projekt
Protokół XXVII/18
z XXVII Sesji VII Kadencji Rady Gminy Raczki
odbytej w dniu 21 marca 2018 r.
Obrady XXVII Sesji Rady Gminy rozpoczęły się o godz. 900 i trwały do godz. 1050.
Miejsce obrad Gminny Ośrodek Kultury w Raczkach, Plac Kościuszki 15.
Radni obecni na sali obrad według załączonej listy obecności.
Ponadto obecni:
Wójt Gminy Raczki – Andrzej Szymulewski
Radna Powiatu Suwalskiego – Irena Gryszkiewicz
Radca Prawny – Jerzy Lewczuk
Sołtysi wsi wg załączonej listy obecności.
Pkt 1. Otwarcie sesji.
Sesję otworzył Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig:
„Otwieram XXVII Sesję Rady Gminy Raczki”.
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig przywitał zaproszonych gości, wójta, radnych, sołtysów oraz
pracowników Urzędu Gminy Raczki.
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig – Na podstawie listy obecności stwierdzam, że w obradach
bierze udział 15 radnych, w związku z tym obrady Rady Gminy są prawomocne.
Pkt 2. Przyjęcie porządku obrad.
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig – Porządek obrad został przesłany w zawiadomieniu
o zwołaniu sesji. Czy są jakieś propozycje zmiany porządku obrad?
Ponieważ nie ma uwag, to wobec tego porządek obrad jest następujący:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
4. Interpelacje i wnioski radnych.
5. Zapytania i wolne wnioski sołtysów.
6. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami.
7. Uchwała w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Raczki.
8. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy funduszu sołeckiego w
2019 roku.
9. Uchwała w sprawie podziału Gminy Raczki na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz
liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
10. Uchwała w sprawie podziału Gminy Raczki na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów,
granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
11. Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok.
12. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
13. Odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski sołtysów.
Salę opuścił Radny Grzegorz Wiszowaty.
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig – Proszę o przegłosowanie dzisiejszego porządku obrad.
W głosowaniu udział wzięło 14 radnych. Za przyjęciem porządku obrad głosowało 14 radnych.
Na salę obrad wrócił Radny Grzegorz Wiszowaty.
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Pkt 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig – Informuję, że protokół z XXVI Sesji Rady Gminy wyłożony
był do wglądu w Urzędzie Gminy pokój Nr 1, jak również projekt protokołu został udostępniony na stronie
BIP Urzędu Gminy Raczki. Do projektu protokołu nie zostały wniesione zastrzeżenia, wobec tego
proponuję przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
Do protokołu nie wniesiono dalszych zastrzeżeń. Protokół z poprzedniego posiedzenia został przyjęty
przez radnych: 14 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się”.
Pkt 4. Interpelacje i wnioski radnych.
Wiceprzewodniczący Stanisław Ostrowski – Z racji obchodzonego niedawno Dnia Sołtysa, pragnę złożyć
Paniom i Panom Sołtysom jak najlepsze życzenia, wielu sukcesów, szlachetnego zdrowia oraz aktywnej
działalności samorządowej. Wczoraj Premier Rządu Mateusz Morawiecki spotkał się z wojewodami i
poinformował, że zwiększa dotację na drogi lokalne w kraju o kwotę 500 mln. Poinformował też o tym, że
województwu podlaskiemu została przydzielona kwota dodatkowa tj. 29 mln 660 tys. W związku z tym
mam pytanie czy gmina będzie ubiegać się o te środki pieniężne na drogi lokalne?
Jeden z mieszkańców Raczek zgłosił do mnie, że biega dużo psów przy wjeździe z Raczek do Moczydeł,
tutaj po lewej stronie. Jeżdżę często rowerem i też widzę te psy. Może trzeba by było zainterweniować w
tej sprawie.
Czy może ktoś wie, dlaczego zginęła lub została usunięta część ogranicznika prędkości na drodze
niedaleko ośrodka zdrowia?
