P R O T O K Ó Ł Nr I/10
z obrad I Sesji nowej Kadencji Rady Gminy Suwałki odbytej w dniu 1 grudnia 2010 roku.
Obrady Sesji trwały od godz. 800 – 945 w sali nr 11 Urzędu Gminy Suwałki przy ul.
Kościuszki 71.
Obradom przewodniczyli:
Jolanta Sztermer - senior nowo wybranej Rady Gminy.
Maciej Suchocki – przewodniczący Rady Gminy.
Radni obecni:
1. Gałaszewska Katarzyna
2. Jeromin Marek
3. Klimaszewski Marek
4. Moroz Grzegorz
5. Nieszczerzewicz Adam
6. Ostrowski Jarosław
7. Rozumowski Grzegorz
8. Safinowski Andrzej
9. Sawicki Marian
10. Suchocki Maciej
11. Sztermer Jolanta
12. Taraszkiewicz Piotr
13. Tomaszewski Piotr
14. Wiszniewski Marian
15. Żylińska Marzanna
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
W obradach uczestniczyli: Tadeusz Chołko – Wójt Gminy, Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz
Gminy, Danuta Bućko – Skarbnik Gminy, Alicja Przekop – Kierownik Ref. ds.
Inwestycyjnych i Gospodarczych, Irena Walendzewicz – Kierownik Gminnego Zespołu
Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół, Beata Skrocka – Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Suwałkach, Dariusz Saweliew - Kierownik Referatu ds. Polityki
Społeczno Gospodarczej, Katarzyna Jabłońska – Kierownik Ref. ds. Planowania
Przestrzennego, Cezary Folejewski – radca prawny, sołtysi wsi - listy obecności stanowią
załączniki nr 2-3 w załączeniu do protokołu.
Ad. 1
Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Jolanta Sztermer – radna senior na podstawie art. 20 ust. 2c ustawy o samorządzie gminnym
otworzyła obrady I Sesji Rady Gminy Suwałki. Podziękowała za powierzenie zaszczytnej
funkcji i zapewniła, że dołoży starań aby I sesja przebiegała sprawnie i zgodnie z prawem.
Ustawowy skład rady wynosi 15 radnych. Stwierdziła, że w sesji uczestniczy 15 radnych, co
stanowi quorum niezbędne do prowadzenia obrad rady gminy Suwałki, umożliwia
przeprowadzenie ważnych wyborów oraz podejmowanie prawomocnych uchwał.
Powitała radnych, Wójta Gminy, Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy, kierowników
referatów, sołtysów oraz pozostałych obecnych.
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Ad. 2
Ślubowanie radnych.
Jolanta Sztermer poinformowała, iż zgodnie z art. 23a ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym:
- ust. 1. Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu radni składają ślubowanie:„Wierny
konstytucji i prawu Rzeczypospolitej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować
godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej Gminy i jej mieszkańców”;
- ust. 2. Ślubowanie odbywa się w ten sposób, że po odczytaniu roty wywołani kolejno radni
powstają i wypowiadają słowo „ślubuję”. Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania:
„Tak mi dopomóż Bóg”.
Jolanta Sztermer odczytała rotę ślubowania:
„Wierny konstytucji i prawu Rzeczypospolitej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego
sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej Gminy i jej
mieszkańców”.
Następnie najmłodszy wiekiem radny Adam Nieszczerzewicz odczytywał z listy obecności
kolejno imiona i nazwiska radnych, a każdy z radnych powstawał i składał ślubowanie
poprzez wypowiedzenie słowa „ślubuję”.
Niektórzy radni dodawali zwrot „Tak mi dopomóż Bóg”.
