołtysów, przedstawicieli radia, telewizji i prasy, radcę
prawnego, naczelników i kierowników wydziałów Urzędu Miejskiego.
Powitał przybyłych na obrady mieszkańców miasta oraz internautów i radnych Rady Miejskiej
w Suwałkach.
Przewodniczący stwierdził, że na 23 radnych ustawowego składu Rady w obradach sesji bierze
udział 21 radnych w związku z powyższym istnieje wymagane kworum do podejmowania
prawomocnych uchwał. O swojej nieobecności poinformowała radna Dorota Anna Jabłońska
i radny Wojciech Pająk.
Ad pkt. 2
Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
Zdzisław Przełomiec przypomniał, że proponowany porządek obrad został dostarczony
radnym przy zwołaniu sesji.
Radni nie zgłosili uwag, wobec czego przyjęli następujący porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu nr XXXIV/2017 sesji Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia
28 czerwca 2017 roku.
4. Informacja o pracy Prezydenta Miasta Suwałk i wykonaniu uchwał Rady Miejskiej
w Suwałkach od dnia 28 czerwca 2017 roku.
5. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Suwałkach za
I półrocze 2017 r.
6. Informacja z działalności Parku Naukowo-Technologicznego Polska –Wschód
w Suwałkach Sp. z o.o. za 2016 r.
7. Raport z realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Suwałk do roku 2020
z perspektywą do roku 2023.
(Materiał zamieszczony w dodatkowej książeczce)
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Zintegrowanego Programu
Rewitalizacyjnego Miasta Suwałki na lata 2017-2023”.
(Z uwagi na to, że materiał zawiera 214 stron, jest dostępny w wersji papierowej w Biurze
Rady Miejskiej pok. 118 oraz w wersji elektronicznej na stronie internetowej BIP Urzędu
Miejskiego w Suwałkach w zakładce Menu podmiotowe/Rada Miejska/Materiały sesyjne
i komisyjne).
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9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zadań Miasta Suwałki realizowanych
w roku 2017 ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci
szkół podstawowych i gimnazjów mających siedzibę na obszarze miasta Suwałki do
nowego ustroju szkolnego, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci
szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci
szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze miasta Suwałki, na
okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Suwałk
ograniczonego ulicami: T. Kościuszki, A. Mickiewicza i rzeką Czarną Hańczą
w Suwałkach.
(uchwała była podjęta na XXXIV Sesji Rady Miejskiej w dniu 28 czerwca 2017 r., z uwagi
na błąd w tytule procedowana jest ponownie).
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego rejonu Osiedla Północ II w Suwałkach. (Materiał zamieszczony
w dodatkowej książeczce)
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu ograniczonego ulicami: Bakałarzewską, Mieszka I, Filipowską
i granicami administracyjnymi miasta Suwałk. (Materiał zamieszczony w dodatkowej
książeczce)
15. Interpelacje i zapytania radnych.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia
przystanków komunikacyjnych w Suwałkach, których właścicielem albo zarządcą jest
Gmina Miasto Suwałki, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłat za
korzystanie z tych przystanków.
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu
umarzania, odraczania spłaty i rozkładania na raty należności pieniężnych mających
charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Suwałki lub jego jednostkom
organizacyjnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej, w których ulga
stanowić będzie pomoc publiczną.
18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok.
19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Miasta Suwałki na lata 2017–2035.
20. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
21. Wnioski i oświadczenia radnych.
22. Zamknięcie obrad.
Ad pkt. 3
Przyjęcie protokołu nr XXXIV/2017 sesji Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia
28 czerwca 2017 roku.
Zdzisław Przełomiec poinformował, że zgodnie z § 46 Statutu Miasta Suwałk protokół obrad
z XXXIV sesji został sporządzony i wyłożony do wglądu radnym w Biurze Rady Miejskiej.
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Radni mogli zgłaszać poprawki lub uzupełnienia do protokołu nie później niż w dniu
poprzedzającym sesję Rady Miejskiej, na której następuje przyjęcie protokołu, czyli w dniu
25 lipca 2017 r.
W wymienionym terminie do treści protokołu radni nie zgłosili poprawek i uzupełnień, wobec
powyższego protokół nr XXXIV/2017 obrad Rady Miejskiej w Suwałkach, został przyjęty.
Ad pkt. 4
