P R O T O K Ó Ł Nr I/18
z I sesji Rady Gminy Suwałki odbytej w dniu 20 listopada 2018 roku.
Obrady Sesji trwały od godz. 1000 – 1140 w sali nr 16 Urzędu Gminy Suwałki przy ul.
Świerkowej nr 45 w Suwałkach.
Obradom przewodniczyła: Jolanta Sztermer - 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. Bałtrukanis Janusz
2. Czerwińska Natalia
3. Golubek Lucyna
4. Jankowski Tomasz Adam
5. Jeromin Marek
6. Józefowicz Mariusz Waldemar
7. Kożuchowska Beata
8. Mackiewicz Stefan
9. Nieszczerzewicz Adam
10. Ostrowski Jarosław
11. Rozumowski Grzegorz
12. Sawicki Marian
13. Staniszewska Agnieszka
14. Sztermer Jolanta
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,
przedstawiciele mediów.
Listy obecności stanowią załączniki nr 2-3 do protokołu.
Ad. 1
Otwarcie sesji Rady Gminy Suwałki
Radna Jolanta Sztermer – jako senior na podstawie art. 20 ust. 2 c ustawy o samorządzie
gminnym otworzyła obrady I Sesji Rady Gminy Suwałki zgodnie z postanowieniem
Komisarza Wyborczego w Suwałkach z dnia 7 listopada 2018 r. Podziękowała za powierzenie
zaszczytnej funkcji i zapewniła, że dołoży starań celem sprawnego przebiegu obrad I sesji.
Powitała nowo wybranych radnych, wójta, sekretarza, skarbnika, kierowników referatów
i jednostek organizacyjnych, sołtysów i przybyłych gości.
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Ad. 2
Złożenie ślubowanie przez radnych.
Radna Jolanta Sztermer poinformowała, iż zgodnie z art. 23a ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym, przed przystąpieniem do wykonywania mandatu radni
składają ślubowanie. 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”.
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 wyczytywała z listy obecności nazwiska i imiona radnych w porządku
alfabetycznym, a każdy z radnych składał ślubowanie poprzez wypowiedzenie słowa
„Ślubuję” z dodaniem słów „Tak mi dopomóż Bóg”.
Ślubowanie złożyli następujący radni Rady Gminy Suwałki:
1. Bałtrukanis Janusz
2. Czerwińska Natalia
3. Golubek Lucyna
4, Jankowski Tomasz Adam
5. Jeromin Marek
6. Józefowicz Mariusz Waldemar
7. Kożuchowska Beata
8. Mackiewicz Stefan
9. Nieszczerzewicz Adam
10. Ostrowski Jarosław
11. Rozumowski Grzegorz
12. Sawicki Marian
13. Staniszewska Agnieszka
14. Sztermer Jolanta
15. Tomaszewski Piotr
Radna Jolanta Sztermer podziękowała i stwierdziła, że radni, którzy złożyli ślubowanie
objęli mandat radnego Rady Gminy Suwałki.
Ad. 3
Złożenie ślubowania przez Wójta Gminy Suwałki.
Radna Jolanta Sztermer poinformowała, że zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. 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”.
Pan Zbigniew Mackiewicz złożył ślubowanie odczytując osobiście jego treść: „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”.
Radna Jolanta Sztermer podziękowała Wójtowi Gminy Suwałki – Zbigniewowi Mackiewicz
za złożenie ślubowania i złożyła mu gratulacje z okazji objęcia w dniu dzisiejszym
obowiązków Wójta Gminy Suwałki.
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Ad. 4
Przyjęcie porządku obrad.
