Protokół IX/15
z IX Sesji VII Kadencji Rady Gminy Raczki
odbytej w dniu 24 listopada 2015 r.
Obrady IX Sesji Rady Gminy rozpoczęły się o godz. 1005 i trwały do godz. 1315.
Miejsce obrad Gminny Ośrodek Kultury w Raczkach.
Radni obecni na sali obrad według załączonej listy obecności.
Ponadto obecni:
Wójt Gminy Raczki – Andrzej Szymulewski
Sekretarz Gminy – Andrzej Czuper
Skarbnik Gminy – Agnieszka Grzędzińska
Radna Rady Powiatu Suwalskiego – Irena Gryszkiewicz
Radca prawny – Jerzy Lewczuk
Pracownik UG – Mariusz Zalewski
Pracownik UG – Jadwiga Szymulewska
Kierownik Referatu GKO – Romuald Dzienis
Pracownik UG – Antoni Karaś
Sołtysi wsi wg załączonej listy obecności.
Pkt 1. Otwarcie sesji.
Sesję otworzył Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig:
„Otwieram IX Sesję Rady Gminy Raczki”.
Witam przybyłych na sesję Rady Gminy Raczki: Panią Irenę Gryszkiewicz radną Rady Powiatu
Suwalskiego, Pana Jerzego Lewczuk Radcę Prawnego, Państwa radnych, Wójta Gminy Raczki, Państwa
sołtysów oraz pracowników Urzędu Gminy, jak również młodzież z Gimnazjum w Raczkach, która w dniu
dzisiejszym będzie uczestniczyć w obradach Rady Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig – Na podstawie listy obecności stwierdzam, że w obradach
bierze udział 15 radnych, w związku z tym obrady Rady Gminy są prawomocne.
Pkt 2. Przyjęcie porządku obrad.
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig – Porządek obrad został przesłany w zawiadomieniu
o zwołaniu sesji. Czy są jakieś propozycje zmiany porządku obrad?
Ponieważ nie ma uwag, to wobec tego porządek obrad jest następujący:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
4. Interpelacje i wnioski radnych.
5. Zapytania i wolne wnioski sołtysów.
6. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami.
7. Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na rok 2016.
8. Uchwała w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania
przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Gminy Raczki przez inne niż Gmina Raczki osoby
prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
9. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Raczki”.
10. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
11. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
12. Uchwała w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
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13. Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Raczki.
14. Uchwała w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Raczki na 2016 rok.
15. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2015-2022.
16. Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.
17. Zapoznanie z projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2016 – 2022.
18. Zapoznanie z projektem budżetu gminy Raczki na 2016 r.
19. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
20. Odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski sołtysów.
Porządek obrad został jednogłośnie przyjęty przez radnych: 15 głosami „za”.
Pkt 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig – Informuję, że protokół z VIII Sesji Rady Gminy wyłożony
był do wglądu w Urzędzie Gminy pokój Nr 1, jak również projekt protokołu został udostępniony na stronie
BIP Urzędu Gminy Raczki. Do projektu protokołu nie zostały wniesione zastrzeżenia, wobec tego
proponuję przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
Radny Tomasz Gaździński – Chciałbym złożyć sprostowanie do protokołu z poprzedniej sesji,
a mianowicie w wypowiedzi Pana Antoniego Karaś twierdził, że Budimex przy budowie obwodnicy zajął
pole przy „zielonej dróżce” tylko część pola po stronie Bubrowskiego, co nie jest prawdą, bo po stronie
Państwa Kochańskich też był zajęty pas o szerokości mniej więcej 3 metrów.
Radny Wojciech Żukowski – W protokole ujmuje się to, co było powiedziane na sesji.
Do treści protokołu nie wniesiono zastrzeżeń. Protokół z poprzedniego posiedzenia został przyjęty przez
radnych: 14 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się”.
Pkt 4. Interpelacje i wnioski radnych.
Radny Wojciech Żukowski – Mamy jesień i bardzo są niedobre drogi żwirowe.
Kolejne pytanie dotyczy opracowania Statutu Gminy Raczki, w jakim jest to stadium i kiedy ewentualnie
będzie to skończone?
Następne pytanie dotyczy WC na plaży w Sidorach. Tam ostatnio słyszałem, że przez ostatnie wakacje nie
był on ustawiony i osoby korzystające z tej plaży nie mieli gdzie z niego skorzystać.
Następne pytanie dotyczy działalności Rady Kultury, gdyby Pan wójt mógł trochę na ten temat powiedzieć.
Następne pytanie dotyczy autobusu z Wysokiego? Dochodzą do mnie takie sprawy, że niektórzy
mieszkańcy skarżą się, że autobus z PKS nie kursuje tam z miejscowości Wysokie, Korytki.
Następne pytanie będzie o tym, czy będzie lodowisko przy Szkole Podstawowej w Raczkach, jeżeli
oczywiście pozwolą na to warunki pogodowe?
Ostatnie pytanie dotyczy spraw związanych z komisją do spraw suszy, bo bardzo jest dużo skarg rolników
na nieprawidłowości w dokumentach. Sam na swoim przykładzie miałem.
Radny Jarosław Szyłak – Mam prośbę, bo w poprzedniej kadencji został zrobiony wykaz radnych danej
kadencji z adresami i numerami telefonów, chciałbym, aby to zaktualizować, bo czasami jest potrzeba
skontaktowania się z innym radnym.
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig – Nie widzę problemu w udostępnieniu takiego wykazu
z danymi teleadresowymi radnych.
Radny Witold Wysocki – Chodzi o drogę Raczki – Witówka – Wierzbowo. Jest tam odcinek drogi
w granicach 400 metrów o bardzo fatalnym stanie, tj. bardzo głęboka tarka, wyboje. Należałoby uzupełnić
grubym żwirem.
Radny Leszek Staniszewski – Co się dzieje ze Szkołą Podstawową w Żubrynku?
Druga sprawa droga łącząca Żubrynek z Chodźkami jest praktycznie nie przejezdna.
Kolejna sprawa, to należałoby zrobić w niedzielę dla młodzieży halę za darmo. Czy istnieje taka możliwość
dla naszej młodzieży z terenu gminy?
Radny Grzegorz Wiszowaty – W sprawie kolektorów słonecznych. W ubiegłym tygodniu rozmawiałem
z konserwatorem tych urządzeń i stwierdził, że ok. 100 instalacji w tej chwili nie funkcjonuje na terenie
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Gminy Raczki. Jest to związane z tym, że spadło ciśnienie poniżej normatywnego i on twierdzi, że po
prostu są wykonane złe złączki na kolektorach. On mi polecił wyłączyć instalację. Jest to sprawa
producenta kolektorów, który zastosował niewłaściwe złączki. Chciałbym dowiedzieć się, jak ta sprawa
wygląda?