Informacja o pracy Prezydenta Miasta Suwałk i wykonaniu uchwał Rady Miejskiej
w Suwałkach od dnia 28 czerwca 2017 roku.
Przewodniczący poinformował, że powyższą informację radni otrzymali w materiałach
sesyjnych. Zapytał, czy są uwagi i pytania w tym zakresie. Uwag i pytań nie zgłoszono.
Zdzisław Przełomiec stwierdził, że Informacja o pracy Prezydenta Miasta Suwałk i wykonaniu
uchwał Rady Miejskiej w Suwałkach od dnia 28 czerwca 2017 roku została przyjęta.
Informacja stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Ad pkt. 5
Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Suwałkach za
I półrocze 2017 r.
Z. Przełomiec poinformował, sprawozdanie, przyjęte przez Komisję Rewizyjną na posiedzeniu
w dniu 20 lipca br. otrzymali państwo radni w materiałach sesyjnych.
Głosów w dyskusji nie stwierdzono.
Z. Przełomiec stwierdził, że Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
w Suwałkach za I półrocze 2017 r., zostało przyjęte.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 7 do protokołu
Ad pkt. 6
Informacja z działalności Parku Naukowo-Technologicznego Polska–Wschód
w Suwałkach Sp. z o.o. za 2016 r.
Z. Przełomiec poinformował, że informacja była przedmiotem posiedzenia Komisji Strategii
i Rozwoju Gospodarczego w dniu 18 lipca br. oraz Komisji Finansowo – Budżetowej w dniu
20 lipca br.
Członkowie Komisji nie wnieśli uwag do przedłożonego materiału.
Informację przedstawił Dariusz Bogdan - Prezes PNTPW.
Grzegorz Gorlo poprosił o przedstawienie na piśmie informacji stanowiącej odpowiedzi na
pytania:
1. Jakie są roszczenia, z czego wynikają i jaka jest historia roszczeń Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości względem Parku NTPW?
3. Jaka jest rola Prezesa i jaką ponosi odpowiedzialność Prezes w spółce z o.o. ( chodzi
o roszczenia PARP względem PNTPW oraz możliwość dochodzenia roszczeń względem
Zarządu PN-T P-W) ?
4. Jaka jest rola Rady Nadzorczej i jakie ponosi konsekwencje w przypadku wadliwego
nadzoru.
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Karol Korneluk skierował pytanie związane z projektem „ Innowacyjne Suwałki- słoneczne
miasto”- dotyczące zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznych w mieście Suwałki. Zapytał,
kiedy zostanie ogłoszony przetarg na wyłonienie wykonawcy instalacji na budynkach
uczestników projektu oraz kiedy te instalacje zostaną zamontowane i uruchomione.
Dariusz Bogdan odpowiedział, że przetarg zostanie ogłoszony w przyszłym tygodniu,
a w projekcie zostanie wykonana instalacja na 20 budynkach. W 2017 roku projekt powinien
być zakończony.
Udzielając częściowej odpowiedzi Grzegorzowi Gorlo, Prezes poinformował, że PNTPW
jest nadal w procedurze odwoławczej do korekt i do tej pory żadnych pieniędzy na ten cel nie
wydano. Podkreślił, że korekty dotyczą okresu budowy Parku i jak wynika z wiedzy prezesa,
większość, jeśli nie wszystkie Parki Naukowo- Technologiczne w Polsce, mają w związku ze
swoimi budowami korekty finansowe. Dodał, że było prowadzone śledztwo przez organy
ścigania i nie zostały postawione zarzuty w stosunku do osób zarządzających.
Więcej głosów w dyskusji nie stwierdzono.
Z. Przełomiec stwierdził, że Informacja z działalności Parku Naukowo -Technologicznego
Polska – Wschód w Suwałkach Sp. z o.o. za 2016 r., została przyjęta.
Informacja stanowi załącznik nr 8 do protokołu
Ad pkt. 7
Raport z realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Suwałk do roku 2020
z perspektywą do roku 2023.
Z. Przełomiec poinformował, że raport był przedmiotem posiedzenia Komisji Strategii
i Rozwoju Gospodarczego w dniu 18 lipca br.
Członkowie Komisji nie wnieśli uwag do przedłożonego materiału.
Głosów w dyskusji nie stwierdzono.
Z. Przełomiec stwierdził, że Raport z realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta
Suwałk do roku 2020 z perspektywą do roku 2023, został przyjęty.
Raport stanowi załącznik nr 8 do protokołu
Ad pkt. 8
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Zintegrowanego Programu
Rewitalizacyjnego Miasta Suwałki na lata 2017-2023”.
Czesław Renkiewicz – Prezydent Miasta Suwałk odczytał wniosek o podjęcie uchwały
- załącznik nr 9 do protokołu.
Zdzisław Koncewicz - przewodniczący Komisji Strategii i Rozwoju Gospodarczego
przedstawił opinię Komisji- załącznik nr 10 do protokołu.
Józef W. Murawko- przewodniczący Komisji Finansowo- Budżetowej przedstawił opinię
Komisji - załącznik nr 11 do protokołu.
Głosów w dyskusji nie stwierdzono.
Głosowanie nad podjęciem uchwały:
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 za podjęciem
 przeciw
 wstrzymał się