Ślubowanie złożyli następujący radni Rady Gminy Suwałki:
1.Gałaszewska Katarzyna
- „ślubuję”
2. Jeromin Marek
-„ślubuję”
3. Klimaszewski Marek
- „ślubuję”
4. Moroz Grzegorz
- „ślubuję”
5. Nieszczerzewicz Adam
-„ślubuję”
6. Ostrowski Jarosław
- „ślubuję”
7. Rozumowski Grzegorz
-„ślubuję”
8. Safinowski Andrzej
- „ślubuję”
9. Sawicki Marian
- „ślubuję”
10. Suchocki Maciej
- „ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”
11. Sztermer Jolanta
- „ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”
12. Taraszkiewicz Piotr
- „ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”
13. Tomaszewski Piotr
- „ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”
14. Wiszniewski Marian
- „ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”
15. Żylińska Marzanna
- „ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”
Ad. 3
Ustalenie i przyjęcie porządku obrad.
Porządek obrad sesji wraz z materiałami do poszczególnych punktów obrad wszyscy
otrzymali wcześniej.
Jolanta Sztermer – prowadząca obrady sesji zapytała, czy Radni chcieliby wnieść uwagi
bądź propozycje do proponowanego porządku obrad dzisiejszej sesji przygotowanego przez
zwołującego sesję przewodniczącego rady poprzedniej kadencji Macieja Suchockiego.
Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy w imieniu Wójta Gminy wystąpił z wnioskiem
o wycofanie z porządku obrad: „6. Ślubowanie Wójta Gminy Suwałki” ponieważ w dniu
29 listopada 2010 r. Państwowa Komisja Wyborcza na swojej stronie internetowej zamieściła
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dodatkowe wyjaśnienie nr ZPOW-703-323/10 wyrażając jednocześnie opinię, że zgodnie
z brzmieniem art. 29a ust. 2 o samorządzie gminnym sesja, na której wójt ma ślubowanie,
powinna zostać zwołana przez przewodniczącego rady nowej kadencji.
Prowadząca obrady poddała pod głosowanie wprowadzenie proponowanej zmiany do
porządku obrad. Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za głosowało 15 radnych. Głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Proponowana zmiana do porządku obrad została
przyjęta jednogłośnie.
Do porządku obrad radni nie zgłosili innych uwag i wniosków.
Jolanta Sztermer poddała pod głosowanie porządek obrad wraz z wprowadzoną zmianą.
Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za przyjęciem porządku obrad głosowało 15
radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Rada Gminy jednogłośnie przyjęła następujący porządek obrad I sesji:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Ślubowanie radnych Rady Gminy Suwałki.
3. Ustalenie i przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Suwałki:
a) zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Rady Gminy;
b) powołanie Komisji Skrutacyjnej;
c) przeprowadzenie głosowania tajnego w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady
Gminy Suwałki.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Suwałki:
1) zgłaszanie kandydatów na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy;
2) powołanie Komisji Skrutacyjnej;
3) przeprowadzenie głosowania tajnego w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady
Gminy Suwałki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Suwałki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Gospodarczej Rady Gminy Suwałki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Społecznej Rady Gminy Suwałki.
9. Wnioski i oświadczenia.
10. Zakończenie obrad.
Ad. 4
Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Suwałki:
1) zgłoszenie kandydatów na Przewodniczącego Rady Gminy,
2) powołanie Komisji Skrutacyjnej,
3) przeprowadzenie głosowania tajnego w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady
Gminy Suwałki.
Jolanta Sztermer zwróciła się z prośbą o zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego
Rady Gminy. Wyjaśniła, że osoby kandydujące nie mogą wchodzić w skład komisji
skrutacyjnej.
Radny Adam Nieszczerzewicz zgłosił na przewodniczącego Rady Gminy kandydaturę
Macieja Suchockiego. Jest on osobą doświadczoną i kompetentną, posiadają umiejętności
w zakresie zarządzania radą ponieważ był przewodniczącym poprzedniej kadencji rady.
Maciej Suchocki wyraził zgodę.
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W związku z brakiem dalszego zgłaszania radnych prowadząca obrady, stwierdziła
zamknięcie listy kandydatów na przewodniczącego rady gminy.
