Protokół IV/15
z IV Sesji VII Kadencji Rady Gminy Raczki
odbytej w dniu 21 kwietnia 2015 r.
Obrady IV Sesji Rady Gminy rozpoczęły się o godz. 905 i trwały do godz. 1236.
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
Sekretarz Gminy – Andrzej Czuper
Skarbnik Gminy – Agnieszka Grzędzińska
Dyrektor GOK – Anna Dorota Halicka
Kierownik GOPS – Justyna Sadowska-Kurzyna
Kierownik GBP – Krystyna Rogucka
Radca Prawny – Jerzy Lewczuk
Pracownik UG – Jadwiga Szymulewska
Pracownik UG – Bogusław Konieczny
Pracownik UG – Antoni Karaś
Roman Fiedorowicz
Kazimierz Iwanowski
Janina Mucharska
Franciszek Dobrzyń
Leszek Czarniecki
Józef Stankiewicz
Krzysztof Szymczyk
Andrzej Wasilewski
Skarżący ………………..…./*.
Sołtysi wsi wg załączonej listy obecności.
Pkt 1. Otwarcie sesji.
Sesję otworzył Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig:
„Otwieram IV Sesję Rady Gminy Raczki”.
Witam przybyłych na sesję Rady Gminy Raczki: Panią Annę Dorotę Halicką Dyrektor GOK, Panią Justynę
Sadowską-Kurzyna Kierownik GOPS, Panią Krystynę Rogucką Kierownik GBP, Pana Jerzego Lewczuk
Radcę prawnego, Pana Romana Fiedorowicza, Pana Kazimierza Iwanowskiego, Panią Janinę Mucharską,
Pana Franciszka Dobrzyń, Pana Leszka Czarnieckiego, Pana Józefa Stankiewicza, Pana Krzysztofa
Szymczyk, Pana Andrzeja Wasilewskiego, Pana Roberta Szczęsnego właściciela AGRO Doradztwo,
Państwa radnych, Wójta Gminy Raczki, Państwa sołtysów oraz pracowników Urzędu Gminy.
Na podstawie listy obecności stwierdzam, że w obradach bierze udział 15 radnych, w związku z tym
obrady Rady Gminy są prawomocne.
Pkt 2. Przyjęcie porządku obrad.
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig – Porządek obrad został przesłany w zawiadomieniu
o zwołaniu sesji. Czy są jakieś propozycje zmiany porządku obrad?
Ponieważ nie ma uwag, to wobec tego porządek jest następujący:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
4. Interpelacje i wnioski radnych.
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5. Zapytania i wolne wnioski sołtysów.
6. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami.
7. Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2014 dla gminy Raczki.
8. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury za 2014 rok.
9. Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej za 2014 rok.
10. Uchwała w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Raczkach.
11. Uchwała w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu i wysokości przyznawania stypendiów dla
zdolnych uczniów na terenie Gminy Raczki.
12. Uchwała w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Raczki.
13. Uchwała w sprawie opłaty od posiadania psów.
14. Uchwała w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Gminy Raczki.
15. Uchwała w sprawie ustanowienia zasad przyznawania diet sołtysom.
16. Uchwała w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy Raczki.
17. Uchwała w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do Lokalnej Grupy Działania.
18. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2015-2020.
19. Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.
20. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
21. Odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski sołtysów.
Porządek obrad został jednogłośnie przyjęty przez radnych.
Pkt 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig – Informuję, że protokół z III Sesji Rady Gminy wyłożony
został 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: 15 głosami „za”.
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig – Na dzisiejszej sesji mamy szczególnych gości, dla których
chcemy podziękować za udział w pracach na rzecz tutejszego samorządu. W imieniu Samorządu Gminy
Raczki pragnę Państwu złożyć serdeczne podziękowania za wieloletnią współpracę mającą na celu dobro
mieszkańców Gminy Raczki. Pozostając z wyrazami pamięci życzę wiele zadowolenia płynącego
z poczucia dobrze wypełnionej służby oraz spełnienia planów. Życzę szczęścia w życiu osobistym oraz
wszelkiej pomyślności.
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig, Wójt Gminy Raczki Andrzej Szymulewski
i Wiceprzewodniczący Rady Mirosław Sewastynowicz wręczyli wyróżnionym osobom pamiątkowe
statuetki, tj. dla: Pana Romana Fiedorowicza, Pana Kazimierza Iwanowskiego, Pani Janiny Mucharskiej,
Pana Franciszka Dobrzyń, Pana Leszka Czarnieckiego, Pana Józefa Stankiewicza, Pana Krzysztofa
Szymczyk, Pana Andrzeja Wasilewskiego.
Wójt Gminy Raczki Andrzej Szymulewski – Chciałbym szczególnie w tym miejscu pogratulować Panu
Franciszkowi Dobrzyń za 47 lat pełnienia funkcji Sołtysa wsi Wysokie. Jest to najbardziej zasłużona osoba
w naszej społeczności lokalnej. Wszystkiego najlepszego Panu życzę, dużo zdrowia i wszelkiej
pomyślności.
Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowni goście, Szanowni Państwo gratuluję wszystkim wyróżnionym.
Dziękuję za pracę i za zaangażowanie na rzecz rozwoju Raczek i Gminy Raczki. Za to wszystko jeszcze
raz bardzo serdecznie dziękuję byłemu Wójtowi za współpracę, za wkład pracy, za 23 lata tejże pracy, a w
przeliczeniu na miesiące jest to 276 miesięcy, jest to ok. 200 sesji. Dziękuję szczególnie Romanowi
Fiedorowicz za jego pracę, za ogromny wkład i poświęcenie często czasu osobistego. Jeszcze raz dziękuję
wszystkim wyróżnionym.
Roman Fiedorowicz – Moi drodzy, nawiązując do wypowiedzi Pana Wójta należy zadać sobie pytanie, czy
warto było poświęcać się na rzecz zaspokajania potrzeb społeczności lokalnej. Twierdzę, że było warto,
choć nie było łatwo. Mam pewną satysfakcję, że zostawiłem coś po sobie gorzej lub lepiej zrobione, gorzej
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lub lepiej zapamiętane. Ze swojej strony dziękuję za pamięć, a myślę, że w imieniu wszystkich
wyróżnionych chciałbym podziękować. Wracając do początków naszej pracy my przychodziliśmy do pracy
nastawieni idealistycznie. Te odmęty upiornej polityki wtedy tak nie wyglądały, ale wydawało się, że
Państwo będzie się rozwijało w nowych warunkach idealnie a ludzie pokarzą swoje piękne twarze.
Rzekomo temu wszystkiemu tamten ustrój przeszkadzał. Niestety różnie bywało, ponieważ materia jest
bardziej skomplikowana i zależy od tak wielu czynników i w tej chwili trudno jest nam wyrokować, czy
nam się to do końca się powiodło, czy też nie. Materialnie niewątpliwie, natomiast trzeba powiedzieć, że
przyświecał nam pewien cel, który nie został do końca zrealizowany, mam tu na myśli budowę
społeczeństwa obywatelskiego, świadomego, ale co by nie powiedzieć, nawet dziś tej frekwencji, tych
spraw, o których będziecie mówić, wynika jednak pewien pozytyw, tzn. społeczeństwo nasze niewątpliwie
poczyniło ogromny postęp materialny, ale też nastąpiły ogromne zmiany w świadomości w tym kierunku,
że czujemy się wreszcie jakąś wspólnotą. Widoczne jest to w naszych działaniach i jest to nasz największy
sukces. Życzę sukcesów na tej trudnej niwie Panie Wójcie i wszystkiego dobrego.
Ogłoszono 10 minutową przerwę.
Po przerwie.
Pkt 4. Interpelacje i wnioski radnych.
Radny Tomasz Gaździński – Przybyli z mojej wsi, tj. Szkocji i Dowspudy przedstawiciele, który chcieliby
wypowiedzieć się na dzisiejszej sesji w sprawie skargi złożonej do Wójta Gminy Raczki. Proszę
o umożliwienie im wypowiedzenie się.
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig – Udzielę im głosu w pkt 5. Zapytania i wolne wnioski
sołtysów.
Radna Ewa Ostapowicz – Mam kilka pytań, tj.:
- czy na ulicy Spokojnej będzie wykonane oświetlenie w tym roku?
- czy możliwa jest zmiana nawierzchni na asfaltową, na drodze Kolonia Raczki – Małe Raczki?
- czy podczas przebudowy ulicy Kościelnej będzie wykonana modernizacja placu zabaw? Kiedy wykonany
był jego przegląd i kiedy był wymieniany piasek w piaskownicy?
- czy w związku z powołaniem stanowiska do spraw pozyskiwania funduszy unijnych i krajowych będą
rozpisywane programy unijne, aby więcej dzieci i młodzieży mogło skorzystać z bezpłatnych zajęć, np.
językowych, ogólnorozwojowych, czy innych programów zdrowotnych dla mieszkańców Gminy Raczki?
- czy będą dokończone chodniki zaczęte podczas budowy ronda w kierunku ul. Gospodarskiej i ul.
Cmentarnej?
