P R O T O K Ó Ł Nr II/06
z obrad II Sesji Rady Gminy Suwałki w dniu 6 grudnia 2006 roku.
Obrady Sesji trwały od godz. 800 – 900 w sali Urzędu Gminy Suwałki.
Obrady II Sesji Rady Gminy Suwałki prowadził Przewodniczący Rady Gminy Suwałki Pan
Maciej Suchocki.
W obradach uczestniczyli radni, sołtysi, Pan Tadeusz Chołko – Wójt Gminy, Pan Zbigniew
Mackiewicz – Sekretarz Gminy, Pani Danuta Bućko – Skarbnik Gminy, Pani Beata Skrocka –
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach, Pani Irena Walendzewicz –
Kierownik Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Adminstracyjnego Szkół, Pani Wanda Grygo –
Kierownik Ref. ds. Inwestycyjnych i Gospodarczych, Pan Dariusz Saweliew – Kierownik
Referatu ds. Polityki Społeczno-Gospodarczej, Pan Sławomir Mitros – radca prawny, Pan
Cezary Folejewski – radca prawny (listy obecności w załączeniu do protokołu).
Nieobecny radny Jarosław Wudkiewicz.
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu I Sesji Rady Gminy.
4. Złożenie ślubowania przez Wójta.
5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Suwałki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok.
7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
8. Wnioski i oświadczenia.
9. Zamknięcie obrad.
Ad. 1
Pan Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady otworzył obrady II Sesji Rady Gminy.
Powitał radnych, sołtysów, Wójta Gminy, pracowników Urzędu Gminy. Stwierdził, że na 15
radnych zgodnie z listą obecności w obradach uczestniczy 14 radnych, co stanowi
o prawomocności obrad.
Ad. 2
Porządek obrad sesji wraz z materiałami do poszczególnych punktów obrad został przesłany
radnym.
Pan Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady wystąpił z wnioskiem o wykreślenie
z porządku obrad pkt. 7. „Odpowiedzi na interpelacje i zapytania” ponieważ
w proponowanym porządku obrad nie ma pkt. „Interpelacje i zapytania”. Jest to uroczysta
sesja zaprzysiężenie Wójta i w jego zamyśle nie mało być w porządku obrad – „Interpelacji
i zapytań” a omyłkowo wkradł się błąd – „Odpowiedzi na interpelacje i zapytania”.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie proponowaną zmianę. Udział w głosowaniu
wzięło 14 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było. Wniosek został przyjęty jednogłośnie.
Następnie Pan Maciej Suchocki - Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie porządek
obrad wraz z zaproponowaną zmianą. Udział w głosowaniu wzięło 14 radnych. Za przyjęciem
porządku obrad głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Porządek obrad II sesji został przyjęty jednogłośnie. Dotychczasowa numeracja porządku
obrad Sesji uległa zmianie.
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Ad. 3
Pan Maciej Suchocki - Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z obrad II Sesji
wyłożony był do wglądu w Urzędzie Gminy. Zapytał, czy są uwagi do protokołu
z poprzedniej sesji. Radni nie wnieśli uwag do protokołu. Następnie Pan Maciej Suchocki
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie protokół Nr II/06 z obrad II sesji Rady Gminy
Suwałki z dnia 23 listopada 2006 r. Udział w głosowaniu wzięło 14 radnych. Za przyjęciem
protokołu głosowało 14 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Protokół z II Sesji został przyjęty jednogłośnie przez Radę Gminy.
Ad. 4
Wójt Gminy Tadeusz Chołko złożył ślubowanie następującej treści:
„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”.
Przewodniczący Rady i Wiceprzewodniczący Rady złożyli gratulacje.
Pan Tadeusz Chołko – Wójt Gminy podziękował za wybór i zwrócił się do radnych, sołtysów,
pracowników, że wszystko co będziemy robili to będziemy wspólnie dla dobra ogółu i dla
dobra naszych mieszkańców, gdyż tak odbiera pełnienie publicznej służby. Chciałby w tej
kadencji rady skończyć wodociągowanie gminy jak również skanalizować gminę, poprawić
stan naszego środowiska. Jeżeli chodzi o obiekty szkolne w planach jest powstanie sali
gimnastycznej w Płocicznie-Tartak. W planie jest zrewaloryzowanie budynku urzędu
ponieważ powinien być to obiekt, który świeci wzorem, wyglądem, musi być wizytówką
naszej gminy. Dołoży starań, żeby obecna kadencja nie była gorszą jak miniona kadencja,
w której pozyskano 5 mln zł środków finansowych. Bardzo liczy na konstruktywną
współpracę z radą gminy, z sołectwami i wszystkimi mieszkańcami.
Ad. 5
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Suwałki
Pan Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady zaproponował:
- wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 4 300 zł;
- dodatek funkcyjny w wysokości 1 500 zł;
- dodatek stażowy w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego;
- dodatek specjalny w wysokości 1 450 zł.
Uzasadniając tym, że Gmina Suwałki jest jedną z większych gmin i tak jak Wójt w wyborach
otrzymał 85 % poparcia świadczy o tym, że dobrze pracuje i jego zdaniem za dobrą pracę
należy się odpowiednie wynagrodzenie.
Przewodniczący Rady odczytał i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia
wynagrodzenia Wójta Gminy Suwałki. Udział w głosowaniu wzięło 14 radnych.
Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie
było. Rada Gminy jednogłośnie podjęła UCHWAŁĘ Nr II/14/06 w sprawie ustalenia
wynagrodzenia Wójta Gminy Suwałki (uchwała w załączeniu do protokołu).
Ad. 6
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok.
Pan Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady zapytał, czy Radni chcieliby wnieś uwagi bądź
propozycje do przedstawionego projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na
2006 rok.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.
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Pan Maciej Suchocki - Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Udział w głosowaniu wzięło 14 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Podjęto zatem UCHWAŁĘ NR II/15/06
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok (uchwała w załączeniu do protokołu).
Ad. 7
Pan Zbigniew Mackiewicz – Sekretarz Gminy poinformował w sprawie udostępniania
informacji publicznej i przekazał wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej na
podstawie, którego można o takie informacje ubiegać się.
Pan Dariusz Saweliew – Kierownik Referatu ds. PSG:
- poinformował, że w dniu 14.12.2006 r. o godz. 13°° w Urzędzie Gminy odbędzie się
spotkanie z mieszkańcami gminy w sprawie utworzenia koła zainteresowań dla
mieszkanek Gminy Suwałki;
- przekazał radnym materiały promocyjne Gminy Suwałki (trzy foldery opisujące
gminę, dwie prezentacje multimedialne).
Ad 8
Pan Maciej Suchocki – Przewodniczący Rady Gminy podziękował za udział w obradach
i zamknął obrady II Sesji Rady Gminy Suwałki.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokołowała
Halina Marcinkiewicz

Przewodniczący Rady
Maciej Suchocki
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