Protokół II/14
z II Sesji VII Kadencji Rady Gminy Raczki
odbytej w dniu 23 grudnia 2014 r.
Obrady II Sesji Rady Gminy rozpoczęły się o godz. 905 i trwały do godz. 1250.
Miejsce obrad Remiza OSP w Raczkach, Plac Kościuszki 37.
Radni obecni na sali obrad według załączonej listy obecności.
Ponadto obecni:
Proboszcz Parafii p.w. Trójcy Przenajświętszej – Ks. Kanonik Henryk Polkowski
Starosta Powiatu Suwalskiego – Szczepan Ołdakowski
Prezes Zarządu Stowarzyszenia LGR „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” - Cezary Cieślukowski
Wójt Gminy Raczki – Andrzej Szymulewski
Radna Powiatu Suwalskiego – Irena Gryszkiewicz
Wiceprezes BS Rutka Tartak O/Raczki – Wiesław Olfier
Prezes GS „SCH” w Raczkach – Danuta Trzonek
Współwłaściciel P.H. „RABA” - Roman Grzegorz Bartoszewicz
Współwłaściciel P.H. „RABA” - Leszek Radzaj
Właściciel Firmy „MELIOREX” - Antoni Paciorko
Właściciel Firmy AiT „Mechanika Pojazdowa i Diagnostyka” - Tadeusz Tertel
Właściciel PH-U „PIKO” - Piotr Kowalewski
Dyrektor GOK w Raczkach – Anna Dorota Halicka
Kierownik BOS – Witold Bartoszewicz
Kierownik ZGKiM – Mirosław Wądołowski
Dyrektor Gimnazjum w Raczkach – Wiesława Jasionowska
Dyrektor Szkół Podstawowych w Jaśkach i we Wronowie – Marta Jaworowska
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Raczkach – Artur Łuniewski
Zastępca Wójta – Piotr Gajda
Sekretarz Gminy – Andrzej Czuper
Skarbnik Gminy – Agnieszka Grzędzińska
Pracownik GOPS – Marta Litwiniuk
Radca Prawny – Jerzy Lewczuk
Sołtysi wsi wg załączonej listy obecności.
Pkt 1. Otwarcie sesji.
Sesję otworzył Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig:
„Otwieram II Sesję Rady Gminy Raczki”.
Witam przybyłych na sesję Rady Gminy Raczki: Ks. Kanonika Henryka Polkowskiego,, Pana Cezarego
Cieślukowskiego Prezesa Zarządu Stowarzyszenia LGR „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” i radnego
Sejmiku Wojewódzkiego, Pana Szczepana Ołdakowskiego Starostę Powiatu Suwalskiego, Panią Irenę
Gryszkiewicz radną Rady Powiatu Suwalskiego, Pana Wiesława Olfier Wiceprezesa BS Rutka Tartak
O/Raczki, Panią Danutę Trzonek Prezesa GS „SCH” w Raczkach, Pana Romana Grzegorza Bartoszewicza
i Pana Leszka Radaj Współwłaścicieli P.H. „RABA”, Pana Antoniego Paciorko Właściciela Firmy
„MELIOREX”, Pana Tadeusza Tertel Właściciela Firmy AiT „Mechanika Pojazdowa i Diagnostyka”,
Pana Piotra Kowalewskiego Właściciela PH-U „PIKO”, Panią Annę Dorotę Halicką Dyrektor GOK w
Raczkach, Panią Wiesławę Jasionowską Dyrektor Gimnazjum, Panią Martę Jaworowską Dyrektor Szkół
Podstawowych w Jaśkach i we Wronowie, Pana Artura Łuniewskiego Dyrektora Szkoły Podstawowej w
Raczkach i radnego Rady Powiatu Suwalskiego, Pana Witolda Bartoszewicza Kierownika BOS, Mirosława
Wądołowskiego Kierownika ZGKiM, Pana Andrzeja Ostrowskiego, Pana Wiesława Więcko, Państwa
radnych, Wójta Gminy Raczki, Państwa sołtysów oraz pracowników Urzędu Gminy.
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Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig – Proszę Państwa chciałbym w tym momencie rozpocząć
spotkanie opłatkowe i w związku z tym udzielam głosu Ks. Proboszczowi.
Ks. Kanonik Henryk Polkowski – Bardzo mi miło, że spotykamy się tutaj w tak zacnym gronie osób, które
mają wpływ na rozwój naszej gminy i parafii. Zarówno po części materialny, jak również i duchowy.
Spotykamy się z racji tej niezwykłej uroczystości, bo przyjścia Boga do człowieka. „Słowo stało się ciałem
i zamieszkało między nami” - to słowa przewodnie tych świąt, które są przed nami. Z racji dzisiejszego
spotkania wszystkim tutaj zgromadzonym chciałbym złożyć jak najlepsze życzenia, przede wszystkim
miłości, wzajemnej zgody w okresie tych świąt, jak i całego Nowego Roku 2015 w imieniu naszej
wspólnoty parafialnej z całego serca życzę.
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig – Udzielam głosu Panu Cezaremu Cieślukowskiemu.
Prezes Zarządu Stowarzyszenia LGR „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” Cezary Cieślukowski –
Szanowni Państwo, Czcigodny Księże Proboszczu, przede wszystkim zacznę od gratulacji, jest to nasze
pierwsze spotkanie po wyborach dla Państwa radnych, dla Pana Wójta. Chciałbym podziękować Państwu
za duże poparcie mojej osoby w Gminie Raczki. Deklaruję, że będę pomagał Gminie we wszystkich
sprawach, w których można na szczeblu Sejmiku Wojewódzkiego cokolwiek pomóc. Spotykamy się w
przededniu wielkiego święta, najpiękniejszego w roku, które przeżywać będziemy za kilkanaście godzin
w gronie rodzinnym. Dziś tutaj w swoistej wspólnocie gminnej za którą bierzemy odpowiedzialność, na
rzecz której pracujemy, jak doskonale wszyscy wiemy, wymaga ona dużo poświęceń, wysiłku, trudu,
zaangażowania. Czasami rozstrzygania spraw trudnych, problemowych, czasami różnicy zdań, szukania
kompromisów. Myślę, że Święta Bożego Narodzenia jest doskonałą okazją od tych problemów i trosk
odejść a skupić się na swoich najbliższych. Życzę bardzo serdecznie wszystkim zdrowych, wesołych świąt
i tego, żeby ta energia i radość z Narodzenia Chrystusa dała nam siłę do pracy na przyszły rok.
Wszystkiego najlepszego życzę Państwu.
Starosta Powiatu Suwalskiego Szczepan Ołdakowski – Panie Przewodniczący, Panie Wójcie, Ks.
Proboszczu, Szanowna Rado, Szanowni mieszkańcy Gminy Raczki, podobnie do mojego przedmówcy,
również chcę Państwu serdecznie pogratulować wyboru i zaufania mieszkańców w objęciu
odpowiedzialności za losy naszej gminy. Chciałbym podziękować mieszkańcom Gminy Raczki za głosy,
które otrzymałem, za zaufanie, które zobowiązuje mnie do solidnej pracy i reprezentowania Was w Radzie
Powiatu. Liczę na dobrą współpracę obustronną pomiędzy Gminą a Powiatem w realizacji wszelkiego
rodzaju zadań, z jakimi przyjdzie nam się zmierzyć. Chciałbym z okazji zbliżających się Świąt Bożego
Narodzenia życzyć Państwu atmosfery wzajemnej życzliwości, aby zgoda panowała w Gminie Raczki,
Radzie Gminy Raczki, aby wszelkie trudne sprawy rozwiązywane były w zachowaniu wzajemnego
poszanowania. Wszystkiego dobrego, zdrowych, wesołych świąt w gronie rodzinnym. Sukcesów
w Nowym Roku 2015.