Radny Wojciech Żukowski – Mam następujące pytania, spostrzeżenia, a mianowicie:
- dlaczego nie było sesji Rady Gminy, która była planowana w miesiącu marcu uchwałą nr II/16/14. Myślę,
że uchwały należy wykonywać, a jeżeli nie planuje się sesji, to Rada powinna przegłosować, że np. sesję
robimy z trzy miesiące?
- Stan dróg żwirowych jest fatalny. Ostatnio objeździłem swój rejon. Ludzie między innymi narzekają na
to, że brakuje dobrego wykonania profilu przez równiarkę. Na tamtej sesji podnosiłem taką sprawę, żeby
każda robota, jaka jest wykonywana na terenie sołectwa była wcześniej zapowiadana dla sołtysa. Osoba
odpowiedzialna za sprawy drogowe obiecała powiadamiać o tym sołtysów, jednakże nie jest to czynione.
- Ostatnio mogłem przeczytać projekt protokołu z ostatniej sesji na stronie BIP-u. Widocznie można go
udostępniać i jest to pozytywne, bo nie trzeba przychodzić do urzędu, żeby z nim się zapoznać.
- Ponawiam propozycję transmisji na żywo z obrad sesji przez Internet. Miała być nagrywana sesja kamerą
a nie jest. Nie wiem dlaczego? Pan Sekretarz obiecał , że jeżeli ktoś zechce, to płytkę z nagraniem sesji
otrzyma. To jest zapisane w protokole z poprzedniej sesji i w związku z tym po zakończeniu tejże sesji
chcę, aby Pan Sekretarz udostępnił z tej sesji nagranie.
Radny Jan Olszewski – Mam pytanie w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego zniknął
zapis Jaśki – Sucha Wieś, a wpisany został Raczki – Dowspuda. Proszę o wytłumaczenie tego mi i radnym,
jaki jest powód tego, gdzie ten zapis i kiedy został zdjęty?
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Radny Leszek Staniszewski – Zwracam się z prośbą o zorganizowanie jakiegoś szkolenia dla radnych,
mającego na celu przypomnienia o prawach i obowiązkach, co należy a co nie należy do kompetencji
radnych.
Drugie pytanie chciałbym skierować do Wiceprzewodniczącego, jak przedstawia się sytuacja z dzikami na
terenie Gminy Raczki? Jesteśmy rolnikami i chcielibyśmy wiedzieć, czy to jest za dużo ich, czy za mało,
co należy do obowiązków Kół łowieckich, żeby pomagali zmniejszyć szkody przez nich wyrządzane?
Na drodze w kierunku do Suwałk z Raczek jest znak na Żubrynek, a jak wiadomo dwie pierwsze posesje
należą do Koniecboru i należałoby ustawić znak o tym informujący.
Należałoby ustawić znak informujący o miejscowości Koniecbór, ponieważ jeden z mieszkańców prowadzi
działalność gospodarczą i często ludzie mają problemy z dotarciem do niego.
Kiedy będą kolektory słoneczne skończone w Krukówku, bo została założona już instalacja, ale brakuje
pozostałych elementów?
Radny Tomasz Gaździński – We wsi Szkocja w dniu dzisiejszym pojawiły się problemy z ciśnieniem
wody, czy to jest sytuacja przejściowa?
Sołtys Mieczysław Laszkowski – Na Plancie już od dłuższego czasu są problemy z niskim ciśnieniem
wody.
Radny Jarosław Szyłak – Mam pytanie odnośnie powiatowej drogi Sucha Wieś - Wronowo. Po budowie
obwodnicy w rowach zostały śmieci. Kto ma to pozbierać i do kogo ten problem należy zgłosić?
Pkt 5. Zapytania i wolne wnioski sołtysów.
Sołtys Ewa Więcko – Chciałam zapytać zgłaszałam sprawę z tymi hydrantami aby było wiadomo gdzie
one się znajdują i o poinformowanie o tym mieszkańców, bo w razie pożarów mają kierować straż,
ponieważ nie zawsze straż wie gdzie się one znajdują.
Wiem, że Gmina pomaga Spółce Wodnej i w związku z tym chcielibyśmy wiedzieć jakie pobory ma
prezes, pracownik Urzędu Gminy, który prowadzi sprawy Spółki, w porównaniu do lat poprzednich.
Sołtys Jolanta Kochańska – Na wstępie wyjaśnię Państwu o co nam chodzi w przedłożonej skardze. Widzę,
że osoby zainteresowanej nie ma, więc do kogo mam się zwracać? Chodzi o drogi. Skarga mieszkańców
wsi Szkocja – Dowspuda jest złożona nie na obecnego Wójta, ale na działalność poprzedniego
i urzędników odpowiedzialnych za stan dróg na naszym terenie. Dlaczego do tego wracamy. Jak Państwo
wiecie w czasie budowy obwodnicy Augustowa Szkocja była jednym wielkim placem budowy, zniszczone
zostały wszystkie nasze drogi, ale mieliśmy nadzieję, że po wszystkim zostaną one odremontowane.
Niestety tak się nie stało tym bardziej jest to szokujące, że na terenie Dowspuda – Szkocja jest 9 żwirowni
i z tego tytułu do budżetu naszej gminy za podatek i opłatę eksploatacyjną w latach 2013 – 2014 trafiło
prawie 1 mln zł. My, mieszkańcy domagamy się od wielu lat remontu dróg, tj. w sumie trzy drogi
o długości nie większej, jak dwa kilometry. Nie chodzi nam o nawierzchnię asfaltową, ale chcemy aby
drogi te były wyprofilowane, wyżwirowane z kruszywem. I tak miało być, bo Firma „Budimex”
zobowiązała się do tego w ramach porozumienia z Gminą. Czy to tak dużo chcemy? Jesteśmy
zdesperowani, bo jedna droga prowadzi do Pana Sobolewskiego, którego ojciec jest od wielu lat obłożnie
chory, a także ma małe dzieci, które codziennie musi dowozić do szkoły. Druga droga jest do Pana
Zabłockiego, który ma I grupę inwalidzką i ma problemy z poruszaniem się. Trzecia droga, tutaj
dochodzimy do porozumienia, ale chodzi o to, że te drogi w ogóle nie są wytyczone. To wszystko robione
jest na wariata. Teraz Pan Karaś próbował remontować i z nikim nie konsultował tego. Na drogę na Szkocji
nieduży odcinek ostatnio wydano, wynikło to z rozmowy z Panem Karasiem 8 tys. zł. Nie byłam przy tym
i nikt z mojej wsi nie był obecny, więc żądamy wyjaśnienia, kto tą drogę ma zamiar odebrać lub kto tą
drogę odebrał? Droga nie jest wyprofilowana. Zastrzeżenia budzą też ceny za żwir. Pytałam Pana Karasia
skąd jest wożony żwir, bo jak już wcześniej powiedziałam w Szkocji jest 9 żwirowni, a żwir wożony jest
z Suwałk, ponieważ twierdzi się, że z tych żwirowni nie nadaje się. Proszę Państwa biorąc na logikę to jest
jakaś niedorzeczność. Cena żwiru w zeszłym roku w wyniku przetargu wynosiła 12,30 zł z zakupem,
z dowozem, z rozplantowaniem i walcowaniem. Kto zna się na tym, to proszę mi wytłumaczyć, jak jest to
możliwe, że ta cena jest do przyjęcia, ale w tym roku ponoć nie było przetargu, ale cena wynosi już 14,99
zł, więc proszę nam wyjaśnić na czym to polega?
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Pani Jolanta Harasim – Odnośnie porozumienia, jakie zostało zawarte w dniu 28 marca 2013 r. pomiędzy
firmą „Budimex” a Gminą Raczki. Ono miało na celu zapewnienie, iż po zniszczeniu dróg podczas
budowy obwodnicy Augustowa zostaną one naprawione. Chodzi mi konkretnie o drogę Moczydły –
Szkocja – Wronowo o dł. 1.600 m droga miała być zrobiona. Jest zapis w tym porozumieniu. Dlaczego nikt
nie zrobił odbioru drogi właśnie tej konkretnej? Jest dziura, na dziurze, ponieważ były kopane kable przez
Firmę „Budimex”, były zakładane różne przepusty, odprowadzenia wody. Do dziś został jako jeden plac
budowy. Z protokołu i z tego porozumienia wynika, że powinny być porobione zdjęcia, powinien być
odbiór. Kto dokonał tego odbioru? Dlaczego ta droga nie została pomimo zawartego porozumienia
wyremontowana? Z informacji uzyskanej od Pana Karasia w obecności Wójta i Pani Sołtys otrzymaliśmy
informację, że owszem droga została wyremontowana, ale inna. Pytamy dlaczego inna, skoro tą naszą
drogę rozjeżdżono, to do nas trzech z mieszkańców wsi mamy z dojazdem problem? To u nas był jeden
wielki plac budowy, nie na innej drodze, więc nie interesują nas kwestie tłumaczenia, że inna została droga
wyremontowana. Kolejne bezmyślne wydawanie pieniędzy. Nie mamy rowów, odprowadzenia wody, nie
mamy kompletnie nic, tylko jeden wielki plac budowy. Nawieziono nam 8 czy 9 wywrotek żwiru, chociaż
nie wiadomo, czy tego tyle naprawdę było, zostało rozsunięte przez spycharkę i tak to wszystko
pozostawiono. Pytanie, czy tak ma wyglądać remont drogi? Gdzie jest profil tej drogi? Czy nasza Gmina
ma tak dużo pieniędzy, żeby wydawać na to 8 tys. Zł, które spłynęło dosłownie w błocie? Mieliśmy
porozumienie i można byłoby te pieniądze zaoszczędzić. Skoro gmina podjęła się, a konkretnie Pan Karaś,
bo tak wynika z tego porozumienia, podjął się tego, że będą w zamian za drogi wyremontowane przez
Firmę „Budimex”, to proszę te drogi Panie Karaś wyremontować.
