P R O T O K Ó Ł Nr I/14
z inauguracyjnej sesji Rady Gminy Suwałki, która odbyła się w dniu 28 listopada 2014 roku.
Obrady Sesji trwały od godz. 1200 – 1445 w sali nr 16 Urzędu Gminy Suwałki przy ul.
Świerkowej nr 45 w Suwałkach.
Obradom przewodniczył: Stanisław Grygo - senior nowo wybranej Rady Gminy, a następnie
nowo wybrany przewodniczący Rady Gminy – Marek Jeromin.
Na 15 radnych ustawowego składu Rady Gminy Suwałki w obradach uczestniczyło 15
radnych, w związku z czym istniało wymagane quorum do podejmowania prawomocnych
uchwał.
Radni obecni:
1. Bałtrukais Janusz
2. Czerniawska Iwona Teresa
3. Golubek Lucyna
4. Grygo Stanisław
5. Jeromin Marek
6. Józefowicz Mariusz Waldemar
7. Mackiewicz Stefan
8. Moroz Grzegorz
9. Nieszczerzewicz Adam
10. Ostrowski Jarosław
11. Rozumowski Grzegorz
12. Sawicki Marian
13. Sztermer Jolanta
14. Taraszkiewicz Piotr
15. Tomaszewski Piotr
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
W obradach uczestniczyli: Wójt Gminy, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy, kierownicy
referatów i kierownicy niektórych jednostek Urzędu Gminy, radca prawny, sołtysi wsi,
przedstawiciele mediów.
Listy obecności stanowią załączniki nr 2-3 do protokołu.
Ad. 1
Otwarcie sesji Rady Gminy Suwałki
Radny Stanisław Grygo – jako senior otworzył obrady I Sesji Rady Gminy Suwałki. Powitał
nowo wybranych radnych, Wójta Gminy, Sekretarza Gminy, sołtysów, pracowników gminy
oraz osoby uczestniczące w sesji.
Ad. 2
Przedstawienie porządku obrad.
Radny Stanisław Grygo poinformował, że proponowany porządek obrad radni otrzymali
wraz z Postanowieniem Nr 37/2014 Komisarza Wyborczego w Suwałkach z dnia 25 listopada
2014 r. w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej rady Gminy Suwałki w wyborach,
przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 r. w celu złożenia ślubowania przez Radnych
oraz Wójta Gminy.
Przedstawił porządek obrad:
1. Otwarcie sesji Rady Gminy Suwałki.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Złożenie ślubowania przez Radnych.
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4.
5.
6.
7.

Złożenie ślubowania przez Wójta Gminy Suwałki.
Wybór Przewodniczącego Rady.
Wybór Wiceprzewodniczącego Rady (Wiceprzewodniczących).
Zakończenie obrad sesji Rady Gminy Suwałki.

Punkt. 3
Ślubowanie radnych.
Radny Stanisław Grygo poinformował, iż zgodnie z art. 23a ustawy o samorządzie
gminnym przed przystąpieniem do wykonywania mandatu radni składają, 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”.
Radny Stanisław Grygo odczytał 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”.
Ślubowanie złożyli następujący radni Rady Gminy Suwałki:
1. Bałtrukanis Janusz
- „Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”
2. Czerniawska Iwona Teresa
- „Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”
3. Golubek Lucyna
- „Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”
4. Grygo Stanisław
- „Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”
5. Jeromin Marek
- „Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”
6. Józefowicz Mariusz Waldemar - „Ślubuję”
7. Mackiewicz Stefan
- „Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”
8. Moroz Grzegorz
- „Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”
9. Nieszczerzewicz Adam
- „Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”
10. Ostrowski Jarosław
- „Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”
11. Rozumowski Grzegorz
- „Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”
12. Sawicki Marian
- „Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”
13. Sztermer Jolanta
- „Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”
14. Taraszkiewicz Piotr
- „Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”
15. Tomaszewski Piotr
- „Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”.
Radny Stanisław Grygo stwierdził, że radni, którzy złożyli ślubowanie objęli mandat
radnego Rady Gminy Suwałki.
Ad. 4
Złożenie ślubowania przez Wójta Gminy Suwałki.
Radny Stanisław Grygo poinformował, że zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy o samorządzie
gminnym objęcie obowiązków przez wójta następuje z chwilą złożenia wobec rady gminy
ślubowania. Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania: Tak mi dopomóż Bóg”.
Tadeusz Chołko złożył ślubowanie poprzez wypowiedzenia roty ślubowania: „Obejmując
urząd wójta gminy, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi
urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy.
Tak mi dopomóż Bóg”.