Radny Tomasz Gaździński – Droga we wsi Planta, od krzyżówek jest tam w tej chwili dość intensywnie
użytkowana i wymaga naprawy.
Odnośnie odnawialnych źródeł energii. Jest taki program „Bocian”, z którego mogą przedsiębiorcy
korzystać. Chciałbym dowiedzieć się, jakie są warunki i czy mógłby ktoś z pracowników urzędu w tym
temacie się rozeznać? Indywidualna budowa elektrowni fotowoltaicznych z programu „Prosument”, czy
Gmina planuje budowę takich elektrowni i jakie będzie ewentualne wsparcie ze strony gminy.
Pkt 5. Zapytania i wolne wnioski sołtysów.
Sołtys Ewelina Jasionowska-Sieńkowska – Czy ostatnio przez gminę prowadzony był spis? W piątek moja
87 letnia babcia poinformowała mnie, że był ktoś z gminy i chciał jakieś dane. Tak się złożyło, że w tym
dniu godzinę później spotkałam się z Panią Justyną Drażba, pracownikiem UG Raczki, która powiedziała,
że nic o tym nie wie, wchodziłam na stronę Urzędu, też nie znalazłam żadnej o tym informacji. Wiem, że
ten temat był poruszany już na poprzedniej, aby takie informacje wcześniej trafiały do Sołtysów, czy to
pocztą, czy telefonicznie, a my poinformowalibyśmy o tym mieszkańców. Sadzę, że takich osób, jak moja
babcia jest w gminie więcej.
Sołtys Marianna Bienio – Chciałbym zapytać się o wiatę przystankową PKS w Bakaniuku przy drodze
wojewódzkiej, tylko jej realizacja nie ma być w ramach funduszu sołeckiego, bo mieszkańcy wsi nie
zgadzają się na to.
Sołtys Danuta Kopiczko – Prawdopodobnie z powodu suszy ma być umorzony KRUS, czy coś wiadomo
na ten temat? Uważam, że należałoby z tego powodu umorzyć podatek rolny dla tych rolników, który nie
dostali odszkodowania. Wprowadzono mnie w ODR w błąd i nie składałam wniosku o odszkodowanie,
a później, gdy wróciłam 20 października br. już było za późno.
Sołtys Małgorzata Rutkowska – Podnoszone są tutaj sprawy o poprawę 300 metrów drogi lub pobocza,
a co mają powiedzieć mieszkańcy Sidor, gdzie wszystkie drogi żwirowe we wsi są w bardzo opłakanym
stanie, a niektóre nie można nazwać drogami tylko ścieżkami. Wcześniej padły już obietnice, że drogi
w naszej wsi będą realizowane.
Sołtys Danuta Kopiczko – Wcześniej były zbierane podpisy dotyczące obwodnicy, a raczej badania
poziomu hałasu i do tej pory jest cisza na ten temat. Druga sprawa, my zamiast ekranów wzdłuż
obwodnicy mamy ustawione płoty drewniane na moście, które wcale nie tłumią hałasu, już teraz zaczynają
gnić, a co będzie później?
Pkt 6. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami.
Radny Grzegorz Wiszowaty – W sprawozdaniu podaną mamy informację, że w drodze Zarządzeń Wójta
dokonano zamiany nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie ewidencyjnym Małe Raczki,
pomiędzy Gminą Raczki, a Państwem … i nie ma wyszczególnionych nieruchomości. Dobrze byłoby
sprecyzować, o jakie nieruchomości chodzi?
Wójt Gminy Raczki Andrzej Szymulewski – Chodzi o naszą działkę gminną, którą zamieniamy z inną
osobą prywatną na działkę o takiej samej wartości i powierzchni. Gmina na tym nie traci, a chodzi o to, że
Rada Sołecka Małe Raczki zwróciła się do mnie, czy istnieje taka możliwość zmiany tej działki. Chodzi
o to, że tam są media, więc po konsultacji przystąpiłem na tą ich propozycję. W tym sprawozdaniu, jak i w
opublikowanym na stronie BIP Urzędu Gminy Raczki Zarządzeniu nie ma podanych danych osobowych
właścicieli działki, ze względu na ustawę o ochronie danych osobowych. Jeżeli chodzi o numery działek, to
zapraszam do Urzędu do Pana Kierownika i on przedstawi numery działek.
Kierownik GKO Romuald Dzienis – W tej chwili nie podam dokładnie, o jakie numery działek chodzi, ale
po przerwie udostępnię te dane.
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Wiceprzewodniczący Rady Stanisław Ostrowski – Kiedy nastąpi wykonanie oświetlenia ulicznego przy ul.
Sportowej?
Wójt Gminy Raczki Andrzej Szymulewski – Panie Wiceprzewodniczący konkretnej daty wykonania nie
określę. Jest ona w trakcie projektowania i po zakończeniu tego, będziemy wiedzieć, jaki jest kosztorys.
Dopiero na podstawie kosztorysu będę w stanie udzielić Państwu odpowiedzi na powyższe pytanie.
Rozumiem, że to światło jest niezbędne, jego realizacja nastąpi w miarę posiadania środków finansowych.
Radny Jan Olszewski – Odnośnie bezdomnych psów. Czy my na terenie Gminy Raczki nie mamy za dużo
bezdomnych psów? Ponoć inne gminy tego problemu nie mają tego problemu, a u nasz z miesiąca na
miesiąc ich jest coraz więcej. Od ostatniej sesji do dzisiaj zostało kolejnych 16 odłowionych psów.
Będziemy duże pieniądze płacili za utrzymanie psów w schronisku, zamiast wydać na inne cele.
Wójt Gminy Raczki Andrzej Szymulewski – Problem dotyczy całej Polski, to jest zadanie gminy
i najlepszym wyjściem byłoby utworzyć schronisko na terenie naszej gminy. Nie ma takiej osoby
zainteresowanej takie schronisko prowadzić. Poza tym, aby takie schronisko utworzyć, należy spełnić
olbrzymie wymagania weterynaryjne i nie jest to taka sprawa prosta. W ubiegłym roku dokonaliśmy
zmiany umowy, ponieważ wcześniej płaciliśmy od utrzymania 1 psa, a w tej chwili płacimy ryczałtowo,
niezależnie od ilości wyłapanych psów. Do tej stałej opłaty dochodzą koszty sterylizacji. My musimy
każdego zgłoszonego psa odłowić, bo w innym przypadku posypią się skargi.
Wiceprzewodniczący Rady Mirosław Sewastynowicz – Czy na terenie gminy mamy osobę, która te psy
wyłapuje i później dostarcza do schroniska?
Wójt Gminy Raczki Andrzej Szymulewski – Takiej osoby nie mamy. My te psy odławiamy poprzez
schronisko, które ma takie osoby odpowiednio do tego przygotowane i z odpowiednimi uprawnieniami.
Załącznik Nr 1. – Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami.