Wójt Gminy Raczki Andrzej Szymulewski – Dziękuję bardzo wszystkim gościom, którzy zaszczycili te
nasze spotkanie opłatkowe. Dziękuję Ks. Proboszczowi, Panu Cezaremu Cieślikowskiemu, Panu Staroście,
dziękuję Radnym, kierownikom jednostek, jak również wszystkim przedsiębiorcom, którzy zaszczycili
swoją obecnością nasze spotkanie. Dziękuję rolnikom, Sołtysom, że tutaj zgromadzili się na tej
uroczystości. Wigilia zawsze kojarzy się z ciepłem, radością, białym obrusem, z serdecznością. W imieniu
swoim i pracowników życzę Państwu szczęśliwych, rodzinnych, radosnych i wesołych świąt a także ten
nadchodzący rok 2015 był lepszy dla naszej gminy. Ze swojej strony obiecuję, że będę współpracował
z każdym, będę starał się nie zawieść Państwa, żeby ta nasza gmina w jakiś właściwy sposób rozwijała się.
Dyrektor GOK Anna Dorota Halicka – Proszę Państwa, w imieniu Gminnego Ośrodka Kultury chciałabym
serdecznie podziękować Państwu za cały rok uczestnictwa w licznych wydarzeniach kulturalnych w
naszym ośrodku. Na nadchodzące święta życzę szczęścia, radości, miłości, przyjaźni w rodzinach i naszym
środowisku. Na Nowy Rok, żeby był pełny sukcesów i żeby był bogaty pod względem wydarzeń
kulturalnych.
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig – Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia składam
Państwu i wszystkim mieszkańcom Gminy Raczki najlepsze życzenia, niech święta będą szczególnym
okresem zadumy, wyciszenia i pełne radości, zaś w nadchodzącym Nowym Roku życzę wszystkiego co
najlepsze: zdrowia, szczęścia, spełnienia marzeń, samych sukcesów.
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Wiceprzewodniczący Rady Stanisław Ostrowski – Odczytał fragment Ewangelii wg. Św. Łukasza
o Narodzeniu Jezusa Chrystusa.
Wszyscy zebrani odśpiewali kolędę: „Wśród nocnej ciszy...”
Ks. Kanonik pobłogosławił opłatki oraz wszystkich zebranych.
Ogłoszono 20 minutową przerwę.
Po przerwie.
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. Proponuję do dzisiejszego porządku obrad wprowadzić do rozpatrzenia przez Radę trzy
projekty uchwał, które zostały omówione przez Stałe Komisje Rady, tj. w pkt 12 Uchwała zmieniająca
uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Raczki, w pkt 13 Uchwała w
sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich, w pkt 14 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie
nadania nazwy rondu położonemu na terenie miejscowości Raczki.
Czy są jakieś inne propozycje zmiany porządku obrad?
Sekretarz Gminy Andrzej Czuper – Proszę Państwa, zwróciła się do nas Pani z Urzędu Statystycznego, że
nie może wprowadzić do programu nazwy ronda, ze względu na cudzysłów i brak myślnika pomiędzy
słowem 500–lecie. Jest to techniczna zmiana, która wymaga podjęcia przez Radę uchwały zmieniającej.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wprowadzenie proponowanych zmian do porządku obrad.
Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za przyjęciem proponowanych zmian głosowało 15 radnych.
Proponowane zmiany do porządku obrad zostały przyjęte jednogłośnie.
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. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2014-2020.
8. Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.
9. Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2015 –
2020:
- odczytanie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2015 – 2020,
- odczytanie opinii stałych komisji Rady Gminy w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Raczki na lata 2015 – 2020,
- odczytanie opinii w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2015 – 2020
przez przewodniczącego Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej i Budżetu Rady Gminy,
- odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2015 – 2020,
- dyskusja nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Raczki na lata 2015 – 2020,
- głosowanie nad uchwałą w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na
lata 2015 – 2020.
10. Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu gminy Raczki na 2015 rok:
- odczytanie projektu budżetu gminy Raczki na 2014 rok,
- odczytanie opinii stałych komisji Rady Gminy w sprawie projektu budżetu gminy Raczki na 2015
rok,
- odczytanie opinii w sprawie projektu budżetu gminy Raczki na 2015 rok przez przewodniczącego
Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej i Budżetu Rady Gminy,
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- odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały w sprawie projektu budżetu
gminy Raczki na 2015 rok oraz o możliwości sfinansowania przedstawionego deficytu,
- dyskusja nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Raczki na 2015 rok,
- głosowanie nad uchwałą w sprawie uchwalenia budżetu gminy Raczki na 2015 rok.
11. Uchwała w sprawie przyjęć obywateli w sprawach skarg i wniosków.
12. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Raczki.
13. Uchwała w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich,
14. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazwy rondu położonemu na terenie miejscowości
Raczki.
15. Uchwała w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Raczki na 2015 rok.
16. Uchwałą w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.
17. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
18. Odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski sołtysów.
Porządek obrad został jednogłośnie przez radnych.
Pkt 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig – Informuję, że protokół z I Sesji Rady Gminy wyłożony był
do wglądu w Urzędzie Gminy pokój Nr 1. Proponuję przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
Do protokołu nie wniesiono zastrzeżeń. Protokół z poprzedniego posiedzenia został przyjęty przez
radnych: 13 głosami „za”, przy 2 głosach „wstrzymujących się”.
Pkt 4. Interpelacje i wnioski radnych.
Wiceprzewodniczący Stanisław Ostrowski – Mam wniosek, aby w przyszłym roku z budżetu gminy
przeznaczyć środki pieniężne na stypendia dla uzdolnionych dzieci z Gimnazjum i Szkoły Podstawowej z
terenu naszej gminy. Dobrze by było, aby to stypendium weszło w życie w roku szkolnym 2015/2016.
dobrze byłoby ustalić regulamin i kryteria przyznawania tych stypendiów.
Niektórzy mieszkańcy z ulicy Spokojnej zgłaszają, aby zainstalować lampy na słupach od ulicy Spokojnej
w kierunku ronda.
Radny Jarosław Szyłak – W ubiegłym tygodniu, w czwartek dotarły do mnie słuchy, że u mnie we wsi jest
matka wychowująca trojkę dzieci dla której wyschła studnia, w związku z tym ma poważne problemy ze
zdobyciem wody. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na zgłoszenie mieszkańców wsi już
interweniował. Pozwolono uzupełnić wodę w studni z pobliskiego hydrantu, jednakże ona z niej uchodzi.
W tej chwili ta Pani nie ma wody bieżącej, aby ugotować, nie mówiąc o innym wykorzystaniu wody. Nie
ma innego źródła poboru wody. Kupuje ze sklepu lub dostaje ją od sąsiadów. Była ta Pani w tej sprawie w
GOPS. Jednak powiedziano jej, że nie mają możliwości jej pomóc. Mieszka ona z dziećmi w domu
rodzinnym, który należy teraz do jej siostry i pomimo że niedaleko biegnie linia wodociągu, właścicielka
nie zgadza się na jej doprowadzenie do domu. Czy GOPS nie ma żadnych możliwości, aby tej Pani
pomóc? Należy jakoś zaradzić i pomóc tej rodzinie.
Radny Wojciech Żukowski – Chciałbym, aby na każdą sesję zapraszani byli radni powiatowi.
Czy nie można byłoby projektów protokołów razem z projektami uchwał zamieszczać ich w Internecie?
Czy można wprowadzić głosowanie imienne w protokołach z sesji?
Mieszkańcy mają problemy z przydomowymi oczyszczalniami ścieków, gdzie i do kogo właściciele
przydomowych oczyszczalni mogą zgłaszać o awariach lub usterkach, aby były one skutecznie usuwane?
Kto jest odpowiedzialny za odbiór tych oczyszczalni?
Jaka jest możliwość przekazywania diet radnych na konto bankowe?
Możliwość prenumeraty „Gazety sołeckiej” przez Urząd Gminy Sołtysom, którzy wyrażą na to zgodę?
Jaki jest stan budynku po byłej SP w Żubrynku?
W jaki sposób Wójt widzi utrzymanie porządku na przystankach postawionych przez gminę na potrzeby
przewozu dzieci do szkół?
Chciałbym, aby Przewodniczący Spółki Wodnej przedstawił na jakie prace przeznaczona jest dotacja
z gminnego budżetu i czy nie jest tak, że zastępuje ona nieściągane składki?
Sugeruję, aby opracować statut gminy ze wszystkimi zmianami jakie nastąpiły. Jeśli trzeba to przyjąć ten
statut przez Radę Gminy.
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Czy Pan Wójt bierze pod uwagę budowę publicznego szaletu w Raczkach, ponieważ jego brak stanowi
problem nie tylko dla osób przyjezdnych?