Jolanta Sztermer zaproponowała powołanie 3-osobowej Komisji Skrutacyjnej z radnych
rady gminy celem przeprowadzenia wyborów przewodniczącego Rady.
W głosowaniu jawnym radni jednogłośnie (15 głosów „za”) zdecydowali
Komisji Skrutacyjnej w 3-osobowym składzie.
Do składu Komisji zostali zgłoszeni:
1) Katarzyna Gałaszewska - zgłoszona przez Macieja Suchockiego,
2) Piotr Taraszkiewicz
- zgłoszony przez Piotra Tomaszewskiego,
3) Grzegorz Moroz
- zgłoszony przez Adama Nieszczerzewicz.
Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na pracę w Komisji.

o powołaniu

W głosowaniu jawnym jednogłośnie (15 głosów „za”) została powołana Komisja Skrutacyjna
w składzie:
1) Katarzyna Gałaszewska - przewodniczący (po ukonstytuowaniu się),
2) Piotr Taraszkiewicz
- członek,
3) Grzegorz Moroz
- członek.
Prowadząca obrady ogłosiła 15-minutową przerwę na ukonstytuowanie się Komisji
Skrutacyjnej i ustalenie zasad głosowania w wyborach Przewodniczącego Rady Gminy
Suwałki oraz przygotowania kart do głosowania.
Przerwa 15-miunutowa w obradach.
Katarzyna Gałaszewska – przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej wyjaśniła, iż każdy
z radnych otrzyma kartę do głosowania, na której znajduje się jedno nazwisko – Maciej
Suchocki. 1) Radni głosują poprzez postawienie na karcie głosowania znaku „x” w kratce
obok wyrazu „TAK”, głosując w ten sposób za wyborem, lub w kratce obok wyrazu „NIE”,
głosując w ten sposób przeciwko wyborowi tego kandydata, stawiając znak „x” w kratce obok
wyrazu „WSTRZYMUJE SIĘ” to znaczy, że wstrzymuje się od głosowania. 2) Jeżeli radny
na karcie do głosowania: - postawi znak „X” jednocześnie w kratce obok „TAK”, jak i
w kratce „NIE”, bądź w kratce „WSTRZYMUJE SIĘ”, - nie postawił znaku „X” w żadnej
kratce, - wypełnił kartę w sposób niezgodny z pkt 1 jego głos uważa się za nieważny.
Komisja Skrutacyjna przeprowadziła głosowanie tajne.
Jolanta Sztermer ogłosiła 10-minutową przerwę w obradach celem ustalenia wyników
głosowania.
Przerwa 10-minutowa w obradach.
Po przeliczeniu głosów Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej - Katarzyna Gałaszewska
odczytała protokół głosowania w wyborach na Przewodniczącego Rady Gminy Suwałki. Na
ogólną liczbę radnych 15, w głosowaniu brało udział 15 radnych. Oddano kart do głosowania
15 czyli w wyborach uczestniczyło 15 radnych tj. wymagana większość dla prawomocności
wyborów. Oddano głosów ważnych 15. Radny Maciej Suchocki w głosowaniu tajnym (12
głosami „za” przy 3 głosach „wstrzymujących się”) uzyskał bezwzględną większość głosów
i został wybrany na Przewodniczącego Rady Gminy Suwałki – załącznik nr 4 do protokołu.
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Jolanta Sztermer odczytała i poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyboru
Przewodniczącego Rady Gminy Suwałki. W głosowaniu brało udział 15 radnych Za
przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych nie było, wstrzymał się
1 radny. Większością głosów została podjęła UCHWAŁA Nr I/1/10 w sprawie wyboru
Przewodniczącego Rady Gminy Suwałki - załącznik nr 5 do protokołu.
Pogratulowała nowo wybranemu przewodniczącemu Rady Gminy Maciejowi Suchockiemu
i przekazała dalsze prowadzenie obrad.
