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Protokół XXIX/18
z XXIX Sesji VII Kadencji Rady Gminy Raczki
odbytej w dniu 8 czerwca 2018 r.
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Obrady XXIX Sesji Rady Gminy rozpoczęły się o godz. 1000 i trwały do godz. 1150.
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
Delegat Podlaskiej Izby Rolniczej – Andrzej Ostrowski
Radca Prawny – Jerzy Lewczuk
Sekretarz Gminy – Andrzej Czuper
Skarbnik Gminy – Agnieszka Grzędzińska
Kierownik ZGKiM w Raczkach – Mirosław Wądołowski
Pracownik UG – Jadwiga Szymulewska
Sołtysi wsi wg załączonej listy obecności.
Pkt 1. Otwarcie sesji.
Sesję otworzył Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig:
„Otwieram XXIX Sesję Rady Gminy Raczki”.
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig przywitał zaproszonych gości, wójta, radnych, sołtysów,
mieszkańców gminy Raczki, pracowników Urzędu Gminy Raczki, Radcę Prawnego Pana Jerzego
Lewczuka.
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 z dnia 16.05.2018 roku zawierał 19 punktów. Każdy z Państwa otrzymał w materiałach
dodatkowo jeszcze jeden projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody
i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Raczki wobec powyższego proponuję na wniosek Wójta
wprowadzić do dzisiejszego porządku obrad w pkt 8 w/w projekt uchwały.
Czy są jakieś inne propozycje zmian odnośnie porządku obrad?
Na sali obrad nie było obecnych 3 radnych.: Słowikowskiego, Gaździńskiego, Kwiatkowskiego.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wprowadzenie proponowanej zmiany do porządku obrad.
Udział w głosowaniu wzięło 12 radnych. Za przyjęciem proponowanych zmian głosowało 12 radnych.
Proponowane zmiany do porządku obrad zostały przyjęte jednogłośnie 12 głosami „za”.
Po wprowadzeniu zmian, 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. Informacja Wójta o zgłoszonych żądaniach i wydanych decyzjach, związanych z uchwaleniem planu
miejscowego.
8. Uchwała w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na
terenie Gminy Raczki.
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9. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przeniesienia własności nieruchomości na rzecz
Skarbu Państwa.
10. Uchwała w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na
terenie gminy Raczki.
11. Uchwała w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych na
terenie gminy Raczki.
12. Uchwała w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Raczki miejsc sprzedaży i podawania
napojów alkoholowych.
13. Uchwała w sprawie opinii projektu dotyczącego podziału Powiatu Suwalskiego na okręgi wyborcze,
ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
14. Uchwała w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki
przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy,
szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny
doraźnych zastępstw, a także kryteria i tryb przyznawania i wypłacania nagród ze specjalnego
funduszu nagród dla nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Raczki.
15. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Raczki za rok 2017
i sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Raczki za 2017 rok:
- przedstawienie sprawozdań,
- przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w sprawie wyrażenia opinii
o przedłożonym przez Wójta Gminy Raczki sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 rok,
- przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Raczki w sprawie sprawozdań,
- głosowanie nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Raczki za rok
2017 i sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Raczki za 2017 rok.
16. Uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Raczki absolutorium z tytułu wykonania budżetu
Gminy Raczki za 2017 rok:
- przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Raczki o udzielenie absolutorium
Wójtowi Gminy Raczki za rok 2017,
- przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w sprawie wyrażenia opinii
o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Raczki wniosku w sprawie udzielenia
Wójtowi Gminy absolutorium za 2017 rok,
- głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Raczki absolutorium z tytułu
wykonania budżetu Gminy Raczki za 2017 rok.
17. Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Raczki.
18. Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.
19. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
20. Odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski sołtysów.
Pkt 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
Na salę obrad powróciło dwóch radnych: Słowikowski, Gaździński.
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig – Informuję, że protokół z XXVIII 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. W głosowaniu udział wzięło 14 radnych. Protokół
z poprzedniego posiedzenia został przyjęty przez radnych: 13 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym
się”.
Pkt 4. Interpelacje i wnioski radnych.
Na salę obrad powrócił radny: Kwiatkowski.
Wiceprzewodniczący Rady Stanisław Ostrowski – Wywieszone chorągiewki z okazji świąt majowych
wisiały długo, przez co zrobiły się już szare. W związku z tym proponuję, aby zostały wyprane na następną
uroczystość, na którą będą wywieszane na terenie Raczek.
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W wyniku braku koszenia poboczy dróg powiatowych i gminnych są znaczne utrudnienia w poruszaniu się
po tych drogach.