– 21 radnych,
– 0,
– 0.

Jednogłośnie została podjęta
Uchwała Nr XXXV/424/2017
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 26 lipca 2017 r.
w sprawie przyjęcia „Zintegrowanego Programu Rewitalizacyjnego Miasta Suwałki na
lata 2017-2023”
- stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
Ad pkt. 9
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zadań Miasta Suwałki
realizowanych w roku 2017 ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych.
Czesław Renkiewicz – Prezydent Miasta Suwałk odczytał wniosek o podjęcie uchwały
- załącznik nr 13 do protokołu.
Kamil Lauryn - wiceprzewodniczący Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa
przedstawił opinię Komisji- załącznik nr 14 do protokołu.
Więcej głosów w dyskusji nie stwierdzono.
Głosowanie nad podjęciem uchwały:
 za podjęciem
 przeciw
 wstrzymał się

– 20 radnych,
– 0,
– 0.

Jednogłośnie została podjęta
Uchwała Nr XXXV/425/2017
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 26 lipca 2017 r.
w sprawie określenia zadań Miasta Suwałki realizowanych w roku 2017 ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
- stanowi załącznik nr 15 do protokołu
Ad pkt. 10
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci
szkół podstawowych i gimnazjów mających siedzibę na obszarze miasta Suwałki do
nowego ustroju szkolnego, na okres od dnia
1 września 2017 r.
do dnia 31 sierpnia 2019 r.
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Czesław Renkiewicz – Prezydent Miasta Suwałk odczytał wniosek o podjęcie uchwały
- załącznik nr 16 do protokołu.
Anna Ruszewska - przewodnicząca Komisji Oświaty i Wychowania przedstawiła opinię
Komisji- załącznik nr 17 do protokołu.
Głosów w dyskusji nie stwierdzono.
Głosowanie nad podjęciem uchwały:
 za podjęciem
 przeciw
 wstrzymał się

– 20 radnych,
– 0,
– 0.