Sołtys Jolanta Kochańska – Ta skarga leżała w Urzędzie Gminy i dlaczego nikt nam nie powiedział, że jest
źle złożona? Proszę o wyjaśnienie tego.
Radca Prawny Jerzy Lewczuk – Po pierwsze, bieg sprawy złożonej przez Państwa skargi trwa a termin
rozpatrzenia każdej skargi wynosi 30 dni. Organ ją rozpatrujący może ten termin przedłużyć. Na razie on
jeszcze nie upłynął. Po drugie, padło tutaj stwierdzenie, że skarga jakoby dotyczy byłego Wójta. Stwierdzić
muszę, że nie ma czegoś takiego, jak rozpatrywanie skarg na byłego Wójta, który nie jest już Wójtem.
Skarga może być tylko na działalność Wójta aktualnego, a nie byłego. Wtedy taka skarga jest
bezprzedmiotowa. W takim przypadku Rada nie ma kompetencji rozpatrywania takiej skargi, tylko
i wyłącznie gdy chodzi o skargę na aktualnego Wójta.
Sołtys Jolanta Kochańska – Przepraszam, to jak zwykły człowiek ma przebić się do Państwa z problemem,
jeżeli my całą wsią nie możemy?
Radca Prawny Jerzy Lewczuk – Padły tutaj takie pytania ze strony sołtysów, że proszę wyjaśnić motywy,
dlaczego to tak zrobione i czemu w takiej kwocie, itp. Sołtysi nie są podmiotem kontrolnym, który może
zadawać takie pytania. Motywy, czy zamierzenia, jakimi zamierza się kierować organ władzy publicznej
jest informacją publiczną, w związku z tym Wójt nie ma obowiązku udzielania odpowiedzi na tego typu
pytania, bowiem nie jest to informacja publiczna. Przewodniczący Rady nie jest organem kompetentnym
do jej udzielenia, tylko Wójt. Skarga została prawidłowo złożona i nosi znamiona skargi na pracownika
i Wójt w stosownym terminie ustawowym odpowie. Ma na to 30 dni, ale może ten termin przedłużyć.
Natomiast z Pani strony padły stwierdzenia, że skarga dotyczy również działalności byłego Wójta, więc
tłumaczę, że nie ma czegoś takiego, jak rozpatrywanie skarg na osoby, które nie pełnią już tej funkcji, a
Rada nie ma kompetencji rozpatrywania takich skarg.
Wójt Gminy Raczki Andrzej Szymulewski – Rozmawiałem w tej sprawie z mieszkańcami, tą skargą się
zajmę i udzielę na nią odpowiedzi. Wysłuchaliśmy tutaj wszyscy problematyki ich dotyczącej, czyli złego
stanu dróg po budowie obwodnicy. Będziemy rozważać z Panem Karasiem przy udziale Państwa, jak ten
problem rozwiązać w sposób satysfakcjonujący obie strony. Myślę, że do jakiegoś porozumienia
dojdziemy.
Pracownik UG Antoni Karaś – Proszę Państwa chciałbym wrócić do istoty tematu. Pani Sołtys stwierdziła,
że niszczenie dróg nastąpiło wyłącznie przez firmę „Budimex” podczas budowy obwodnicy. Przypomnę,
że wcześniej jeszcze gdy Przewodniczącym był Pan Sewastynowicz i poprzedni Wójt mieliśmy
porozumienie zawarte pomiędzy jednym z właścicieli żwirowni, który w wyniku wydobycia a raczej
wywozu żwiru zniszczył jedną z wspominanych tutaj dróg gminnych. Tenże właściciel zobowiązał się
wtedy do poprawy zniszczeń powstałych na drodze, ale tego nie uczynił.
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Jeśli chodzi o porozumienie pomiędzy Gminą Raczki a Firmą „Budimex” było podpisane na nawierzchnię
bitumiczną i naprawę tych dróg, m.in. drogi Moczydły – Szkocja – Sucha Wieś o dł. 1.600 mb, drogi
bitumicznej na odcinku Dowspuda – Szkocja – Planta – Korytki i w tym przypadku dotyczyło ono tylko
odcinka od Dowspudy do mostu na rzece Głęboka, bo tam tylko Firma „Budimex” woziła żwir z pobliskiej
żwirowni. Mieszkańcy Planty mogą też powiedzieć, jak droga wyglądała przed wkroczeniem z pracami
przez Firmę „Budimex”, że już ona wcześniej była zniszczona. To jeden z właścicieli żwirowni miał ją
wyremontować. Po zakończeniu budowy przez Firmę „Budimex” Pan Wójt, jako zarządca dróg gminnych,
postanowiliśmy, że tą drogę, która została zrobiona w ramach programu „schetynówek” na odcinku
Szkocja – Planta – Korytki na podstawie ustnej umowy pomiędzy Panem Wójtem a przedstawicielem
Firmy „Budimex”, że położą nakładką asfaltową na całej długości. Proszę Państwa kilometr nakładki
kosztuje 140 tys. zł. i właśnie poprzedni Wójt się zobowiązał, że tą drogę doprowadzi do stanu, jaka była.
Trzeba uczciwie powiedzieć, że ta droga w obecnej chwili, tutaj duża rola dla Komisji Rewizyjnej, która
niech pojedzie i sprawdzi, czy ona jest gorszym stanie aniżeli była. Proszę Państwa jeszcze druga sprawa,
na chwilę obecną wykonuję prace na drogach tylko w ramach bieżącego utrzymania, które polega na
likwidacji wszystkich zniszczeń, przełomów i wyprofilowaniu drogi. Jeżeli zostanie ta droga ujęta w planie
budowy i będzie odpowiedni profil. Na dzień dzisiejszy ta droga jest zaniżona i nie da się uzyskać żadnego
profilu. W tym roku znów składano pretensje i doskonale rozumiem, bo skoro wiosny stan tejże drogi był
fatalny.
Pani Jolanta Harasim – W porozumieniu zapisane jest profilowanie, nawożenie i wyrównanie tej drogi. Nic
z tych zapisów nie zostało zrobionych.
Pracownik UG Antoni Karaś – Ta droga została doprowadzona do takiego samego stanu, jaki był
poprzednio.
Sołtys Jolanta Kochańska – Nie ma Pan racji i jak widzę nie zna się Pan na prawie budowlanym.
Pracownik UG Antoni Karaś – Proszę Państwa, jak już wcześniej powiedziałem bieżące naprawy polegają
na nawiezieniu i wyrównaniu. Jeżeli Rada Gminy podejmie decyzję o budowie tej drogi, to przygotuję
odpowiednią dokumentację projektową, aby uzyskać pozwolenie na budowę.
Pani Jolanta Harasim – Proszę Pana było porozumienie i wystarczyło zmobilizować Firmę „Budimex”,
mieliście i byłoby to zrobione. Gmina wtedy nie ponosiłaby żadnych kosztów.
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig – Proszę Państwa odbieram głos Panu Karasiowi i w tym
momencie zakończmy tę dyskusję. My, jako Rada wysłuchaliśmy Państwa wypowiedzi, ale jest to sprawa,
nad którą będziemy dyskutować i szukać rozwiązania satysfakcjonującego obie strony.
Sołtys Tomasz Dziekoński – Oznakowanie we wsi Chodźki. Nie ma nadal znaków gdzie wieś się zaczyna,
a także informujące o numerach posesje znajdujących się na danej linii Chodźk, Również nie ma
informacji o tym, że jest bydło przeganiane przez asfalt.
Sołtys Jolanta Kochańska – We wsi Szkocja, również należałoby ustawić znaki z numerami kierunkowymi
do posesji, ponieważ jest straszny chaos i brak kolejności w numeracji posesji. Brakuje też nazwy wsi od
strony wsi Moczydły.
Sołtys Heronim Karaś – Chodzi mi o drogę powiatową Raczki – Wierciochy. Stan poboczy jest bardzo zły,
są one powybijane i gdzieniegdzie są o 20 cm niższe od nawierzchni asfaltowej. Taki stan zagraża
bezpieczeństwu ruchu na tej drodze a w szczególności na ostrych zakrętach. Od dłuższego czasu nikt nic
z tym nie robi, nie poprawia a przez to asfalt się kruszy i wyłamuje się po bokach. Najgorzej jest na
odcinku Małe Raczki – Wierciochy gdzie jest on węższy i gdy pojazdy mijając się ze sobą muszą zjeżdżać
na takie pobocza.