Wiceprzewodniczący Rady Mirosław Sewastynowicz – Być może będziemy rozmawiać o sprawach wody
na okręgu Józefowo, Bakaniuk, Franciszkowo. Proszę o wyjaśnienie i rozwiązanie problemu braku wody.
Radna Ewa Ostapowicz – Chodzi mi o stadion, a dokładnie o odświeżenie ogrodzenia stadionu. Rodzice
dzieci tam grających mogliby go pomalować, tylko należałoby kupić farbę, pędzle. Mam prośbę do Pana
Wójta, aby znalazły się pieniądze na instrumenty dla Orkiestry, bo jest dużo młodzieży, która chce uczyć
się grać, ale nie mają na czym.
Radny Leszek Staniszewski – Pierwsze pytanie, żeby numery: Koniecbór, Rudniki numery do domów
uporządkować. Przykładowo do mieszkańca z Koniecboru, który prężnie działa jest trudno trafić, bo jego
gospodarstwo leży w oddali niż usytuowana jest wieś.
Wójt Gminy Raczki – Znaki są już zamówione.
Radny Leszek Staniszewski – Druga sprawa, mieszkaniec Józefowa interweniował, żeby chociażby raz na
kwartał, na pół roku, był prowadzony odbiór śmieci wielkogabarytowych przez Zakład do PSZOK.
W Rudnikach jest już asfalt zrobiony, to może wykonać oświetlenie dla tych mieszkańców.
Wprawdzie będzie realizowana droga na Krukówku, żeby wnioskować do Zarządcy drogi, aby poprawił
odcinek drogi równiarką i trochę żwiru od szkoły do Chodźk.
Radny Wojciech Żukowski – Na drogach żwirowych wybija się tzw. tarka, że miejscami jest nie do
wytrzymania.
Dostałem pismo z powiatu, bo na ostatniej sesji pytałem, co będzie z drogą miedzy Małymi Raczkami a
Wierciochami, to prawdopodobnie nasza gmina partycypowała w tych poboczach. Powiat mi odpisał taką
sprawę, że podczas przeglądu poboczy drogi powiatowej nie stwierdzono uszkodzeń wynikających z winy
wykonawcy. Jednakże stan ich uległ pogorszeniu w trakcie użytkowania, tzn. jest taki sam, jaki był przed
podsypaniem poboczy.
Pojawia się na stronie internetowej informacja w dniu 28 maja br. Urząd Gminy w tym dniu od godziny
14:30 nie będzie dostępny obywatelom. Uważam, że tego typu informacje powinny pojawiać się na kilka
dni wcześniej.
Co będzie z odpadami takimi jak opony itp. odpadami, bo nie można tego już zostawiać w miejscach
wymiany opon, bo żądają opłaty za utylizację tych opon? Czy będzie można oddawać ich do PSZOK
Zauważyłem już, że coraz więcej tego typu odpadów pozostawianych jest w lasach, przydrożnych rowach.
Kolejna sprawa dotyczy zgłaszania awarii solarów. Uważam, że właściciel solarów, czyli Gmina powinna
zrobić w ramach gwarancji przegląd wszystkich instalacji solarnych. Dobrze byłoby też skontrolować, czy
użytkownicy dobrze użytkują, czy wykonane były odpowiednio serwisy tych urządzeń, aby później po
przejęciu przez mieszkańców solarów, nie było pretensji do Gminy.
Co z gazyfikacją, bo wiem, że wieś Małe Raczki wypadły z tego? Dlaczego?
Czy Gmina dostała informacje dotyczące z przebiegu Rail Baltica, bo słyszałem, że są znów jakieś
podchody do rozbiórki kolejnych przejazdów kolejowych? Rolnicy, znów będą mieli problemy z dojazdem
do pól, posesji, itp. utrudnień.
Jeżeli będzie gaz czy będzie rozprowadzany po drogach gminnych czy po gruntach?
Radny Grzegorz Wiszowaty – Chodzi o bezpieczeństwo osób w okolicy szkoły tj. na ul. Sportowej do
Zielonej. Należałoby tam umieścić próg zwalniający, ponieważ często tam niektórzy kierowcy nie
przestrzegają ograniczeń prędkości.
Pkt 5. Zapytania i wolne wnioski sołtysów.
Sołtys Małgorzata Rutkowska – Mam propozycję w związku z suszą dla tych sołectw, które nie mają
planów, czy rozpoczętych inwestycji w ramach funduszu sołeckiego, aby pieniądze przekazali na
wybudowanie studni.