Jednogłośnie została podjęta
Uchwała Nr XXXV/426/2017
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 26 lipca 2017 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych
i gimnazjów mających siedzibę na obszarze miasta Suwałki do nowego ustroju
szkolnego, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
- stanowi załącznik nr 18 do protokołu
Ad pkt. 11
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci
szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci
szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze miasta Suwałki,
na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
Czesław Renkiewicz – Prezydent Miasta Suwałk odczytał wniosek o podjęcie uchwały
- załącznik nr 19 do protokołu.
Anna Ruszewska - przewodnicząca Komisji Oświaty i Wychowania przedstawiła opinię
Komisji- załącznik nr 20 do protokołu.
Głosów w dyskusji nie stwierdzono.
Głosowanie nad podjęciem uchwały:
 za podjęciem
 przeciw
 wstrzymał się

– 19 radnych,
– 0,
– 0.

Jednogłośnie została podjęta
Uchwała Nr XXXV/427/2017
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 26 lipca 2017 r.
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w sprawie zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych
i specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół
ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze miasta Suwałki, na
okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
- stanowi załącznik nr 21 do protokołu
Ad pkt.12
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Suwałk
ograniczonego ulicami: T. Kościuszki, A. Mickiewicza i rzeką Czarną Hańczą
w Suwałkach.
Czesław Renkiewicz – Prezydent Miasta Suwałk odczytał wniosek o podjęcie uchwały
- załącznik nr 22 do protokołu.
Zdzisław Koncewicz - przewodniczący Komisji Strategii i Rozwoju Gospodarczego
przedstawił opinię Komisji- załącznik nr 23 do protokołu.
Głosów w dyskusji nie stwierdzono.
Głosowanie nad podjęciem uchwały:
 za podjęciem
 przeciw
 wstrzymał się

– 20 radnych,
– 0,
– 0.

Jednogłośnie została podjęta
Uchwała Nr XXXV/428/2017
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 26 lipca 2017 r.
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Suwałk ograniczonego ulicami: T. Kościuszki,
A. Mickiewicza i rzeką Czarną Hańczą w Suwałkach.
- stanowi załącznik nr 24 do protokołu
Ad pkt. 13
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego rejonu Osiedla Północ II w Suwałkach.
Czesław Renkiewicz – Prezydent Miasta Suwałk odczytał wniosek o podjęcie uchwały
- załącznik nr 25 do protokołu.
Zdzisław Koncewicz - przewodniczący Komisji Strategii i Rozwoju Gospodarczego
przedstawił opinię Komisji- załącznik nr 26 do protokołu.
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Józef W. Murawko- przewodniczący Komisji Finansowo- Budżetowej przedstawił opinię
Komisji - załącznik nr 27 do protokołu.
Głosów w dyskusji nie stwierdzono.
Głosowanie nad podjęciem uchwały:
 za podjęciem
– 20 radnych,
 przeciw
– 0,
 wstrzymał się
– 0.
Jednogłośnie została podjęta
Uchwała Nr XXXV/429/2017
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 26 lipca 2017 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
rejonu Osiedla Północ II w Suwałkach
- stanowi załącznik nr 28 do protokołu
Ad pkt. 14
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu ograniczonego ulicami: Bakałarzewską, Mieszka I, Filipowską
i granicami administracyjnymi miasta Suwałk.
Czesław Renkiewicz – Prezydent Miasta Suwałk odczytał wniosek o podjęcie uchwały
- załącznik nr 29 do protokołu.
Zdzisław Koncewicz - przewodniczący Komisji Strategii i Rozwoju Gospodarczego
przedstawił opinię Komisji- załącznik nr 30 do protokołu.
Józef W. Murawko- przewodniczący Komisji Finansowo- Budżetowej przedstawił opinię
Komisji - załącznik nr 31 do protokołu.
Głosów w dyskusji nie stwierdzono.
Głosowanie nad podjęci em uchwały:
 za podjęciem
 przeciw
 wstrzymał się

– 14 radnych,
– 0,
– 7 radnych.

