PROTOKÓŁ nr II/2014
II sesji Rady Miejskiej w Suwałkach
odbytej w dniu 9 grudnia 2014 r. w godzinach 1000 – 1330
w sali konferencyjnej nr 26 Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1.

Obradom przewodniczyła:
Jadwiga Mariola Szczypiń - przewodniczącą Rady Miejskiej w Suwałkach.
Radni obecni:
1. Bogdan Bezdziecki.
2. Andrzej Paweł Chuchnowski.
3. Zbigniew Roman De – Mezer.
4. Grzegorz Gorlo.
5. Zbysław Wojciech Grajek.
6. Dorota Anna Jabłońska.
7. BoŜena Maria Kamińska.
8. Zdzisław Koncewicz.
9. Karol Korneluk.
10. Stanisław Kulikowski.
11. Kamil Lauryn. – kandydat na radnego, przed złoŜeniem ślubowania.
12. Andrzej Łuczaj.
13. Wojciech Malesiński.
14. Józef Wiesław Murawko.
15. Wojciech Pająk.
16. Zdzisław Przełomiec.
17. Anna Ruszewska.
18. Janusz Witold Skowroński.
19. Jadwiga Mariola Szczypiń.
20. Sławomir Jan Szeszko.
21. Piotr Wasiukow.
Radni nieobecni: Adam Gorlo.
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
W obradach uczestniczyli:
Prezydent Miasta Suwałk, zastępca Prezydenta Miasta Suwałk, Skarbnik Miasta i Sekretarz
Miasta, naczelnicy niektórych wydziałów Urzędu Miejskiego, kierownicy inspekcji, policji
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i straŜy, sołtysi, prezesi i dyrektorzy niektórych jednostek organizacyjnych, przedstawiciele
radia, telewizji i prasy.
– listy obecności stanowią załączniki nr 2 – 5 do protokołu.
Jadwiga Mariola Szczypiń poinformowała, Ŝe stosownie do przepisu art. 20 ust. 2 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, w celu złoŜenia ślubowania przez prezydenta
komisarz wyborczy zwołuje sesję rady na dzień przypadający w ciągu 7 dni po ogłoszeniu
zbiorczych wyników wyborów do rad na obszarze całego kraju.
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 1 grudnia 2014 r. uzupełniające
obwieszczenie z dnia 23 listopada 2014 r. o zbiorczych wynikach wyborów wójtów
burmistrzów i prezydentów miast na obszarze kraju – zostało ogłoszone w Dzienniku Ustaw
z dnia 2 grudnia 2014 r. pod poz. 1700.
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Suwałkach z dnia 3 grudnia 2014 r. o zwołaniu
sesji wraz z proponowanym porządkiem obrad zostało przekazane radnym. Postanowienie
Komisarza Wyborczego stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Ad pkt. 1
Otwarcie obrad.
Jadwiga M. Szczypiń powitała przybyłych na obrady: BoŜenę Kamińską - posłankę na Sejm
RP, Macieja Henryka Romotowskiego - Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej
w Suwałkach, Czesława Renkiewicza - Prezydenta Miasta Suwałk, Łukasza Kurzynę Zastępcę Prezydenta Miasta, Adama Karczewskiego - Sekretarza Miasta, Wiesława
Stelmacha - Skarbnika Miasta, dyrektorów, kierowników i prezesów miejskich jednostek
organizacyjnych, sołtysów, przedstawicieli radia, telewizji i prasy, radców prawnych,
naczelników wydziałów Urzędu Miejskiego.
Powitała przybyłych na obrady mieszkańców miasta oraz internautów i radnych Rady
Miejskiej w Suwałkach.
Ad pkt. 2
Ślubowanie prezydenta.
Jadwiga M. Szczypiń poinformowała, Ŝe Postanowieniem nr 39/2014 Komisarza
Wyborczego w Suwałkach z dnia 2 grudnia 2014 r. stwierdzone zostało wygaśnięcie mandatu
radnego Czesława Renkiewicza.
Postanowienie Komisarza Wyborczego stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Jadwiga M. Szczypiń poinformowała, iŜ zgodnie z art. 29 a ust. 1 ustawy o samorządzie
gminnym „Objęcie obowiązków prezydenta następuje z chwilą złoŜenia wobec rady miejskiej
ślubowania...” Ślubowanie moŜe być złoŜone z dodaniem zdania „Tak mi dopomóŜ Bóg”.
Czesław Renkiewicz złoŜył ślubowanie poprzez wypowiedzenie roty ślubowania:
„Obejmując urząd prezydenta miasta Suwałk, uroczyście ślubuję, Ŝe dochowam wierności
prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności
mieszkańców miasta Suwałki. Tak mi dopomóŜ Bóg.”
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Maciej H. Romotowski przekazał Prezydentowi zaświadczenie o wyborze.
Jadwiga M. Szczypiń pogratulowała Czesławowi Renkiewiczowi ponownego wyboru na
Prezydenta Miasta Suwałk i wręczyła kwiaty.
Czesław Renkiewicz wygłosił expose, w którym przedstawił swój plan działania na kolejne
4 lata.
Na wstępie przemówienia stwierdził, Ŝe „To dla mnie wyjątkowa i szczególna chwila. Po raz
drugi w swoim Ŝyciu mam przyjemność i zaszczyt występować przed Państwem jako nowo
wybrany Prezydent Suwałk”. Zaapelował o współpracę pomiędzy wszystkimi nowo
wybranymi radnymi, ponad podziałami.
Pierwszym z najwaŜniejszych zagadnień poruszonych w trakcie wystąpienia było wsparcie
suwalskiej gospodarki. Jednym z waŜnych zadań suwalskiego samorządu na najbliŜszy okres
jest prowadzenie aktywnej, zrównowaŜonej polityki proinwestycyjnej oraz wzmocnienie
suwalskiej gospodarki. Inwestycje i wspieranie działalności gospodarczej to klucz do rozwoju
miasta, ale teŜ właściwa droga do zmniejszania liczby osób pozostających bez pracy. Dobrze
funkcjonująca gospodarka i rozwijające się firmy to przyszłość gwarantująca suwalczanom
miejsca pracy i środki do Ŝycia, a samorządowi wzrost dochodów.
Prezydent przypomniał o realizacji przyjętego w tym roku Programu Rozwoju
Przedsiębiorczości Miasta Suwałki do roku 2020 oraz Strategii ZrównowaŜonego Rozwoju
Miasta Suwałki na lata 2014-2020. Poinformował, Ŝe drugi z tych dokumentów określa, które
inwestycje naleŜy w Suwałkach wykonać priorytetowo. Wymienił: uzbrojenie, wspólnie
z Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną, nowych terenów inwestycyjnych, modernizację
układu komunikacyjnego miasta - dróg wojewódzkich: ul. Bakałarzewska, Sejneńska, Reja,
Buczka oraz budowę fragmentów tzw. trasy wschodniej - w pierwszej kolejności odcinek
Pułaskiego - Północna oraz Utrata-Sejneńska, kontynuację budowy dróg osiedlowych.
Przekazał, Ŝe na ten cel chciałby przeznaczać minimum 5 mln zł rocznie. Kolejne zadania to
kompleksowa termomodernizacja obiektów oświatowych i uŜyteczności publicznej, budowa
nowoczesnej bazy sportowej przy suwalskich szkołach (Z Sz. Nr 9, Z Sz. Nr 10, ZST) a takŜe
modernizacja obiektów sportowych zarządzanych przez OSiR. Inne wymienione i waŜne
inwestycje, to kontynuacja rewitalizacji oraz porządkowanie suwalskiej starówki, realizacja
projektu nazywanego „odwrócenie miasta do rzeki” - uporządkowanie i zagospodarowanie na
cele rekreacyjno-sportowe terenów przyrzecznych za I LO, budowa ścieŜek rowerowych
wzdłuŜ Czarnej Hańczy oraz w kierunku Płociczna i Jeleniewa, zagospodarowanie sztucznych
zbiorników wodnych w Sobolewie i Krzywólce w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego
lub innej formuły z udziałem podmiotów zewnętrznych, zmniejszanie emisji gazów
cieplarnianych poprzez inwestycje mające na celu zmianę systemu ogrzewania budynków
mieszkalnych i podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej lub sieci gazowniczej, a takŜe
stopniowa wymiana taboru komunikacji miejskiej.
Czesław Renkiewicz zwrócił teŜ uwagę na potrzebę skomunikowania Suwałk z resztą kraju
i Europy. Jako przykład przywołał jak najszybszą budowę drogi Via Baltica oraz linii
kolejowej Rail Baltica.
Czesław Renkiewicz poświęcił znaczną część swego przemówienia sprawom
społecznym.Tłumaczył, Ŝe jednym z podstawowych zadań samorządu jest pomoc tym, którzy
potrzebują wsparcia, przede wszystkim osobom i rodzinom, które potrzebują profesjonalnej
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pomocy z uwagi na swoją trudną sytuacje materialną, bezdomność przemoc w rodzinie,