Wójt Gminy Raczki Andrzej Szymulewski – Mamy już wybudowaną studnię, która będzie oddana w ciągu
jeszcze tego miesiąca. Tam będzie pobór wody do 60 m3, czyli jedna czy 2 pompy nie działają, bo nie ma
wystarczającej ilości wody. Po uruchomieniu tejże studni ilość wody zwiększy się o 1/3. Na razie
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poczekajmy na efekty tejże inwestycji. Próbki wody do Sanepidu pobrane zostaną w poniedziałek. I
najdalej za trzy tygodnie będziemy wiedzieli konkretnie jak będzie wyglądała sytuacja z wodą.
Rozmawiałem już z Kierownikiem ZGKiM i miejscowości Bakaniuk, Józefowo i Franciszkowo zasilane
będą inaczej. Mam nadzieję, że w wyniku tego sytuacja z poborem poprawi się w Korytkach, Wysokim i
Raczkach. Na dzień dzisiejszy stwierdzić muszę, że pobór wody z naszego ujęcia jest zwiększony
trzykrotnie, ale też nie zapewni to w stu procentach naszych potrzeb. Okoliczne gminy też w wyniku suszy
mają problem, ale uwaga Pani Sołtys jest słuszna, jednakże poczekajmy na efekty uruchomienia nowej
studni.
Sołtys Ewa Bokuniewicz – Chciałabym odnieść się do sprawy poruszonej przez naszego Radnego i Sołtysa
Małych Raczek Pana Żukowskiego dotyczącej poboczy od Raczek do Wiercioch. Starosta stwierdził, że nie
ma możliwości wylania nowego asfaltu na tym odcinku. Ostatnio przejeżdżałam przez dość duży rejon
Polski i jest zastosowanie takie, że jest wąski asfalt i do niego są dolane same pobocza. Uważam, że byłoby
to najlepszym rozwiązaniem tego problemu.
Wójt Gminy Raczki Andrzej Szymulewski – Sami Państwo widzicie, że ta droga wymaga nowej nalewki.
Jeżeli byłaby ona zrobiona i te pobocza, to wtedy miałoby sens.
Sołtys Jolanta Kochańska – Mieszkańcy Dowspudy zgłaszają, że na żwirownię na terenach Starostwa
wywożone są śmieci, należałoby w tej sprawie zainterweniować.
Wójt Gminy Raczki Andrzej Szymulewski – Tak wiem o tym fakcie, już poleciłem pracownikowi o
zmonitorowanie sprawy. Zostało, również wystosowane pismo do właściciela terenu, w jakim celu i kto
przywiózł te gruzy i odpady budowlane. Będziemy tę sprawę monitorować.
Sołtys Ewelina Jasionowska-Sieńkowska – Chodzi o usuwanie zarastających drogę krzaków na odcinku
Sucha Wieś – Wysokie. Czy rolnicy mają sami we własnym zakresie je usuwać?
Radny Jarosław Szyłak – Tak, Starostwo informowało, że nie mają wystarczających możliwości ich
usunąć, więc rolnicy mogą sami je wyciąć.
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. Informacja Wójta o zgłoszonych żądaniach i wydanych decyzjach, związanych z uchwaleniem
planu miejscowego.
Nie wniesiono zapytań, uwag do tego punktu.
Załącznik Nr 2. - Informacja Wójta o zgłoszonych żądaniach i wydanych decyzjach, związanych
z uchwaleniem planu miejscowego.
Pkt 8. Uchwała w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania
ścieków na terenie Gminy Raczki.
Kierownik ZGKiM Mirosław Wądołowski – Przedstawiony projekt Regulaminu dostarczania wody
i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Raczki jest analogiczny do obowiązującego, a został on
wyłącznie dostosowany do obowiązujących przepisów prawa.
Odnośnie sytuacji dotyczącej stanu wody w wodociągu, to cały czas staramy się, aby zwiększyć pobór
wody, ale nie jesteśmy w stanie utrzymać ciśnienia w sieci, gdy odbiorców naraz korzystających w danej
chwili jest bardzo dużo. Urządzenia chodzą na maksymalnych obrotach i normy poboru są przekroczone
kilkunastokrotnie, ale i tak najgorzej mają odbiorcy w Korytkach, Witówce, Wronowie. Czekamy na
zakończenie budowy studni, co poprawi sytuację z wodą.
Radny Wojciech Żukowski – Czy nie można byłoby awaryjnie zasilić te miejscowości z Pruski Małej, a
różnicę w cenie by Gmina pokryła?
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Kierownik ZGKiM Mirosław Wądołowski – Nie chodzi o cenę, ale niestety właściciele ujęć, czy to w
Prusce, czy Suwałk nie zgodzili się, bo też mają problem z poborem wody. Myślę, że uda się nam w
przeciągu dwóch tygodni zacząć korzystać z naszej nowej studni.