Należałoby jasno określić przy podpisywaniu umów na montaż kolektorów słonecznych, kto będzie
w razie powstałych usterek, je usuwał, czy to w ramach gwarancji i jak to będzie się odbywać?
Czy flaga na maszcie przed Urzędem Gminy będzie wisiała cały czas? Bo zauważyłem, że nie cały czas
wisi. Uważam, że Gminę stać na zakup flagi i zadbać o jej przyzwoity wygląd.
Czy można przygotować szablonowy zbiorowy pozew do sądu za szkody wyrządzone przez zwierzynę
łowną w szczególności przez dziki przeciwko kołom łowieckim, aby każdy z rolników mógł z niego
skorzystać? Wiadomo, że rolnik w pojedynkę nic nie jest w stanie zrobić?
Dlaczego sołtysi mają roznosić terminarze na wywóz śmieci? Zauważyłem, czy to jest zadaniem gminy, to
dlaczego sołtys ma pracować jako listonosz? Później jest kłopot i pretensje, jak ktoś nie otrzyma tego
harmonogramu. Jak to jest i do kogo ten obowiązek należy?
Pkt 5. Zapytania i wolne wnioski sołtysów.
Sołtys Ewa Więcko – Należałoby postawić w naszej wsi kierunkowskazy z numerami domów, aby ułatwić
dojazd.
Sołtys Stanisław Karaś – Chciałbym zapytać, kiedy będą u nas we wsi montowane lampy oświetleniowe?
Miały być one wykonane tuż po zmianie słupów i linii elektrycznej.
Druga sprawa. Należałoby wykonać odcinek drogi od szkoły aż do Małych Raczek, bo nawet z rowerzystą
nie da się minąć. Jest to droga powiatowa, ale trzeba byłoby wpłynąć na Starostwo.
Sołtys Leszek Czarniecki – Czy w gminie coś wiadomo było w sprawie składania wniosków do ODR
o odszkodowanie za straty wyrządzone przez dziki? Kto złożył niosek, to dostał za to pieniądze, ale my nic
o tym nie wiedzieliśmy?
Sołtys Marianna Bienio – Jeszcze raz chciałam zgłosić ten przystanek. Nic do tej pory nie zostało zrobione,
zima idzie i ludzie nie mają gdzie stać czekając na autobus.
Należałoby zmienić godziny dowożenia dzieci do szkoły, szczególnie tych najmniejszych. Co niektóre już
muszą przed 7-mą być na przystanku.
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 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 20142020.
Skarbnik Gminy Agnieszka Grzędzińska – W przedstawionym Państwu projekcie uchwały proponuje się
dokonanie zmian w załączniku Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Raczki na lata 2014 - 2020"
wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014 - 2020 w następującym zakresie:
a) w prognozie 2014 r. urealniono wielkości dochodów budżetowych na kwotę - 18.852.645 zł i wydatków
budżetowych na kwotę - 20.798.374 zł w związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie, w tym
poszczególnych kategorii dochodów i wydatków wymaganych przepisami rozporządzenia Ministra
Finansów w sprawie WPF. Zmniejszono kwotę planowanego do zaciągnięcia kredytu w roku bieżącym
o kwotę - 485.460 zł, co spowodowało zmniejszenie planu przychodów budżetu na 2014 r. do kwoty 3.848.074 zł,
b) zmieniono kwotę planowanego deficytu budżetu na rok 2014 na kwotę - 1.945.729 zł i ma on być
pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętej pożyczki i kredytu - 167.826 zł i wolnych środków 1.777.903 zł,
c) w prognozie na lata 2015-2020 dokonano zmian w zakresie dostosowania kwot prognozy do wartości
ujętych w uchwale w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2015 2020.
W załączniku dotyczącym przedsięwzięć realizowanych w latach 2014 - 2018 urealniono kwoty
przedsięwzięć przypadających do realizacji w tych latach. Limit zobowiązań w tym okresie wynosi 14.397.567 zł i dotyczy wydatków majątkowych.
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Radny Wojciech Żukowski – Przeglądałem prognozy finansowe z kilku lat i wiem, że nie jest to wina Pani
Skarbnik ani Pana Wójta, iż jesteśmy zmuszeni do ciągłej weryfikacji tych prognoz, które tak naprawdę
niczego nie zmieniają. Czy nie można ograniczyć ilości podejmowania przez Radę tego typu uchwał?
Skarbnik Gminy Agnieszka Grzędzińska – Obowiązek sporządzania i podejmowania Wieloletniej
Prognozy Finansowej nakłada na nas ustawa o finansach publicznych. Wszelkie zmiany w dochodach, czy
wydatkach budżetu gminy, tj. kwot dotacji z budżetu państwa, kredytów i pożyczek, wszelkie aktualizacje
kwot zadań inwestycyjnych i innych składników budżetowych po stronie dochodów, jaki i wydatków
budżetu gminy zmuszają nas do bieżącej aktualizacji danych zawartych w wieloletniej prognozie
finansowej od momentu rozpoczęcia zadania do momentu spłaty zobowiązania.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej i Budżetu Piotr Słowikowski – Komisja Oświaty,
Pomocy Społecznej i Budżetu pozytywnie zaopiniowała Wieloletnią Prognozę Finansową.
Przewodniczący Komisji Infrastruktury Wiejskiej, Ochrony Środowiska Rolnictwa i Turystyki Jarosław
Szyłak – Komisja Infrastruktury Wiejskiej, Ochrony Środowiska Rolnictwa i Turystyki zaopiniowała
projekt uchwały 4 głosami „za”.
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig – Poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W głosowaniu wzięło udział 15 radnych.
Wynik głosowania:
- „za” – 13
- „przeciw” – - „wstrzymującymi” – 2
Stwierdzam, że w głosowaniu wzięło udział 15 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, od
głosu wstrzymało się 2 radnych.
W związku z tym stwierdzam, że uchwała została przyjęta 13 głosami „za”.
Załącznik Nr 2. – Uchwała Nr II/8/14.
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig – W związku z tym, że została zgłoszona sprawa udzielenia
pomocy mieszkance Wronowa i że jest obecny pracownik GOPS chciałbym udzielić głosu, aby nie
zatrzymywać pracownika.
Pracownik GOPS Marta Litwiniuk – Odnośnie pomocy Pani mieszkającej we Wronowie w podłączeniu
wody do domu, która zwróciła się do nas o to w ubiegłym tygodniu niestety nie możemy pomóc, ponieważ
nie jest ona właścicielką, tylko podnajmuje od siostry. Od kilku lat ta Pani jest objęta pomocą ze strony
GOPS. Nasz ośrodek nie ma narzędzi prawnych, aby ingerować w cudzą własność, by pomóc tej rodzinie.
Radny Jarosław Szyłak – Ta Pani w odpowiedzi ze strony pracowników GOPS z tym problemem braku
wody została odesłana do sąsiadów. Na jakiej zasadzie GOPS działa, jeżeli ta Pani nie ma wody, już nie
mówię do prania, ale do picia. Uważam, że należałoby znaleźć inne alternatywne rozwiązanie, czy zakupić
ja i dostarczyć, np. w 5 litrowych butelkach, czy postawić większy zbiornik z wodą.
Pracownik GOPS Marta Litwiniuk – Absolutnie nie była to złośliwość z naszej strony, iż skierowaliśmy tą
Panią, aby tymczasowo korzystała z ujęć wody od sąsiadów. Niestety nie ma tam warunków, aby postawić
zbiornik z wodą.
Wójt Gminy Raczki Andrzej Szymulewski – W tej chwili nie jestem w stanie określić, jak zostanie
udzielona pomoc, gdyż nie znam sprawy i warunków w jakich ta Pani mieszka, ale nie pozostawimy tej
osoby bez wody, szczególnie, że idą święta. Jutro pojedziemy z Kierownikiem ZGKiM do miejsca
zamieszkania tej Pani i na miejscu poszukamy alternatywnych rozwiązań.
Pkt 8. Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.