niepełnosprawność czy długotrwałe bezrobocie. Wymienił instrumenty, za pomocą których
będzie przeciwdziałać tym wykluczeniom. Kolejną kwestią poruszoną w trakcie expose było
zwrócenie uwagi na rozwój szkolnictwa oraz wspierania suwalskich jednostek pomocy
społecznej, a takŜe funkcjonujących w Suwałkach szpitali. DuŜo czasu w przemówieniu
poświęcił sytuacji suwalskich szkół, nauczycieli oraz poprawie warunków nauczania, a takŜe
oferty przedszkoli i Ŝłobków. Prezydent zadeklarował równieŜ, Ŝe będzie zabiegał o to,
by poziom opłat za usługi komunalne nadal naleŜał do najniŜszych w całym kraju.
Zaznaczył, Ŝe realizując zadania na rzecz mieszkańców będzie postępował konsekwentnie,
rzetelnie i z pełnym zaangaŜowaniem. DołoŜy wszelkich starań, by zrealizować zamierzone
cele i liczy na dobrą współpracę z Wysoką Radą i mieszkańcami Suwałk dla dobra naszej
małej ojczyzny, której na imię Suwałki.
BoŜena Kamińska pogratulowała zwycięstwa wyborczego Czesławowi Renkiewiczowi.
Wyraziła nadzieję, Ŝe prezydent i radni nie zawiodą zaufania społecznego i prowadząc wspólny
dialog, dobrze będą słuŜyć miastu i jego mieszkańcom. Jako posłanka zadeklarowała współpracę.
ZłoŜyła gratulacje na ręce nowo wybranej przewodniczącej Rady Miejskiej w Suwałkach oraz
Prezydentowi Miasta Suwałk.
Jadwiga M. Szczypiń podziękowała Andrzejowi Chuchnowskiemu – przewodniczącemu
Rady Miejskiej w Suwałkach VI kadencji, za przewodniczenie Radzie i czteroletnią pracę.
Wręczyła pamiątkowy grawerton i kwiaty.
Ad pkt. 3
Przyjęcie porządku obrad.
Jadwiga M. Szczypiń przypomniała, Ŝe proponowany porządek obrad został radnym
dostarczony przy zwołaniu sesji.
Stwierdziła, Ŝe na 23 radnych ustawowego składu Rady w obradach bierze udział 20 radnych,
w związku z tym istnieje wymagane quorum do podejmowania prawomocnych decyzji.
Poinformowała, Ŝe zgodnie z art. 20 ust. 1a ustawy o samorządzie gminnym „Rada gminy moŜe
wprowadzić zmiany w porządku bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady”.
W związku z koniecznością podjęcia uchwał związanych z organizacją pracy
Rady Miejskiej w Suwałkach wniosła do porządku obrad dodatkowe sprawy. Jako punkt:
4) Ślubowanie radnych,
5) Wybór Wiceprzewodniczących Rady,
6) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady
Miejskiej w Suwałkach,
7) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia nazw i przedmiotu działania
stałych komisji Rady Miejskiej w Suwałkach,
8) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych stałych
komisji Rady Miejskiej w Suwałkach,
9) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania przewodniczących komisji Rady
Miejskiej w Suwałkach,
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10) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezydentowi
Miasta Suwałk.
Grzegorz Gorlo zgłosił wniosek formalny, aby po ślubowaniu radnych zarządzić pół
godzinną przerwę. Radni przyjęli wniosek jednogłośnie.
Jadwiga M. Szczypiń poddała pod głosowanie wprowadzenie do porządku sesji,
pkt. 4. Ślubowanie radnych.
W głosowaniu, za wnioskiem głosowało 20 radnych, w związku z czym wniosek został przyjęty
bezwzględną większością głosów.
Zbigniew R. De – Mezer zgłosił wniosek formalny, aby tzw. blokiem przegłosować nowy
porządek sesji. W głosowaniu radni jednogłośnie, 20 głosów- „za”, przyjęli zgłoszony wniosek.
Jadwiga M. Szczypiń poddała pod głosowanie następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Ślubowanie Prezydenta Miasta Suwałk.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Ślubowanie radnych.
5. Wybór wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Suwałkach.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady
Miejskiej w Suwałkach.