Odnośnie dróg gminnych, w tym i w naszej wsi, czy będą uzupełniane żwirem, czy tylko sama równiarka
przejedzie. Takie działanie nie zdaje to egzaminu, ponieważ zostaje rozepchnięty piasek na boki, co tworzy
koryto a woda stać będzie na drodze.
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig – Proszę Państwa, aby usprawnić przebieg obrad Rady proszę,
aby sprawy związane z drogami powiatowymi zgłaszać na piśmie do Urzędu Gminy, które później zostaną
przekazane do Starostwa Powiatowego.
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Pracownik UG Antoni Karaś – Jeśli chodzi o drogi, w tym roku na bieżące utrzymanie dróg przeznaczono
w budżecie gminy, tj. na zakup materiałów – 32 tys. zł., na usługi remontowe 140 tys. zł., w tym zakup
wszystkich materiałów i koszt za usługi równiarki. Niewykorzystane środki z tytułu odśnieżania zostały też
przeznaczone na bieżące utrzymanie dróg. Biorąc przykład z poprzednich lat stwierdzić muszę, że na
wykonywanie prac równiarką drogową trzeba zagospodarować ok. 60 tys. zł. z tego zostaje 80 tys. zł na
materiały. Proszę Państwa, W ubiegłym roku złożyliście Państwo wnioski w ramach funduszu sołeckiego
na usługi remontowe dróg na ogólną sumę ok. 80 tys. zł. i są to wszystkie środki jakimi dysponuję i które
muszę przeznaczyć na realizację wnioskowanych zadań. Na realizację w pozostałych sołectwach niestety,
ale nie będę miał już środków. Jeśli nastąpi zwiększenie środków na usługi remontowe, to rozszerzymy
zakres prac remontowych.
Sołtys Ewa Więcko – Nie padła jeszcze odpowiedź dlaczego brany jest żwir z Suwałk a nie z naszych
żwirowni?
Pracownik UG Antoni Karaś – Z prostej przyczyny, ponieważ nie spełnia określonych parametrów, tj. nie
zagęszcza się. Jest to piasek nie żwir, który nadaje się tylko na budowę, ponieważ brak w nim, tzw.
lepiszcza. Nadawałby się on tylko po dodaniu wapnia, gliny.
Sołtys Jolanta Kochańska – A ten, który też ostatnio przywieźliście też się nie nadawał, bo po nawet
najsłabszych opadach deszczu popłynął i w ten sposób zostało utopione 8 tys. zł.
Pkt 6. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami.
Radny Romuald Kwiatkowski – Ile wiat przystankowych zostało wykonanych na terenie Gminy i ile
kosztowała jedna?
Wójt Gminy Raczki Andrzej Szymulewski – Wykonanych zostało pięć wiat za 3.600 zł/szt.
Załącznik Nr 1. – Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami.
Pkt 7. Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2014 dla gminy Raczki.
Wójt Gminy Raczki Andrzej Szymulewski – Przedstawił ocenę zasobów pomocy społecznej za rok 2014
dla gminy Raczki.
Radny Wojciech Żukowski – Mam pytanie, czy osoba pobierająca zasiłek stały z GOPS, będąca radnym
lub zasiadająca w komisji wyborczej musi zgłosić to do GOPSu i czy wtedy zasiłek jest ten pomniejszony?
Pracownik GOPS Marta Litwiniuk – Trudno jest mi na to pytanie teraz odpowiedzieć, ponieważ
musiałbym sprawdzić w przepisach, czy dieta z tytułu pełnienia funkcji radnego lub biorąca udział
w pracach komisji wyborczych wpływa na pomniejszenie wysokości zasiłku przyznawanego z GOPS. W
tej sprawie zapraszam do naszego biura.
Załącznik Nr 2. – Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2014 dla gminy Raczki.
Pkt 8. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury za 2014 rok.
Dyrektor GOK Anna Dorota Halicka – Praca Gminnego Ośrodka Kultury w Raczkach polega głownie na
organizowaniu codziennych zajęć edukacyjno - kulturalnych oraz cyklicznych, bądź okolicznościowych
imprez i uroczystości. W 2014 roku można było uczestniczyć w następujących zajęciach stałych:
- zajęcia muzyczne - nauka gry na gitarze i pianinie
- zajęcia taneczne - mażoretki, baby balet, zajęcia rytmiczno- taneczne, Rumba
- zajęcia plastyczne
- zajęcia wokalne
- Socatots - zajęcia ogólnorozwojowe dla maluszków
- zajęcia komputerowe – 50+
- nauka języków obcych
- pracownia komputerowa z dostępem do Internetu- czynna codziennie.
Oprócz zajęć stałych organizowano także dodatkowe warsztaty: kulinarne, ceramiczne, plastyczne,
taneczne, muzyczne, aktorskie.
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Ponadto w okresie zimowym i letnim organizowano dodatkowe zajęcia feryjne i wakacyjne.
Przy GOK działały:
- zespoły śpiewacze : Gozdawa, Raczkowiacy, Zorniczeńka
- Raczkowska Orkiestra Dęta
- zespoły mażoretkowe Lilt i Lilki
- Koło Młodych Przyjaciół Ziemi Raczkowskiej
- Koło Gospodyń Raczkowskich
- Klub Seniora.
W ubiegłym roku GOK w Raczkach zorganizował 60 wydarzeń kulturalnych, wśród których znalazły się
imprezy plenerowe, koncerty kameralne, konkursy, festyny, wystawy, uroczystości patriotyczne, spotkania
z teatrem, filmem, poezją, baśniami, wieczorki taneczne. Największym wydarzeniem była 2-dniowa
impreza zorganizowana z okazji 500- lecia Ziemi Raczkowskiej. W miarę możliwości finansowych
i lokalowych staramy się wychodzić naprzeciw talentów i zainteresowań. Tworzymy warunki do integracji,
pobudzamy w ludziach chęci do działania i obcowania z kulturą.
Załącznik Nr 3. – Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury za 2014 rok.
Pkt 9. Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej za 2014 rok.
Kierownik GBP Krystyna Rogucka – Przedstawiła sprawozdanie z działalności biblioteki w 2014 roku,
szczegółowo omówiła wykonanie zadań rzeczowych i finansowych.
Załącznik Nr 4. – Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej za 2014 rok.
Pkt 10. Uchwała w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Raczkach.
Kierownik GBP Krystyna Rogucka – Przesłanki obligujące do przygotowania przedstawionego Państwu
projektu uchwały wynikają z faktu, iż niniejszy Statut Gminnej Bibliotece Publicznej, który był
podejmowany w 2001 r. należy dostosować do obowiązujących przepisów, tj. teraz nadzór nad Biblioteką
ma Wójt oraz drugą przesłanką jest likwidacja filii Biblioteki w Kuriankach.
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 Infrastruktury Wiejskiej, Ochrony Środowiska Rolnictwa i Turystyki 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 5. – Uchwała Nr IV/24/15.
Ogłoszono 10 minutową przerwę.
Po przerwie.
Pkt 11. Uchwała w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu i wysokości przyznawania
stypendiów dla zdolnych uczniów na terenie Gminy Raczki.
Pracownik UG Jadwiga Szymulewska – Proszę Państwa stypendia za wyniki w nauce będą przyznawane
uczniom Szkół Podstawowych i Gimnazjum z terenu Gminy Raczki. Wnioski składać może dyrektor
szkoły, w której uczy się dany kandydat do stypendium, zaś obsługę dotyczącą przyjmowania wniosków
wykonywać będzie pracownik prowadzący sprawy z zakresu oświaty. Szczegółowe zasady określa
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niniejsza uchwała dotycząca określenia szczegółowych zasad, trybu i wysokości przyznawania stypendiów
dla zdolnych uczniów na terenie Gminy Raczki.
Przewodniczący Komisji Infrastruktury Wiejskiej, Ochrony Środowiska Rolnictwa i Turystyki Jarosław
Szyłak – Opinia Komisji Infrastruktury Wiejskiej, Ochrony Środowiska Rolnictwa i Turystyki jest
pozytywna.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej i Budżetu Piotr Słowikowski – Komisja Oświaty,
Pomocy Społecznej i Budżetu projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie.
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 6. – Uchwała Nr IV/25/15.
Pkt 12. Uchwała w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Raczki.
Pracownik UG Bogusław Konieczny – Zgodnie z ustawą program opieki nad bezdomnymi zwierzętami
musi być przez radę zatwierdzany corocznie. Przedstawiony program opieki jest analogiczny do programu
z roku poprzedniego.
Radny Wojciech Żukowski – Chciałbym zapytać, czy te kwoty przeznaczone w budżecie na ten cel są
nadal aktualne? Czy zmienione zostało schronisko i czy zostały poczynione jakieś oszczędności na tym
dziale?
Pracownik UG Bogusław Konieczny – Została zmieniona umowa ze schroniskiem. Poprzednia umowa
obowiązywała od sztuki wyłapanego psa plus koszt sterylizacji. Od 1 marca br. z tym samym schroniskiem
obowiązuje nas umowa ryczałtowa, tj. została ustalona miesięczna kwota niezależna od ilości wyłapanych
psów, ale koszty sterylizacji pozostają w rozliczeniu od sztuki. Jednakże w tym roku nie liczyłbym na duże
oszczędności, ponieważ liczba wałęsających się psów na terenie naszej gminy jest duża. Do takiej ilości
przyczyniła się budowa obwodnicy Augustowa, gdzie wałęsające psy bez trudu znajdywały pożywienie.