Maciej Suchocki podziękował za okazane zaufanie i wybór na przewodniczącego Rady
Gminy. Uważa, że przy pomocy całej rady uda się wspólnie dobrze pracować na rzecz
społeczeństwa a rada będzie przykładem dobrej i rozsądnej współpracy.
Przejął prowadzenie obrad sesji.
Tadeusz Chołko – Wójt Gminy w imieniu własnym jak i urzędu pogratulował Maciejowi
Suchockiemu, to nie praca a służba będzie z korzyścią dla naszego społeczeństwa Gminy
Suwałki.
Ad. 5
Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Suwałki:
1) zgłaszanie kandydatów na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy;
2) powołanie Komisji Skrutacyjnej;
3) przeprowadzenie głosowania tajnego w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego
Rady Gminy Suwałki.
Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady poinformował, że zgodnie z przepisem § 15 ust.
Statutu Gminy Suwałki „Rada wybiera ze swego grona przewodniczącego
i wiceprzewodniczącego, bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy
ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym”
Zwrócił się z prośbą o zgłaszanie kandydatów na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy.
Na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy radna Katarzyna Gałaszewska zgłosiła kandydaturę
Marka Jeromin. Jest to osoba doświadczona był radnym w poprzedniej kadencji Rady Gminy
pełnił funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
Radny Marek Jeromin wyraził zgodę.
W związku z brakiem dalszego zgłaszania radnych Przewodniczący Rady, stwierdziła
zamknięcie listy kandydatów na wiceprzewodniczącego rady gminy.
Maciej Suchocki zaproponował powołanie tego samego składu Komisji Skrutacyjnej jak
przy wyborze na Przewodniczącego Rady Gminy.
W głosowaniu jawnym jednogłośnie (15 głosów „za”) została powołana Komisja Skrutacyjna
w składzie:
1) Katarzyna Gałaszewska - przewodniczący
2) Piotr Taraszkiewicz
- członek,
3) Grzegorz Moroz
- członek.
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Przewodniczący Rady ogłosił 10-minutową przerwę na ustalenie zasad głosowania
w wyborach na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Suwałki oraz przygotowania kart do
głosowania przez Komisję Skrutacyjną.
Przerwa 10-miunutowa w obradach.
Komisja Skrutacyjna przygotowała karty do głosowania w sprawie wyboru
Wiceprzewodniczącego Rady. Katarzyna Gałaszewska – przewodnicząca Komisji
Skrutacyjnej wyjaśniła, iż każdy z radnych otrzyma kartę do głosowania, na której znajduje
się jedno nazwisko – Marek Jeromin 1) Radni głosują poprzez postawienie na karcie
głosowania znaku „X” w kratce obok wyrazu „TAK”, głosując w ten sposób za wyborem, lub
w kratce obok wyrazu „NIE”, głosując w ten sposób przeciwko wyborowi tego kandydata,
stawiając znak „X” w kratce obok wyrazu „WSTRZYMUJE SIĘ” to znaczy, że wstrzymuje
się od głosowania. 2) Jeżeli radny na karcie do głosowania: - postawi znak „X” jednocześnie
w kratce obok „TAK”, jak i w kratce „NIE”, bądź w kratce „WSTRZYMUJE SIĘ”, - nie
postawił znaku „X” w żadnej kratce, - wypełnił kartę w sposób niezgodny z pkt 1 jego głos
uważa się za nieważny.
Komisja Skrutacyjna przeprowadziła głosowanie tajne.
Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady ogłosił 5-minutową przerwę w obradach celem
ustalenia wyników głosowania.
Przerwa -5 minutowa w obradach.
Po przeliczeniu głosów Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej – Katarzyna Gałaszewska
odczytała protokół głosowania. Na ogólną liczbę radnych 15, w głosowaniu brało udział 15
radnych. Oddano kart do głosowania 15 czyli w wyborach uczestniczyło 15 radnych tj.
wymagana większość dla prawomocności wyborów. Oddano głosów ważnych 15. Radny
Marek Jeromin w głosowaniu tajnym (14 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym się”)
uzyskał bezwzględną większość głosów i został wybrany na Wiceprzewodniczącego Rady
Gminy Suwałki - załącznik nr 6 do protokołu.