Trzeba też pomyśleć o zimie i posprzątać przydrożne rowy czy to w kierunku Dowspudy, Wiercioch czy
Moczydeł w ramach np. ,,sprzątania świata”.
Radny Wojciech Żukowski – Ja jedno mam pytanie, a może stwierdzenie dobrze by było, żeby tak
przejechać się po tych drogach żwirowych, i zobaczyć ich stan. Nic o nie dbamy. Mówiłem, żeby na
początku tej kadencji zrobić taką listę dróg, jakie mamy i po kolei je robić, naprawiać np. w pierwszej
kolejności zwrócić uwagę, gdzie jest największe natężenie ruchu, a zostało jak zazwyczaj, robimy tam,
gdzie niekoniecznie jest to potrzebne.
Radny Leszek Staniszewski – Ja w sprawie dróg, chodzi mi o łącznik Żubrynek – Chodźki przy szkole, jest
to droga powiatowa, żeby raz na jakiś czas puścić tam równiarkę, ponieważ tam jest straszna droga.
Dodatkowo wnioskuję o nawiezienie żwiru – chodzi o drogę na Koniecbór.
Następna sprawa, żeby nawieść piasku na odcinkach dróg w Koniecborze, w Rudnikach i oczywiście w
Krukówku.
Radny Piotr Słowikowski – Ja również chciałbym poruszyć temat dróg, szczególnie powiatowych. Droga z
Dowspudy w kierunku Pana Kubraka, są tam straszne krzaki, wszystko jest zmarznięte, są koleiny, może w
następnym tygodniu wszystko odpuści i można by było coś z tym zrobić. Apelowaliśmy kilkakrotnie do
Pana Starosty. Droga na Warszawę, odcinek drogi od Kuriank I do Kuriank II tak samo, zakręty są tak
niebezpieczne, widoczność jest bardzo ograniczona.
Rady Jan Olszewski – Upomnę się o rzekę Rospudę, co roku była ona sprzątana, czy w tym roku także
będzie sprzątana?
Radny Romuald Kwiatkowski – Droga łącząca Rudniki z Podwysokim i dalej do Orłowa jest drogą
powiatową, mieszkańcy zgłaszają krzaki na zakrętach oraz jedne wielkie śmietnisko od Orłowa do
Podwysokiego. Można by było też to zgłosić i tym się zająć.
Pkt 5. Zapytania i wolne wnioski sołtysów.
Sołtys Ewa Więcko – Są miejsca, gdzie trzeba posypać, pobocza są nierówne, asfalt łamie się kawałami,
może ktoś by się przejechał i zobaczył, jak to wygląda.
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Chciałabym w imieniu mieszkańców złożyć na ręce Wójta oraz Przewodniczącego Rady Gminy petycję w
sprawie przebudowy drogi gminnej nr 102397B, przebiegającą przez nasza wieś. Lista podpisów osób
popierających petycję znajduje się w załączeniu pisma.
Odcinek od nas ciągnący do lasu – są trzy doły pozapadane, a samochody ciężarowe nadal jeżdżą.
Sołtys Wojciech Żukowski – Chciałem zapytać czy gminne drogi są ubezpieczone?
Sołtys Tomasz Dziekoński – Ja również w sprawie drogi powiatowej od Żubrynka do Małych Raczek,
droga jest zaśmiecona, nie można ją przejechać a samochody jeżdżą po trawie. Jest tam wyżłobione koryto.
Sołtys Stefan Czarniecki – Czy jest możliwość serwisu kolektorów słonecznych?
Sołtys Ewelina Justyna Jasionowska-Sieńkowska – Chciałabym podziękować za wykonanie schodów do
przedszkola, na schodach są przymocowane maty gumowe. Dziękuję bardzo za interwencję.
Pkt 6. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami.
Nie wniesiono zapytań, uwag do tego punktu.
Załącznik Nr 1. – Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami.
Pkt 7. Uchwała w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Raczki.