Skarbnik Gminy Agnieszka Grzędzińska – Proponujemy dokonanie zmian zarówno po stronie dochodów,
jaki i wydatków budżetu gminy na rok 2014, tj.:
1) w planie dochodów budżetu gminy w następującym zakresie:
a) zwiększa się dochody własne o kwotę – 238.273 zł,
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b) zmniejsza się dochody własne o kwotę – 2.532.286 zł w związku z przewidywanym niewykorzystaniem
do końca roku w niektórych podziałkach klasyfikacji, co spowodowane jest przede wszystkim
przesunięciem w realizacji zadań inwestycyjnych dofinansowanych ze środków zewnętrznych;
2) w planie wydatków budżetu gminy w następującym zakresie:
a) zmniejsza się wydatki własne o kwotę - 3.691.644 zł,
b) zwiększa się wydatki własne o kwotę – 236.171 zł m.in. na zwiększenie planu wydatków bieżących
dotyczących zakupu materiałów, pomocy naukowych, energii i różnego rodzaju usług, oraz zwiększeniem
planu dotacji dla Stowarzyszenia „Edukator”, itp.;
3) urealniono plan wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku bieżącym;
4) urealniono plan wydatków majątkowych i bieżących na projekty realizowane z dofinansowaniem
unijnym,
5) urealniono plan przychodów budżetu gminy na 2014 r. w zakresie tych, które mają pochodzić z
zaciągniętego kredytu;
6) urealniono plan dotacji udzielanych w 2014 r. z budżetu gminy jednostkom sektora finansów
publicznych.
Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:
1. Dochody budżetu gminy ogółem – 18.852.645 zł, w tym:
1) dochody bieżące – 17.585.469 zł,
2) dochody majątkowe – 1.267.176 zł.
2. Wydatki budżetu gminy ogółem – 20.798.374 zł, w tym:
1) wydatki bieżące – 16.112.820 zł,
2) wydatki majątkowe – 4.685.554 zł.
3. Deficyt budżetu gminy w kwocie – 1.945.729 zł.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej i Budżetu Piotr Słowikowski – Komisja Oświaty,
Pomocy Społecznej i Budżetu pozytywnie zaopiniowała projekt zmian budżetu gminy na 2014 r.
Przewodniczący Komisji Infrastruktury Wiejskiej, Ochrony Środowiska Rolnictwa i Turystyki Jarosław
Szyłak – Opinia Komisji jest pozytywna 4 głosami „za”.
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 II/9/14.
Pkt 9. Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2015
– 2020.
- odczytanie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2015 – 2020
Skarbnik Gminy Agnieszka Grzędzińska – Projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Raczki na lata 2015 – 2020 przedstawiony był w drodze Zarządzenia Nr 416/14 Wójta Gminy Raczki
z dnia 14 listopada 2014 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Raczki opiewa lata 2015 – 2020, czyli
tj. kolejny rok budżetowy, aż do chwili spłaty zobowiązań zaciągniętych w tym momencie przez naszą
gminę. Przedłożony przez Wójta Gminy Raczki projekt tejże uchwały uzyskał pozytywną opinię
Regionalnej Izby Obrachunkowej pod względem strony merytorycznej i formalnej sporządzenia tego
dokumentu.
Prognozowane dochody bieżące na 2015 rok ustalono na poziomie o 3,69% niższym od przewidywanego
wykonania dochodów w 2014 r.
Planowane dochody majątkowe w kwocie – 4.654.375 zł ustalono na podstawie podpisanej umowy
o dotację z NFOŚiGW – 397.195 zł, umów dotyczących przyznania środków z funduszy unijnych –
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4.088.180 zł, wpływów z tytułu ratalnych wpłat za lokale mieszkalne w miejscowości Ziółkowo – 19.000
zł oraz planowanych środków ze sprzedaży działek w m. Raczki i Sidory - 150.000 zł.
Prognozowane dochody bieżące na lata 2016 - 2020 określono wskaźnikiem wzrostu 3-5%.
W planie dochodów majątkowych na lata 2016-2020 nie przewidziano żadnych kwot. Wartości te zostaną
zaktualizowane w miarę ubiegania się, bądź uzyskania przez Gminę Raczki dofinansowań na zadania
inwestycyjne, które będą planowane do realizacji w kolejnych latach.
Plan wydatków bieżących na lata 2016 - 2020 określono wskaźnikiem wzrostu o 2-4%, tj. w granicach
stawek inflacji w ostatnich latach budżetowych.
W planie wydatków majątkowych na lata 2016 - 2018 ujęte zostały kwoty dotyczące zadań przyjętych do
realizacji w tym okresie w wykazie przedsięwzięć – 2.062.448 zł oraz planowane zadania jednoroczne
w kwocie – 2.854.298 zł.
Na lata 2019 – 2020 w tym zakresie zaplanowane zostały środki pozostające do dyspozycji po
zabezpieczeniu z planu dochodów na ten okres kwot spłat zobowiązań z tytułu rat kapitałowych i odsetek
od wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz na wydatki bieżące.
Plan dochodów i wydatków będzie podlegał bieżącej weryfikacji w latach następnych, kiedy to będzie
możliwe bliższe określenie środków do pozyskania z zewnątrz, którymi będzie można dofinansować
potencjalne wydatki naszej gminy.
W roku 2015 planowany jest deficyt budżetu na poziomie 2.183.651 zł; można jednak prognozować, że
będzie on mniejszy po rozliczeniu roku bieżącego oraz po przeprowadzeniu przetargów na zadania
inwestycyjne planowane do realizacji na rok następny.
Przychody budżetu są prognozowane tylko na rok 2015 i pochodzić będą z wolnych środków z rozliczenia
kredytów i pożyczek, planowanej do zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na pokrycie części
planowanego deficytu budżetu gminy i planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę
wcześniej zaciągniętych zobowiązań i sfinansowanie deficytu.
Przychody z tytułu wolnych środków w poszczególnych latach budżetowych będą wprowadzane do
budżetu w drodze uchwał Rady Gminy, po sporządzeniu sprawozdawczości za lata ubiegłe.
Na kwotę rozchodów w poszczególnych latach prognozy składają się spłaty kredytów i pożyczek
zaciągniętych w latach 2011 - 2014 oraz spłaty kredytu i pożyczki planowanych do zaciągnięcia w roku
2015.
W 2015 r. dokonywane będą spłaty zobowiązań z 4 tytułów w łącznej kwocie - 1.216.573 zł, w roku 2016
z 5 tytułów w kwocie - 1.903.422 zł, w roku 2017 z 5 tytułów w kwotach - 1.963.412 zł, w roku 2018
z 4 tytułów w kwocie - 1.665.572 zł, w latach 2019-2020 pozostaną spłaty z 1 tytułu w kwocie – 819.382 zł
w jednym i drugim roku.
Jeśli chodzi o spełnienie wskaźników dotyczących dopuszczalnego zadłużenia budżetu gminy oraz spłaty
zobowiązań w poszczególnych latach prognozy w stosunku do dochodów, to zostają one spełnione
w latach 2015 - 2020, do którego to okresu mają już zastosowanie uregulowania z ustawy o finansach
publicznych z 2009 r.
W wykazie przedsięwzięć na lata 2015 - 2018 ujęte zostało 1 zadanie inwestycyjne, którego
koordynatorem będzie Urząd Gminy Raczki, realizowane w ramach programów, projektów lub zadań
pozostałych (innych niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2 wykazu przedsięwzięć WPF). Jego łączne nakłady
finansowe wynoszą – 3.670.464 zł. W ramach przedsięwzięcia dotyczącego infrastruktury drogowej
w gminie planuje się przebudowa dróg gminnych w celu poprawy funkcjonalności i spójności z drogami
wojewódzkimi, powiatowymi i wewnętrznymi przy drodze ekspresowej S61 i drodze krajowej nr 8 oraz
utwardzenie ulic w Raczkach. Realizacja wydatków w tym zakresie miała już miejsce w roku bieżącym.
Limit zobowiązań w latach 2015 - 2018 wynosi – 3.352.448 zł, z tego: limit 2015 r. – 1.290.000 zł, limit
2016 r. - 662.448 zł, limit 2017 r. - 700.000 zł, limit 2018 r. - 700.000 zł.
Na łączne nakłady finansowe przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2015 - 2018 składają się
wyłącznie wydatki majątkowe.