Pkt 7. Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na rok 2016.
Pracownik UG Mariusz Zalewski – Szanowni Radni w materiałach otrzymaliście projekt uchwały
dotyczący Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016. Jest
on sporządzony w oparciu o ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Radny Wojciech Żukowski – Czy zwiększa się problem alkoholizmu w naszej gminie, czy zmniejsza się?
W jaki sposób te wszystkie działania wpływają na skuteczne rozwiązywanie problemów alkoholowych?
Pracownik UG Mariusz Zalewski – Odnośnie tego czy zwiększa się, czy zmniejsza się ten problem, to
trudno orzec. Chociaż nie wpływa do nas więcej wniosków w tej sprawie, to nie możemy na podstawie
tego sądzić, iż ten problem zmniejsza się, ponieważ nie wszystkie osoby dotknięte pośrednio, czy
bezpośrednio zgłaszają się o pomoc do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Nasze działania są głównie ukierunkowane na przeciwdziałanie temu, w szczególności środki, które są
pozyskiwane ze sprzedaży napojów alkoholowych, są wykorzystywane do realizacji tego programu trafiają
głównie do dzieci i młodzieży w postaci różnego sprzętu, zajęć pozaszkolnych, różnych organizacji
spektakli. Wydaję mi się, ze taka forma jest bardziej skuteczniejsza, ze względu na to, że uświadamiamy
naszą młodzież odnośnie skutków zażywania alkoholu. Uważam, że nasza młodzież nie stwarza takich
problemów w porównaniu np. do innej młodzieży.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej i Budżetu Piotr Słowikowski – Komisja Oświaty,
Pomocy Społecznej i Budżetu projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie.
Przewodniczący Komisji Infrastruktury Wiejskiej, Ochrony Środowiska Rolnictwa i Turystyki Jarosław
Szyłak – Opinia naszej Komisji jest pozytywna.
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig – Poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W głosowaniu wzięło udział 15 radnych.
Wynik głosowania:
- „za” – 15
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- „przeciw” – - „wstrzymującymi” – Stwierdzam, że w głosowaniu wzięło udział 15 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych.
W związku z tym stwierdzam, że uchwała została przyjęta 15 głosami „za”.
Załącznik Nr 2. – Uchwała Nr IX/52/15.
Pkt 8. Uchwała w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form
wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Gminy Raczki przez inne niż Gmina
Raczki osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania
i wykorzystania.
Pracownik UG Jadwiga Szymulewska – Szanowni Państwo, przedstawiony projekt uchwały został
przygotowany zgodnie z przepisami oświatowymi, a mianowicie ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. art. 34,
zgodnie z powyższą ustawą obowiązująca uchwała Rady Gminy Raczki, która została podjęta dnia 11
lutego 2015 r. będzie obowiązywała tylko do dnia 31 grudnia 2015 r. W związku z powyższym należy
dostosować niniejszy akt do zmian przepisów oświatowych.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej i Budżetu Piotr Słowikowski – Komisja Oświaty,
Pomocy Społecznej i Budżetu projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie.
Przewodniczący Komisji Infrastruktury Wiejskiej, Ochrony Środowiska Rolnictwa i Turystyki Jarosław
Szyłak – Opinia naszej Komisji jest pozytywna.
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig – Poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W głosowaniu wzięło udział 15 radnych.
Wynik głosowania:
- „za” – 15
- „przeciw” – - „wstrzymującymi” – Stwierdzam, że w głosowaniu wzięło udział 15 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych.
W związku z tym stwierdzam, że uchwała została przyjęta 15 głosami „za”.
Załącznik Nr 3. - Uchwała Nr IX/53/15.
Pkt 9. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Raczki”.
Kierownik GKO Romuald Dzienis – Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, ponownie przedstawiamy
pod obrady Wysokiej Rady projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Raczki”. Niniejszy projekt uchwały
przesłany w materiałach na sesję uwzględnia uwagi Radnych: Pana Grzegorza Wiszowatego, Pana
Wojciecha Żukowskiego i Pana Jana Olszewskiego wniesione do projektu uchwały przedłożonego na
poprzedniej sesji, tj. wskazano dodatkowo obszary, na których mogą być rozmieszczone elektrownie
fotowoltaiczne o mocy przekraczającej 100 kW w obrębach: Bolesty, Rudniki, Chodźki, Sidory, Sucha
Wieś i Jaśki oraz rozmieszczono tereny budowlane w obrębie Ludwinowo. Projekt ten został dodatkowo
uzupełniony w § 1 ust. 3 o pkt 7: „wskazanie obszaru, na którym mogą być prowadzone działania
rewitalizacyjne”. Wiąże się to z nowo przyjętą ustawą z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, która
weszła w życie dnia 17 listopada 2015 r. Wprowadzenie tego zapisu powoduje, że możemy uzyskać
zwiększony udział procentowy dofinansowania ze środków unijnych w przypadku realizacji inwestycji
związanych z prowadzonymi działaniami rewitalizacyjnymi. Taką informację uzyskał Pan Wójt
uczestnicząc w szkoleniach m.in. na ten temat. Dodatkowo w trakcie opiniowania w/w projektu przez
Komisję Infrastruktury Wiejskiej, Ochrony Środowiska Rolnictwa i Turystyki w dniu 20 listopada 2015 r.
Pan Wiceprzewodniczący Rady Mirosław Sewastynowicz zauważył potrzebę wskazania obrębu Józefowo,
na którym mogą być rozmieszczone elektrownie fotowoltaiczne o mocy przekraczającej 100 kW, ponieważ
o to wnioskują mieszkańcy Józefowa. Z powodu, że do Urzędu nie wpłynęły takie wnioski ustalono, że
mieszkańcy Józefowa, po poinformowaniu przez Pana Wiceprzewodniczącego i Sołtysa wsi Józefowo,
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będą mogli zgłosić się w tej sprawie do dnia 23 listopada 2015 r. Zgodnie z ustaleniami zainteresowani
licznie przybyli do Urzędu i wskazali w Józefowie teren, na którym może być realizowana fotowoltaika. O
ten teren został uzupełniony załącznik graficzny do niniejszej uchwały, który to przed rozpoczęciem obrad
został przekazany Państwu Radnym. Proszę Szanowną Radę o pozytywne przyjęcie w/w uchwały.
Radny Wojciech Żukowski – Mam pytanie odnoście pkt 1, a mianowicie umożliwienia lokalizacji obiektu
handlowego o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 na działkach gminnych. Czy były przeprowadzone
konsultacje wśród mieszkańców? W jaki sposób oni to widzą, zgadzają się, czy nie zgadzają? Wiem, że
jest to mało wiążące, ale dobrze byłoby, żeby niektórzy mieszkańcy wiedzieli, że pozwalamy na powstanie
dużego obiektu handlowego i jakie będą z tym uciążliwości.