Wójt Gminy Raczki Andrzej Szymulewski – Niewątpliwie ogromny jest problem z wałęsającymi psami
i nie ma jak na razie dobrego pomysłu na zmniejszenie ich ilości. Już rozmawiałem z Panem Koniecznym
i wspólnie rozważaliśmy pomysł przeznaczenia pieniędzy z przyszłorocznego budżetu na sterylizację
psów. Pozwoliłoby to w pewnym stopniu na zmniejszenie ich populacji. Wiadomo jest, że mieszkańcy nie
zgodzą się na pokrycie kosztów z tym związanych, więc nasz zamysł jest taki, aby Gmina dofinansowała
wykonanie takiego zabiegu. Proszę Państwa Sołtysów o poinformowanie wszystkich mieszkańców, że
będziemy karać właścicieli za wałęsające się psy. Psy muszą pozostawać w obrębie gospodarstwa. Jeżeli
sami nie będziemy tego przestrzegać, to nigdy nie pozbędziemy się takiego problemu i mało tego, będzie
on coraz większy. W tym roku przeznaczonych na schroniska dla zwierząt mamy zaplanowane 110 tys. zł
a w kolejnych latach mogą one wzrosnąć do kwoty 150 tys. zł. Proszę Państwa problem dotyczy każdego
i jeżeli wspólnie, każdy z nas nie będzie strzegł własne psy przed niekontrolowanym rozrostem. Sama
Gmina i jej pracownicy nic nie są w stanie zrobić, ponieważ musi przede wszystkim zmienić się
mentalność mieszkańców a w szczególności posiadaczy psów. W chwili obecnej przechodzimy na umowę
ryczałtową za wyłapywanie psów, ale koszt sterylizacji nadal będzie obowiązywał od sztuki odłowionego
zwierzęcia.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej i Budżetu Piotr Słowikowski – Opinia Komisji
Oświaty, Pomocy Społecznej i Budżetu jest pozytywna.
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Przewodniczący Komisji Infrastruktury Wiejskiej, Ochrony Środowiska Rolnictwa i Turystyki Jarosław
Szyłak – Opinia Komisji Infrastruktury Wiejskiej, Ochrony Środowiska Rolnictwa i Turystyki 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 7. – Uchwała Nr IV/26/15.
Pkt 13. Uchwała w sprawie opłaty od posiadania psów.
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig – Projekt uchwały szczegółowo omawiany był na
posiedzeniach komisji, na których ustalono wysokość opłaty w wysokości 16 złotych od posiadanego psa.
Radny Leszek Staniszewski – Proponuję, aby tą opłatę obniżyć do kwoty 10 zł. Być może wtedy więcej
osób wniesie taką opłatę.
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig – Dochód roczny gminy z tytułu wniesionych opłat za
posiadanie psów wynosi 120 zł. Gmina nie ma instrumentu prawnego, aby uskutecznić ściągalność takiej
opłaty.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej i Budżetu Piotr Słowikowski – Opinia Komisji
Oświaty, Pomocy Społecznej i Budżetu jest pozytywna.
Przewodniczący Komisji Infrastruktury Wiejskiej, Ochrony Środowiska Rolnictwa i Turystyki Jarosław
Szyłak – Opinia Komisji Infrastruktury Wiejskiej, Ochrony Środowiska Rolnictwa i Turystyki 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 8. – Uchwała Nr IV/27/15.
Pkt 14. Uchwała w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Gminy Raczki.
Sekretarz Gminy Andrzej Czuper – Na wniosek radnego Wojciecha Żukowskiego, jak również i innych
radnych o ujednolicenie Statutu Gminy, Wójt Gminy przedstawił powyższy projekt uchwały w sprawie
powołania komisji statutowej. Komisja ta ma za zadanie pomoc w opracowaniu projektu statutu gminy
oraz statutów sołectw. W skład tej Komisji Pan Wójt proponuje powołać Przewodniczącego Rady oraz
Przewodniczących Stałych Komisji Rady.
Radny Wojciech Żukowski – Uważam, że w skład Komisji Statutowej, która ma za zadanie przygotować
projekt Statutu Gminy Raczki oraz projektu Statutów Sołectw z terenu Gminy, należałoby powołać
przedstawiciela z Sołectwa. Proponuję, aby skład komisji był pięcioosobowy, co pozwoli na podejmowanie
decyzji. W związku z tym proponuję powołać następujące osoby: Sołtys Panią Ewę Więcko oraz Sołtys
Panią Jolantę Kochańską.
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Radca Prawny Jerzy Lewczuk – W odpowiedzi na Pana wniosek o uzupełnienie składu Komisji
o przedstawicieli z Sołectwa, to Rada może tylko i wyłącznie powołać Komisję spośród siebie radnych.
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig – Czy wskazane osoby przez Pana Wójta do składu osobowego
Komisji Statutowej wyrażają zgodę na udział w jej pracach?
Wszyscy Radni wyznaczeni do prac Komisji Statutowej wyrazili zgodę.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej i Budżetu Piotr Słowikowski – Opinia Komisji
Oświaty, Pomocy Społecznej i Budżetu jest pozytywna.
Przewodniczący Komisji Infrastruktury Wiejskiej, Ochrony Środowiska Rolnictwa i Turystyki Jarosław
Szyłak – Opinia Komisji Infrastruktury Wiejskiej, Ochrony Środowiska Rolnictwa i Turystyki 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 9. – Uchwała Nr IV/28/15.
Ogłoszono 10- minutową przerwę.
Po przerwie.
Pkt 15. Uchwała w sprawie ustanowienia zasad przyznawania diet sołtysom.
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig – Podczas posiedzenia Komisji Infrastruktury Wiejskiej,
Ochrony Środowiska Rolnictwa i Turystyki opracowany został drugi projekt przedmiotowej uchwały.
Według propozycji Wójta Gminy dietę sołtysów ustala się w formie zryczałtowanej miesięcznej diety
w kwocie 160 zł wypłacanej na konto bankowe.
Radny Wojciech Żukowski – Pełnię funkcję Sołtysa, jak również jestem Radnym. Popieram przedstawioną
propozycję Pana Wójta, bo Sołtysi pełnią swoją funkcję nie tylko poprzez udział na sesjach Rady, a po
drugie dietę otrzymywalibyśmy co miesiąc, a jak wiemy posiedzenia Rady nie odbywają się w każdym
miesiącu. Ze swego doświadczenia zauważyłem, że ci Sołtysi, co mają chodzić, to będą chodzić
niezależnie od formy wypłacanej diety. Pamiętajmy, że Sołtysi są pierwszym ogniwem łączącym
mieszkańców z Urzędem, czy Radnymi.
Sołtys Piotr Bielecki – Poprzez przedstawioną propozycję uchwały chcecie, aby Sołtysi nie przyjeżdżali na
sesje Rady. To, czy Sołtys będzie, czy też nie będzie uczestniczył, to i tak pieniądze dostanie.
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig – Z Pana wypowiedzi zrozumiałem, że Pan jest Sołtysem na
sesji a poza już nie. Ta propozycja ma na celu docenienie piastowanej przez Państwa funkcji, wykonywanej
pracy, poprzez zwiększenie ogólnie ilości wypłacanej diety, która do tej pory była wypłacana w kwocie 60
zł za udział w sesji rady i które odbywały się po 8-10 razy rocznie na comiesięczną, tj. przez 12 miesięcy
w kwocie 160 zł.
Radny Tomasz Gaździński – Wypłacana każdorazowo dieta za udział w sesji była dla Sołtysów motywacją
do udziału w obradach Rady. Przyjęcie proponowanego przez Pana Wójta projektu zmniejszy ilościowo
udział na sesji Sołtysów.
Wiceprzewodniczący Rady Mirosław Sewastynowicz – Z doświadczenia, jakie przyniosło mi piastowane
w poprzednich dwóch kadencjach Rady, stwierdzić muszę, że wypłata diety za udział w sesji było ogromną
motywacją dla Sołtysów w uczestniczeniu w obradach. Jednakże osoby mniej zainteresowane
uczestnictwem w sesjach po podpisaniu listy na pierwszej, bądź drugiej przerwie w obradach opuszczały
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salę. Zniesienie tego na pewno przyczyni się do tego, że zmniejszy się odsetek osób uczestniczących
w sesjach.
Przewodniczący Komisji Infrastruktury Wiejskiej, Ochrony Środowiska Rolnictwa i Turystyki Jarosław
Szyłak – Podczas omawiania przedstawionego projektu członkowie Komisji opracowali swoją propozycję
wysokości diet Sołtysom, tj. proponujemy zwiększyć kwotę przysługującej diety za udział w sesji z 60 zł,
na 80 zł.
Sołtys Michał Czuper – Podejmując propozycję o przekazywaniu diet niezależnie od udziału Sołtysów
w Sesjach Rady zniechęcicie Sołtysów do przyjazdu na nie.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej i Budżetu Piotr Słowikowski – Opinia Komisji
Oświaty, Pomocy Społecznej i Budżetu jest pozytywna: 5 głosami „za”.