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Radny Stanisław Grygo pogratulował Wójtowi Gminy – Tadeuszowi Chołko.
Ad. 5
Wybór Przewodniczącego Rady .
Radny Grygo Stanisław stwierdził, że zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy o samorządzie
gminnym Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego bezwzględną większością głosów,
w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady w głosowaniu tajnym. Następnie
zwrócił się z prośbą o zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Rady Gminy.
Radny Adam Nieszczerzewicz zgłosił na przewodniczącego Rady Gminy kandydaturę
Marka Jeromin. Przypomniał, że Marek Jeromin był Wiceprzewodniczącym VI kadencji,
Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Rady Gminy V kadencji. Posiada odpowiednie
doświadczenie samorządowe, które mógłby wykorzystać, pełniąc funkcję Przewodniczącego
Rady w obecnej kadencji.
Innych kandydatur na przewodniczącego Rady Gminy Suwałki nie zgłoszono. Radny Marek
Jeromin wyraził zgodę na kandydowanie.
W związku z brakiem dalszego zgłaszania radnych prowadzący obrady, stwierdził
zamknięcie listy kandydatów na przewodniczącego Rady Gminy Suwałki.
Radny Stanisław Grygo zaproponował powołanie 3-osobowej Komisji Skrutacyjnej
z radnych rady gminy celem przeprowadzenia wyborów przewodniczącego Rady.
W głosowaniu jawnym radni jednogłośnie (15 głosów „za”) zdecydowali o powołaniu
Komisji Skrutacyjnej w 3-osobowym składzie.
Do składu Komisji zostali zgłoszeni:
1) Bałtrukains Janusz
2) Czerniawska Iwona Teresa
3) Mackiewicz Stefan
Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na pracę w Komisji Skrutacyjnej.
W głosowaniu jawnym radni jednogłośnie (15 głosami „za”) powołali Komisję Skrutacyjną
w następującym składzie:
1) Bałtrukains Janusz
2) Czerniawska Iwona Teresa
3) Mackiewicz Stefan
Radny Stanisław Grygo zwrócił się do członków Komisji Skrutacyjnej o wybór
Przewodniczącego Komisji, przygotowanie kart do głosowania i ustalenie zasad głosowania.
W tym celu ogłosił 15 minut przerwy.
Po przerwie
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Mackiewicz Stefan wyjaśnił zasady głosowania.
Następnie Komisja przystąpiła do przeprowadzenia tajnego głosowania na funkcję
Przewodniczącego Rady Gminy Suwałki.
Radny Stanisław Grygo ogłosił 10-minutową przerwę w obradach celem ustalenia wyników
głosowania.
Po przerwie
Po przeliczeniu głosów Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej – Stefan Mackiewicz
przedstawił protokół Komisji Skrutacyjnej z głosowania tajnego informując, iż Marek
Jeromin został wybrany na Przewodniczącego Rady Gminy Suwałki, 12 głosami „za”,
i uzyskał wymaganą art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminny
bezwzględną większość głosów – protokół z głosowania stanowi załącznik nr 4 do
protokołu.
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Radny Stanisław Grygo przedstawił uchwałę w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady
Uchwała Nr I/1/14 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady – stanowi załącznik nr 5
do protokołu
Radny senior pogratulował nowo wybranemu przewodniczącemu i przekazał dalsze
prowadzenie obrad.
Tadeusz Chołko – Wójt Gminy w imieniu własnym jak i urzędu pogratulował nowo
wybranemu Przewodniczącemu Markowi Jeromin i uważa, że współpraca będzie układać się
owocnie dla dobra społeczeństwa.
Marek Jeromin podziękował za okazane zaufanie i wybór na funkcję Przewodniczącego
Rady Gminy. Wyraził nadzieję, że współpraca zarówno między radą gminy, urzędem gminy
i mieszkańcami będzie przebiegała właściwie.
Przejął prowadzenie obrad sesji.
Ad. 6
Wybór Wiceprzewodniczącego Rady (Wiceprzewodniczących) .
Marek Jeromin – Przewodniczący Rady poinformował, że zgodnie z przepisem § 15 ust. 1
Statutu
Gminy
Suwałki
rada
wybiera
ze
swego
grona
dwóch
wiceprzewodniczących, bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy
ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym.
Zwrócił się z prośbą o zgłaszanie kandydatów na Wiceprzewodniczących Rady Gminy.
Radny Marian Sawicki zgłosił kandydaturę radnego Grzegorza Moroz.
Radny Jarosław Ostrowski zgłosił kandydaturę radnego Piotra Tomaszewskiego.