Wójt Gminy Raczki Andrzej Szymulewski – Proszę Państwa, jak sami wiecie były przeprowadzone takie
konsultacje na zebraniach wiejskich dotyczących wyborów sołtysa i na każdym z nich sam osobiście
starałem się być. Podczas dyskusji na ten temat wskazywałem przewidywany teren, na którym ewentualnie
miałby powstać taki sklep. Dopiero na jesieni weszła ustawa, która dopuszcza możliwość na terenie gmin,
miejscowości budowania obiektów handlowych powyżej 400 m2. Do tej pory w studium, w planie było
zapisane, że w naszej gminie nie może powstać większy, niż 400 m2. Z tych ankiet wynikało, że ok. 76 %
jest za powstaniem takiego sklepu, kilka procent „nie miało swego zdania”, a ok. 20 % jest przeciwko.
Działka jest do sprzedaży i niepowiedziane jest, że zostanie ona zakupiona typowo pod obiekt handlowy,
bo do tego przetargu może stanąć przedsiębiorca, który na tym terenie będzie prowadził inną działalność
usługową.
Radny Wojciech Żukowski – Nie chodzi mi o konsultacje ogólno gminne tylko w przypadku, kiedy
inwestujemy w danym miejscu, to powiadamiane są osoby bezpośrednio z tego otoczenia. Dobrze byłoby,
aby ci mieszkańcy wypowiedzieli się, co do zamiarowanej lokalizacji, bo to oni bezpośrednio będą mieli
z tego tytułu utrudnienia.
Wójt Gminy Raczki Andrzej Szymulewski – Panie Radny, jeszcze nie wiem, co w tym miejscu powstanie,
żeby konsultować. Druga sprawa, z kim mam konsultować, bo z jednej strony mamy Szkołę a z drugiej
strony piekarnia. Nie były prowadzone.
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig – Konsultacje w tej sprawie były prowadzone w szerokim
zakresie i były wskazywane ewentualne lokalizacje tego typu obiektu.
Radny Grzegorz Wiszowaty – Chodzi mi o ten ust. 2 pkt 7 „wskazanie obszaru, na którym mogą być
prowadzone działania rewitalizacyjne”, proszę o przybliżenie tematu?
Wójt Gminy Raczki Andrzej Szymulewski – Rewitalizacja jest to odbudowa terenów zdegradowanych,
zniszczonych. Wstępnie plany obejmowały tereny takich jak: rynek na Placu Kościuszki, plac przed
Urzędem Gminy: fontanna i alejki z terenem zalesionym i teren asfaltowy przed Gminnym Ośrodkiem
Kultury. My, chcemy skorzystać z okazji i to pojęcie rozszerzyć, jako odbudowę terenów zniszczonych na
całym obszarze Gminy. Zapis ten w Studium pozwoli nam w uzyskaniu dodatkowych punktów przy
aplikowaniu w przyszłości o środki finansowe na realizację tych zadań rewitalizacyjnych, których
dofinansowanie sięga nawet do 95 %.
Kierownik GKO Romuald Dzienis – Rozumiem, że to pytanie Pana Radnego zmierza ku temu, czemu nie
ma w załączniku wskazanych terenów, na których mają być prowadzone działania rewitalizacyjne”. Otóż,
ten obszar będzie wskazany podczas dalszych prac dotyczących opracowania Studium. Generalnie teren,
którego dotyczy wspomniana rewitalizacja obejmuje strefę konserwatorską w samej miejscowości Raczki.
Wójt Gminy Raczki Andrzej Szymulewski – W przyszłości może się zdarzyć tak, że działaniami
rewitalizacyjnymi będziemy mogli objąć Strażnice OSP z drogami dojazdowymi do nich. Jesteśmy
w trakcie opracowywania kolejnego strategicznego dla gminy dokumentu, czyli Strategii Rozwoju Gminy
Raczki, w którym te pojęcie rewitalizacja będzie dotyczyła całej Gminy, a nie tylko miejscowości Raczki.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej i Budżetu Piotr Słowikowski – Komisja Oświaty,
Pomocy Społecznej i Budżetu projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie.
Przewodniczący Komisji Infrastruktury Wiejskiej, Ochrony Środowiska Rolnictwa i Turystyki Jarosław
Szyłak – Opinia naszej Komisji jest pozytywna.
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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, do
głosu wstrzymał się 1 radny.
W związku z tym stwierdzam, że uchwała została przyjęta 14 głosami „za”.
Załącznik Nr 4. – Uchwała Nr IX/54/15.
Pkt 10. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Skarbnik Gminy Agnieszka Grzędzińska – Stawki wymiaru podatku rolnego i podatku leśnego na rok
następny przyjmuje się w kwocie określonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Odnośnie
stawki wymiaru podatku rolnego wynosi 53,75 zł za 1 dt., która wynika ze średniej ceny skupu żyta za
okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2016 (tj. do obliczania
wymiaru podatku rolnego przyjmuje się kwotę 134,375 zł). Odnośnie stawki podatku leśnego wynosi
191,77 zł za 1 m3, która wynika ze średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny
drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 r. (tj. do obliczania wymiaru podatku
leśnego przyjmuje się kwotę 42,1894 zł W związku z tym, że Pan Wójt nie proponuje zmian wysokości
stawek do tych określonych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, nie ma obowiązku prawnego
podejmowania przez Radę Gminy przedmiotowych uchwał.
Jeśli chodzi o podatek od nieruchomości to zgodnie z przyjętymi założeniami do projektu budżetu nie
podnosimy stawek tylko zgodnie z przepisami wyższego rzędu jesteśmy zobligowani do zmniejszenia ich
w niektórych kategoriach, tj. w § 1 pkt 1 „od budynków lub ich części”: lit. c dokonujemy obniżenia stawki
z 10,80 zł do 10,68 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej, w § 1 pkt 1 lit. d dokonujemy obniżenia stawki
z 4,70 zł do 4,65 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej w § 1 pkt 2 „od gruntów”: w lit. a dokonujemy
obniżenia stawki z 0,90 zł do 0,89 zł za 1 m2 powierzchni. Pozostałe stawki zostały niezmienione
w stosunku do roku poprzedniego.
Radny Tomasz Gaździński – Podatek od gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, tego
wcześniej nie było.
Skarbnik Gminy Agnieszka Grzędzińska – Tak, nie było. W związku ze zmianą przepisów ten rodzaj
podatków został wprowadzony do niniejszej uchwały w brzmieniu: lit. d „niezabudowanych objętych
obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji (Dz. U.
z 2015r. poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę
o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie
tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy
zgodnie z przepisami prawa budowlanego- 3 zł od 1 m2 powierzchni,” w wymiarze maksymalnym.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej i Budżetu Piotr Słowikowski – Komisja Oświaty,
Pomocy Społecznej i Budżetu projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie.