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig – Poddał projekt uchwały przedstawiony przez Pana Wójta
pod głosowanie.
W głosowaniu wzięło udział 15 radnych.
Wynik głosowania:
- „za” – 10
- „przeciw” – 5
- „wstrzymującymi” – Stwierdzam, że w głosowaniu wzięło udział 15 radnych, za przyjęciem uchwały przedstawionej przez Pana
Wójta głosowało 10 radnych, przeciwko uchwale głosowało 5 radnych.
W związku z tym stwierdzam, że uchwała proponowana przez Pana Wójta została przyjęta 10 głosami
„za”.
Załącznik Nr 10. – Uchwała Nr IV/29/15.
Pkt 16. Uchwała w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy Raczki.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Grzegorz Wiszowaty – Komisja Rewizyjna rozpatrując skargę
złożoną przez AGRO Doradztwo Robert Szczęsny zapoznała się kolejno z:
- pismem skierowanym przez AGRO Doradztwo Robert Szczęsny do Wójta Gminy Raczki z dnia
18 marca 2015 r.,
- pismem skierowanym przez Wójta Gminy Raczki do firmy AGRO Doradztwo Robert Szczęsny z dnia
1 kwietnia 2015 r.,
- pismem skierowanym przez AGRO Doradztwo Robert Szczęsny do Przewodniczącego Rady Gminy
Raczki z dnia 18 marca 2015 r.
Wyjaśnień udzielił Wójt Gminy Raczki Andrzej Szymulewski. Komisja nie zapoznała się z wyjaśnieniami
skarżącego z uwagi na jego nieobecność.
Działanie Wójta Gminy Raczki ograniczyły się do stworzenia możliwości świadczenia usług na rzecz
rolników poprzez udostępnienie pomieszczeń Urzędu Gminy Raczki od 16 marca do 15 maja 2015 roku
polegająca na wypełnianiu wniosków o płatność bezpośrednią.
Komisja stwierdza, że świadczenie usług ma być wykonywane na rzecz rolników a nie na rzecz Gminy.
Wobec powyższego Komisja Rewizyjna uznaje skargę, jako bezzasadną.
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig – Pismem z dnia 18 marca 2015 r. skarżący złożył skargę na
działalność Wójta Gminy Raczki w sprawie wyboru wykonawcy na świadczenie usług z zakresu
wypełniania wniosków o przyznanie dopłat bezpośrednich na 2015 r.
W skardze skarżący podniósł, że otrzymał zaproszenie do złożenia oferty na świadczenie usług z zakresu
wypełniania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich dla producentów rolnych z Gminy Raczki.
Pomimo faktu, że oferta złożona przez jego firmę była najkorzystniejsza cenowo, Wójt Gminy dopuścił do
świadczenia usług inną firmę pod warunkiem, że zagwarantuje ona najniższą cenę. Skarga w ocenie Rady
Gminy jest bezzasadna.
Z przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego wynika, że z uwagi na zainteresowanie firm
zajmujących się doradztwem i pośrednictwem w wypełnianiu wniosków o przyznanie dopłat
bezpośrednich, udostępnieniem pomieszczeń w Urzędzie Gminy w Raczkach w okresie od 16 marca 2015
r. do 15 maja 2015 r. w celu świadczenia usług dla rolników, Wójt Gminy podjął decyzję
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o przeprowadzeniu telefonicznego rozeznania cenowego wśród firm zajmujących się świadczeniem tego
rodzaju usług, aby zapewnić rolnikom usługi na niskim poziomie cenowym.
W wyniku rozeznania do Urzędu złożone zostały trzy oferty zawierające propozycję cen za usługi
świadczone dla rolników, w tym i oferta skarżącego. Z każdym z oferentów, w tym i ze skarżącym
prowadzono negocjacje odnośnie stawek opłat za usługi w wyniku, których również skarżący przedstawił
inną propozycję cen niż pierwotnie.
Stwierdzić należy, że przedmiotem rozeznania cenowego nie były usługi świadczone na rzecz Gminy, lecz
usługi świadczone na rzecz rolników. Powodem prowadzenia rozeznania był zamiar zapewnienia
mieszkańcom Gminy, jak najniższych cen za usługi doradztwa rolniczego.
Do przeprowadzonego rozeznania nie mają zastosowania przepisy dotyczące zamówień publicznych, czy
też wewnętrzne regulacje dotyczące zamówień na kwotę poniżej 30.000 euro, bowiem usługi nie będą
świadczone na rzecz Gminy, lecz rolników. Stąd też nie było przeciwwskazań prawnych do prowadzenia
negocjacji z wykonawcami.
Mając na uwadze powyższe skarga całkowicie pozbawiona jest podstaw prawnych.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej i Budżetu Piotr Słowikowski – Komisja Oświaty,
Pomocy Społecznej i Budżetu po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej i wysłuchaniu
wyjaśnień Pana Wójta przedstawioną skargę uznała za bezzasadną: 5 głosami „za”.
Przewodniczący Komisji Infrastruktury Wiejskiej, Ochrony Środowiska Rolnictwa i Turystyki Jarosław
Szyłak – W materiałach, które otrzymaliśmy na 7 dni przed sesją jest przedstawiony projekt uchwały
dotyczący skargi na działalność Wójta Gminy, jednak dane osobowe osoby skarżącej zostały zgodnie
z ochroną danych osobowych utajnione, więc nie wiedzieliśmy kto wystąpił do Rady ze skargą, jak
również nie dołączone zostało wyjaśnienie istoty sprawy. Do tej pory było to czynione. Dopiero na
posiedzeniu Komisji dowiedzieliśmy się o szczegółach sprawy. W związku z tymi niepełnymi danymi
uznaliśmy skargę za bezzasadną.
Radny Wojciech Żukowski – Moim zdaniem ta skarga nie powinna być rozpatrywana przez Komisję
Rewizyjną, jak również przez Radę, ponieważ Gmina nie jest jej stroną. Niepotrzebnie Pan
Przewodniczący nadał taki bieg tej sprawie.
Radca Prawny Jerzy Lewczuk – Po pierwsze, skargę na Pana Wójta rozpatruje Rada Gminy. Po drugie,
zgodnie ze Statutem Gminy kierowana ona jest do rozpatrzenia i zaopiniowania zasadności skargi przez
Komisję Rewizyjną. Po trzecie, nie ma obowiązku o przekazywaniu w celu rozpatrzenia do pozostałych
Stałych Komisji Rady. Stanowisko Komisji Rewizyjnej jest przedstawiane na sesji Rady. Po czwarte,
uważam, że ta skarga jest całkowicie bezzasadna. Wójt wprawdzie zrobił rozeznanie cenowe, ale nie we
własnym interesie, tylko rolników. Gmina nic z tego nie skorzysta, a tylko udostępnia pomieszczenie
w budynku Urzędu Gminy.
Skarżący ………………..…./* – Na polecenie Pana Wójta skontaktowała się poniekąd ze mną jedna
z pracownic Urzędu Gminy z zapytaniem o ofertę cenową za wypełnianie wniosków obszarowych i czy
byłbym zainteresowany przedłożyć taką ofertę. Skorzystałem z propozycji i w wyniku mediacji uważałem,
iż moja oferta jest najkorzystniejsza, co pozwoli mi na obsługę wniosków rolnikom z terenu Gminy
Raczki. Również na prowadzonych przeze mnie szkoleniach utwierdzałem o tym rolników, iż to moja
firma będzie wypełniać wnioski i zachęcałem do skorzystania z usług. Jednak stało się inaczej. Zostałem
zaproszony do Wójta oraz przedstawicielka jeszcze jednej z firm, która jak się okazało złożyła bardzo
podobną cenowo ofertę. Przy rozmowie był obecny również Pan Sekretarz i ze strony Pana Wójta padło
takie stwierdzenie, że złożyliśmy takie same oferty i Gmina udostępnia pomieszczenie a my mamy
dogadać się co do sposobu jego wykorzystania. Generalnie chodzi mi o poważne potraktowanie mnie, że
jeżeli złożyłem według mnie najkorzystniejszą ofertę, to chciałbym sam tym sam się zająć. Nie spotkałem
się jeszcze nigdy z takim niepoważnym potraktowaniem mojej osoby. Zastanawia mnie jedno, skoro
wypełnianie wniosków obszarowych nie jest w interesie Gminy, to dlaczego Gmina wystąpiła
z zapytaniem ofertowym w tej sprawie?
Nie brałem udziału, bo nie otrzymałem zaproszeń na posiedzenie Komisji Rewizyjnej, ani na Sesję Rady.