Radna Jolanta Sztermer poinformowała, że proponowany porządek obrad radni otrzymali
wraz z Postanowieniem Komisarza Wyborczego w Suwałkach z dnia 7 listopada 2018 r.
w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej rady gminy w celu złożenia ślubowania
przez radnych oraz wójta gminy. Porządek obrad ustalony przez Komisarza Wyborczego
przewiduje w punkcie 5 Wybór Przewodniczącego Rady a w punkcie 6. Wybór
Wiceprzewodniczącego (Wiceprzewodniczących) a w punkcie 7. Zakończenie obrad sesji
Rady Gminy Suwałki.
Poinformowała, że zgodnie z art. 20 ust. 1a ustawy o samorządzie gminnym rada gminy może
wprowadzić zmiany w porządku bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady.
Zapytała czy są wnioski do porządku obrad. Nikt nie zgłosił wniosku do porządku obrad.
Radna Jolanta Sztermer - stwierdziła, że rada gminy będzie obradowała na I sesji w dniu 20
listopada 2018 r. według przedstawionego porządku obrad.
Ad. 5
Wybór Przewodniczącego Rady.
Radna Jolanta Sztermer stwierdziła, że zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy o samorządzie
gminnym i §15 ust. 1 Statutu Gminy Suwałki rada wybiera ze swego grona przewodniczącego
bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady
w głosowaniu tajnym. Następnie zwróciła się z prośbą o zgłaszanie kandydatów na
Przewodniczącego Rady Gminy Suwałki.
Radny Adam Nieszczerzewicz zgłosił na przewodniczącego Rady Gminy kandydaturę
Marka Jeromin - przewodniczącego Rady Gminy Suwałki poprzedniej kadencji.
Marek Jeromin wyraził zgodę na kandydowanie.
Innych kandydatur na przewodniczącego Rady Gminy Suwałki nie zgłoszono. W związku
z brakiem dalszego zgłaszania radnych prowadząca obrady, stwierdziła zamknięcie listy
kandydatów na przewodniczącego Rady Gminy Suwałki.
Radna Jolanta Sztermer zaproponowała powołanie 3-osobowej Komisji Skrutacyjnej
z radnych rady gminy celem przeprowadzenia wyborów przewodniczącego rady. Osoby
kandydujące nie mogą wchodzić w skład komisji skrutacyjnej.
Zgłoszono 3 kandydatów do Komisji Skrutacyjnej, którzy wyrazili zgodę na udział w pracach
komisji:
1) radnego Mackiewicz Stefana
2) radną Golubek Lucynę
3) radną Kożuchowską Beatę
Rada jednogłośnie zatwierdziła skład Komisji Skrutacyjnej.
Radna Jolanta Sztermer ogłosiła 10-minutową przerwę w celu ukonstytuowania się Komisji
Skrutacyjnej (wyboru przewodniczącego) i ustalenia zasad głosowania w wyborach
Przewodniczącego Rady Gminy Suwałki oraz przygotowania kart do głosowania.
Po przerwie
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej - Mackiewicz Stefan wyjaśnił, że każdy z radnych
otrzyma kartę do głosowania, na której wpisano pytanie: „Czy jesteś za wyborem radnego
Marka Jeromin na Przewodniczącego Rady Gminy Suwałki”.
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Mackiewicz Stefan wyjaśnił radnym, iż:
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1. Radny dokonuje wyboru poprzez postawienie znaku „x” w jednej kratce pod wyrazem
„tak” opowiadając się w ten sposób za wyborem, lub w kratce pod wyrazem „nie”,
opowiadając się w ten sposób przeciwko wyborowi tego kandydata.
2. Jeżeli radny na karcie do głosowania: 1) postawił znak „x” jednocześnie w kratce pod
wyrazem „tak”, jak i w kratce pod wyrazem „nie”; 2) nie postawił znaku „x” w kratce pod
wyrazem „tak” ani pod wyrazem „nie; 3) wypełnił kartę w sposób niezgodny z ust. 1; - jego
głos uważa się za nieważny.
Komisja Skrutacyjna przeprowadziła głosowanie. Radni otrzymali 15 kart do głosowania, po
czym dokonali głosowania tajnego podchodząc do urny i wrzucając do niej kartę do
głosowania.