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia nazw i przedmiotu działania
stałych komisji Rady Miejskiej w Suwałkach.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych stałych
komisji Rady Miejskiej w Suwałkach.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania przewodniczących komisji
Rady Miejskiej w Suwałkach.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezydentowi
Miasta Suwałk.

11. Zakończenie obrad.
W głosowaniu wzięło udział 20 radnych, za przyjęciem przedstawionego porządku obrad
głosowało 20 radnych, w związku z powyŜszym wniosek został przyjęty bezwzględną
większością głosów.
Stwierdziła, Ŝe punkty 1, 2 i 3 porządku obrad uwaŜa za zrealizowane.
Ad pkt. 4
Ślubowanie radnych.
Jadwiga M. Szczypiń poinformowała, Ŝe Postanowieniem nr 42/2014 Komisarza
Wyborczego w Suwałkach z dnia 8 grudnia 2014 r. stosownie do art. 387 § 1 ustawy z dnia
5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy, w przypadku stwierdzenia wygaśnięcia mandatu
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radnego Czesława Renkiewicza, komisarz wyborczy postanowił o wstąpieniu na jego miejsce
kandydata z tej samej listy, który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów,
a nie utracił prawa wybieralności. Tym kandydatem był Kamil Lauryn.
Postanowienie Komisarza Wyborczego stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Poinformowała, iŜ zgodnie z art. 23 a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym, przed przystąpieniem do wykonywania mandatu radni składają ślubowanie.
Ślubowanie odbywa się w ten sposób, Ŝe po odczytaniu roty poproszeni radni wypowiadają
słowo „ślubuję”. Ślubowanie moŜe być złoŜone z dodaniem zdania: „Tak mi dopomóŜ Bóg”.
Radni nieobecni na pierwszej sesji rady gminy oraz radni, którzy uzyskali mandat w czasie
trwania kadencji, składają ślubowanie na pierwszej sesji, na której są obecni.
Odczytała rotę ślubowania:
„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki
radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej
mieszkańców”.
Kamil Lauryn złoŜył ślubowanie, wypowiadając słowa: „Ślubuję. Tak mi dopomóŜ Bóg.”
Jadwiga M. Szczypiń stwierdziła, Ŝe na 23 radnych ustawowego składu Rady w obradach
bierze udział 21 radnych, w związku z czym istnieje wymagane quorum do podejmowania
prawomocnych uchwał.
Ogłosiła 20 minutową przerwę, zgodnie ze zgłoszonym wnioskiem. Poinformowała,
Ŝe w trakcie przerwy zostaną rozdane radnym materiały sesyjne.
Przerwa 20–minutowa w obradach.