Większością głosów została podjęta
Uchwała Nr XXXV/430/2017
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 26 lipca 2017 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego
ulicami: Bakałarzewską, Mieszka I, Filipowską i granicami administracyjnymi
miasta Suwałk
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- stanowi załącznik nr 32 do protokołu
Ad pkt. 15
Interpelacje i zapytania radnych.
Anna Ruszewska
Radna zapytała o działania Oficera Rowerowego ( OR ) na terenie Suwałk. Jakie postulaty
i rozwiązania dotyczące funkcjonowania ścieżek rowerowych do tej pory zostały zgłoszone
przez OR. Czy i ile spotkań odbył OR z mieszkańcami Suwałk i jakie są dalsze plany
funkcjonowania OR. Radna poprosiła o odpowiedź na piśmie. Radna zasugerowała aby
zaprosić OR na sesję Rady Miejskiej.
Andrzej Turowski
Radny zapytał o cel na jaki zostanie wydana dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podlaskiego jaką otrzymają Suwałki. Zapytał również czy Miasto jest w stanie
sprawnie wydać tak duże środki.
Józef W. Murawko
Radny zapytał kiedy będzie przeprowadzony remont chodników przy ulicy Lotniczej
w Suwałkach.
Zbysław Grajek
1. Radny poprosił o podsumowanie programu „Koperta Życia”. Poprosił o informacje: ile
wydano takich dokumentów, jakie były kanały dystrybucji, w jaki sposób prowadzono akcje
informacyjne, jakie było zainteresowanie mieszkańców. Poprosił o zadanie pytania dyrektor
Pogotowia Ratunkowego, ile razy zespoły wyjazdowe skorzystały z Kopert Życia.
2.W związku z przeprowadzanymi systemowymi zmianami w służbie zdrowia, poprosił
o przedstawienie przez dyrektorów jednostek leczniczych tj. Szpital Wojewódzki, Szpital
Rehabilitacyjny, Pogotowie Ratunkowe oraz przedstawiciela Podstawowej Opieki Zdrowotnej
informacji, jak będą funkcjonować i świadczyć usługi z zakresu ochrony zdrowia w nowych
realiach systemowych - po reformie.
Zdzisław Przełomiec
1. Radny zaproponował stworzenie elektronicznej bazy dokumentów dotyczących historii
Suwałk i jego mieszkańców. Zaproponował aktywne włączenie w to mieszkańców, aby
udostępniali materiały ze swoich prywatnych zbiorów tj. zdjęcia, filmy, foldery, dokumenty
celem digitalizacji. Według radnego, całością procesu pozyskiwania materiałów, obróbki
i archiwizacji mogłyby zająć się Biblioteka Publiczna oraz Muzeum Okręgowe w Suwałkach.
Ad pkt. 16
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia
przystanków komunikacyjnych w Suwałkach, których właścicielem albo zarządcą jest
Gmina Miasto Suwałki, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłat
za korzystanie z tych przystanków.
Czesław Renkiewicz – Prezydent Miasta Suwałk odczytał wniosek o podjęcie uchwały
- załącznik nr 33 do protokołu.
Zdzisław Koncewicz - przewodniczący Komisji Strategii i Rozwoju Gospodarczego
przedstawił opinię Komisji- załącznik nr 34 do protokołu.
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Kamil Lauryn - wiceprzewodniczący Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa
przedstawił opinię Komisji- załącznik nr 35 do protokołu.
Głosów w dyskusji nie stwierdzono.
Głosowanie nad podjęciem uchwały:
 za podjęciem
 przeciw
 wstrzymał się

– 20 radnych,
– 0,
– 0.