Radna Jolanta Sztermer ogłosiła przerwę w obradach celem ustalenia wyników głosowania.
Po przerwie
Po przeliczeniu głosów Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej – Stefan Mackiewicz odczytał
protokół z głosowania tajnego w wyborach na Przewodniczącego Rady Gminy Suwałki
przeprowadzonych na I sesji Rady Gminy Suwałki w dniu 20 listopada 2018 r., z którego
wynika, iż Marek Jeromin został wybrany na Przewodniczącego Rady Gminy Suwałki –
protokół z głosowania stanowi załącznik nr 4 do protokołu wraz z kartami do głosowania.
Radna Jolanta Sztermer pogratulowała nowo wybranemu przewodniczącemu Rady Gminy
Suwałki i przekazała mu dalsze prowadzenie obrad.
Tadeusz Chołko – w imieniu własnym jak i urzędu pogratulował nowo wybranemu
Przewodniczącemu Rady Gminy Markowi Jeromin i stwierdził, że współpraca będzie
układać się owocnie dla dobra społeczeństwa.
Marek Jeromin podziękował radnym za udzielenie zaufania i wybór w tej kadencji na
funkcję Przewodniczącego Rady Gminy. Powiedział, że będzie starał się godnie
reprezentować radnych, tak jak starał się to robić przez ostatnie cztery lata będąc
Przewodniczącym Rady.
Przewodniczący Rady – Marek Jeromin odczytał uchwałę Nr I/1/18 Rady Gminy Suwałki
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady, która stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
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 Jarosław Ostrowski zgłosił kandydaturę radnego Piotra Tomaszewskiego.
Radny Piotr Tomaszewski zgłosił kandydaturę radnego Adama Nieszczerzewicz.
Zgłoszone osoby wyraziły zgodę na kandydowanie na Wiceprzewodniczących Rady.
Innych kandydatur na wiceprzewodniczących Rady Gminy Suwałki nie zgłoszono.
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Przewodniczący Rady – Marek Jeromin zaproponował powołanie tego samego składu
Komisji Skrutacyjnej jak przy wyborze na Przewodniczącego Rady Gminy. Kandydaci
zgłoszeni do Komisji Skrutacyjnej wyrazili zgodę na udział w pracach komisji.
1) Stefan Mackiewicz
2) Lucyna Golubek
3) Beata Kożuchowska
Rada jednogłośnie zatwierdziła skład Komisji Skrutacyjnej.
Marek Jeromin – Przewodniczący Rady ogłosił 10-minutową przerwę w celu
przygotowania kart do głosowania i ustalenia zasad głosowania w wyborach
Wiceprzewodniczących Rady Gminy Suwałki.
Po przerwie
Stefan Mackiewicz - Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej wyjaśnił, że każdy z radnych
otrzyma kartę do głosowania, na której wpisano kandydatów na wiceprzewodniczących Rady
Gminy Suwałki. Radni dokonują wyboru poprzez postawienie znaku „x” w dwóch kratkach,
obok nazwisk kandydatów, opowiadając się w ten sposób za wyborem tych kandydatów na
wiceprzewodniczących rady. Jeżeli radny na karcie do głosowania nie postawił znaku „x” w
kratce obok nazwiska żadnego kandydata - głos taki uważa się za nieważny.
Komisja Skrutacyjna przeprowadziła głosowanie. Radni otrzymali 15 kart do głosowania, po
czym dokonali głosowania tajnego podchodząc do urny i wrzucając do niej kartę do
głosowania.
Marek Jeromin – Przewodniczący Rady ogłosił przerwę w obradach celem ustalenia
wyników głosowania.
