PROTOKÓŁ nr I/2014
I sesji Rady Miejskiej w Suwałkach
odbytej w dniu 1 grudnia 2014 r. w godzinach 1400 – 1530
w sali konferencyjnej nr 26 Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1.

Obradom przewodniczyli:
Andrzej Chuchnowski – senior nowo wybranej Rady Miejskiej w Suwałkach, a następnie
Jadwiga Mariola Szczypiń wybrana przewodniczącą Rady Miejskiej w Suwałkach.
Na 23 radnych ustawowego składu Rady Miejskiej w Suwałkach VII kadencji
w obradach uczestniczyło 22 radnych, w związku z czym istniało wymagane quorum do
podejmowania prawomocnych uchwał.
Radni obecni:
1. Bogdan Bezdziecki.
2. Andrzej Paweł Chuchnowski.
3. Zbigniew Roman De – Mezer.
4. Adam Gorlo.
5. Grzegorz Gorlo.
6. Zbysław Wojciech Grajek.
7. Dorota Anna Jabłońska.
8. BoŜena Maria Kamińska.
9. Zdzisław Koncewicz.
10. Karol Korneluk.
11. Stanisław Kulikowski.
12. Łukasz Kurzyna.
13. Andrzej Łuczaj.
14. Wojciech Malesiński.
15. Józef Wiesław Murawko.
16. Wojciech Pająk.
17. Zdzisław Przełomiec.
18. Anna Ruszewska.
19. Janusz Witold Skowroński.
20. Jadwiga Mariola Szczypiń.
21. Sławomir Jan Szeszko.
22. Piotr Wasiukow.
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
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W obradach uczestniczyli:
Prezydent Miasta Suwałk, zastępca Prezydenta Miasta Suwałk, Skarbnik Miasta i Sekretarz
Miasta, naczelnicy niektórych wydziałów Urzędu Miejskiego, kierownicy inspekcji, policji
i straŜy, sołtysi, prezesi i dyrektorzy niektórych jednostek organizacyjnych, przedstawiciele
radia, telewizji i prasy.
– listy obecności stanowią załączniki nr 2 – 5 do protokołu.
Andrzej Chuchnowski poinformował, iŜ stosownie do przepisu art. 20 ust. 2 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, pierwszą sesję nowo wybranej Rady zwołuje
komisarz wyborczy na dzień przypadający w ciągu 7 dni po ogłoszeniu zbiorczych wyników
wyborów do rad na obszarze całego kraju.
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 listopada 2014 r.
o zbiorczych wynikach wyborów do rad na obszarze całego kraju, przeprowadzonych w dniu
16 listopada 2014 r. – zostało ogłoszone w Dzienniku Ustaw z dnia 24 listopada 2014 r. pod
poz. 1640.
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Suwałkach zostało Radnym przekazane wraz
z proponowanym porządkiem obrad.
Postanowienie Komisarza Wyborczego stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Zgodnie z art. 20 ust. 2c ustawy o samorządzie gminnym „Pierwszą sesję nowo
wybranej rady gminy, do czasu wyboru przewodniczącego rady, prowadzi najstarszy wiekiem
radny obecny na sesji.”
Najstarszym radnym obecnym na j I sesji był Andrzej Paweł Chuchnowski.
Ad pkt. 1
Otwarcie obrad.
Andrzej Chuchnowski, jako senior - najstarszy wiekiem radny, obecny na sesji, ogłosił otwarcie
I sesji Rady Miejskiej w Suwałkach VII kadencji.
Poprosił wszystkich o powstanie i odśpiewanie hymnu państwowego.
Po odśpiewaniu hymnu, powitał przybyłych na obrady: Macieja Henryka Romotowskiego Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Suwałkach, Czesława Renkiewicza Prezydenta Miasta Suwałk, Marka Buczyńskiego - 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 oraz naczelników wydziałów Urzędu Miejskiego.
Powitał przybyłych mieszkańców na obrady, internautów obecnych przy komputerach oraz
nowo wybranych radnych Rady Miejskiej w Suwałkach, którym pogratulował wyboru.
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Ad pkt. 2
Ślubowanie radnych.
Andrzej Chuchnowski poinformował, Ŝe 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 oraz radni, którzy uzyskali mandat w czasie
trwania kadencji, składają ślubowanie na pierwszej sesji, na której są obecni.
Odczytał 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”.
Poprosił Macieja Henryka Romotowskiego Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej
w Suwałkach o wręczenie poszczególnym radnym stosownych zaświadczeń.
Następnie wyczytywał z listy obecności nazwiska radnych w porządku alfabetycznym, a kaŜdy
z radnych składał ślubowanie poprzez wypowiedzenie słowa „ślubuję”. Niektórzy radni
dodawali zdanie „Tak mi dopomóŜ Bóg”.
Ślubowanie złoŜyli następujący radni Rady Miejskiej w Suwałkach, wypowiadając:

1. Bogdan Bezdziecki

– „Ślubuję. Tak mi dopomóŜ Bóg.”

2. Andrzej Paweł Chuchnowski

– „Ślubuję. Tak mi dopomóŜ Bóg.”

3. Zbigniew Roman De – Mezer

– „Ślubuję.”

4. Adam Gorlo

– „Ślubuję. Tak mi dopomóŜ Bóg.”

5. Grzegorz Gorlo

– „Ślubuję. Tak mi dopomóŜ Bóg.”

6. Zbysław Wojciech Grajek

– „Ślubuję.”

7. Dorota Anna Jabłońska

– „Tak mi dopomóŜ Bóg. Ślubuję.”

8. BoŜena Maria Kamińska

– „Ślubuję. Tak mi dopomóŜ Bóg.”

9. Zdzisław Koncewicz

– „Ślubuję. Tak mi dopomóŜ Bóg.”

10. Karol Korneluk

– „Ślubuję.”

11. Stanisław Kulikowski

– „Ślubuję.”

12. Łukasz Kurzyna

– „Ślubuję.”

13. Andrzej Łuczaj

– „Ślubuję. Tak mi dopomóŜ Bóg.”

14. Wojciech Malesiński

– „Ślubuję. Tak mi dopomóŜ Bóg.”

15. Józef Wiesław Murawko

– „Ślubuję.”

16. Wojciech Pająk

– „Ślubuję. Tak mi dopomóŜ Bóg.”
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17. Zdzisław Przełomiec

– „Ślubuję. Tak mi dopomóŜ Bóg.”

18. Anna Ruszewska

– „Ślubuję.”

19. Janusz Witold Skowroński

– „Ślubuję. Tak mi dopomóŜ Bóg.”

20. Jadwiga Mariola Szczypiń

– „Ślubuję. Tak mi dopomóŜ Bóg.”

21. Sławomir Jan Szeszko

– „ Ślubuję. Tak mi dopomóŜ Bóg.”

22. Piotr Wasiukow

– „Ślubuję.”