Przewodniczący Rady Marek Jeromin zgłosił kandydaturę radnego Adama Nieszczerzewicz.
Zgłoszone osoby wyraziły zgodę na kandydowanie na Wiceprzewodniczących Rady.
Przewodniczący Rady – Marek Jeromin 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) Bałtrukains Janusz
2) Czerniawska Iwona Teresa
3) Mackiewicz Stefan
Przewodniczący Rady ogłosił 10-minutową przerwę na ustalenie zasad głosowania
w wyborach na Wiceprzewodniczących Rady Gminy Suwałki oraz przygotowania kart do
głosowania przez Komisję Skrutacyjną.
Po przerwie
Komisja Skrutacyjna przygotowała karty do głosowania w sprawie wyboru
Wiceprzewodniczących Rady. Stefan Mackiewicz – Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej
wyjaśnił zasady głosowania. Następnie Komisja przystąpiła do przeprowadzenia tajnego
głosowania na funkcje Wiceprzewodniczących Rady Gminy Suwałki.
Marek Jeromin – Przewodniczący Rady ogłosił 5-minutową przerwę w obradach celem
ustalenia wyników głosowania.
Po przerwie
Po przeliczeniu głosów Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej – Stefan Mackiewicz
przedstawił protokół Komisji Skrutacyjnej z głosowania tajnego informując, iż
Wiceprzewodniczącymi Rady wybrani zostali radni: Adam Nieszczerzewicz, 13 głosami
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„za”, Piotr Tomaszewski, 12 głosami „za” i uzyskali wymaganą art. 19 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminny bezwzględną większość głosów – protokół
z głosowania stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Marek Jeromin Przewodniczący Rady Marek Jeromin przedstawił uchwałę w sprawie
wyboru Wiceprzewodniczących Rady.
Uchwała Nr I/2/14 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady – stanowi załącznik
nr 7 do protokołu.
Przewodniczący Rady Marek Jeromin poprosił Wiceprzewodniczących Rady Gminy
o zajęcie miejsca przy stole prezydialnym.
Radny Adam Nieszczerzewicz – nowo wybrany Wiceprzewodniczący Rady podziękował za
zaufanie i wybranie jego na funkcję wiceprzewodniczącego rady. 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 Marek Jeromin poprosił Pana Zbigniewa Mackiewicza –
Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Suwałkach o wręczenie nowo wybranemu
wójtowi gminy i nowo wybranym radnym zaświadczenia o wyborze.
Następnie Zbigniew Mackiewicz – wręczył nowo wybranemu Wójtowi Gminy Tadeuszowi
Chołko oraz radnym (zgodnie z listą obecności) zaświadczenie\a o wyborze.
Marek Jeromin – Przewodniczący Rady – zapytał, czy są uwagi bądź propozycje zmiany
do porządku obrad dzisiejszej sesji przygotowanego przez zwołującego Komisarza
Wyborczego w Suwałkach.
Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy w imieniu Wójta Gminy wystąpił z wnioskiem
o wprowadzenie do porządku obrad po punkcie 6 następujących punktów:
a) Punkt 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Suwałki,
b) Punkt 8. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru
podatku,
c) Punkt 9. Propozycja w sprawie ustalenia stawki podatku leśnego na 2015 rok,
d) Punkt 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2014 rok,
e) Punkt 11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy
Suwałki,
f) Punkt 12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Gospodarczej Rady Gminy
Suwałki,
g) Punkt 13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Społecznej Rady Gminy
Suwałki.
h) Punkt 14. Zakończenie obrad sesji Rady Gminy Suwałki.
W wyniku przeprowadzonego głosowania nad wnioskiem w sprawie zmian w porządku obrad
radni oddali 15 głosów za, 0 przeciwnych, 0 wstrzymujących.
Wniosek został przyjęty.
Przewodniczący Rady – Marek Jeromin ogłosił 5 minut przerwy na rozdanie materiałów
dla radnych.
Ad. 7
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Suwałki.
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Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy poinformował, że zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 2
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn.
zm.) do wyłącznej właściwości rady gminy należy ustalenie wynagrodzenia wójta. Zasady
wynagrodzenia Wójta Gminy Suwałki zostały określone w przedłożonym projekcje uchwały
wraz z uzasadnieniem. Mając powyższe na uwadze prosił Radę o podjęcie uchwały.
Do projektu uchwały nie zgłoszono uwag.
Przewodniczący Rady odczytał i poddał pod głosowanie projekt uchwały. W wyniku
głosowania radni oddali 14 głosów za, 0 przeciwnych, 1 wstrzymujący.
Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała została przyjęta większością głosów.
UCHWAŁA Nr I/3/14 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Suwałki stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Punkt. 8
Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku
rolnego na 2015 rok
Tadeusz Chołko – Wójt Gminy poinformował, że Rada Gminy Suwałki co roku, stosownie do
przepisów ustawy o podatku rolnym kreuje politykę podatkową w zakresie swoich
kompetencji. Oznacza to, że może ustalić wysokość średniej ceny skupu żyta za okres
11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy (w tym przypadku
2015 r.) na poziomie innym niż ogłoszony przez Prezesa GUS. Biorąc pod uwagę trudną
sytuację finansową rolników naszej gminy proponuje się obniżyć cenę 1 q – obniżając ją tym
samym o 18,50 % w porównaniu do stawki ustawowej ustalonej na 2015 r. – i jednocześnie
pozostawiając stawkę podatku na takim samym poziomie jak w roku 2014.
Do projektu uchwały, który radni otrzymali nie zgłoszono uwag.
Przewodniczący Rady odczytał i poddał pod głosowanie projekt uchwały. W wyniku
głosowania radni oddali 15 głosów za, 0 przeciwnych, 0 wstrzymujących.
Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.
UCHWAŁA Nr I/4/14 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku
rolnego na 2015 rok - stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Punkt. 9
Propozycja w sprawie ustalenia stawki podatku leśnego na 2015 rok
Tadeusz Chołko – Wójt Gminy poinformował, że stawki podatku leśnego na dany rok ustala
się na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy o podatku leśnym z dnia 30 października 2002 r. (Dz. U.
z 2013 r. poz. 465 z póź. zm). Podatek leśny od 1 ha fizycznego za rok podatkowy wynosi
równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy
kwartały roku poprzedniego, obliczaną wg średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez
nadleśnictwa. Podatek leśny dla lasów ochronnych ustala się na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy
o podatku leśnym z dnia 30 października 2002 r. (Dz. U. z 2013 r. z póź. zm.), stawka
podatku leśnego o której mowa w ust. 1 ustawy ulega obniżeniu o 50 %.
Tadeusz Chołko - Wójt Gminy wystąpił z wnioskiem o ustalenie stawek podatku leśnego na
2015 rok w wysokości stawek ustawowych, tj. przyjmując cenę sprzedaży drewna uzyskaną
przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedniego w wysokości 188,85 zł za
0,220 m3.
Przewodniczący Rady poddał wniosek pod głosowanie. Udział w głosowaniu wzięło 14
radnych (Radny Jarosław Ostrowski nie był obecny). W wyniku głosowania radni oddali 14
głosów za, 0 przeciwnych, 0 wstrzymujących.
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Rada Gminy jednogłośnie przyjęła do wyliczenia stawki podatku leśnego na 2015 rok cenę
drewna ustawową w wysokości 188,85 zł za 0,220 m3 drewna uzyskanej przez nadleśnictwa
za pierwsze trzy kwartały roku poprzedniego.
Punkt. 10
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2014 rok.
Tadeusz Chołko – Wójt Gminy omówił proponowane zmiany do budżetu Gminy Suwałki na
2014 rok.
Po stronie planu dochodów wprowadzono zmianę m.in. z tytułu:
- wpływu dodatkowych dochodów: z tytułu opłaty eksploatacyjnej, podatków pobieranych
i przekazywanych przez urzędy skarbowe, opłat za wywóz odpadów komunalnych, odsetek
od nieterminowego regulowania zobowiązań, odsetek od środków pieniężnych
zgromadzonych na rachunku bankowym, z tytułu wynajmu lokali przez jednostki oświatowe,
odpłatności za pobyt w ŚDS w Białej Wodzie, refundacji z PUP za wynagrodzenia prac
społecznie-użytecznych,
- niższych niż planowano dochodów z tytuły sprzedaży mienia komunalnego oraz
zmniejszono dochody z tytułu planowanych dotacji ze środków z UE, w związku
z przesunięciem otrzymania części dofinasowań na kolejny rok budżetowy.
Po stronie planu wydatków wprowadzono zmianę m.in. z tytułu:
- zmniejszenia wydatków na zadania inwestycyjne, wymienionych szczegółowo w załączniku
nr 3 do uchwały, z uwagi na niższe koszty ich realizacji niż wstępnie zakładano, na
przesunięcie niektórych zadań do realizacji na rok następny,
- zmniejszono wydatki przeznaczone na opłatę podatku od nieruchomości od mienia
komunalnego, którego właścicielem jest gmina Suwałki, na wypłatę stypendiów socjalnych,
ponieważ udział dotacji z budżetu państwa w bieżącym roku był wyższy niż wstępnie
zakładano,
- zwiększono wydatki: na dotacje na organizację imprez sportowych na terenie gminy,
na opłatę za rozmowy telefoniczne w urzędzie gminy, na usługi związane z promocją gminy,
na zakupy w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych, na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie
gminy,
- w zakresie wydatków w jednostkach oświatowych przesunięto środki na odpis z ZFŚS.