Wójt Gminy Raczki Andrzej Szymulewski – W przyszłym roku będzie mogła każda gmina pozyskać
środki na modernizację sieci wodociągowej. Prosiłem już Kierownika ZGKiM, aby wstępnie z planistą
przeanalizował stan, rozłożenie sieci wodociągowej, by móc zaplanować, czy to nową studnię, czy
przepompownię, aby zapewnić bezpieczny pobór wody.
Radny Wojciech Żukowski – Może należałoby podnieść cenę za wodę, wtedy wszyscy będą ją oszczędzać.
W Regulaminie w § 3 pkt 3 jest następujący zapis „zapewnić ciągłość dostaw wody, z zastrzeżeniem
uzasadnionych wyjątków określonych w niniejszym Regulaminie”, nie znalazłem o jakie wyjątki chodzi,
oprócz tego, że odbiorca nie zapłaci. Znalazłem tylko zapis, że w § 14 ust. 5 Dostawca usług ma prawo
ograniczyć lub wstrzymać świadczenie usług tylko z ważnych powodów, w szczególności, jeżeli jest to
uzasadnione potrzebą ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, środowiska naturalnego, potrzebami
przeciwpożarowymi, a także przyczynami technicznymi.(...) Niniejszy zapis można różnie interpretować?
Kierownik ZGKiM Mirosław Wądołowski – Zastosowane zapisy w Regulaminie są ogólne, ponieważ nie
jesteśmy w stanie wszystkich przypadków jakie mogą wystąpić szczegółowo opisać. Zawarliśmy
podstawowe ramy działania w tym zakresie.
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 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 3. – Uchwała Nr XXIX/220/18.
Pkt 9. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przeniesienia własności nieruchomości na
rzecz Skarbu Państwa.
Wójt Gminy Raczki Andrzej Szymulewski – Szanowni Państwo, dwa dni temu podpisałem umowę z
Komendantem Wojewódzkiej Policji na przekazanie gminnej działki znajdującej się przy Ośrodku
Zdrowia, a część działki przekazuje Nadleśnictwo z przeznaczeniem pod budowę nowego Posterunku
Policji. W przedstawionym projekcie uchwały chodzi o budynek po Posterunku Policji, który został
wcześniej przez nas przejęty, mógł być wykorzystany wyłącznie na cele bezpieczeństwa lub pomocy
społecznej. Uważam, że remont tego budynku przewyższa jego wartość i stąd jest moja propozycja
przekazania go dla Starostwa.
Radny Wojciech Żukowski – Co będzie jak Rada nie zgodzi się na przekazanie tego budynku?
Wójt Gminy Raczki Andrzej Szymulewski – Nic, będzie on należał do Gminy.
Radny Leszek Staniszewski – Co z wykorzystaniem tego budynku na przedszkole, bo była osoba
zainteresowana jego wynajmem?
Wójt Gminy Raczki Andrzej Szymulewski – Tak, były takie osoby zainteresowane, ale pod warunkiem, że
my ten budynek wyremontujemy i dostosujemy do potrzeb żłobka. Koszt tego wyniósłby ok. 600 tys. zł.
Uważam, że nikt z Radnych nie zgodziłby się przekazać ten budynek osobie fizycznej.
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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 XXIX/221/18.
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig – Udzielam głosu Panu Andrzejowi Ostrowskiemu Delegatowi
Podlaskiej Izby Rolniczej.
Delegat Podlaskiej Izby Rolniczej Andrzej Ostrowski – Sprawa suszy, jaka dotknęła rolników została już
skierowana do służb wojewody odpowiedzialnych za sprawy rolnictwa oraz do ministra rolnictwa. Na
dniach zostaną powołane komisje ds. szacowania szkód. Mają zostać przyjęte takie rozwiązania, aby
usprawnić szacowanie szkód. Generalnie ma to być pomoc w formie kredytów preferencyjnych, ulg
w podatkach lub pomocy de minimis. W przyszłym tygodniu odbędzie się posiedzenie Powiatowej Rady
Rolniczej. Pan Wójt wystąpił już w tej sprawie do Wojewody i jeżeli będzie powoływana komisja, to
wyznaczy pracowników i będzie, również oddelegowany pracownik ODR. Na pewno będzie rolnikom
przekazana stosowana informacja.
Salę obrad opuścili radni: Gaździński, Sewastynowicz.
Pkt 10. Uchwała w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych na terenie gminy Raczki.
Sekretarz Gminy Andrzej Czuper – Proszę Państwa ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi nakłada na Radę uchwalenie nowych uchwał, obowiązujące wygasają w sierpniu br. dlatego
przedstawiamy pakiet trzech nowych uchwał Państwu do uchwalenia. Zakres i przedmiot został
szczegółowo omówiony na Komisjach Rady, jak również projekty były przesłane do konsultacji
Sołectwom, których zakres działania obejmuje.