Maciej Suchocki - Przewodniczący Rady odczytał i poddał pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Suwałki. W głosowaniu brało udział
15 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było. W głosowaniu brało udział 15 radnych Za przyjęciem uchwały
głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych nie było, wstrzymał się 1 radny. Większością
głosów została podjęła UCHWAŁA Nr I/2/10 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego
Rady Gminy Suwałki - załączniki nr 7 do protokołu.
Marek Jeromin nowo wybrany Wiceprzewodniczący Rady podziękował za zaufanie i wybór
i traktuje ten wybór jako dowód uznania i zaufania. Zapewnił, że wykorzystując swoją wiedzę
i doświadczenie podczas ostatniej pracy w radzie przez okres czterech lat będzie starał się jak
najlepiej wykonywać swoje obowiązki.
Przewodniczący Rady Maciej Suchocki poprosił Wiceprzewodniczącego Rady Gminy
o zajęcie miejsca przy stole prezydialnym.
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Pan Tadeusz Chołko – Wójt Gminy w imieniu własnym jak i urzędu pogratulował radnemu
za wybór na Wiceprzewodniczącego Rady i uważam, że współpraca będzie układała się
w sposób należyty i będziemy pracować jak najlepiej dla naszych mieszkańców.
Ad. 6
Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Suwałki.
Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady zaproponował powołanie 3 stałych komisji Rady
Gminy. Poinformował, że w poprzedniej kadencji rady oprócz Komisji Rewizyjnej Rady
Gminy działały dwie stałe komisje rady: Komisja Rolniczo-Gospodarcza i Komisja
Społeczna.
W głosowaniu jawnym jednogłośnie (15 głosów „za”) Rada Gminy ustaliła powołanie 3
stałych komisji: Komisja Rewizyjna, Komisja Gospodarcza i Komisja Społeczna.
Do Komisji Rewizyjnej Rady Gminy zgłoszono następujących kandydatów:
1) Adam Nieszczerzewicz - zgłoszony przez Jolantę Sztermer,
2) Piotr Taraszkiewicz
- zgłoszony przez Piotra Tomaszewskiego,
3) Jolanta Sztermer
- zgłoszona przez Adama Nieszczerzewicz,
4) Marek Klimaszewski
- zgłoszony przez Katarzynę Gałaszewską,
5 Marian Wiszniewski
- zgłoszony przez Adama Nieszczerzewicz.
Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę.
Przewodniczący Rady zapoznał z treścią projektu uchwały w sprawie powołania Komisji
Rewizyjnej Rady Gminy Suwałki i poddał pod głosowanie. Udział w głosowaniu brało 15
radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. Głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było. Jednogłośnie została podjęła UCHWAŁA Nr I/3/10
w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Suwałki - załącznik nr 8 do
protokołu.
Ad. 7
Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Gospodarczej Rady Gminy Suwałki.
Do Komisji Gospodarczej Rady Gminy zgłoszono następujących kandydatów:
1) Piotra Tomaszewskiego - zgłoszony przez Macieja Suchockiego,
2) Marek Jeromin
- zgłoszony przez Katarzynę Gałaszewską,
3) Grzegorz Moroz
- zgłoszony przez Mariana Sawickiego,
4) Jarosław Ostrowski
- zgłoszony przez Adama Nieszczerzewicz,
5) Andrzej Safinowski
- zgłoszony przez Macieja Suchockiego,
6) Grzegorz Rozumowski - zgłoszony przez Andrzeja Safinowskiego.
Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę.
Maciej Suchocki - Przewodniczący Rady - zostało zgłoszonych 6 kandydatów, zwrócił się
z zapytaniem czy ustalamy, że skład komisji jest 5-osobowy, czy będziemy głosować nad
każdą kandydaturą.