Przewodniczący Komisji Infrastruktury Wiejskiej, Ochrony Środowiska Rolnictwa i Turystyki Jarosław
Szyłak – Opinia naszej Komisji jest pozytywna. Jednakże dopiero na posiedzeniu zostały nam
przedstawione informacje o proponowanej wysokości stawki za podatek rolny. Na przyszłość dobrze
byłoby, aby taka informacja była przesyłana wraz z materiałami na sesję.
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig – Poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W głosowaniu wzięło udział 15 radnych.
Wynik głosowania:
- „za” – 15
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- „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 IX/55/15.
Pkt 11. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
Skarbnik Gminy Agnieszka Grzędzińska – Podobnie jak do poprzedniej uchwały w tej uchwale
proponujemy tylko dokonanie zmian w zakresie obniżenia niektórych stawek podatku, m.in. w § 1 pkt 3 lit.
c) dokonujemy obniżenia stawki z kwoty 1.918 zł do kwoty 1.895 zł. i w załącznikach do niniejszego
projektu uchwały, tj. w załączniku Nr 1 jeśli chodzi o pojazdy cztery osie i więcej, w ostatnich dwóch
rodzajach pojazdów 29 - 31 ton i powyżej 31 ton proponuje się zmniejszenie kwoty z 3.138 zł na kwotę
3.100 zł oraz w załączniku Nr 2 proponuje się zmniejszenie kwoty dla pojazdów o dwóch osiach o masie
całkowitej powyżej 31 ton z 2.425 zł do kwoty 2.396 zł oraz dla pojazdów trzy osie i więcej o masie
całkowitej 12 - 40 ton z 2.403 zł do kwoty 2.396 zł i dla pojazdów trzy osie i więcej o masie całkowitej
powyżej 40 ton z 3.138 zł do kwoty 3.100 zł. Pozostałe zapisy niniejszej uchwały zostały niezmienione
w stosunku do uchwały z roku poprzedniego.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej i Budżetu Piotr Słowikowski – Komisja Oświaty,
Pomocy Społecznej i Budżetu projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie.
Przewodniczący Komisji Infrastruktury Wiejskiej, Ochrony Środowiska Rolnictwa i Turystyki Jarosław
Szyłak – Opinia naszej Komisji jest pozytywna.
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig – Poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W głosowaniu wzięło udział 15 radnych.
Wynik głosowania:
- „za” – 15
- „przeciw” – - „wstrzymującymi” – Stwierdzam, że w głosowaniu wzięło udział 15 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych.
W związku z tym stwierdzam, że uchwała została przyjęta 15 głosami „za”.
Załącznik Nr 6. – Uchwała Nr IX/56/15.
Pkt 12. Uchwała w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
Skarbnik Gminy Agnieszka Grzędzińska – W związku ze zmianą składników opodatkowania należało
dostosować wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych określone w niniejszej uchwale, która
wymaga zatwierdzenia przez Radę Gminy. Wprowadzenie tych wzorów nie obliguje wszystkich
podatników do przedkładania nowych deklaracji. Niniejsze deklaracje będą składane przez tych
podatników z terenu naszej gminy w przypadku zaistnienia zmiany podstaw opodatkowania.
Radny Wojciech Żukowski – Czy te wzory są opracowane przez Urząd Gminy?
Skarbnik Gminy Agnieszka Grzędzińska – Nie, treść tych deklaracji wynikają z przepisów wyższego rzędu
a tylko dostosowane zostały zapisy dotyczące organu gminy, do którego są one składane.
Radny Wojciech Żukowski – Należałoby poinformować podatników, że jeżeli suma podatków nie
przekracza 100 zł, to należy opłacić całą należność jednorazowo przy pierwszej racie.
Skarbnik Gminy Agnieszka Grzędzińska – Trudno mi jest określić, jak przy takich niskich należnościach
wyglądają druki deklaracji, ale jeżeli będą to niskie kwoty, to do tych osób zostaną wystosowane takie
informacje dotyczące opłaty.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej i Budżetu Piotr Słowikowski – Komisja Oświaty,
Pomocy Społecznej i Budżetu projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie.
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Przewodniczący Komisji Infrastruktury Wiejskiej, Ochrony Środowiska Rolnictwa i Turystyki Jarosław
Szyłak – Opinia naszej Komisji jest pozytywna.
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig – Poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W głosowaniu wzięło udział 15 radnych.
Wynik głosowania:
- „za” – 15
- „przeciw” – - „wstrzymującymi” – Stwierdzam, że w głosowaniu wzięło udział 15 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych.
W związku z tym stwierdzam, że uchwała została przyjęta 15 głosami „za”.
Załącznik Nr 7. – Uchwała Nr IX/57/15.
Ogłoszono 15 minutową przerwę.
Po przerwie.
Nauczycielka Gimnazjum w Raczkach Paulina Poulakowska – Jestem opiekunem grupy młodzieży, która
bierze udział w projekcie dotyczącym korupcji i obecna tutaj dzisiaj młodzież brała udział w takim
konkursie. W dniu dzisiejszym za zgodą Przewodniczącego Rady chcielibyśmy uczestniczyć i zadać parę
pytań do Państwa. Czy na terenie Raczek jest przewidywana, tzw. Grupa udzielająca pomocy
terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu i dla osób współuzależnionych? Bo ja, jako psycholog
pracujący w Gimnazjum widzę taką potrzebę istnienia takiej grupy i bardzo często rodziców uczniów
odsyłam do poradni w Suwałkach.
Pracownik UG Mariusz Zalewski – Dwa razy w miesiącu przyjeżdża do Ośrodka Zdrowia terapeuta,
specjalista ds. osób współuzależnionych, który prowadzi zajęcia również porady dla osób uzależnionych
oraz dwa razy w miesiącu prowadzone są zajęcia grupowe bez udziału terapeuty. W 2014 roku prowadzone
były działania polegające na utworzeniu takiej grupy wsparcia dla osób współuzależnionych i dotkniętych
przemocą, Jednakże po trzech miesiącach doszliśmy do wniosku, że nie uda się jej stworzyć, bo takie
osoby jednak wolą brać udział poza terenem gminy.
Uczennica Gimnazjum – Chciałabym prosić w imieniu pozostałej grupy osób, która uczęszcza na zajęcia
pozalekcyjne, tj. treningów siatkówki i innych zajęć, o wykonanie oświetlenia na ul. Sportowej
w Raczkach, ponieważ kiedy wychodzimy z treningów i wracamy do domów jest bardzo ciemno. Brak
tego oświetlenia utrudnia nam powrót do domu i stwarza niebezpieczeństwo. Proszę w imieniu naszym
i naszych młodszych kolegów, koleżanek, którzy muszą po zmroku poruszać się po tej ulicy.