- odczytanie opinii stałych komisji Rady Gminy w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Raczki na lata 2015-2020
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Grzegorz Wiszowaty – Komisja Rewizyjna nie wniosła uwag, ani
zastrzeżeń do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki
na lata 2015-2020 i zaopiniowała pozytywnie.
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Przewodniczący Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej i Budżetu Piotr Słowikowski – Komisja Oświaty,
Pomocy Społecznej i Budżetu dokonała analizy i zaopiniowała pozytywnie 5 głosami „za” Wieloletnią
Prognozę Finansową Gminy Raczki na lata 2015-2020.
Przewodniczący Komisji Infrastruktury Wiejskiej, Ochrony Środowiska Rolnictwa i Turystyki Jarosław
Szyłak – Opinia naszej Komisji jest pozytywna 4 głosami „za”.
- odczytanie opinii w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2015 – 2020
przez przewodniczącego Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej i Budżetu Rady Gminy
Przewodniczący Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej i Budżetu Piotr Słowikowski – W dniu 16 grudnia
2014 r. odbyło się posiedzenie Przewodniczących Stałych Komisji Rady Gminy Raczki w celu
opracowania ostatecznej opinii na temat:
- projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 20152020.
Z przedstawionej opinii przez Przewodniczącego Komisji Infrastruktury Wiejskiej, Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Turystyki pana Jarosława Szyłak wynika, że Komisja nie miała zastrzeżeń do projektu
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2015-2020 i zaopiniowała pozytywnie.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej pan Grzegorz Wiszowaty stwierdził, że jego Komisja nie wniosła
uwag i zastrzeżeń do projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 20152020 i zaopiniowała pozytywnie.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej i Budżetu pan Piotr Słowikowski stwierdził, że
Komisja nie miała uwag do projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata
2015-2020 i zaopiniowała pozytywnie 5 głosami „za”.
W głosowaniu Przewodniczących Stałych Komisji projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Raczki na lata 2015-2020 został zaopiniowany pozytywnie 3 głosami „za”.
- odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2015 – 2020
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig zapoznał z treścią uchwały RIO w Białymstoku w sprawie
wyrażenia opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata
2015 – 2020.
Załącznik Nr 4. – Uchwała Nr RIO.V.00311-19/14.
- dyskusja nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Raczki na lata 2015 – 2020
Nie wniesiono zapytań, uwag do tego punktu.
- głosowanie nad uchwałą w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2015 –
2020
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig – Poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W głosowaniu wzięło udział 15 radnych.
Wynik głosowania:
- „za” – 13
- „przeciw” – - „wstrzymującymi” – 2
Stwierdzam, że w głosowaniu wzięło udział 15 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, od
głosu wstrzymało się 2 radnych.
W związku z tym stwierdzam, że uchwała została przyjęta 13 głosami „za”.
Załącznik Nr 5. – Uchwała Nr II/10/14.
Pkt 10. Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu gminy Raczki na 2015 rok.
- odczytanie projektu budżetu gminy Raczki na 2015 rok
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Skarbnik Gminy Agnieszka Grzędzińska – Projekt budżetu gminy na rok 2015 został przedstawiony
Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej do zaopiniowania w drodze Zarządzenia Nr 417/14
Wójta Gminy Raczki z dnia 14 listopada 2014 r. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy
Raczki na rok 2015 jest tożsamy z tym projektem budżetem gmin.
Jeśli chodzi o strukturę budżetu gminy na rok 2015, to przedstawia się ona następująco:
1) plan dochodów zamyka się kwotą 21.619.838 zł, w tym:
- dochody bieżące w wysokości 16.965.463 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 4.654.375 zł;
2) plan wydatków zamyka się kwotą 23.803.489 zł, w tym:
- wydatki bieżące w wysokości 14.691.908 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 9.111.581 zł.
W budżecie tworzy się rezerwy w łącznej kwocie - 59.500 zł, w tym:
- ogólną w wysokości - 24.000 zł,
- celową w wysokości - 35.500 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych
i Funduszu Spójności w wysokości - 5.588.147 zł.
Deficyt budżetu gminy w wysokości – 2.183.651 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi
z wolnych środków z rozliczenia kredytów i pożyczek w kwocie - 676.000 zł oraz kredytów i pożyczek
długoterminowych w kwocie – 1.507.651 zł.
Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości - 2.591.017 zł oraz łączna kwota rozchodów budżetu
w wysokości – 1.427.157 zł.
Jeżeli chodzi o zadania inwestycyjne. Planowanych jest 16 zadań inwestycyjnych. (Z funduszu sołeckiego)
Przedstawiony projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej.
- odczytanie opinii stałych komisji Rady Gminy w sprawie projektu budżetu gminy Raczki na 2015
rok
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Grzegorz Wiszowaty – Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Raczki na rok 2015.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej i Budżetu Piotr Słowikowski – Komisja Oświaty,
Pomocy Społecznej i Budżetu dokonała analizy i zaopiniowała pozytywnie projekt budżetu gminy Raczki
na rok 2015.
Przewodniczący Komisji Infrastruktury Wiejskiej, Ochrony Środowiska Rolnictwa i Turystyki Jarosław
Szyłak – Opinia Komisji Infrastruktury Wiejskiej, Ochrony Środowiska Rolnictwa i Turystyki jest
pozytywna 4 głosami „za”.
- odczytanie opinii w sprawie projektu budżetu gminy Raczki na 2015 rok przez przewodniczącego
Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej i Budżetu Rady Gminy
Przewodniczący Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej i Budżetu Piotr Słowikowski – W dniu 16 grudnia
2014 r. odbyło się posiedzenie Przewodniczących Stałych Komisji Rady Gminy Raczki w celu
opracowania ostatecznej opinii na temat:
- projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Raczki na 2015 rok.
Z przedstawionej opinii przez Przewodniczącego Komisji Infrastruktury Wiejskiej, Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Turystyki pana Jarosława Szyłak wynika, że Komisja zaopiniowała pozytywnie w/w projekt
uchwały.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej pan Grzegorz Wiszowaty stwierdził, że jego Komisja pozytywnie
zaopiniowała w/w projekt uchwały.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej i Budżetu pan Piotr Słowikowski stwierdził, że
Komisja pozytywnie zaopiniowała 5 głosami „za” przedstawiony projekt budżetu gminy na 2015 rok.
W głosowaniu Przewodniczących Stałych Komisji Rady projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Raczki na rok 2015 został zaopiniowany pozytywnie: 3 głosami „za”.
- odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały w sprawie projektu
budżetu Gminy Raczki na 2015 rok oraz o możliwości sfinansowania przedstawionego deficytu
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Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig zapoznał z treścią uchwały RIO w Białymstoku w sprawie
wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Raczki na 2015 rok oraz o możliwości
sfinansowania przedstawionego deficytu.
Załącznik Nr 6. – Uchwała Nr RIO.V.00310-19/14.
- dyskusja nad projektem uchwały w sprawie projektu budżetu gminy Raczki na 2015 rok
Radny Wojciech Żukowski – Nie wiem jak się odnieść do tego budżetu a mianowicie budżet jest
przygotowany przez poprzedniego Wójta i nie wiem, jak Pan Wójt będzie go realizował. Zadziwiająca mi
jest sprawa, tj. wydatki na administrację są takie wysokie, a mianowicie w kwocie 1.935.762 zł. Nie wiem
z czego to wynika, bo cofnąłem się o cztery lata i wtedy w budżecie na administrację było 1.466.000 zł, tj.
o prawie 469 tys. zł mniej. Nie wiem, być może doszły nowe zadania, obowiązki zostały nałożone na
Urząd Gminy. Następna sprawa Rada Gminy cztery lata temu kosztowała 67 tys. zł obecnie będzie
kosztowała 100.600 zł, tj. o 33.600 zł więcej. Nie wiem dlaczego tak będzie i dobrze byłoby, aby to ktoś
wyjaśnił.
Następna sprawa jest to „oświata i wychowanie”. Wiem, że pochłania to dużo środków z naszego budżetu,
ale z tego co obserwowałem i wiem. Stosowana w poprzedniej kadencji taka tendencja, aby zamykać małe
szkoły. W wyniku tego została jedna mała filia szkoły w Kuriankach, ale wydatki jakoś nie zmalały, wręcz
wzrosły. Porównując, co było cztery lata temu oświata kosztowała 6.200 tys. zł, a 6.917 tys. zł. Nie będę
wchodzić w szczegół, bo niektóre tu składniki, to nie wiem dlaczego takie są takie wysokie i w rezultacie
później nie będziemy mieli na inwestycje środków, jeżeli nie będziemy oszczędzać, ewentualnie jakoś
modernizować.