Ad pkt. 5
Wybór wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Suwałkach.
Jadwiga M. Szczypiń poinformowała, Ŝe zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym „Rada gminy wybiera ze swego grona przewodniczącego
i 1-3 wiceprzewodniczących bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy
ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym”.
Poprosiła o zgłaszanie kandydatur radnych na wiceprzewodniczących Rady Miejskiej
w Suwałkach.
Zbigniew R. De – Mezer, w imieniu Klubu Radnych „Łączą nas Suwałki” zgłosił
kandydaturę radnego Andrzeja Pawła Chuchnowskiego.
Andrzej Paweł Chuchnowski wyraził zgodę na kandydowanie.
Józef W. Murawko w imieniu ”Bloku Samorządowego” zgłosił kandydaturę radnego
Sławomira Jana Szeszko.
Sławomir Jan Szeszko wyraził zgodę na kandydowanie.
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BoŜena M. Kamińska zgłosiła kandydaturę radnego Zbysława Wojciecha Grajka.
Zbysław Wojciech Grajek wyraził zgodę na kandydowanie.
Wobec braku innych zgłoszeń, Jadwiga M. Szczypiń, stwierdziła zamknięcie listy
kandydatów na wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Suwałkach.
Zaproponowała powołanie 3–osobowej Komisji Skrutacyjnej celem przeprowadzenia
wyboru wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Suwałkach, w głosowaniu tajnym.
Przypomniała, Ŝe osoby kandydujące nie mogą wchodzić w skład Komisji Skrutacyjnej.
W głosowaniu jawnym radni jednogłośnie (21 głosów „za”) zdecydowali o powołaniu
Komisji Skrutacyjnej w 3–osobowym składzie.
Poprosiła o zgłaszanie kandydatur do Komisji Skrutacyjnej.
Zbigniew R. De – Mezer zgłosił wniosek, by utrzymać skład Komisji ustalony poprzednio.
W głosowaniu jawnym radni jednogłośnie (21 głosów „za”) zdecydowali o przyjęciu
wniosku.
Jadwiga M. Szczypiń przypomniała, Ŝe w składzie poprzedniej Komisji Skrutacyjnej byli:

1. Wojciech Pająk,
2. Karol Korneluk,
3. Janusz Witold Skowroński.
Wojciech Pająk, Karol Korneluk, Janusz Witold Skowroński wyrazili zgodę na pracę
w Komisji w celu przeprowadzenia wyboru wiceprzewodniczących Rady Miejskiej
w Suwałkach.
W głosowaniu jawnym (21 głosów „za”) została powołana Komisja Skrutacyjna
w następującym składzie:

1. Wojciech Pająk.
2. Karol Korneluk.
3. Janusz Witold Skowroński.
Jadwiga M. Szczypiń poinformowała, iŜ zgodnie z § 42 ust. 2 Statutu Miasta Suwałk
„Przeprowadzając głosowanie tajne Rada kaŜdorazowo uchwala Regulamin głosowania”
i zaproponowała stosowny projekt uchwały, który został doręczony radnym przed sesją.
Do projektu uchwały radni nie wnieśli uwag.
Głosowanie nad projektem uchwały:
- za przyjęciem głosowało
- przeciw
- wstrzymało się od głosu