Jednogłośnie została podjęta
Uchwała Nr XXXV/431/2017
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 26 lipca 2017 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych
w Suwałkach, których właścicielem albo zarządcą jest Gmina Miasto Suwałki,
warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie
z tych przystanków
- stanowi załącznik nr 36 do protokołu
Ad pkt. 17
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu
i trybu umarzania, odraczania spłaty i rozkładania na raty należności pieniężnych
mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Suwałki lub jego
jednostkom organizacyjnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej,
w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
Czesław Renkiewicz – Prezydent Miasta Suwałk odczytał wniosek o podjęcie uchwały
- załącznik nr 37 do protokołu.
Józef W. Murawko- przewodniczący Komisji Finansowo- Budżetowej przedstawił opinię
Komisji - załącznik nr 38 do protokołu.
Głosów w dyskusji nie stwierdzono.
Głosowanie nad podjęciem uchwały:
 za podjęciem
 przeciw
 wstrzymał się

– 19 radnych,
– 0,
– 0.

Jednogłośnie została podjęta
Uchwała Nr XXXV/432/2017
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 26 lipca 2017 r.
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w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania
spłaty i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny,
przypadających Miastu Suwałki lub jego jednostkom organizacyjnym oraz warunków
dopuszczalności pomocy publicznej, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
- stanowi załącznik nr 39 do protokołu.
Ad pkt. 18
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok.
Czesław Renkiewicz – Prezydent Miasta Suwałk odczytał wniosek z autopoprawkami o podjęcie
uchwały - załącznik nr 40 do protokołu.
Józef W. Murawko- przewodniczący Komisji Finansowo- Budżetowej przedstawił opinię
Komisji - załącznik nr 41 do protokołu.
Głosów w dyskusji nie stwierdzono.
Głosowanie nad podjęciem uchwały:
 za podjęciem
 przeciw
 wstrzymał się

– 20 radnych,
– 0,
– 0.

Jednogłośnie została podjęta
Uchwała Nr XXXV/433/2017
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 26 lipca 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok
- stanowi załącznik nr 42 do protokołu.
Ad pkt. 19
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Miasta Suwałki na lata 2017–2035.
Czesław Renkiewicz – Prezydent Miasta Suwałk odczytał wniosek o podjęcie uchwały
- załącznik nr 43 do protokołu.
Józef W. Murawko- przewodniczący Komisji Finansowo- Budżetowej przedstawił opinię
Komisji - załącznik nr 44 do protokołu.
Głosów w dyskusji nie stwierdzono.
Głosowanie nad podjęciem uchwały:
 za podjęciem
 przeciw
 wstrzymał się