Wójt Gminy Raczki Andrzej Szymulewski – Sprawę dotyczącą wykonania oświetlenia już wcześniej była
poruszana przez Wiceprzewodniczącego Rady i dziękuję Ci, że potwierdziłaś zasadność wykonania tejże
inwestycji. Realizacja jej dotyczy dużej ilości młodych osób, które korzystają czy z dodatkowych zajęć
w szkołach lub treningów na hali sportowej i w związku z tym należy przesunąć realizację innych
inwestycji a ją wykonać w pierwszej kolejności.
Uczennica Gimnazjum – U nas w szkole mamy świetnych sportowców, którzy biorą udział w licznych
zawodach, w których osiągają sukcesy. Jednak u nas nie ma dobrych warunków, aby trenować. Mamy
stadion, ale niektóre urządzenia są w bardzo złym stanie, np. skocznia w skok w dal. Chciałabym zapytać,
czy nie można byłoby tego stadionu zmodernizować, poprawić?
Wójt Gminy Raczki Andrzej Szymulewski – Sprawa ta jest mi znana i już z Panem Mariuszem, który
prowadzi sprawy dotyczące sportu, rozważamy pewne pomysły na poprawę tego stadionu. Jednakże proszę
o uzbrojenie się w cierpliwość i umówmy się, że najpierw wykonany oświetlenie na ul. Sportowej
a później zajmiemy się stanem stadionu.
Pkt 13. Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Raczki.
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig – Propozycja zmiany wysokości wynagrodzenia Wójtowi
została zainicjowana przeze mnie i uzasadnienie przedstawiłem pozostałym radnym podczas omawiania
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tego projektu uchwały na posiedzeniach komisji. Uważam, że zasadne jest przyjęcie przedstawionej
propozycji zwiększenia wynagrodzenia ze względu na jego zaangażowanie w pracę, co widoczne jest przez
te 11 miesięcy. Proszę Państwa Radnych o przegłosowanie tego projektu uchwały.
Radny Wojciech Żukowski – Nie zgadzam się z tym, że zasadne jest podnoszenie wynagrodzenia za to, co
zrobił w tych 11 miesiącach. Uważam, że takim wyznacznikiem jest wykonanie tegorocznego budżetu,
który będzie przez nas radnych omawiany i podejmowany w przyszłym roku.
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig – Widzę pracę Pana Wójta, jaką wykonuje sprawując urząd,
jego zaangażowanie i jako Przewodniczący Rady oceniam ją pozytywnie, jak również widzę zmiany, jakie
nastąpiły w ciągu tych 11 miesięcy od wyborów. Uważam, ze ta podwyżka będzie motywacją
i docenieniem pracy Pana Wójta.
Radny Jan Olszewski – Pan Wójt do tej pory miał zasadnicze wynagrodzenie netto w wysokości 5.779 zł
i podwyżka wyniosła do 5.900 zł, czyli ok. 200 zł. Z informacji uzyskanych na posiedzeniu naszej Komisji,
należy stwierdzić, ze ma najmniejszy wskaźnik w porównaniu w innymi ościennymi gminami, czyli 18,20
zł na 1 mieszkańca. Uważam, że nie jest to wygórowane wynagrodzenie 10 tys. zł brutto.
Radny Wojciech Żukowski – Uważam, że skoro bierzemy przykłady z innych gmin, to powinniśmy
wszystko brać pod uwagę, tj. powinniśmy podnosić wszystkie podatki do stawek w innych gminach, opłatę
za wodę, ścieki, itp. Sądzę, że nie na tym rzecz polega. Podwyżka powinna nastąpić według efektów, tj.,
kiedy rozliczymy ten rok budżetowy.
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig – Każdy z Radnych może to osądzić poprzez oddanie głosu
podczas głosowania nad tą uchwałą. Państwo Radni też w poprzedniej kadencjach i widzieliście to, co
poprzedni Wójt robił i to, co obecny robi. Możecie ocenić, co udało się zrobić przez te 11 miesięcy.
Wiceprzewodniczący Rady Mirosław Sewastynowicz – Proszę Państwa, muszę odnieść się do wypowiedzi
Przewodniczącego a mianowicie do działalności poprzedniej Rady i poprzedniego Wójta. W ostatnim roku
kadencji „przerobionych” zostało 10 mln zł na realizację inwestycji i cała Gmina była w budowie. Na
dzień dzisiejszy 1 mln zł przeznaczonych jest na inwestycje i zapis, że w przyszłym roku zero złotych
środków unijnych, itd. Niestety trzeba stwierdzić, że tamte lata obfitowały w dostępność pozyskiwania
środków zewnętrznych i była podstawa do podwyżek wynagrodzeń. Na chwilę obecną mówi się, że nie
mamy pieniędzy, bo ich nie mamy na nic, to nie mamy ich na podwyżki. Skoro nie mamy pieniędzy, to
zacznijmy od oszczędności.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej i Budżetu Piotr Słowikowski – Komisja Oświaty,
Pomocy Społecznej i Budżetu projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie.
Przewodniczący Komisji Infrastruktury Wiejskiej, Ochrony Środowiska Rolnictwa i Turystyki Jarosław
Szyłak – Opinia naszej Komisji jest pozytywna.
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig – Proszę Radnych o naniesienie zmiany w projekcie uchwały
w § 3 „Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.” i poddał go pod głosowanie.
W głosowaniu wzięło udział 15 radnych.
Wynik głosowania:
- „za” – 9
- „przeciw” – 1
- „wstrzymującymi” – 5
Stwierdzam, że w głosowaniu wzięło udział 15 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 9 radnych,
przeciwko przyjęciu uchwały głosował 1 radny, od głosu wstrzymało się 5 radnych.
W związku z tym stwierdzam, że uchwała została przyjęta 9 głosami „za”.
Załącznik Nr 8. – Uchwała Nr IX/58/15.
Pkt 14. Uchwała w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Raczki na 2016 rok.
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig – Przedstawiony plan pracy został przesłany w materiałach
Państwu Radnym, czy są jakieś propozycje zmian?
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Nie wniesiono żadnych zastrzeżeń, uwag.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej i Budżetu Piotr Słowikowski – Komisja Oświaty,
Pomocy Społecznej i Budżetu projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie: 5 głosami „za”.
Przewodniczący Komisji Infrastruktury Wiejskiej, Ochrony Środowiska Rolnictwa i Turystyki Jarosław
Szyłak – Opinia naszej Komisji jest negatywna i wszyscy członkowie Komisji stwierdzili, że podwyżka
Panu Wójtowi nie należy się i w głosowaniu nad projektem uchwały było 4 głosy „wstrzymujące się”.
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 IX/59/15.
Pkt 15. Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2015-2022.