– 21 radnych,
– 0,
– 0.
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Jednogłośnie została podjęta:
UCHWAŁA nr II/3/2014
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 9 grudnia 2014 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu głosowania wyboru wiceprzewodniczących Rady Miejskiej
w Suwałkach
− załącznik nr 9 do protokołu.
Jadwiga M. Szczypiń przypomniała, Ŝe zgodnie z przepisem § 42 ust. 3 Statutu Miasta
Suwałk – „Komisja skrutacyjna wybiera ze swego składu przewodniczącego komisji”.
Ogłosiła 10–minutową przerwę w celu ukonstytuowania się Komisji Skrutacyjnej (wyboru
przewodniczącego) i przygotowania karty do głosowania.
Przerwa 10–minutowa w obradach.
Wojciech Pająk - przewodniczący Komisji Skrutacyjnej przypomniał zasady głosowania
zawarte w regulaminie.
Komisja Skrutacyjna, zgodnie z przyjętym Regulaminem przeprowadziła głosowanie
tajne.
Wyczytywani radni, w kolejności alfabetycznej z listy obecności, otrzymywali kartę do
głosowania, po czym dokonywali głosowania, podchodząc do urny i w obecności Komisji
Skrutacyjnej wrzucali do niej kartę do głosowania. Podczas głosowania na sali znajdował się
parawan umoŜliwiający radnym „dyskretne” oddanie głosu.
Jadwiga M. Szczypiń ogłosiła 15–minutową przerwę w obradach celem ustalenia przez
Komisje Skrutacyjną wyników głosowania.
Przerwa 15–minutowa w obradach.
Karol Korneluk odczytał protokół sporządzony przez Komisje Skrutacyjną dotyczący wyboru
wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Suwałkach, z którego wynikało, iŜ na 23 radnych
ustawowego składu Rady w sesji uczestniczyło 21 radnych. Minimalna liczba radnych
konieczna do wyboru wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Suwałkach to liczba 12.
W wyborach wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Suwałkach zgłoszono trzech
kandydatów: radnych: Andrzeja Pawła Chuchnowskiego, Sławomira Jana Szeszko i Zbysława
Wojciecha Grajka. Karty do głosowania wydano 21 radnym i tyle kart wyjęto z urny.
W głosowaniu oddano 21 głosów waŜnych. Komisja stwierdziła, Ŝe największą liczbę głosów
„za” otrzymali:
- Zbysław Wojciech Grajek - 19 głosów,
- Sławomir Jan Szeszko
- 17 głosów,
- Andrzej Paweł Chuchnowski - 16 głosów.
Tym samym ww. zostali wybrani wiceprzewodniczącymi Rady Miejskiej w Suwałkach.
– Protokół głosowania … załącznik nr 10 do protokołu.

8

Jadwiga M. Szczypiń odczytała:
UCHWAŁĘ nr II/4/2014
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 9 grudnia 2014 r.
w sprawie stwierdzenia wyboru wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Suwałkach
- załącznik nr 11 do protokołu.
Ad pkt. 6
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady
Miejskiej w Suwałkach.
Jadwiga M. Szczypiń poinformowała, Ŝe zgodnie z art. 18 a ustawy o samorządzie
gminnym: Rada gminy kontroluje działalność wójta, gminnych jednostek organizacyjnych
oraz jednostek pomocniczych gminy; w tym celu powołuje komisje rewizyjną, w skład
komisji wchodzą radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów, z wyjątkiem radnych
pełniących funkcje przewodniczącego i wiceprzewodniczących Rady.
Zgodnie z zapisem § 55 ust. 2 Statutu Miasta Suwałk – Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej
w Suwałkach liczy od 5 do 8 członków.
W wyniku przeprowadzonych rozmów z radnymi przedstawiła następującą propozycję
składu osobowego Komisji Rewizyjnej:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zbigniew Roman De – Mezer.
Karol Korneluk.
BoŜena M. Kamińska
Andrzej Łuczaj.
Wojciech Malesiński.
Józef WiesławMurawko.
Janusz Witold Skowroński.

Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na pracę w Komisji Rewizyjnej. Przewodnicząca Rady
poinformowała, Ŝe Wojciech Malesiński złoŜył zgodę na piśmie.
Pismo ………….stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
Głosowanie nad podjęciem uchwały:
− za podjęciem uchwały
− przeciw
− wstrzymał się

– 20 radnych,
– 0,
– 0.