– 20 radnych,
– 0,
– 0.
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Jednogłośnie została podjęta
Uchwała Nr XXXV/434/2017
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 26 lipca 2017 r.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Suwałki na lata 2017–2035
- stanowi załącznik nr 45 do protokołu.
Ad pkt. 20
Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych udzielił Czesław Renkiewicz - Prezydent
Miasta Suwałk oraz Tomasz Drejer- Dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach.
Annie Ruszewskiej
Prezydent odpowiedział, że Oficer Rowerowy( OR ) funkcjonuje w ramach Zarządu Dróg
i Zieleni w Suwałkach. Blisko 4 miesiące temu, na Komisji Strategii i Rozwoju Gospodarczego
Rady Miejskiej w Suwałkach przedstawiony został program rozwoju ścieżek rowerowym na
terenie miasta Suwałki, co jest m.in. efektem pracy OR. Prezydent stwierdził, że OR powinien
bardziej otworzyć się ma mieszkańców w postaci częstszych, bezpośrednich, osobistych
kontaktów i spotkań. Mogłyby się one odbywać na początku i końcu sezonu rowerowego.
Ponadto, wskazanym byłoby uczestnictwo w tego typu spotkaniach przedstawicieli Wydziału
Inwestycji Urzędu Miejskiego w Suwałkach oraz kierownictwa ZDiZ w Suwałkach.
Odpowiedź Prezydenta uzupełnił Tomasz Drejer dodając, że mieszkańcy na bieżąco zgłaszają
uwagi i propozycje dotyczące ścieżek rowerowych. Naprawy i drobne przebudowy dróg
rowerowych są na bieżąco realizowane przez grupę remontową przy ZDiZ w Suwałkach.
Spotkania OR z mieszkańcami będą organizowane częściej.
Andrzejowi Turowskiemu
Prezydent poinformował, że dotacja z RPOWP jest związana z pozytywną oceną trzech
wniosków złożonych do programu na budowę i przebudowę dróg w Suwałkach. Dotacja jest
rekordowa i wynosi 59 mln zł. Pierwszy projekt dotyczy przebudowy ulicy Leśnej z przebiciem
do ulicy Utrata. Przetarg na wykonanie zadania wygrało Oleckie Przedsiębiorstwo DrogowoMostowe za kwotę 16 571 000zł. Po ostatecznej weryfikacji merytorycznej projektu wskaźnik
dofinansowania projektu wyniósł niespełna 70% z udziałem własnym Miasta Suwałki na
poziomie 5 845 000zł. Drugi projekt dotyczy przebudowy ulicy Sejneńskiej wraz z budową
odcinka od ulicy Sejneńskiej do ulicy Utrata. Przetarg na przebudowę ulicy Sejneńskiej
wygrało Oleckie Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe za kwotę 15 491 000zł. Przetarg na
budowę nowej drogi łączącej ulicę Sejneńską z Utratą wygrała warszawska firma Pribex za
kwotę 24 097 000zł. Po ostatecznej weryfikacji merytorycznej projektu wskaźnik
dofinansowania projektu wyniósł 75,5% z udziałem własnym Miasta Suwałki na poziomie 11
549 000zł. Trzeci projekt dotyczy przebudowy odcinka od ulicy Pułaskiego do ulicy Północnej.
Przetarg na te zadanie wygrała firma Pribex za kwotę 12 977 000zł. Po ostatecznej weryfikacji
merytorycznej projektu wskaźnik dofinansowania projektu wyniósł 83,36%. Suma wszystkich
trzech projektów to 78 mln zł. Dofinansowanie UE to 59 172 000zł ze wskaźnikiem
dofinansowania 75,26% , a wkład własny miasta 19 453 000zł.
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Józefowi W. Murawko
Prezydent odpowiedział, że remont chodników przy ulicy Lotniczej jest przewidziany w planie
pracy grupy remontowej w Zakładzie Dróg i Zieleni w Suwałkach.
Zbysławowi Grajkowi
Prezydent poinformował, że odpowiedź na zapytanie radnego dotyczącego Koperty Życia
zostanie przekazana na piśmie. W sprawie funkcjonowania jednostek leczniczych
w Suwałkach po reformie, zostanie skierowane zapytanie do dyrektorów zarządzających tymi
jednostkami oraz prośba o opracowanie informacji, która zostanie skierowana pod obrady
Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej, a jeśli będzie takie życzenie
radnych, to również na sesję Rady Miejskiej.
Zdzisławowi Przełomcowi
Prezydent odpowiedział, że pomysł radnego wpisuje się ściśle w zadania statutowe Muzeum
Okręgowego w Suwałkach. Ten temat był podejmowany przez Radę Kultury, która stwierdziła,
że jest bardzo dużo materiałów historycznych o mieście Suwałki, które należy poddać
digitalizacji i udostępnić za pomocą sieci internetowej. Zadanie zostanie przekazane Muzeum
Okręgowemu.
Ad pkt. 21
Wnioski i oświadczenia radnych.
Wniosków i oświadczeń radnych nie stwierdzono.
Czesław Renkiewicz zaprosił radnych i mieszkańców na wydarzenia kulturalne w mieście
Suwałki.
Ad pkt. 22
Zamknięcie obrad.
Kolejna sesja planowana jest na dzień 27 września 2017r. o godz. 1000 w sali nr 26 Urzędu
Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1.
Przewodniczący zamknął XXXV sesję Rady Miejskiej. Podziękował za spotkanie.
Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Suwałkach

Zdzisław Przełomiec
Protokół sporządził:
Marcin Andrzej Szypulski
Inspektor w Biurze Rady Miejskiej
Urzędu Miejskiego w Suwałkach
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