Następna sprawa jest to pomoc społeczna. Wcześniej były na ten cel otrzymywane większe środki obecnie
jest to 1.003 tys. zł. Dlaczego nastąpił taki spadek tych środków przez te cztery lata?
W porównaniu do roku poprzedniego wydatki na kulturę wtedy w budżecie ę zostały ustalone o 46 tys. zł
mniej, a Pan Wójt obiecał, iż zwiększy środki na działalność kulturalną.
Druga sprawa związana jest z przeprowadzoną reorganizacją systemu szkół na terenie gminy ze względu
na koszty jakie ponosiła gmina na ich utrzymanie. Uważam, że trzeba byłoby wesprzeć finansowo szkoły
we Wronowie i w Jaśkach poprzez dotację w osiągnięcia uczniów w nauce.
Zainteresowały mnie schroniska dla zwierząt. W bieżącym roku zapłacimy ok. 115 tys. zł za pobyt tych
naszych zwierząt w schronisku. Na następny rok zaplanowanych jest 110 tys. zł. i nie ma jakby odniesienia
w skutecznym zwalczaniu problemu.
Następna sprawa to domy kultury, a mianowicie jest o 46 tys. zł mniej na kulturę w tym roku
i w przyszłym roku. Pan Wójt obiecał, że będzie bardziej dbał o inwestycje kulturalne.
Chciałbym zwrócić uwagę, że zaniedbujemy te szkoły we Wronowie i w Jaśkach. Myślę, że można byłoby
je lepiej wesprzeć. Chodzi mi o docenienie uczniów i nauczycieli za osiągnięcia w nauce. Z tego co wiem
najlepsze wyniki ma Szkołą Podstawowa we Wronowie.
Podsumowując budżet gminy obliguje Wójta Gminy z jednej strony do pozyskiwania środków
pieniężnych, z drugiej zaś do oszczędnego wydawania tych środków. W tym budżecie tego nie widać.
Chciałem zaznaczyć, że ten budżet był skonstruowany przez byłego Wójta, dlatego chcę pomóc Panu
Wójtowi i zagłosuję przeciw. Jeżeli chodzi o opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej, to dobrze byłoby,
abyście Państwo się zainteresowali, jakie opinie wydawała Regionalna Izba Obrachunkowa samorządowi
w Sejnach, który to samorząd w tej chwili nie ma na wynagrodzenia. Także ta opinia stwierdza, czy środki
są wydawane w ramach prawnych, a nie celowych.
Skarbnik Gminy Agnieszka Grzędzińska – Jeśli chodzi o opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej, to
uważam, że dokłada ona wszelkich starań, żeby sprawdzić, czy ta prawidłowość Wieloletniej Prognozy
Finansowej jest właściwa. Trudno mi jest odnosić się do jakiś innych gmin, czy starostw. Wieloletnia
Prognoza Finansowa w naszej gminie została sporządzona w miarę realnie. Na lata 2016-2020 ujęte zostały
wydatki i dochody bieżące. Nie planowaliśmy dodatkowych wirtualnych środków, które nie są do
osiągnięcia i obecnie wpływały na poprawę wskaźników gminy a spowodowało by to, że w 2016 roku
gminy nie byłoby stać na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Myślę, że tutaj takie rozumowanie
jest błędne i Izba nie analizuje, np. wydatków bieżących, czy my przeznaczamy na kulturę, czy na psy.
Tylko ogólnie kształt budżetu. W tej chwili przedstawiony jest projekt budżetu, którego w ciągu roku
będziemy korygować poprzez dokonywanie zmian w ramach planowanych ogólnych kwot składników
budżetu. Jeżeli chodzi o Szkołę we Wronowie, to były w tym roku środki przeznaczone na montaż i
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wymianę stolarki okiennej w szkole. Dodatkowo oprócz dotacji, która zostaje na podstawie przeliczenia na
każdego 1 ucznia udzielana klas zerowych dla szkoły podstawowej i punktu przedszkolnego. Na następny
rok też planowane są środki wyodrębnione w ramach funduszu sołeckiego na zadania, które mają wesprzeć
tę szkołę i zadania bieżące i majątkowe. Uważam, że bezpodstawny jest zarzut, iż nie wspieramy tejże
szkoły. Odnośnie zwiększenia wydatków na administrację, to w ciągu tych czterech lat zostało nałożonych
przepisami prawa sporo nowych obowiązków, jak zarówno zwiększył się koszt zakupu poszczególnych
materiałów. Porównując budżet rok do roku, odnotowujemy wzrost wydatków na administrację o 100 tys.
zł. Na wydatki administracji składają się nie tylko wydatki Urzędu Gminy, ale wydatki, które ponosimy na
utrzymanie Rady Gminy, na utrzymanie sołtysów, na wszystkie wydatki związane z całą administracją.
Proszę nie postrzegać tego, jako typowe wydatki samego Urzędu.
Wójt Gminy Raczki Andrzej Szymulewski – Jeżeli chodzi o bezdomne psy, to rzeczywiście płacimy na ten
cel ponad 100 tys. zł, ale podjęliśmy już działania zmierzające do obniżenia tych wydatków. Złożyliśmy
rezygnację z usług Schroniska dla Zwierząt w Bystrym, ponieważ zwróciła się do nas firma z Żarnowa,
która przedstawiła korzystniejszą cenowo ofertę i niezależnie od ilości psów będziemy płacić miesięcznie
jednakową cenę ryczałtową, co pozwoli nam zaoszczędzić ok. 40 tys. zł.
Jeżeli chodzi o wydatki na kulturę, to ogólne środki są planowane większe niż 2014 r. a wspomniana kwota
46 tys. zł stanowiła jednorazowy zastrzyk z przeznaczeniem na obchody 500-lecia Gminy Raczki i stąd
taka różnica.
Odnośnie tych dwóch szkół prowadzonych przez Edukatora, są one dofinansowywane z budżetu gminy na
podstawie przepisów, a jeżeli będzie taka potrzeba dofinansowania remontu, np. dachu w SP w Jaśkach o
czym wspominał radny a zarazem sołtys z Jaśk, lub innych prac nie widzę przeszkody w realizacji tego,
ponieważ do tych szkół uczęszczają nasze dzieci. Dokładamy się też do zakupu opału.
Odnośnie wydatków na administrację publiczną a w szczególności na wynagrodzenia dla urzędników
przeznaczonych jest ok. 1.100 tys. zł. Te środki wzrastają co roku o ok. 5% w związku z inflacją. To nie są
ogromne wzrosty poborów tych pracowników w stosunku do wykonywanej przez nich pracy.
Sołtys Ewa Więcko – Uważam, że można byłoby z podatku rolnego, od każdego przekazać po te 5 zł na
utrzymanie psów, bo inaczej nikt nie przyzna się do posiadanej ich ilości.
Sekretarz Gminy Andrzej Czuper – Z tytułu opłaty za posiadanie psa wpłynęło do gminy w tym roku 200
zł. Opłata za psy jest ustalona w kwocie 16 zł za psa.
- głosowanie nad uchwałą w sprawie uchwalenia budżetu gminy Raczki na 2015 rok
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig – Poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W głosowaniu wzięło udział 15 radnych.
Wynik głosowania:
- „za” – 13
- „przeciw” – 1
- „wstrzymującymi” – 1
Stwierdzam, że w głosowaniu wzięło udział 15 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych,
przeciwko przyjęciu uchwały głosował 1 radny, od głosu wstrzymał się 1 radny.
W związku z tym stwierdzam, że uchwała została przyjęta 13 głosami „za”.
Załącznik Nr 7. – Uchwała Nr II/11/14.
Pkt 11. Uchwała w sprawie przyjęć obywateli w sprawach skarg i wniosków.
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig – W drodze uchwały proponuję wyznaczyć, iż jako
Przewodniczący Rady Gminy Raczki będę przyjmował obywateli w sprawach skarg i wniosków raz w
tygodniu - we wtorek, w godzinach od 1445 do 1545 w Urzędzie Gminy Raczki.