Radny Wojciech Żukowski – Generalnie zezwolenia sprzedaży obowiązują w każdym Sołectwie?
Sekretarz Gminy Andrzej Czuper – Tak, w uchwale zostało to szczegółowo określone.
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”.
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Załącznik Nr 5. – Uchwała Nr XXIX/222/18.

PROJEKT

Na salę obrad powrócili radni: Gaździński, Sewastynowicz.
Pkt 11. Uchwała w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych
na terenie gminy Raczki.
Sekretarz Gminy Andrzej Czuper – W noweli tej ustawy powstał zapis, że Gmina powinna określić w
drodze uchwały, gdzie w miejscach publicznych alkohol można spożywać. W przedstawionym projekcie
uchwały zostały wskazane miejsca, gdzie w przypadku organizowania imprez przez Gminę Raczki będzie
można spożywać alkohol.
Radny Grzegorz Wiszowaty – Mam pytanie, bo w uchwale mowa jest o imprezach organizowanych lub
współorganizowanych przez Gminę Raczki, a co w przypadku, kiedy jest organizowana impreza przez
Sołectwo w świetlicy?
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig – Sołectwo jest jednostką pomocniczą Gminy, to może
organizować imprezy ze spożyciem alkoholu.
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 15 radnych.
Wynik głosowania:
- „za” – 14
- „przeciw” – - „wstrzymującymi” – 1
Stwierdzam, że w głosowaniu wzięło udział 15 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, od
głosu wstrzymał się 1 radny.
W związku z tym stwierdzam, że uchwała została przyjęta 14 głosami „za”.
Załącznik Nr 6. – Uchwała Nr XXIX/223/18.
Pkt 12. Uchwała w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Raczki miejsc sprzedaży i
podawania napojów alkoholowych.
Salę obrad opuściła radna: Ostapowicz.
Sekretarz Gminy Andrzej Czuper – W sierpniu traci moc niniejsza uchwała, W związku z powyższym
przedstawiony został Państwu projekt uchwały, który został dostosowany do obowiązujących przepisów
prawa i zawiera analogiczną treść do obowiązującej uchwały.
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 14 radnych.
Wynik głosowania:
- „za” – 14
- „przeciw” – - „wstrzymującymi” – Stwierdzam, że w głosowaniu wzięło udział 14 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych.
W związku z tym stwierdzam, że uchwała została przyjęta 14 głosami „za”.
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Załącznik Nr 7. – Uchwała Nr XXIX/224/18.

PROJEKT

Na salę obrad powróciła radna: Ostapowicz.
Pkt 13. Uchwała w sprawie opinii projektu dotyczącego podziału Powiatu Suwalskiego na okręgi
wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
wyborczym.
Sekretarz Gminy Andrzej Czuper – Proszę Państwa, Zarząd Powiatu w Suwałkach zwrócił się do
Przewodniczącego Rady Gminy Raczki odnośnie wyrażenia opinii projektu uchwały dotyczącego podziału
Powiatu Suwalskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych
w każdym okręgu wyborczym. W związku z tym, że ubyło nam trochę mieszkańców i nie możemy mieć
już trzech radnych, bo norma przedstawicielstwa wynosi 2.434, tj. 7.800 osób. Dlatego Zarząd Powiatu w
projekcie tej uchwały okręg wyborczy nr 2 połączył w kształcie Gmin: Bakałarzewo, Filipów, Raczki i w
okręgu jest liczba wybieranych radnych 6.
Radny Wojciech Żukowski – Jakie skutki prawne, jeżeli wyrazimy negatywną opinię?
Sekretarz Gminy Andrzej Czuper – Żadne, jest to tylko opinia.
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 15 radnych.
Wynik głosowania:
- „za” – 14
- „przeciw” – 1
- „wstrzymującymi” – Stwierdzam, że w głosowaniu wzięło udział 14 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych,
przeciw uchwale głosował 1 radny.
W związku z tym stwierdzam, że uchwała została przyjęta 14 głosami „za”.
Załącznik Nr 8. – Uchwała Nr XXIX/225/18.
Pkt. 14. Uchwała w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki
przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy,
szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny
doraźnych zastępstw, a także kryteria i tryb przyznawania i wypłacania nagród ze specjalnego
funduszu nagród dla nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Raczki.
Pracownik UG Jadwiga Szymulewska – Proszę Państwa, w związku z nowelizacją ustawy Karta
Nauczyciela oraz ustawy o finansowaniu zadań oświatowych przedstawiony projekt uchwały został
dostosowany do obowiązujących przepisów reformy oświatowej i poddany zaopiniowaniu przez związki
zawodowe. Przepisy określone w Regulaminie obowiązywać będą od 1 września 2018 r.