Do projektu uchwały, który radni otrzymali nie zgłoszono uwag.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. W wyniku głosowania radni
oddali 13 głosów za, 1 przeciw, 1 wstrzymujący.
Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała została podjęta większością głosów.
UCHWAŁA Nr I/5/14 w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2014 rok stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
Punkt. 11
Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Suwałki.
Marek Jeromin – 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 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.
Przewodniczący Rady zaproponował 5 – osobowy skład każdej komisji.
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W głosowaniu jawnym radni jednogłośnie (15 głosów „za”) zdecydowali, żeby skład każdej
Komisji Rady był 5- osobowy.
Do Komisji Rewizyjnej Rady Gminy zgłoszono następujących kandydatów:
1) Jolanta Sztermer
2) Piotr Taraszkiewicz
3) Janusz Bałtrukanis
4) Mariusz Waldemar Józefowicz
5) Iwona TeresaCzerniawska
.
Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę.
Przewodniczący Rady zapoznał z treścią projektu i poddał pod głosowanie. W wyniku
głosowania radni oddali 15 głosów za, 0 przeciwnych, 0 wstrzymujących.
Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.
UCHWAŁA Nr I/6/14 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Suwałki –
stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
Ad. 12
Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Gospodarczej Rady Gminy Suwałki.
Do Komisji Gospodarczej Rady Gminy zgłoszono następujących kandydatów:
1) Marek Jeromin
2) Jarosław Ostrowski
3) Grzegorz Rozumowski
4) Stanisław Grygo
5) Piotr Tomaszewski
Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę.
Przewodniczący Rady zapoznał z treścią projektu uchwały i poddał pod głosowanie.
W wyniku głosowania radni oddali 15 głosów za, 0 przeciwnych, 0 wstrzymujących.
Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.
UCHWAŁA Nr I/7/14 w sprawie powołania Komisji Gospodarczej Rady Gminy
Suwałki – stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
Ad. 13
Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Społecznej Rady Gminy Suwałki.
Do Komisji Społecznej Rady Gminy zgłoszono następujących kandydatów:
1) Lucyna Golubek
2) Stefan Mackiewicz
3) Marian Sawicki
4) Grzegorz Moroz
5) Adam Nieszczerzewicz
Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę.
Przewodniczący Rady zapoznał z treścią projektu i poddał pod głosowanie. W wyniku
głosowania radni oddali 15 głosów za, 0 przeciwnych, 0 wstrzymujących.
Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.
UCHWAŁA Nr I/8/14 w sprawie powołania Komisji Społecznej Rady Gminy Suwałki –
stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
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Ad. 14
Zakończenie obrad.
Tadeusz Chołko – Wójt Gminy zwrócił się z prośbą do radnych namawiając do współpracy
z urzędem, jeżeli Państwo będziecie mieli jakieś uwagi, przyjmujemy wszystkie uwagi
a w szczególności konstruktywne te, które mogą coś wnieść do pracy na rzecz naszego
społeczeństwa, czy na rzecz pracy urzędu. Odnośnie zgłaszania interpelacji to nie tylko na
sesji, ale jeżeli jest jakiś problem proszę dzwonić, czy przyjść do mnie, bądź sekretarza,
kierownika, czy do każdego pracownika prowadzącego sprawy w urzędzie.
Beata Skrocka – Kierownik GOPS poinformowała, że w Urzędzie Gminy jest organizowana
„Akcja Szlachetna Paczka”. Zaprosiła osoby chętne o wsparcie tej akcji.
Dariusz Saweliew – Kierownik Ref. ds. PSG w imieniu Wójta jak i własnym zaprosił radnych
i sołtysów na wigilię gminną, która odbędzie się w Urzędzie Gminy Suwałki w dniu
17 grudnia 2014 r. o godz. 13³°.
Przewodniczący Rady Marek Jeromin zamknął obrady I sesji Rady Gminy Suwałki,
dziękując wszystkim za przybycie.
Przewodniczący obrad radny-senior

Przewodniczący Rady

Stanisław Grygo

Marek Jeromin

Protokołowała:
Halina Marcinkiewicz
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