Radny Wojciech Żukowski – Czy w ramach tych godzin będzie Pan pełnić dyżur?
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig – Tak, chyba, że będą chory lub z innych przyczyn nie będę
mógł być, to poproszę któregoś z Wiceprzewodniczących o zastępstwo. Oprócz tego jestem zawsze do
dyspozycji.
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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 Komisji jest pozytywna 4 głosami „za”.
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 8. – Uchwała Nr II/12/14.
Pkt 12. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej Rady Gminy
Raczki.
Radny Piotr Słowikowski – Składam rezygnację z bycia członkiem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy
Raczki.
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 9. – Uchwała Nr II/13/14.
Pkt 13. Uchwała w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich.
Sekretarz Gminy Andrzej Czuper – Proszę Państwa tak jak minęła kadencja Rady Gminy, także mija
w lutym kadencja sołtysów i rad sołeckich, dlatego Rada Gminy winna podjąć przedmiotową uchwałę. W
związku z tym, że Pan Wójt chciałby być jeżeli będzie to możliwe na wszystkich zebraniach w Państwa
miejscowościach i dlatego proszę o ustalenie w miarę możliwości godzin tych zebrań w godzinach prac
Urzędu, aby można byłoby to pogodzić z naszą pracą. Oczywiście, jeżeli jest taka możliwość. W tej
sprawie proszę sołtysów o kontakt z Panią Danutą i na podstawie tych informacji w drodze Zarządzania
zostanie przyjęty harmonogram zebrań w poszczególnych sołectwach.
Radny Wojciech Żukowski – Uważam, że biorąc pod uwagę specyfikę prac na wsi, nie wchodzą w grę
godziny wczesne, bardziej wieczorne, ponieważ dużo ludzi pracuje poza rolnictwem.
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig – Uważam, że godziny ustalą Sołtysi w porozumieniu ze
swoimi mieszkańcami a pracownicy dostosują się do tych ustaleń.
Wójt Gminy Raczki Andrzej Szymulewski – Umówmy się tak, że te wybory przeprowadzimy nie w ciągu
paru dni, ale, np. dwóch tygodni. Z tego względu, że chciałbym się z Państwem i mieszkańcami
poszczególnych wsi spotkać, porozmawiać na temat funduszu sołeckiego, itp. spraw.
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 Komisji jest pozytywna. Proponuję, aby Wójt sporządził harmonogram zebrań sołeckich
w poszczególnych dniach, a ewentualnie wspólnie z Sołtysami ustalić godziny.
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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 10. – Uchwała Nr II/14/14.
Pkt 14. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazwy rondu położonemu na terenie
miejscowości Raczki.
Sekretarz Gminy Andrzej Czuper – Tak, jak wcześniej mówiłem na początku obrad Urząd Statystyczny nie
może wprowadzić do programu takiego zapisu nazwy ronda, jaka była przyjęta w poprzedniej uchwale i w
związku z tym należy tą nazwę przyjąć bez cudzysłowu i dodaniu myślnika pomiędzy słowem 500–lecie,
tj. Rondo 500-lecia Ziemi Raczkowskiej.
Wiceprzewodniczący Rady Stanisław Ostrowski – Chciałbym zauważyć, że nazwa ta została w projekcie
uchwały błędnie zapisana, bo pozostawiony został cudzysłów.
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig – Odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie.
W głosowaniu wzięło udział 15 radnych.
Wynik głosowania:
- „za” – 14
- „przeciw” – -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 11. – Uchwała Nr II/15/14.
Ogłoszono 10 minutową przerwę.
Po przerwie.
Pkt 15. Uchwała w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Raczki na 2015 rok.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej i Budżetu Piotr Słowikowski – Komisja Oświaty,
Pomocy Społecznej i Budżetu zaopiniowała pozytywnie plan pracy Rady.
Przewodniczący Komisji Infrastruktury Wiejskiej, Ochrony Środowiska Rolnictwa i Turystyki Jarosław
Szyłak – Opinia Komisji jest pozytywna 4 głosami „za”.
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 12. – Uchwała Nr II/16/14.
Pkt 16. Uchwała w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Grzegorz Wiszowaty – Plan pracy i zakres spraw, którymi Komisja
będzie się zajmowała został Państwu przekazany do zapoznania na początku sesji. Mam tylko jedną uwagę,
14

iż w pkt 4 zapisane jest: „Kontrola działalności ZGKiM za III kwartały 2014 r.” a powinno być: „Kontrola
działalności ZGKiM za III kwartały 2015 r.”.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej i Budżetu Piotr Słowikowski – Komisja Oświaty,
Pomocy Społecznej i Budżetu zaopiniowała pozytywnie plan pracy Komisji Rewizyjnej.
Przewodniczący Komisji Infrastruktury Wiejskiej, Ochrony Środowiska Rolnictwa i Turystyki Jarosław
Szyłak – Opinia Komisji jest pozytywna 4 głosami „za”.
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 13. – Uchwała Nr II/17/14.
Pkt 17. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
Zastępca Wójta Piotr Gajda – Odnośnie sprawy dotyczącej stypendium dla uczniów szkół podstawowych i
gimnazjum. Tak, jak było to wspomniane na posiedzeniach komisji, jeżeli będzie taka wola Wójta, to
przystąpimy do opracowania regulaminu, aby stypendia można byłoby wprowadzić od 1 września tego
roku.
Odnośnie montażu lamp na ulicy Spokojnej w kierunku ronda mamy już opracowany projekt modernizacji
oświetlenia i musiałbym sprawdzić, czy te lampy są tam zaprojektowane. Jeżeli nie, a jak będzie taka
możliwość rozszerzymy o ich montaż w czasie realizacji tego zadania.
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig – W związku z tym, że pojawia się dużo spraw dotyczących
Powiatu, będziemy zapraszać, na każdą sesję radnych Rady Powiatu z Gminy Raczki, aby przedstawiali te
problemy do Rady Powiatu.
Sekretarz Gminy Andrzej Czuper – Proszę Państwa art 28a ustawy o samorządzie gminnym w dwóch
przypadkach pozwala na głosowanie imienne, tj. w przypadku o zwołaniu referendum i w drugim
przypadku: o odwołaniu Wójta na skutek nieuchwalenia absolutorium. Tylko w tych dwóch przypadkach
może być głosowanie imienne.
Jeżeli chodzi o protokoły z sesji Rady Gminy to tak jak jest w Statucie Gminy: Protokoły z sesji Rady
Gminy wykłada się do publicznego wglądu na 3 dni przed terminem kolejnej sesji i protokół z poprzedniej
sesji Rady Gminy przyjmowany jest na kolejnej sesji tak, jak dziś to Państwo uczyniliście. Poprawki,
uzupełnienia do protokołu powinny być wnoszone przez radnych nie później niż do rozpoczęcia sesji
Rady, na której następuje przyjęcie protokołu. Także działamy na podstawie Statutu.
Radny Wojciech Żukowski – Chciałbym zapytać gdzie jest zakaz umieszczania projektu protokołu
w Internecie?
Sekretarz Gminy Andrzej Czuper – Nie ma przepisów nakazujących nam umieszczania projektów
protokołów w Internecie przed przyjęciem go przez radnych. Przepisy mówią, iż radni mogą wnosić
poprawki do zapisów w protokole, więc my nie będziemy publikować niezatwierdzonego protokołu. Tak,
to było stosowane w poprzednich kadencjach rady i tak będziemy stosować podczas tej kadencji.
Radny Wojciech Żukowski – Dobrze złożę na piśmie te pytanie i odwołam się do Kolegium
Samorządowego.
Sekretarz Gminy Andrzej Czuper – Odnośnie tekstu jednolitego Statutu Gminy. Jesteśmy w trakcie
opracowywania Statutu i aktualizowania go do przepisów wyższego rzędu. W niedługim czasie zostanie
Państwu przedstawiony do uchwalenia.
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Zastępca Wójta Piotr Gajda – Jesienią był zorganizowany drugi przetarg. Bez skutku, żaden oferent nie
zgłosił się. W tej chwili budynek jest zabezpieczony. Jest odcięty prąd, woda. Pan Wójt ma nowe
zamierzenia związane z tym budynkiem i być może zgłoszą się do nas osoby zainteresowane realizacją
tych zamierzeń.