Jednogłośnie została podjęta:
UCHWAŁA nr II/5/2014
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 9 grudnia 2014 r.
w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Suwałkach
- załącznik nr 13 do protokołu.
Ad pkt. 7
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia nazw i przedmiotu działania stałych
komisji Rady Miejskiej w Suwałkach.
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Mariola J. Szczypiń poinformowała, Ŝe stosownie do zapisów § 21 ustawy o samorządzie
gminnym oraz § 48 ust. 1 Statutu Miasta Suwałk, Rada ze swego grona moŜe powołać stałe
i doraźne komisje ustalając nazwy i przedmiot działania.
Projekt uchwały, który Radni otrzymali zawiera propozycje powołania 5 stałych komisji
Rady o nazwach:
1. Komisja Finansowo – BudŜetowa,
2. Komisja Strategii i Rozwoju Gospodarczego,
3. Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa,
4. Komisja Kultury, Sportu i Turystyki,
5. Komisja Oświaty i Wychowania
oraz szczegółowy zakres zadań.
Do projektu uchwały radni nie zgłosili uwag.
Głosowanie nad projektem uchwały:
– za przyjęciem głosowało
– przeciw
– wstrzymał się od głosu

– 20 radnych,
– 0,
– 0.

Jednogłośnie została podjęta:
UCHWAŁA nr II/6/2014
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 9 grudnia 2014 r.
w sprawie ustalenia nazw i przedmiotu działania stałych komisji Rady Miejskiej
w Suwałkach
- załącznik nr 14 do protokołu.
Ad pkt. 8
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji
Rady Miejskiej w Suwałkach.
Mariola J. Szczypiń poinformowała, Ŝe stosownie do zapisów § 21 ustawy o samorządzie
gminnym oraz § 48 ust. 1oraz ust. 8 Statutu Miasta Suwałk, Rada ze swego grona moŜe
powołać stałe i doraźne komisje ustalając ich nazwy, przedmiot działania i skład osobowy.
Przedstawiła propozycję składów osobowych komisji.
1. Komisji Finansowo-BudŜetowej:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Grzegorz
Zdzisław
Karol
Wojciech
Zdzisław
Anna

Gorlo,
Koncewicz,
Korneluk,
Malesiński,
Przełomiec,
Ruszewska.

2. Komisji Strategii i Rozwoju Gospodarczego:
1) Zbysław Wojciech
2) Zdzisław
3) Wojciech

Grajek,
Koncewicz,
Pająk,
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4) Zdzisław
5) Sławomir Jan
6) Piotr

Przełomiec,
Szeszko,
Wasiukow.

3. Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Bogdan
Zbysław Wojciech
Dorota Anna
Kamil
Józef Wiesław
Wojciech
Janusz Witold
Sławomir Jan

Bezdziecki,
Grajek,
Jabłońska,
Lauryn,
Murawko,
Pająk,
Skowroński,
Szeszko.

4. Komisji Kultury, Sportu i Turystyki:

1) Bogdan
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Andrzej Paweł
Adam
Grzegorz
Stanisław
Kamil
Piotr

Bezdziecki,
Chuchnowski,
Gorlo,
Gorlo,
Kulikowski,
Lauryn,
Wasiukow.

5. Komisji Oświaty i Wychowania:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Andrzej Paweł
Zbigniew Roman
Dorota Anna
BoŜena Maria
Stanisław
Andrzej
Anna

Chuchnowski,
De – Mezer,
Jabłońska,
Kamińska,
Kulikowski,
Łuczaj,
Ruszewska.

Radni wyrazili zgodę na pracę w Komisjach.
Mariola J. Szczypiń poinformowała, Ŝe radni Wojciech Malesiński i Adam Gorlo wyrazili
zgodę na pracę w komisjach na piśmie.
Pismo Wojciech Malesiński ujęto jako w pkt. 6 protokołu (załącznik nr 12).
Pismo Adama Gorlo …………..załącznik nr 15 do protokołu.
Głosowanie nad projektem uchwały:
– za przyjęciem głosowało
– przeciw
– wstrzymał się od głosu

– 20 radnych,
– 0,
– 0.

