
 

 

                                     Suwałki, dnia 12 kwietnia 2019 r. 
Komisja Strategii  

i Rozwoju Gospodarczego  

BRM.0012.3.7.2019                           

 

 

Pan/i/ ………………………...………………..…..……………….. 
       (członek Komisji Strategii i Rozwoju Gospodarczego)  

 

 
 

Zwołuję posiedzenie nr 7/2019 Komisji Strategii i Rozwoju Gospodarczego Rady 

Miejskiej w Suwałkach w dniu  17 kwietnia 2019 r. o godz. 15:30
 
w sali nr 146  Urzędu 

Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1.   

 

Proponowany porządek posiedzenia:  

 

1. Przyjęcie protokołu nr 6/2019 z posiedzenia Komisji Strategii i Rozwoju Gospodarczego 

Rady Miejskiej w Suwałkach   w dniu 20 marca 2019 r. 

2. Informacja z działalności Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach za okres od 01.01.2018 r. 

do 31.12.2018 r. 

3. Zaopiniowanie wniosku w sprawie sprzedaży działek stanowiących własność Miasta 

Suwałki. 

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia kierunków działania w zakresie 

wdrożenia procedur zmierzających do dalszego rozwoju budownictwa mieszkaniowego 

na terenie Miasta Suwałki.  

5. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej  uchwałę w sprawie przyjęcia 

Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta 

Suwałki na lata 2016–2020. 

6. Informacja z konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej                      

w Suwałkach w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Miasta Suwałki konsultacji 

społecznych w sprawie Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu 

miasta na 2020 rok. 

7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Miasta 

Suwałki konsultacji społecznych w sprawie Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego jako 

części budżetu miasta na 2020 rok. 

8. Informacja z rozliczenia dotacji przyznanych w 2018 r. na prace konserwatorskie, 

restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, znajdujących 

się na terenie Miasta Suwałki. 

9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyznania dotacji na prace 

konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do 

rejestru, znajdujących się na terenie Miasta Suwałki. 

10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenu położonego pomiędzy aresztem śledczym i obszarem leśnym                       

w Suwałkach. 



 

 

11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenu ograniczonego ulicami: Gen. K. Pułaskiego, Nowomiejską                               

i Świerkową w Suwałkach. 

12. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego terenu Sianożęć – Sobolewo złoża w 

Suwałkach. 

13. Wolne wnioski. 

Na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(Dz. U. z 2019 r. poz. 506)  pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej  w celu 

umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.  

 

 

 

Przewodniczący Komisji 

Strategii i Rozwoju Gospodarczego 

Rady Miejskiej w Suwałkach 

          

     Zdzisław Koncewicz 