Wójt Gminy Raczki Andrzej Szymulewski – Proszę Państwa, żeby uchwalić ten regulamin musi być
konsultowany ze związkami zawodowymi, to uczyniłem. Wniesiona została przez przedstawicielstwo
związków jedna uwaga dotycząca wychowawstwa klasy, tj. moja propozycja była na poziomie 80 zł, ale
doszliśmy do porozumienia i zostało to ustalone na poziomie 85 zł.
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.
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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 9. – Uchwała Nr XXIX/226/18.
Ogłoszono 10 minutową przerwę.
Po przerwie.
Pkt 15. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Raczki za rok 2017
i sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Raczki za 2017 rok.
Skarbnik Gminy Raczki Agnieszka Grzędzińska przedstawiła i omówiła Radzie Gminy Raczki
sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdanie roczne z wykonania planu
finansowego instytucji kultury, dla których organem założycielskim jest Gmina Raczki za 2017 rok
i informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym z przebiegu realizacji
przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych przekazane w drodze
Zarządzenia Nr 324/18 Wójta Gminy Raczki z dnia 22 marca 2018 r.
Załącznik Nr 10. – Zarządzenie Nr 324/18.
Skarbnik Gminy Raczki Agnieszka Grzędzińska przedstawiła i omówiła Radzie Gminy Raczki
sprawozdanie finansowe Gminy Raczki za 2017 r. przekazane w drodze Zarządzenia Nr 330/18 Wójta
Gminy Raczki z dnia 10 kwietnia 2018 r.
Załącznik Nr 11. – Zarządzenie Nr 330/18.
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig zapoznał z treścią Uchwały Nr V-00321-20/18 Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 17 kwietnia 2018 roku w sprawie
wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Raczki sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017
rok.
Załącznik Nr 12. – Uchwała Nr V-00321-20/18.
Skarbnik Gminy Raczki Agnieszka Grzędzińska przedstawiła informację o stanie mienia Gminy Raczki,
która stanowi Załącznik Nr 15 do Zarządzenia Nr 324/18 Wójta Gminy Raczki z dnia 22 marca 2018 r.
Załącznik Nr 13. – Opinia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Raczki w sprawie sprawozdania
finansowego Gminy Raczki za 2017 rok i sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
Gminy Raczki za 2017 rok.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Grzegorz Wiszowaty zapoznał z treścią opinii Komisji Rewizyjnej
w sprawie: sprawozdania finansowego Gminy Raczki za 2017 r., sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu gminy Raczki oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury, dla
których organem założycielskim jest Gmina za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego
Gminy Raczki za 2017 rok.
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig zapoznał z treścią projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego Gminy Raczki za rok 2017 oraz sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
Gminy Raczki za 2017 rok.
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.
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Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig – Poddał projekt uchwały pod głosowanie.

PROJEKT

W głosowaniu wzięło udział 15 radnych.
Wynik głosowania:
- „za” – 14
- „przeciw” – 1
- „wstrzymującymi” – Stwierdzam, że w głosowaniu wzięło udział 14 radnych, za udzieleniem absolutorium głosowało 14
radnych, przeciw głosował 1 radny.
W związku z tym stwierdzam, że Rada Gminy Raczki przyjęła uchwałę 14 głosami „za”.
Załącznik Nr 14. – Uchwała Nr XXIX/227/18.
Pkt 16. Uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Raczki absolutorium z tytułu wykonania
budżetu Gminy Raczki za 2017 rok.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Grzegorz Wiszowaty zapoznał z treścią wniosku Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy Raczki o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Raczki.
Załącznik Nr 15. – Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Raczki o udzielenie
Wójtowi Gminy Raczki absolutorium za 2017 rok.
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig zapoznał Radnych Gminy Raczki z treścią Uchwały Nr
V-00322-18/18 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 17 maja
2018 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Raczki
wniosku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium za 2017 rok.
Załącznik Nr 16. – Uchwała Nr V-00322-18/18.
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig zapoznał z treścią projektu uchwały w sprawie udzielenia
Wójtowi Gminy Raczki absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok i poddał pod głosowanie
wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Raczki w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
Raczki.
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” – 14
- „przeciw” – 1
- „wstrzymującymi” – Stwierdzam, że w głosowaniu wzięło udział 14 radnych, za udzieleniem absolutorium głosowało 14
radnych, przeciw głosował 1 radny.
W związku z tym stwierdzam, że Rada Gminy Raczki 14 głosami „za” udzieliła Wójtowi Gminy Raczki
absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Raczki za 2017 rok, podejmując odnośną uchwałę.