Pracownik Gminy Raczki Bogusław Konieczny – Omówił program i przedstawił sytuację będącą na
terenie gminy, koszty związane z utrzymaniem bezdomnych zwierząt.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej i Budżetu Piotr Słowikowski – Opinia naszej
Komisji jest pozytywna.
Przewodniczący Komisji Infrastruktury Wiejskiej, Ochrony Środowiska Rolnictwa i Turystyki Jarosław
Szyłak – Opinia naszej Komisji jest pozytywna.
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig – Poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W głosowaniu wzięło udział 15 radnych.
Wynik głosowania:
- „za” – 15
- „przeciw” – - „wstrzymującymi” – Stwierdzam, że w głosowaniu wzięło udział 15 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych.
W związku z tym stwierdzam, że uchwała została przyjęta 15 głosami „za”.
Załącznik Nr 2. – Uchwała Nr XXVII/208/18.
Pkt 8. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy funduszu sołeckiego
w 2019 roku.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej i Budżetu Piotr Słowikowski – Opinia naszej
Komisji jest pozytywna.
Przewodniczący Komisji Infrastruktury Wiejskiej, Ochrony Środowiska Rolnictwa i Turystyki Jarosław
Szyłak – Opinia naszej Komisji jest pozytywna.
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig – Poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W głosowaniu wzięło udział 15 radnych.
Wynik głosowania:
- „za” – 15
- „przeciw” – - „wstrzymującymi” – 3
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Stwierdzam, że w głosowaniu wzięło udział 15 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. W
związku z tym stwierdzam, że uchwała została przyjęta 15 głosami „za”.
Załącznik Nr 3. – Uchwała Nr XXVII/209/18.
Ogłoszono 10 minutową przerwę.
Po przerwie.
Pkt. 9. Uchwała w sprawie podziału Gminy Raczki na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i
numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej i Budżetu Piotr Słowikowski – Opinia naszej
Komisji jest pozytywna.
Przewodniczący Komisji Infrastruktury Wiejskiej, Ochrony Środowiska Rolnictwa i Turystyki Jarosław
Szyłak – Opinia naszej Komisji jest pozytywna.
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig – Poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W głosowaniu wzięło udział 15 radnych.
Wynik głosowania:
- „za” – 15
- „przeciw” – - „wstrzymującymi” – Stwierdzam, że w głosowaniu wzięło udział 15 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. W
związku z tym stwierdzam, że uchwała została przyjęta 15 głosami „za”.
Załącznik Nr 4. – Uchwała Nr XXVII/210/18.
Pkt 10. Uchwała w sprawie podziału Gminy Raczki na stałe obwody głosowania, ustalenia ich
numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
Salę opuścił Radny Leszek Staniszewski i Radna Ewa Ostapowicz.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej i Budżetu Piotr Słowikowski – Komisja Oświaty,
Pomocy Społecznej i Budżetu projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie
Przewodniczący Komisji Infrastruktury Wiejskiej, Ochrony Środowiska Rolnictwa i Turystyki Jarosław
Szyłak – Opinia naszej Komisji jest pozytywna.
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig – Poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W głosowaniu wzięło udział 13 radnych.
Wynik głosowania:
- „za” – 13
- „przeciw” – - „wstrzymującymi” – Stwierdzam, że w głosowaniu wzięło udział 13 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych.
W związku z tym stwierdzam, że uchwała została przyjęta 13 głosami „za”.
Załącznik Nr 5. – Uchwała Nr XXVII/211/18.
Pkt 11. Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok.
Skarbnik Gminy Agnieszka Grzędzińska – Przedstawiła propozycję zmian zarówno po stronie dochodów,
jak i wydatków, które związane są z realizowanymi zadaniami na terenie gminy. Zmiany w budżecie nie są
zbyt duże. Wszystko zostało uwzględnione w projekcie uchwały. i dodatkowo omówione na posiedzeniach
komisji.
Radny Wojciech Żukowski – Co się stało, że podatek od środków transportowych uległ zmniejszeniu o 26
tys. zł.