Skarbnik Gminy Agnieszka Grzędzińska – Proponuje się dokonanie zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Raczki na lata 2015 - 2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata
2015 - 2022 w następującym zakresie:
a) w prognozie 2015 r. urealniono wielkości dochodów budżetowych na kwotę - 22.734.173,44 zł
i wydatków budżetowych na kwotę - 23.998.478,44 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
w roku bieżącym kredytu o kwotę - 109.931 zł, co spowodowało zmianę planu przychodów budżetu na
2015 r. na kwotę - 2.480.878 zł,
c) zmieniono kwotę planowanego deficytu budżetu na rok 2015 na kwotę - 1.264.305 zł i ma on być
pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętej pożyczki - 485.460 zł i wolnych środków - 778.845 zł,
d) w prognozie na lata 2016-2022 dokonano zmian w zakresie dostosowania kwot prognozy do wartości
ujętych w projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na
lata 2016 - 2022.
W załączniku dotyczącym przedsięwzięć realizowanych w latach 2015 - 2018 urealniono kwoty
przedsięwzięć przypadających do realizacji w tych latach. Limit zobowiązań w tym okresie wynosi 3.913.007 zł i dotyczy wydatków majątkowych.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej i Budżetu Piotr Słowikowski – Komisja Oświaty,
Pomocy Społecznej i Budżetu projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie.
Przewodniczący Komisji Infrastruktury Wiejskiej, Ochrony Środowiska Rolnictwa i Turystyki Jarosław
Szyłak – Opinia naszej Komisji jest pozytywna.
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig – Poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W głosowaniu wzięło udział 15 radnych.
Wynik głosowania:
- „za” – 15
- „przeciw” – - „wstrzymującymi” – Stwierdzam, że w głosowaniu wzięło udział 15 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych.
W związku z tym stwierdzam, że uchwała została przyjęta 15 głosami „za”.
Załącznik Nr 10. – Uchwała Nr IX/60/15.
Pkt 16. Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.
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Skarbnik Gminy Agnieszka Grzędzińska - Proponujemy dokonanie zmian zarówno po stronie dochodów,
jak i wydatków budżetu gminy na rok 2015, tj.:
1) w planie dochodów budżetu gminy w zakresie:
a) zwiększa się dochody o kwotę - 60.129 zł,
b) zmniejsza się dochody własne o kwotę - 116.141 zł w związku z niewykonaniem planu dochodów
w zakresie sprzedaży, odsetek od wolnych środków lokowanych na rachunkach bankowych, itp.,
2) w planie wydatków budżetu gminy w następującym zakresie:
a) zmniejsza się wydatki własne o kwotę - 252.718 zł,
b) zwiększa się wydatki własne o kwotę - 86.775 zł m.in. na wydatki dotyczące bieżącego utrzymania dróg
oraz zadań inwestycyjnych w zakresie transportu, zwiększenia wydatków na zatrudnienia osób w ramach
robót publicznych, itp.,
3) urealniono plan wydatków na zadania inwestycyjne planowane do realizacji w roku bieżącym,
4) urealniono plan przychodów budżetu gminy na rok bieżący.
Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:
1. Dochody budżetu gminy ogółem wynoszą- 22.734.173,44 zł, w tym:
- dochody bieżące - 18.547.219,44 zł,
- dochody majątkowe - 4.186.954,00 zł.
2. Wydatki budżetu gminy ogółem wynoszą - 23.998.478,44 zł, w tym:
- wydatki bieżące - 15.876.878,44 zł,
- wydatki majątkowe - 8.121.600,00 zł.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej i Budżetu Piotr Słowikowski – Komisja Oświaty,
Pomocy Społecznej i Budżetu projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie.
Przewodniczący Komisji Infrastruktury Wiejskiej, Ochrony Środowiska Rolnictwa i Turystyki Jarosław
Szyłak – Opinia naszej Komisji jest pozytywna.
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig – Poddał projekt uchwały pod głosowanie.
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 11. – Uchwała Nr IX/61/15.
Pkt 17. Zapoznanie z projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2016 –
2022.
Skarbnik Gminy Agnieszka Grzędzińska – Przedstawiona wieloletnia prognoza finansowa Gminy Raczki
na lata 2016 – 2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016 - 2022 zawiera
wszystkie ustawowo określone elementy WPF.
Prognozowane dochody bieżące na 2016 rok ustalono na poziomie o 26,20% niższym od przewidywanego
wykonania dochodów w 2015 r. Znaczny spadek dochodów związany jest w głównej mierze ze
zmniejszeniem planu dochodów majątkowych, co wynika z braku planu dotacji i środków na inwestycje.
Planowane dochody majątkowe w kwocie – 760.000 zł pochodzić mają z wpływów z tytułu ratalnych
wpłat za lokale mieszkalne w miejscowości Ziółkowo – 9.500 zł oraz planowanych środków ze sprzedaży
działki w m. Raczki na cele handlowo-usługowe i ze sprzedaży budynku po byłej Szkole Podstawowej w
m. Żubrynek - 750.500 zł.
Prognozowane dochody bieżące na lata 2017 - 2022 określono wskaźnikiem wzrostu 2-3%.
W planie dochodów majątkowych na lata 2017-2022 nie przewidziano żadnych kwot. Wartości te zostaną
zaktualizowane w miarę ubiegania się, bądź uzyskania przez Gminę Raczki dofinansowań na zadania
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inwestycyjne, które będą planowane do realizacji w kolejnych latach. Na chwilę obecną te kwoty nie są
znane.
Plan wydatków bieżących na lata 2017 - 2022 określono wskaźnikiem wzrostu o 1,5-2%, tj. w granicach
stawek inflacji w ostatnich latach budżetowych.
W planie wydatków majątkowych na lata 2017 - 2018 ujęte zostały kwoty dotyczące zadań przyjętych do
realizacji w tym okresie w wykazie przedsięwzięć – 600.000 zł oraz planowane zadania jednoroczne
w kwocie – 7.105.477 zł.
Na lata 2017 – 2022 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 2016 planowany jest deficyt budżetu na poziomie 719.699 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. W latach kolejnych planowane są dodatnie wyniki
budżetów (nadwyżki), które będą możliwe do uzyskania kosztem wydatków inwestycyjnych, w celu
ograniczenia zadłużenia gminy.
Przychody budżetu są prognozowane tylko na rok 2016 i pochodzić będą z 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 2012 – 2015 oraz spłaty kredytu i pożyczki planowanych do zaciągnięcia w roku
2016.
W 2016 r. dokonywane będą spłaty zobowiązań z 5 tytułów w łącznej kwocie - 1.660.862 zł, w roku 2017
z 7 tytułów w kwocie – 1.757.896 zł, w roku 2018 z 6 tytułów w kwocie - 1.784.291 zł, w roku 2019 z 4
tytułów w kwocie - 1.118.719 zł, w roku 2020 z 3 tytułów w kwocie – 593.719 zł, w latach 2021-2022
pozostaną spłaty z 1 tytułu w kwocie – 350.000 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 2016 - 2022, do którego to okresu mają już zastosowanie uregulowania z ustawy o finansach
publicznych z 2009 r.