Po przerwie
Po przeliczeniu głosów Stefan Mackiewicz - Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytał
protokół z głosowania tajnego w wyborach na Wiceprzewodniczących Rady Gminy Suwałki
przeprowadzonych na I sesji Rady Gminy Suwałki w dniu 20 listopada 2018 r., z którego
wynika, iż radny Adam Nieszczerzewicz i radny Piotr Tomaszewski zostali wybrani na
Wiceprzewodniczących Rady Gminy Suwałki – protokół z głosowania stanowi załącznik nr
6 do protokołu wraz z kartami do głosowania.
Marek Jeromin – Przewodniczący Rady odczytał uchwałę Nr I/2/18 Rady Gminy Suwałki
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Suwałki, która stanowi załącznik
nr 8 do protokołu
Piotr Tomaszewski - podziękował za wybranie jego osoby na funkcję wiceprzewodniczącego
rady.
Adam Nieszczerzewicz – podziękował za wybór na wiceprzewodniczącego rady. Zapewnił,
że wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie będzie starał się jak najlepiej wykonywać
swoje obowiązki.

Tadeusz Chołko – zwrócił się do wójta, radnych, pogratulował wyboru. Uważa, że funkcja ta
trafiła w dobre ręce i będzie kontynuacją tego co było. Życzył Wójtowi, aby od dzisiaj zaczął
pracować na drugą kadencję, życzył dwóch kadencji. Koleżankom i kolegom radnym życzył
wszystkiego najlepszego. „Proszę was o zgodę, o to żebyście pomagali wójtowi, bo tam gdzie
jest zgoda to wszystko zupełnie inaczej funkcjonuje a jak rada z wójtem kłóci się to do
niczego dobrego nie prowadzi. Bardzo was proszę o wspieranie kolegi wójta”. Ponadto

5

jeszcze raz podziękował mieszkańcom i sołtysom, życzył im również wszystkiego
najlepszego. Podziękował również pracownikom, koleżankom i kolegom. Te sukcesy, które
osiągnęliśmy to dzięki zgodzie i pracy. Największym skarbem naszym jest kadra naszej
gminy a Gmina Suwałki jest rzeczywiście marką wśród samorządów.
Zbigniew Mackiewicz – Wójt Gminy zwrócił się z gratulacjami do radnych gminy i Tadeusza
Chołko. Stwierdził, że Gmina Suwałki jest gminą szczególną i rada w tej kadencji też jest
radą szczególną. Zapewnił, że współpraca będzie się dobrze układała. Gmina Suwałki do tej
pory zrobiła dużo ale jest jeszcze wiele do zrobienia, przez kolejne pięć lat będzie
realizowane. Ponadto liczy na dobrą, kreatywną współpracę z sołtysami. Potwierdził słowa
Tadeusza Chołko, że kadra naszego urzędu jest kadrą dobrą, dała się poznać już wcześniejszej
z dobrej mrówczej pracy a wójt niczego sam nie zrobi, kadra musi być właściwa. Ta kadra
jest właściwa – powiedział, w tej kadrze zmian szczególnych nie widzi wobec tego będzie
dalej pracowała w tym składzie. Obsługa w urzędzie będzie na dobrym poziomie tak, żeby
interesanci, mieszkańcy byli zadowoleni. Ten urząd będzie jak dotychczas otwarty na
potrzeby mieszkańców. Ponownie zapewnił, że dołoży wszelkich starań żeby dane mu
zaszczytne stanowisko Wójta Gminy Suwałki wykonywać jak najlepiej będzie mógł i dołoży
wszelkich starań dla dobra Gminy Suwałki oraz jej mieszkańców.
Ad. 7
Zakończenie obrad.
Marek Jeromin - Przewodniczący Rady podziękował radnym za zgodną i sprawnie
przeprowadzoną sesję. Zamknął obrady I sesji Rady Gminy Suwałki, dziękując wszystkim za
przybycie.
Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący obrad radna -senior
Jolanta Sztermer

Przewodniczący Rady
Marek Jeromin

Protokołowała:
Halina Marcinkiewicz

6