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Skarbnik Gminy Raczki Agnieszka Grzędzińska – Zostało mniej pojazdów zadeklarowanych do podatku
od środków transportowych przez firmy, które wcześniej prowadziły działalność na terenie naszej gminy.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej i Budżetu Piotr Słowikowski – Komisja Oświaty,
Pomocy Społecznej i Budżetu projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie
Przewodniczący Komisji Infrastruktury Wiejskiej, Ochrony Środowiska Rolnictwa i Turystyki Jarosław
Szyłak – Opinia naszej Komisji jest pozytywna.
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig – Poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W głosowaniu wzięło udział 13 radnych.
Wynik głosowania:
- „za” – 12
- „przeciw” – 1
- „wstrzymującymi” – Stwierdzam, że w głosowaniu wzięło udział 13 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych,
przeciw głosował 1 radny, wstrzymujących od głosowania nie było.
W związku z tym stwierdzam, że uchwała została przyjęta 12 głosami „za”.
Załącznik Nr 6. – Uchwała Nr XXVII/212/18.
Pkt 12. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
Wójt Gminy Raczki Andrzej Szymulewski – Będę się starł o środki na budowę oraz przebudowę dróg na
terenie naszej Gminy. Zobaczymy na jakich zasadach będą te środki przydzielane poszczególnym gminom.
Trzeba podkreślić, iż są to pieniądze zewnętrze i każda kwota jest dla naszej społeczności dobra.
Wójt Gminy Raczki Andrzej Szymulewski – Jeżeli chodzi o psy to sądzę, że szczeniaki zostaną rozdane
ludziom, bo słyszałem że jest zainteresowanie, a suki skierowane zostaną do schroniska bądź w
wysterylizowane.
Wójt Gminy Raczki Andrzej Szymulewski – Ktoś zamaskowany odkręcił kawał ogranicznika na tym
odcinku drogi i zabrał ze sobą, jest to około 30 cm. Postaram się uzupełnić tą część, zostanie to
naprawione i ponownie zamontowane.
Wójt Gminy Raczki Andrzej Szymulewski – Rowy przydrożne zostaną posprzątane, a czyszczenie rzeki
Rospudy odbędzie się w porozumieniu z GOK na zasadzie sprzątania świata. Ponadto zaangażujemy
szkoły, żeby taką akcję przeprowadzić.
Wójt Gminy Raczki Andrzej Szymulewski – Jeżeli chodzi ogólnie o drogi powiatowe i kwestie z nimi
związane poruszone na dzisiejszej sesji - ja te drogi spiszę i na najbliższej sesji rady powiatu postaram się
przedstawić, poruszyć kwestię tych dróg w wolnych wnioskach.
Wójt Gminy Raczki Andrzej Szymulewski – W sprawie krzaków i śmieci też poruszę ten temat i tym się
zajmę.
Wójt Gminy Raczki Andrzej Szymulewski – Odnośnie przedstawionej w dniu dzisiejszym petycji
przedyskutuję sprawę z Panią Sołtys, uważam też, że trzeba także zrobić spotkanie z mieszkańcami
Kuriank Drugich. Sprawa łamania się asfaltu – też na to spojrzymy.
Wójt Gminy Raczki Andrzej Szymulewski – Drogi gminne są ubezpieczone.
Pkt 13. Odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski sołtysów.
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig – Porządek sesji został wyczerpany. Informuję, że protokół
z dzisiejszej sesji sporządzony i wyłożony do publicznego wglądu na 3 dni przed terminem kolejnej sesji
w pokoju Nr 1 w Urzędzie Gminy Raczki oraz zostanie opublikowany na stronie internetowej Urzędu
Gminy Raczki.
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Dziękuję radnym, pracownikom urzędu gminy, sołtysom, osobom zaproszonym za udział w obradach
Rady.
„Zamykam XXVII Sesję Rady Gminy Raczki”.
Protokołowała
Emilia Tertel
Przewodniczący Rady
Lech Ludwig
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