Wójt Gminy Raczki Andrzej Szymulewski – Proszę Państwa, wnioski obszarowe były w Gminie
wypełniane od kilku lat, jak również i w tym roku kilka osób pytało, czy to z mieszkańców, czy Sołtysów
i Radnych, czy będzie to dalej kontynuowane. Z informacji jaka do nas docierała, to w tym roku najlepiej
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byłoby aby to prowadzała wyspecjalizowana w tym firma doradcza. Dlatego wystąpiliśmy z zapytaniem
i zaoferowaniem pomieszczenia w budynku Urzędu Gminy. Jednoznacznie stwierdzić muszę, że Gmina nie
organizowała żadnego przetargu na prowadzenie usług związanych z wypełnianiem wniosków dla
rolników, tylko w ich interesie wystąpiliśmy z rozeznaniem cenowym, aby te wnioski były wypełniane
rolnikom w jak najniższych cenach. My, z tego tytułu nic nie otrzymujemy a bezpłatnie użyczamy
pomieszczenia dla firmy doradztwa rolniczego. Oferty złożyły trzy firmy, w tym dwie zaprosiłem do siebie
w celu przeprowadzenia mediacji, ponieważ firma Pana skarżącego zapowiedziała, iż będzie u nas
wypełniać wnioski 2-3 razy w tygodniu. A nam chodziło o większą dostępność w wypełnianiu wniosków,
tj. 5 dni w tygodniu. Mi chodziło wyłącznie o interes rolników, aby mogli w każdym dowolnym dniu
w tygodniu przyjść i wypełnić swój wniosek.
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig – Z dokumentów wynika, iż do Pana zostały wysłane
zawiadomienia o posiedzeniach Komisji Rewizyjnej, oraz Sesji Rady Gminy.
Radny Wojciech Żukowski – Trudno nam, jako Radnym rozsądzić tą skargę, bardziej jest ona z natury
etycznej. Uważam, że Rada nie powinna jej rozpatrywać, a powinna ona być wyjaśniona pomiędzy Panem
a Panem Wójtem przy udziale członków Komisji Infrastruktury Wiejskiej, Ochrony Środowiska Rolnictwa
i Turystyki.
Skarżący ………………..…./*– W gruncie rzeczy nie chciałbym w żaden sposób ukarać Pana Wójta, ale
zwrócić uwagę na niepoważne traktowanie ze strony Władz Urzędu. Na pewno już nigdy nie wezmę
udziału w tego typu rozeznaniach ofertowych prowadzonych przez Państwa Gminę.
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig – Proszę Państwa Radnych w tym przypadku musimy określić
poprzez glosowanie, czy uznajemy skargę za zasadną, czy bezzasadną.
W głosowaniu wzięło udział 15 radnych.
Wynik głosowania:
- „za” – 4
- „przeciw” – 8
- „wstrzymującymi” – 3
Stwierdzam, że w głosowaniu wzięło udział 15 radnych, za uznaniem skargi za zasadną głosowało
4 radnych, przeciwko zasadności skargi głosowało 8 radnych, od głosu wstrzymało się 3 radnych.
W związku z tym stwierdzam, że skarga została uznana za niezasadną.
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig –Poddał projekt uchwały uznający skargę za bezzasadną pod
głosowanie.
W głosowaniu wzięło udział 15 radnych.
Wynik głosowania:
- „za” – 8
- „przeciw” – 3
- „wstrzymującymi” – 4
Stwierdzam, że w głosowaniu wzięło udział 15 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 8 radnych,
przeciwko przyjęciu uchwały głosowało 3 radnych, od głosu wstrzymało się 4 radnych.
W związku z tym stwierdzam, że uchwała została przyjęta 8 głosami „za”.
Załącznik Nr 11. – Uchwała Nr IV/30/15.
Pkt 17. Uchwała w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do Lokalnej Grupy Działania.
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig – Na posiedzeniach Komisji były omawiane dwa projekty
mówiące o wyrażeniu woli przystąpienia do LGD. Jeden z nich mówił, iż Gmina deklaruje przystąpienie
do LGD utworzonej na bazie przekształcenia Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze
Suwalsko-Augustowskie” a drugi do Stowarzyszenia Suwalsko – Sejneńskiej LGD. W wyniku prac
i przedstawionych informacji przez Pana Wójta pierwszy projekt został odrzucony.
Wójt Gminy Raczki Andrzej Szymulewski – Proszę Państwa, rozmawiałem z przedstawicielami obu tych
Stowarzyszeń oraz włodarzami ościennych gmin i na dzień dzisiejszy tak naprawdę trudno jest
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jednoznacznie mam określić jak będzie się kształtować podział terytorialny, który jest wyznacznikiem
udziału naszej gminy w danym Stowarzyszeniu. Takie stowarzyszenia tworzy się po to, aby pozyskiwać
środki unijne. Aby należeć do danej grupy działania, to musimy mieć połączenie terytorialne
i przynajmniej ok. 30 tys. mieszkańców. Do Stowarzyszenia Suwalsko – Sejneńskiej LGD należą: Gmina
Bakałarzewo, Gmina Suwałki, tj. obszar z terenu naszego Powiatu oraz Starostwo Powiatowe, więc muszę
brać pod uwagę zależność terytorialną. Na dzień dzisiejszy trudno mi jest powiedzieć, czy w końcu
zostanie utworzona LGD w ramach przekształcenia Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze
Suwalsko-Augustowskie”.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej i Budżetu Piotr Słowikowski – Opinia Komisji
Oświaty, Pomocy Społecznej i Budżetu jest pozytywna.
Przewodniczący Komisji Infrastruktury Wiejskiej, Ochrony Środowiska Rolnictwa i Turystyki Jarosław
Szyłak – Opinia 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 12. – Uchwała Nr IV/31/15.
Pkt 18. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata
2015-2020.
Skarbnik Gminy Agnieszka Grzędzińska – W przedstawionym projekcie uchwały proponuje się dokonanie
zmian „Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Raczki na lata 2015 – 2020” wraz z prognozą kwoty
długu i spłat zobowiązań na lata 2015 - 2020 w następującym zakresie:
a) w prognozie 2014 r. wprowadzono kwoty wykonania wielkości budżetowych zgodnie ze sporządzoną
sprawozdawczością,
b) w prognozie 2015 r. urealniono wielkości dochodów budżetowych na kwotę - 21.804.184 zł i wydatków
budżetowych na kwotę - 24.151.943 zł w związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie, w tym
poszczególnych kategorii dochodów i wydatków wymaganych przepisami rozporządzenia Ministra
Finansów w sprawie WPF. Zwiększono kwotę wolnych środków o kwotę - 164.108 zł, co spowodowało
zwiększenie planu przychodów budżetu na 2015 r. do kwoty - 3.564.332 zł,
c) zmieniono kwotę planowanego deficytu budżetu na rok 2015 na kwotę - 2.347.759 zł i ma on być
pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętej pożyczki i kredytu - 1.507.651 zł i wolnych środków 840.108 zł,
d) w prognozie na lata 2016-2020 nie dokonano zmian.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej i Budżetu Piotr Słowikowski – Komisja Oświaty,
Pomocy Społecznej i Budżetu pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy
na 2015 r.
Przewodniczący Komisji Infrastruktury Wiejskiej, Ochrony Środowiska Rolnictwa i Turystyki Jarosław
Szyłak – Opinia 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” – 15

Stwierdzam, że w głosowaniu wzięło udział 15 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych,
przeciwko przyjęciu uchwały głosował 1 radny.
W związku z tym stwierdzam, że uchwała została przyjęta 14 głosami „za”.
Załącznik Nr 13. – Uchwała Nr IV/32/15.
Pkt 19. Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.
Skarbnik Gminy Agnieszka Grzędzińska – Proponujemy dokonanie zmian zarówno po stronie dochodów,
jaki i wydatków budżetu gminy na rok 2015, tj.:
1) w planie dochodów budżetu gminy w następującym zakresie:
a) zwiększa się dochody własne o kwotę - 13.619 zł,
b) zmniejsza się dochody własne o kwotę - 123 zł w związku z wykupem prawa użytkowania wieczystego
dwóch działek w 2014 r.;
2) w planie wydatków budżetu gminy w następującym zakresie:
a) zmniejsza się wydatki własne o kwotę - 6.989 zł,
b) zwiększa się wydatki własne o kwotę - 184.593 zł m.in. w związku z wprowadzeniem z wolnych
środków kwot niewykorzystanych w roku 2014 na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi,
realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska i pokryciem kosztów systemu
gospodarowania odpadami oraz wydatki związane z zakupem samochodu terenowego, itp.;
3) urealniono plan wydatków na jedno zadanie inwestycyjne;
4) urealniono plan przychodów na rok bieżący, tj. zwiększono plan wolnych środków;
o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę - 164.108 zł;
5) urealniono plan dotacji udzielanych w 2015 r. z budżetu gminy jednostkom nie należącym do sektora
finansów publicznych;
6) urealniono plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Raczkach
na 2015 r.
Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:
1. Dochody budżetu gminy ogółem - 21.204.184 zł, w tym:
1) dochody bieżące - 17.369.332 zł,
2) dochody majątkowe - 4.434.852 zł.
2. Wydatki budżetu gminy ogółem - 24.151.943 zł, w tym:
1) wydatki bieżące - 15.006.826 zł,
2) wydatki majątkowe - 9.145.117 zł.
3. Deficyt budżetu gminy w wysokości - 2.347.759 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi
z wolnych z rozliczenia kredytów i pożyczek w kwocie - 840.108 zł oraz kredytu i pożyczki
długoterminowej w kwocie - 1.507.651 zł.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej i Budżetu Piotr Słowikowski – Komisja Oświaty,
Pomocy Społecznej i Budżetu pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy
na 2015 r.