Jednogłośnie została podjęta:
UCHWAŁA nr II/7/2014
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 9 grudnia 2014 r.
w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Suwałkach
- załącznik nr 16 do protokołu.
11

Ad pkt. 9
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania przewodniczących komisji Rady
Miejskiej w Suwałkach.
Mariola J. Szczypiń poinformowała, Ŝe stosownie do zapisów § 21 ustawy o samorządzie
gminnym oraz § 48 ust. 9 Statutu Miasta Suwałk, przewodniczących komisji wskazanych
przez jej członków powołuje i odwołuje Rada, w głosowaniu przeprowadzonym bezpośrednio
po powołaniu komisji.
Jadwiga M. Szczypiń ogłosiła 30–minutową przerwę w obradach. Zaproponowała, aby
swoje pierwsze posiedzenia komisje odbyły w odstępach czasowych 10 min. w kolejności:
Komisja Rewizyjna. Finansowo-BudŜetowa, Strategii i Rozwoju Gospodarczego, Spraw
Społecznych i Bezpieczeństwa i Oświaty i Wychowania i Komisji Kultury, Sportu
i Turystyki.
Przerwa 30–minutowa w obradach
Po przerwie przedstawiciele komisji poinformowali Przewodniczącą Rady o dokonanym
wyborze.
Mariola J. Szczypiń przedstawiła
Przewodniczących Komisji:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Komisji Rewizyjnej
Finansowo - BudŜetowej
Strategii i Rozwoju Gospodarczego
Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa
Kultury Sportu i Turystyki
Oświaty i Wychowania

Głosowanie nad projektem uchwały:
– za przyjęciem głosowało
– przeciw
– wstrzymał się od głosu

propozycję

następujących

kandydatów

na

- radny Zbigniew Roman De - Mezer.
- radny Zdzisław Przełomiec.
- radny Zdzisław Koncewicz.
- radna Dorota Anna Jabłońska.
- radny Stanisław Kulikowski.
- radna Anna Ruszewska.

– 20 radnych,
– 0,
– 0.

Jednogłośnie została podjęta:
UCHWAŁA nr II/8/2014
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 9 grudnia 2014 r.
w sprawie powołania przewodniczących komisji Rady Miejskiej w Suwałkach
- załącznik nr 17 do protokołu.
Ad pkt. 10
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezydentowi
Miasta Suwałk.
Mariola J. Szczypiń poinformowała, Ŝe stosownie do zapisów § 18 ust. 2 pkt. 2 ustawy
o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości Rady Miejskiej naleŜy ustalanie
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wynagrodzenia prezydenta. Wynagrodzenie jest istotnym warunkiem nawiązania stosunku
pracy na podstawie wyboru. Zasady wynagrodzenia zostały określone w przedłoŜonym
projekcie uchwały.
Radni nie wnieśli uwag i wniosków do projektu uchwały.
Głosowanie nad projektem uchwały:
– za przyjęciem głosowało
– przeciw
– wstrzymał się od głosu

– 20 radnych,
– 0,
– 0.

Jednogłośnie została podjęta:
UCHWAŁA nr II/9/2014
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 9 grudnia 2014 r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezydentowi Miasta Suwałk.
- załącznik nr 18 do protokołu.
Ad pkt. 11
Zakończenie obrad.
Mariola J. Szczypiń poinformowała, Ŝe następna sesja odbędzie się w poniedziałek,
22 grudnia o godz.14 00, a od stycznia posiedzenia Rady będą odbywać się ustalonym
trybem, w ostatnią środę miesiąca. W tygodniu poprzedzającym sesję, odbędą się posiedzenia
komisji.
Kończąc sesję Rady Miejskiej zaprosiła wszystkich na mszę św. w intencji nowo wybranych
władz.
Stwierdziła zamknięcie II sesji Rady Miejskiej w Suwałkach.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Suwałkach

Jadwiga Mariola Szczypiń
Protokołowała:
ElŜbieta Bogdan
inspektor w Biurze Rady Miejskiej
Urzędu Miejskiego w Suwałkach
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