Radna Katarzyna Gałaszewska – jest nas 15 radnych i wygodniej by było żeby w każdej
komisji było po 5 osób.
W głosowaniu jawnym radni jednogłośnie (15 głosów „za”)zdecydowali, żeby skład każdej
Komisji Rady był 5- osobowy.
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W związku z tym, że do Komisji Gospodarczej zostało zgłoszone 6 kandydatów
przeprowadzono głosowanie.
1) Piotr Tomaszewski (12 głosami „za” przy 3 głosach „wstrzymujących się”) - został
wybrany.
2) Marek Jeromin (13 głosami „za” przy 2 głosach „wstrzymujących się”) – został wybrany.
3) Grzegorz Moroz (2 głosami „za”, 9 głosami przeciw, przy 4 głosach „wstrzymujących się”)
– nie został wybrany.
4) Jarosław Ostrowski (13 głosami „za” przy 2 głosach „wstrzymujących się”) – został
wybrany.
5) Andrzej Safinowski (14 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym się”) - został
wybrany.
6) Grzegorz Rozumowski (12 głosami „za” przy 3 głosach „wstrzymujących się”) – został
wybrany.
Przewodniczący Rady zapoznał z treścią projektu uchwały w sprawie powołania Komisji
Gospodarczej Rady Gminy Suwałki i poddał pod głosowanie. Udział w głosowaniu brało
15 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. Głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było. Rada Gminy jednogłośnie podjęła UCHWAŁĘ Nr I/4/10
w sprawie powołania Komisji Gospodarczej Rady Gminy Suwałki - załącznik nr 9 do
protokołu.
Ad. 8
Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Społecznej Rady Gminy Suwałki.
Do Komisji Społecznej Rady Gminy zgłoszono następujących kandydatów:
1) Katarzyna Gałaszewska
2) Marzanna Żylińska
3) Grzegorz Moroz,
4) Marian Sawicki
5) Maciej Suchocki.
Wszystkich kandydatów zgłosił Przewodniczący Rady.
Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę.
Przewodniczący Rady zapoznał z treścią projektu uchwały w sprawie powołania Komisji
Społecznej Rady Gminy Suwałki i poddał pod głosowanie. Udział w głosowaniu brało 15
radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. Głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było. Rada Gminy jednogłośnie podjęła UCHWAŁĘ Nr I/5/10
w sprawie powołania Komisji Społecznej Rady Gminy Suwałki - załącznik nr 10 do
protokołu.
Ad. 9
Wnioski i oświadczenia.
Maciej Suchocki - Przewodniczący Rady przypomniał, iż na początku obrad sesji przy
przyjmowaniu porządku obrad wyjaśniono, że ślubowanie Wójta powinno odbyć się na sesji
zwołanej przez nowo wybranego przewodniczącego. Wobec powyższego zwołuję w dniu
dzisiejszym na godz. 10ºº II sesję Rady Gminy Suwałki, na której Wójt Gminy złoży
ślubowanie, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
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3. Ślubowanie Wójta Gminy Suwałki
4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
5. Zakończenie obrad.
Tadeusz Chołko – Wójt Gminy zwrócił się z prośbą do radnych, jeśli mają jakieś problemy,
czy wnioski, które chcieli by wyjaśnić, czy zgłosić to bardzo proszę zgłaszać a nie czekać aż
do sesji. Urząd jest do waszej dyspozycji i jeżeli są jakieś problemy czy wnioski proszę
zgłaszać do urzędu.
Ad. 10
Zakończenie obrad.
Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady zamknął obrady I sesji Rady Gminy Suwałki.
Jednocześnie zwołał II sesję Rady Gminy na godz. 10ºº .
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Przewodniczący obrad radna-senior
Jolanta Sztermer

Przewodniczący Rady
Maciej Suchocki

Protokołowała:
Halina Marcinkiewicz
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