Załącznik Nr 17. – Uchwała Nr XXIX/228/18.
Wójt Gminy Raczki Andrzej Szymulewski – Podziękował za udzielenie absolutorium. Podsumował 3,5
letnią kadencję i zarazem współpracę z Radą Gminy, Sołtysami, z Powiatem Suwalskim i organami
wyższego szczebla na poziomie województwa.
Pkt 17. Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Raczki.
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Przewodniczący Rady Lech Ludwig – Proszę Państwa przedstawiony projekt uchwały dotyczy regulacji
obowiązującego wynagrodzenia Wójta. Z dniem 1 lipca 2018 r. wchodzi w życie rozporządzenie o
obniżeniu wynagrodzenia zasadniczego wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Uważam, że nie należy
pokrzywdzić, lecz docenić ten wkład włożony w pracę i zaangażowanie dla naszej gminy, który jest
widoczny. Został przygotowany projekt uchwały zmieniający faktycznie w § 1 wynagrodzenie zasadnicze
w kwocie 4.700 zł, dodatek funkcyjny w kwocie 1.900 zł i dodatek specjalny w wysokości 40 %
wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego w kwocie 2.600 zł. De facto, wynagrodzenie jest
tożsame z obecnym wynagrodzeniem, jakie Wójt otrzymuje.
Radny Witold Wysocki – Dlaczego, na wyświetlonym projekcie widnieje zapis, że uchwała wchodzi w
życie od 1 lipca 2018 r, a my w materiałach mamy, że od 2019 r?
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig – Podczas opracowywania projektu uchwały zakradł się
wspomniany przez Pana Radnego błąd w dacie wejścia w życie. Jednakże podczas posiedzenia Komisji
miały być Radnym wymienione egzemplarze na właściwe. W związku z zaistniałą sytuacją przepraszam i
wyjaśniam, że uchwała wchodzi w życie od 1 lipca 2018 r.
Radny Wojciech Żukowski – Panie Przewodniczący, uważam, że jeżeli Panu Wójtowi należy się
podwyżka, to trzeba byłoby to przyjąć, a nie pod przykrywką odgórnych regulacji ustawowych
dotyczących wynagrodzeń, motywować fakt wprowadzenia wysokości wynagrodzenia na takim samym
poziomie, jakim do tej pory otrzymywał, jakoby była to podwyżka, co w prawdzie nie jest.
Skarbnik Gminy Agnieszka Grzędzińska – Większość gmin będzie podejmowała tego typu uchwały, aby
wójtowie mogliby od 1 lipca br. otrzymywać wynagrodzenia na tym samym poziomie.
Radny Tomasz Gaździński – Uważam, że te regulacje będą dotyczyć tych najwyższych pensji.
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig – Nie, to rozporządzenie dotyczy osób pełniących funkcje
wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
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 15 radnych.
Wynik głosowania:
- „za” – 14
- „przeciw” – 1
- „wstrzymującymi” – Stwierdzam, że w głosowaniu wzięło udział 15 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych,
przeciwko podjęciu uchwały głosował 1 radny.
W związku z tym stwierdzam, że uchwała została przyjęta 14 głosami „za”.
Załącznik Nr 18. – Uchwała Nr XXIX/229/18.
Pkt 18. Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.
Skarbnik Gminy Agnieszka Grzędzińska – Przedstawiła propozycję zmian zarówno po stronie dochodów,
jak i wydatków, które związane są z realizowanymi zadaniami bieżącymi i inwestycyjnymi na terenie
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.
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W głosowaniu wzięło udział 15 radnych.
Wynik głosowania:
- „za” – 14
- „przeciw” – 1
- „wstrzymującymi” – Stwierdzam, że w głosowaniu wzięło udział 15 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych,
przeciwko podjęciu uchwały głosował 1 radny.
W związku z tym stwierdzam, że uchwała została przyjęta 14 głosami „za”.
Załącznik Nr 19. – Uchwała Nr XXIX/230/18.
Pkt 19. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
Wójt Gminy Raczki Andrzej Szymulewski – Odnośnie wspomnianych chorągiewek, to zostały już
zamówione nowe, ponieważ obecne są już wypłowiałe i pranie nic za wiele nie da. Sprawa koszenia
poboczy, to widziałem, że Powiat w obecnie w okolicy Dowspudy prowadzi wykaszanie, a w innych
rejonach też jest to czynione w ramach możliwości. Nasze pobocza gminnych dróg staramy się kosić na
bieżąco. Jeżeli chodzi o wodę, to jak wspominałem wcześniej, będę prowadzić rozmowę z właścicielem
ujęcia w Suwałkach oraz z Wójtem Gminy Augustowa o możliwości awaryjnego zasilenia sieci, aby
rozwiązać problem braku wody w Bakaniuku, Franciszkowie, Józefowie oraz Wronowie, Korytkach,
Wysokim. O tym zostaniecie Państwo Radni i Sołtysi poinformowani i wspólnie podejmiemy decyzję,
jakie kroki podejmiemy.