Przewodniczący Komisji Infrastruktury Wiejskiej, Ochrony Środowiska Rolnictwa i Turystyki Jarosław
Szyłak – Opinia 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 przyjęciu uchwały głosował 1 radny.
W związku z tym stwierdzam, że uchwała została przyjęta 14 głosami „za”.
Załącznik Nr 14. – Uchwała Nr IV/33/15.
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Pkt 20. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
Wójt Gminy Raczki Andrzej Szymulewski – Odnośnie zmiany nawierzchni na drodze Kolonia Raczki –
Małe Raczki i innych dróg gminnych na terenie naszej gminy, to na najbliższych posiedzeniach Komisji
przedstawię Radnym projekt prac w zakresie drogownictwa na lata 2015-2020. Wtedy Radni ustalą jaka
będzie kolejność realizacji poszczególnych dróg i wtedy będę mógł Państwu udzielić odpowiedzi, co, gdzie
i za ile planujemy to wykonać.
Szczegółowy plan inwestycyjny będzie Państwu przedstawiony przy opracowywaniu projektu budżetu na
2016 rok.
Odnośnie wykonania oświetlenia, jeżeli możliwości finansowe pozwolą na to, to przy realizacji zadania
polegającego na modernizacji istniejącego oświetlenia zostaną wykonane. Jeżeli nie to będziemy rozważać
jego wykonanie w ramach przyszłorocznego budżetu. Muszę dowiedzieć się, czy już nie jest opracowana
dokumentacja na wykonanie tego oświetlenia w ramach programu „SOWA”.
Odnośnie przebiegu montażu kolektorów słonecznych, to my na wniosek wykonawcy przesunęliśmy
w porozumieniu z Urzędem Marszałkowskim termin zakończenia do 15 maja br. Trudności wynikają
z tego, że producent opraw szklanych nie wyrobił się z produkcją tych elementów. Uważam, że inwestycja
jest bardzo trafiona, chociaż bywają pewne niedociągnięcia. Tutaj też należy stwierdzić, że jest to duża
zasługa poprzedniego Wójta. Proszę Państwa o trochę cierpliwości do 15 maja br. ma być zakończony
montaż wszystkich kolektorów. My, wszystkie zgłoszone niedociągnięcia lub usterki będziemy poprawiać,
aby zakończyć inwestycję wzorowo.
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig – Odnośnie placu zabaw. Plac nie dawno był modernizowany.
Przeglądy urządzeń przeprowadzane są co roku, do końca czerwca. Drobne naprawy są wykonywane na
bieżąco. Piasek w piaskownicy wymieniany był w ubiegłym roku.
W miesiącu marcu nie była zorganizowana sesja, ponieważ czekaliśmy na informacje dotyczące tworzenia
się Lokalnych Grup Działania, a które pojawiły się dopiero na początku kwietnia br.
Radny Wojciech Żukowski – Chodziło mi o wyjaśnienie tego, czy ta uchwała została złamana, czy my
mamy obowiązek wykonywać uchwały? Czy jest obowiązek przestrzegania uchwał, czy też go nie ma?
Sekretarz Gminy Andrzej Czuper – Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym sesja powinna odbyć się co
najmniej raz na kwartał. Jeżeli chodzi o uchwalony plan pracy, generalnie dotyczy on zakresu
tematycznego, który ma być podjęty, a tego czy ma to odbyć się w marcu, czy też w kwietniu jest to
obojętne, aby dokonane było w terminach przewidzianych w przepisach wyższego rzędu. Plan pracy
polega na orientacyjnym ustaleniu podejmowanych spraw. Proszę zwrócić uwagę, że jest to plan pracy
a nie terminarz pracy rady.
Radny Wojciech Żukowski – Stwierdzam, że nie dostałem odpowiedzi na moje pytanie, czy uchwała
została złamana, czy też nie została złamana?
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig – Staram się, aby sesje odbywały się zgodnie z planem, ale
bywają sytuacje, kiedy może nieoczekiwanie coś wypaść.
Odnośnie przeprowadzenia szkolenia dla Radnych i ewentualnie dla Sołtysów, to myślę, że można byłoby
takie szkolenie zorganizować na któreś z sesji, na której będzie omawiany mały zakres tematyczny, a po
obradach przeprowadzone byłoby takie szkolenie. Tutaj jest tylko kwestia dogadania się i ustalenia
wstępnego terminu.
Wójt Gminy Raczki Andrzej Szymulewski – Odnośnie pracy Ośrodka Zdrowia. Miałem okazję spotkać się
z lekarzami z Ośrodka Zdrowia i poruszyłem przedstawione przez Państwa uwagi, sugestie. Jednakże,
Wójt ani Rada nie mamy możliwości wpływu na organizację pracy lekarzy w Ośrodku Zdrowia, ponieważ
jest to prywatny, niepubliczny Ośrodek. Moje uwagi zostały przez tych lekarzy uwzględnione,
zadeklarowali się, że te niedociągnięcia będą eliminowane.
Pracownik UG Romuald Dzienis – W odpowiedzi na zapytanie Radnego Pana Olszewskiego informuję, że
Rada Gminy w grudniu 2013 r. podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do opracowania planu
przestrzennego wyłącznie dla obszaru części Raczek i Dowspudy, co obrazuje załącznik graficzny do tej
uchwały. Nie zawiera on planu zagospodarowania terenów w miejscowości Jaśki – Sucha Wieś. Być może
podczas omawiania tej uchwały na jednym z posiedzeń komisji padły zapewnienia, że w przyszłości będzie
on opracowywany dla terenu Jaski – Sucha Wieś, ponieważ w studium zagospodarowania przestrzennego
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Gminy Raczki ten teren jest ujęty do opracowania planu przestrzennego. Jeżeli Rada zdecyduje
o przystąpieniu do opracowania planu, to podejmie w tym zakresie stosowną uchwałę.
Radny Jan Olszewski – Nie zgadzam się z Panem, ponieważ taki zapis istniał i proszę o udzielenie mi
odpowiedzi na piśmie.
Pracownik UG Romuald Dzienis – W tej sprawie udzielimy Panu odpowiedzi na piśmie.
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig – Odnośnie nagrywania i umieszczania sesji w Internecie, to
tym wnioskiem zajmie się Komisja Statutowa podczas opracowywania projektu Statutu Gminy. Radni
podczas podejmowania Statutu opowiedzą się, czy transmitowane będą obrady Sesji Rady.
Po rozmowach, jakie przeprowadziłem z Radnymi stwierdzić muszę, że na dzień dzisiejszy spełniamy
ustawowy obowiązek dotyczący jawności obrad Rady i nie będziemy na razie tego zmieniać.
Radny Wojciech Żukowski – Proszę o udzielenie mi odpowiedzi na piśmie, jaka jest to podstawa prawna,
że nie można odtwarzać obrad, publicznych rzeczy.
Wiceprzewodniczący Rady Mirosław Sewastynowicz – Proszę Państwa, odnośnie zapytania dotyczącego
dzików, to odpowiem krótko. Na terenie naszej gminy działa kilka Kół łowieckich i również takie pytanie
można skierować do Sekretarza Gminy, który też jest myśliwym. Nie jestem upoważniony do
wypowiadania się w imieniu Zarządu Koła. W sprawach dotyczącym dzików i innej zwierzyny łownej
proszę kierować się do siedziby Polskiego Związek Kół Łowieckich, ul. 1 Maja 8 w Suwałkach lub proszę
o zaproszenie Prezesa tego Związku na Sesję.
Pkt 21. Odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski sołtysów.
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig – Odnośnie oznaczenia hydrantów we wsi Kurianki Drugie
oraz niskiego ciśnienia wody we wsiach Szkocja i Planta to, te sprawy przekażemy do ZGKiM.
Radny/Prezes Spółki wodnej Tomasz Gaździński – W 2014 r. w budżecie na Zarząd Spółki Wodnej
zaplanowano 1.000 zł. Taką samą kwotę przyjęto na ten rok. Podobnie, jak w roku poprzednim tak i w tym
oczywiście za zgodą członków Zarządu ta kwota będzie przeznaczona na bieżącą działalność Spółki.
Sprawy Spółki Wodnej prowadzi dwóch pracowników UG oraz księgowa. Wymienione osoby otrzymują
po 400 zł miesięcznie.
Wójt Gminy Raczki Andrzej Szymulewski – Wszelkie braki związane z ustawieniem, uzupełnieniem
znaków z nazwą miejscowości, czy znaków kierunkowych z numeracją proszę zgłaszać do pracownika
zajmującego się sprawami dróg. Na pewno w ramach możliwości finansowych będziemy je uzupełniać.
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 IV Sesję Rady Gminy Raczki”.
Protokołowała
Danuta Karaś
Przewodniczący Rady
Lech Ludwig
* Wyłączenie jawności informacji publicznej.
Jawność projektu uchwały wyłączona w części (dane osobowe skarżących).
Podstawa prawna wyłączenia: art. 23 ust. 1 i art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, z późn. zm.)
Osoba dokonująca wyłączenia: Andrzej Szymulewski – Wójt Gminy Raczki
Podmiot, w którego interesie dokonano wyłączenia jawności: osoba fizyczna (skarżący) .
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