Odnośnie stanu czystości przystanków szkolnych, to wyślemy pracowników gospodarczych, jak to było
wcześniej ronione, którzy je sprzątną. Jednakże pamiętajmy, iż o czystość nie tylko Gmina odpowiada, ale
my wszyscy.
Wójt Gminy Raczki Andrzej Szymulewski – Oczywiście my, jako Gmina będziemy dbali o utrzymanie ich
w czystości, ale pamiętajmy, iż dbałość o czystość okolicy dotyczy nas wszystkich, a nie tylko
pracowników gminnych.
Odnośnie szaletu. Niewątpliwie brak jego jest niewątpliwie kłopotliwe. Jednakże w Raczkach są
postawione dwa toi toi. Jeden przy placu targowym, a drugi w parku przy przystankach PKS. Można
również skorzystać z WC w Urzędzie Gminy, GOK lub Bibliotece. W przyszłym roku postawimy parę
tabliczek informujących o tym.
W przyszłości planujemy rozbudowę budynku Urzędu Gminy, gdzie planujemy również pomieszczenie
przeznaczeniem na szalet.
Zastępca Wójta Piotr Gajda – Umowa z wykonawcą jest tak skonstruowana, że okres gwarancji jest
pięcioletni i w tym okresie przewiduje serwisowanie przez wykonawcę. Oczywiście jeżeli instalacja jest
użytkowana zgodnie z przeznaczeniem.
Wójt Gminy Raczki Andrzej Szymulewski – Proszę Państwa jasno należy powiedzieć, że tam, gdzie jest
poszycie dachowe z eternitu nie będą montowane kolektory słoneczne i należy go zmienić lub poszukać
alternatywnych rozwiązań, np. tymczasowo najpierw zmienić dach w miejscu gdzie będą te panele
montowane.
Radny Tomasz Gaździński – Czy można montować te kolektory na poszyciu dachowym z EuroFali?
Wójt Gminy Raczki Andrzej Szymulewski – Z tym zapytaniem należy się zwrócić do nadzoru
inwestorskiego, ponieważ nie jestem w stanie na to Panu odpowiedzieć.
Odnośnie flagi na maszcie przed Urzędem Gminy. Ta flaga będzie zawieszona przez cały rok, a jeżeli
będzie brudna, postrzępiona, to wymienimy na nową.
Sekretarz Gminy Andrzej Czuper – Pan Radca zobowiązał się do przygotowania takiego pozwu i jeżeli
ktoś będzie zainteresowany, to zapraszam w poniedziałek do Pana Radcy od godziny 8.00 do 10.00.
Odnośnie roznoszenia terminarzy na śmieci przez sołtysów. Każdy Sołtys, co miesiąc otrzymuje
zryczałtowaną dietę w wysokości 100 zł na pokrycie kosztów pełnienia funkcji, tj. przekazywania
informacji z Urzędu Gminy mieszkańcom poszczególnych wsi, jak również harmonogramów wywozu
śmieci. Jeżeli Sołtysi nie będą chcieli roznosić tych harmonogramów, Urząd Gminy będzie musiał wysłać
go za zwrotnym potwierdzeniem odbioru do każdego mieszkańca, co skutkować będzie wzrostem opłat za
śmieci o koszt doręczenia listu, tj. ok. 7 zł.
Sołtys Piotr Bielecki – Czy tego harmonogramu nie mogą rozwozić pracownicy, którzy odbierają śmieci?
Sekretarz Gminy Andrzej Czuper – Skąd Pan i pozostali mieszkańcy teraz będziecie wiedzieć, kiedy
należy wystawić pojemniki ze śmieciami? Jeżeli Rada podejmie decyzję, że takie harmonogramy mamy
wysyłać za potwierdzeniem odbioru, to zwiększy się koszt opłaty za śmieci o 7 zł od gospodarstwa.
Wójt Gminy Raczki Andrzej Szymulewski – Proszę Państwa nie ma co się niepotrzebnie denerwować,
rozważmy, jak możemy tą sprawę rozwiązać i na następnej sesji przedstawię jakiś projekt rozwiązania do
zaakceptowania przez Państwa.
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig – Tak, jak Pan Wójt mówił należy rozważyć pewne
ewentualności przekazania tego harmonogramu, czy to dalej przez Sołtysów, listownie, czy przez
pracowników MPO odbierających śmieci. Należy wybrać najkorzystniejsze rozwiązanie.
Pkt 18. Odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski sołtysów.

16

Sekretarz Gminy Andrzej Czuper – Można takie oznakowanie wykonać i postawić w ramach funduszu
sołeckiego w przyszłym roku.
Zastępca Wójta Piotr Gajda – Osobiście przepraszam mieszkańców, że nie ma tam jeszcze oświetlenia.
Postaramy się, żeby Żubrynek był w pierwszej kolejności wykonywania prac w ramach modernizacji
oświetlenia, tj. od marca przyszłego roku.
Wójt Gminy Raczki Andrzej Szymulewski – Sprawę poprawy drogi na odcinku Żubrynek – Małe Raczki
przekażemy do Starosty, ponieważ ta droga leży w gestii Powiatu.
W przeciągu pół roku spotkam się ze Starostą i zapoznam się z planami dotyczącymi remontu,
modernizacji dróg powiatowych na terenie naszej gminy. Informacja ta pozwoli nam na sprecyzowanie
naszych planów inwestycyjnych dotyczących dróg gminnych i być może w pewnych sytuacjach możliwa
będzie realizacja tych zadań wspólnie z Powiatem.
Sekretarz Gminy Andrzej Czuper – Urząd Gminy nie był o tym poinformowany przez Ośrodek Doradztwa
Rolniczego.
Radny Jarosław Szyłak – Informacja w sprawie składania wniosków na otrzymanie odszkodowania za
szkody w uprawach rolniczych wyrządzone przez dziki, które należało składać do końca listopada br. nie
była przekazywana drogą oficjalną. W tej sprawie zadzwonił do mnie pracownik ODR i przypuszczam, iż
do innych też było dzwonione. Być może nie do każdego ta informacja dotarła.
Wójt Gminy Raczki Andrzej Szymulewski – Na następną sesję zaprosimy Kierownika ODR Wiesława
Anielaka, aby wyjaśnił cała tą sytuację.
Odnośnie przystanku autobusowego w miejscowości Bakaniuk. Jest tam niewątpliwie problem
z wykonaniem zatoki autobusowej, ponieważ droga biegnie na pasie drogowym, a właściciel nie zgadza się
na wejście z zatoką na jego działkę. Skontaktujemy się w tej sprawie z Zarządem Dróg Wojewódzkich
i Dyrekcją PKS.
Odnośnie godzin dowożenia dzieci już wpłynęło do mnie kilka takich próśb o zmianę godzin, w tej sprawie
spotkam się z Kierownikiem BOS, przeanalizujemy i jeżeli będzie można zmienimy godziny przejazdu
autobusów szkolnych.
Przewodniczący Zarządu Spółki Wodnej w Raczkach Tomasz Gaździński – W tym roku otrzymaliśmy
subwencję z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 18 tys. zł, z Gminy w wysokości 20 tys. zł.
20 tys. zł zostało zapłacone za usługi wykonane w roku ubiegłym, ok. 15 tys. zł kosztuje nas obsługa
administracyjna, a pozostałe środki idą na bieżące naprawy i konserwacje urządzeń melioracyjnych, tj.
czyszczenie studni, wycinkę krzaków na rowach melioracyjnych.
Wójt Gminy Raczki Andrzej Szymulewski – Sugeruję, aby obszar jaki obejmuje Gminna Spółka Wodna
podzielić na cztery części i statutowe prace wykonywać w poszczególnych latach. Podział ten pozwoli
wprowadzić porządek i szczególnie rolnicy będą wiedzieli, co gdzie jest zrobione.
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.
Dziękuję radnym, pracownikom urzędu gminy, sołtysom za udział w obradach Rady.
„Zamykam II Sesję Rady Gminy Raczki”.
Protokołowała
Danuta Karaś
Przewodniczący Rady
Lech Ludwig
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