Odnośnie pomalowania ogrodzenia stadionu, to myślę, że zostanie to wykonane przez naszych
pracowników gospodarczych. W tym roku otrzymaliśmy wprawdzie z Ministerstwa Sportu środki na
otwarte strefy aktywności sportowych, to może trzeba byłoby wystąpić o dofinansowanie gruntownego
remontu tego stadionu. Szacowany koszt prac wynosi 1.200 tys zł.
W kwestii odbioru odpadów wielkogabarytowych, to poleciłem już pracownikowi PSZOK, aby udostępniał
pojemniki na odpady. Jeśli chodzi o szafy, lodówki, to on je przyjmuje i rozkłada na czynniki pierwsze.
Radny Leszek Staniszewski – Tu nie chodzi o to, gdzie można te odpady zostawić. Są osoby starsze, które
nie mają jak ich dostarczyć.
Wójt Gminy Raczki Andrzej Szymulewski – Jeżeli taka osoba zwróci się do mnie w tej sprawie, to nie
widzę problemu, gdyż dysponujemy sprzętem i w takim przypadku skontaktuję się z naszym Zakładem,
aby odebrali i przewieźli odpady do PSZOK. Uważam, że są to sprawy sporadyczne i niepotrzebnie byłoby
dodatkowo wyznaczać terminu odbioru odpadów wielkogabarytowych.
Odnośnie ukazania się informacji o skróceniu godzin przyjęć obywateli przez Urząd w dniu 28 maja br.
Faktycznie taka informacja powinna się ona ukazać wcześniej, ale to była sytuacja wyjątkowa, bo należało
jak najszybciej zorganizować szkolenie wszystkim pracownikom Urzędu i jednostek organizacyjnych
gminy w związku z wejściem w dniu 25 maja br. ustawy o ochronie danych osobowych, tzw. RODO.
Dyrektywa Unii Europejskiej nakłada na kierowników jednostek wysokie kary finansowe za
nieprzestrzeganie przepisów oraz nakłada wiele dodatkowych obowiązków i zasad w przypadku obsługi
interesantów, zbierania i przetwarzania danych osobowych niezbędnych do wykonywania zadań przez
gminę. Za zaistniałą sytuację przepraszam.
Radny Wojciech Żukowski – Wspominał Pan Wójt o RODO, jak to obowiązuje Sołtysów? Też w związku
z pełnieniem tej funkcji mamy dostęp do danych osobowych.
Wójt Gminy Raczki Andrzej Szymulewski – Słuszna uwaga. Myślę, że porozmawiam w tej sprawie
porozmawiam z wyznaczonym inspektorem danych osobowych Mariuszem Zalewskim i zostanie
zorganizowane spotkanie z Sołtysami, abyście wiedzieli, jak postępować. O terminie i miejscu zostaniecie
Państwo poinformowani.
Sołtys Ewelina Jasionowska-Sieńkowska – Czy podczas wspomnianego spotkania w szerszym gronie
Sołtysów będzie można też poruszyć sprawę funduszy sołeckich?
Wójt Gminy Raczki Andrzej Szymulewski – Myślę, że nie będzie przeszkód porozmawiać o tej kwestii.
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Odnośnie gazyfikacji. Dyrektor Spółki Gazowej poinformował mnie, że na dzień dzisiejszy Polską Spółkę
Gazową stać zrobić gaz w Dowspudzie i w Raczkach. Proszę poinformować mieszkańców Małych Raczek,
że w następnej kolejności będzie ta miejscowość gazyfikowana. Chodzi tutaj o finanse, jakimi dysponuje
Polska Spółka Gazowa. Zabiegałem o przeprowadzenie gazyfikacji, również Małych Raczek i Rudnik.
Sprawę ułożenia progu zwalniającego na ul. Sportowej przekażę pracownikowi i myślę, że zostanie to
wykonane.
Pkt 20. Odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski sołtysów.
Odpowiedzi na zadane pytania przez Sołtysów zostały udzielone na bieżąco.
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.
Dziękuję radnym, pracownikom urzędu gminy, sołtysom, osobom zaproszonym za udział w obradach
Rady.
„Zamykam XXIX Sesję Rady Gminy Raczki”.
Protokołowała
Danuta Grabowska
Przewodniczący Rady
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