Andrzej Chuchnowski poinformował, Ŝe radny Czesław Renkiewicz złoŜył pisemne
zrzeczenie się mandatu radnego.
Maciej Henryk Romotowski poinformował, Ŝe wybory w mieście Suwałki odbyły się
z poszanowaniem demokracji i państwa prawa, nie doszło do incydentów wyborczych i nie
wpłynęły protesty wyborcze. Podziękował za pracę członkom Miejskiej Komisji Wyborczej
oraz urzędnikom za wsparcie organizacyjne i merytoryczne udzielone komisji.
Andrzej Chuchnowski stwierdził, Ŝe na 23 radnych ustawowego składu Rady ślubowanie
złoŜyło 22 radnych, a tym samym w obradach bierze udział 22 radnych, w związku z czym
istnieje wymagane quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Ad pkt. 3
Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
Proponowany prządek obrad radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o zwołaniu sesji.
Andrzej Chuchnowski poinformował, Ŝe zgodnie z art. 20 ust. 1a ustawy o samorządzie
gminnym „Rada gminy moŜe wprowadzić zmiany w porządku bezwzględną większością głosów
ustawowego składu rady.” (stanowi tę wielkość liczba 12).
Poinformował teŜ, Ŝe stosownie do zapisu § 21 Statutu Miasta Suwałk na pierwszej sesji nowo
wybrana rada dokonuje wyboru przewodniczącego rady i ustala termin wyboru
wiceprzewodniczących rady.
Wniósł o zdjęcie z porządku obrad pkt 5 dotyczącego wyboru wiceprzewodniczących Rady.
Wniosek poddał pod głosowanie.
W głosowaniu jawnym radni jednogłośnie (22 głosów „za”) wniosek przyjęli.
Zapytał, czy radni zgłaszają wnioski do porządku obrad.
Radni uwag nie zgłosili i w głosowaniu jawnym jednogłośnie (22 głosów „za”) przyjęli
następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Ślubowanie radnych.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór przewodniczącego Rady Miejskiej w Suwałkach.
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5. Zakończenie obrad.
Stwierdził, Ŝe punkty 1, 2 i 3 porządku obrad uwaŜa za zrealizowane.
Ad pkt. 4
Wybór przewodniczącego Rady Miejskiej w Suwałkach.
Andrzej Chuchnowski poinformował, Ŝe zgodnie z przepisem art. 19 ust. 1 ustawy
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”. Bezwzględna większość głosów jest to
pierwsza naturalna liczba większa od połowy głosów waŜnie oddanych.
Poprosił o zgłaszanie
w Suwałkach.

kandydatur

radnych

na

przewodniczącego

Rady

Miejskiej

Anna Ruszewska, w imieniu KKW „Z Renkiewiczem dla Suwałk” zgłosiła kandydaturę
radnego Zbigniew Romana De – Mezera.
Zbigniew Roman De – Mezer wyraził zgodę na kandydowanie.
Grzegorz Gorlo w imieniu KW ”Prawo i sprawiedliwość” zgłosił kandydaturę radnej
Jadwigi Marioli Szczypiń.
Jadwiga Mariola Szczypiń wyraziła zgodę na kandydowanie.
Andrzej Chuchnowski, wobec braku innych zgłoszeń, stwierdził zamknięcie listy kandydatów
na przewodniczącego Rady Miejskiej w Suwałkach.
Zaproponował powołanie 3–osobowej Komisji Skrutacyjnej celem przeprowadzenia
wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Suwałkach, w głosowaniu tajnym. Przypomniał,
Ŝe osoby kandydujące nie mogą wchodzić w skład Komisji Skrutacyjnej.
W głosowaniu jawnym radni jednogłośnie (22 głosów „za”) zdecydowali o powołaniu
Komisji Skrutacyjnej w 3–osobowym składzie.
Do składu Komisji zostali zgłoszeni:
1. Wojciech Pająk
2. Karol Korneluk
3. Janusz Witold Skowroński

– zgłoszony przez Stanisława Kulikowskiego,
– zgłoszony przez Józefa Wiesława Murawko,
– zgłoszony przez Grzegorza Gorlo.

Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na pracę w Komisji.
W głosowaniu jawnym (22 głosów „za”) została powołana Komisja Skrutacyjna
w następującym składzie:
1. Wojciech Pająk.
2. Karol Korneluk.
3. Janusz Witold Skowroński.
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Andrzej Chuchnowski poinformował, iŜ zgodnie z § 42 ust. 2 Statutu Miasta Suwałk
„Przeprowadzając głosowanie tajne Rada kaŜdorazowo uchwala Regulamin głosowania”
i zaproponował stosowny projekt uchwały, który został doręczony radnym przed sesją.
Do projektu uchwały radni nie wnieśli uwag.
Głosowanie nad projektem uchwały:
– 22 radnych,
- za przyjęciem głosowało
- przeciw
– 0,
- wstrzymało się od głosu
– 0.
Jednogłośnie została podjęta:
UCHWAŁA nr I/1/2014
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 1 grudnia 2014 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu głosowania wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej
w Suwałkach
− załącznik nr 7 do protokołu.
Andrzej Chuchnowski ogłosił 15–minutową przerwę w celu ukonstytuowania się Komisji
Skrutacyjnej (wyboru przewodniczącego) i przygotowania karty do głosowania.
Przerwa 15–minutowa w obradach.
Wojciech Pająk - przewodniczący Komisji Skrutacyjnej wyjaśnił, iŜ kaŜdy z radnych
otrzyma kartę do głosowania, na której znajdują się dwa nazwiska kandydatów i trzy
moŜliwości głosowania: „jestem za”, „jestem przeciw” i „wstrzymuję się od głosu”. KaŜdy
radny postawi przy wybranym przez siebie kandydacie, znak „x” w wybranej kratce.
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.
Andrzej Chuchnowski ogłosił 15–minutową przerwę w obradach celem ustalenia przez
Komisje Skrutacyjną wyników głosowania.
Przerwa 15–minutowa w obradach.
Wojciech Pająk odczytał protokół głosowania wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej
w Suwałkach, z którego wynika, iŜ na 23 radnych ustawowego składu rady w sesji
uczestniczyło 22 radnych. Minimalna liczba radnych konieczna do wyboru przewodniczącego
Rady Miejskiej to liczba 12. W wyborach przewodniczącego Rady Miejskiej w Suwałkach
zgłoszono dwóch kandydatów: radnego Zbigniewa Romana De-Mezera i radną Jadwigę
Mariolę Szczypiń. Karty do głosowania wydano 22 radnym i tyle kart wyjęto z urny.
W głosowaniu oddano 21 głosów waŜnych, 1 głos niewaŜny. Przewodniczącą Rady Miejskiej
w Suwałkach została wybrana Jadwiga Mariola Szczypiń.
– Protokół głosowania … załącznik nr 8 do protokołu.
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Andrzej Chuchnowski odczytał:
UCHWAŁĘ nr I/2/2014
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 1 grudnia 2014 r.
w sprawie stwierdzenia wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej w Suwałkach
− załącznik nr 9 do protokołu.
Andrzej Chuchnowski i Czesław Renkiewicz pogratulowali radnej Jadwidze Marioli Szczypiń
wyboru na przewodniczącą Rady Miejskiej w Suwałkach, Ŝycząc jednocześnie dobrej pracy
i współpracy z klubami radnych.
Jadwiga Mariola Szczypiń podziękowała za wybór na przewodniczącą Rady Miejskiej
w Suwałkach. Podkreśliła, Ŝe w demokracji waŜne są dobre obyczaje. Stwierdziła, Ŝe dobrym
znakiem jest wybranie przewodniczącą Rady, osoby spoza ugrupowania Prezydenta elekta.
Zaznaczyła, Ŝe jest to dobra wróŜba na przyszłość, moŜe świadczyć o dobrej współpracy
i utrzymaniu standardów demokratycznych.
Andrzej Chuchnowski przekazał, Ŝe w poczuciu dobrze spełnionego obowiązku, dziękuje
Wysokiej Radzie za współpracę, jeszcze raz pogratulował wyboru Jadwidze Marioli Szczypiń
i poprosił j o dalsze prowadzenie obrad.
Ad pkt. 5
Zakończenie obrad.
Jadwiga Mariola Szczypiń - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Suwałkach stwierdziła,
Ŝe kończąc obrady I Sesji Rady Miejskiej, serdecznie podziękuje przybyłym za uczestnictwo
w sesji oraz radnym za aktywny udział w obradach.
Zamknęła I obrady 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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