W okresie, na który sporządzono wieloletnią prognozę finansową, nie przewiduje się udzielania poręczeń
i gwarancji.
W wykazie przedsięwzięć na lata 2016 - 2019 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 – 700.000 zł. W ramach przedsięwzięcia dotyczącego infrastruktury drogowej
w gminie planuje się opracowanie i realizację programu przebudowy dróg gminnych na lata 2016-2018.
Limit zobowiązań w latach 2016 - 2019 wynosi – 700.000 zł, z tego: limit 2016 r. – 100.000 zł, limit 2017
r. – 300.000 zł, limit 2018 r. - 300.000 zł.
Na łączne nakłady finansowe przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2016 - 2019 składają się
wyłącznie wydatki majątkowe.
Radny Grzegorz Wiszowaty – W § 1 pkt 2 dochody majątkowe w wysokości 760.000 zł. Wiadomo, że
w ciągu roku, kiedy pojawią się możliwości pozyskania zwiększenia tych dochodów, to one będą na
bieżąco wprowadzane do budżetu ? Jak realnie na dzień dzisiejszy można szacować, jaka przewidywana
jest to kwota? Czy można taką szacować?
Skarbnik Gminy Agnieszka Grzędzińska – Na chwilę obecną nie ubiegamy się, ani nie mamy złożonych
wniosków o dofinansowanie, ponieważ te programy z okresu finansowania 2014 – 2020 w fazie końcowej,
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a kolejny okres jest na razie na etapie wstępnych prac i najprawdopodobniej w 2016 roku cośkolwiek
ruszy.
Załącznik Nr 12. – Zarządzenie Nr 107/15.
Pkt 18. Zapoznanie z projektem budżetu gminy Raczki na 2016 r.
Skarbnik Gminy Agnieszka Grzędzińska – Projekt budżetu gminy na rok 2016 został przedstawiony
Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej do zaopiniowania w drodze Zarządzenia Nr 107/15
Wójta Gminy Raczki z dnia 13 listopada 2015 r.
Jeśli chodzi o strukturę budżetu gminy na rok 2016, to przedstawia się ona następująco:
1) dochody budżetu gminy w wysokości - 16.777.640 zł, z tego:
- bieżące w wysokości - 16.017.640 zł,
- majątkowe w wysokości - 760.000 zł;
2) wydatki budżetu gminy w wysokości - 17.497.339 zł, z tego:
- bieżące w wysokości - 14.890.266 zł,
- majątkowe w wysokości - 2.607.073 zł;
3) rezerwa w łącznej kwocie - 53.000 zł, w tym:
- ogólna w wysokości - 18.000 zł,
- celowa w wysokości - 35.000 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe;
4) limity wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2016 w wysokości - 2.307.073 zł;
5) deficyt budżetu gminy w wysokości - 719.699 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi
z zaciąganych kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie - 719.699 zł.
6) łączna kwota przychodów budżetu w wysokości - 2.380.561 zł oraz łączna kwota rozchodów budżetu
w wysokości – 1.660.862 zł;
7) limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 1.000.000 zł,
- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 719.699 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie – 1.660.862 zł;
8) ustala się:
- dochody w kwocie - 55.000 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz
wydatki w kwocie - 53.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych,
- ustala się wydatki w kwocie - 2.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie
przeciwdziałania narkomanii,
- ustala się dochody w kwocie - 10.000 zł i wydatki w kwocie - 10.000 zł związane z realizacją zadań
określonych ustawą Prawo ochrony środowiska,
- ustala się dochody w kwocie - 451.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
wydatki w kwocie - 451.000 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami określonego
w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
9) wyodrębnia się w budżecie kwotę - 325.204,50 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie ze złożonymi przez
sołectwa wnioskami;
10) zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy podmiotom należącym
i nienależącym do sektora finansów publicznych:
- podmiotowej ogółem w wysokości – 896.165 zł,
- celowej ogółem w wysokości – 410.000 zł;
11) plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego:
- przychody - 930.553 zł,
- koszty - 927.699 zł.
Wójt Gminy Raczki Andrzej Szymulewski – Proszę Państwa, w 2013 roku nasza gmina była zadłużona na
ok. 6 mln zł, w 2014 r. – na ok. 5.663 tys. zł, w 2015 r. – ok. 5.234 tys. zł. Deficyt budżetowy w 2013 r. 2
mln zł. a w 2015 r. – 1.264 tys. zł. Uważam, że w poprzednich latach gmina została lekko
przeinwestowana, co teraz skutkuje wysokimi ratami spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
Dodatkowo jeszcze żadne fundusze strukturalne nie ruszyły i aby móc do nich aplikować należy zrobić
projekty, na które trzeba wyłożyć pieniądze. Rok 2016 rozpoczynamy z dochodem własnym w wysokości
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1.127 tys. zł a musimy spłacić 1.700 tys. zł, czyli musimy zaciągnąć kredyt w wysokości 600 tys. zł na
spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Nie twierdzę, że moi poprzednicy mało wykonali dla tej
gminy. Poprzednie lata sprzyjały pozyskiwaniu środków z zewnątrz, co było widoczne poprzez
prowadzone inwestycje. Jeżeli pojawią się możliwości o aplikowanie środków z zewnątrz, to z nich nie
będziemy korzystać. Jednakże miejmy świadomość, że przyszedł czas spłaty, który przypada na lata 2016 2017. Podatek dochodowy z PIT, CIT został obniżony o 160 tys. zł, dotację zmniejszone zostały o 147 tys.
zł. W tym roku przypadło wykonanie kilku strategicznych dla gminy dokumentów, które tworzy się, co
parę lat. Opracowanie ich wymaga nakładu dużych pieniędzy, ok. 500 – 600 tys. zł, a są to: Studium i plan
zagospodarowania przestrzennego, plan Strategii Rozwoju Gminy, Plan Gospodarki Niskoemisyjnej.
W tym roku planujemy zakup budynku Domu Regionalnego wraz z działką. Wszelkie inwestycje
będziemy realizować z możliwością dofinansowania, ale na razie jeszcze żadne programy nie ruszyły,
dlatego nie zostały złożone wnioski o ich aplikację.
Radny Witold Wysocki – Jaka jest wielkość tej działki przy Domu Regionalnym?
Radny Wojciech Żukowski – Jednej zasadniczej rzeczy brakuje w tym przyszłorocznym budżecie,
a mianowicie wyodrębnienia środków na tzw. budżet obywatelski, co było obietnicą wyborczą.
Pozwoliłoby to na aktywizację obywateli w planowaniu, jakie zadania należałoby wykonać i są osoby,
które chciałyby pomóc a gmina tylko by dofinansowała.
W załączniku Nr 3 do uchwały „Limit wydatków (..)” na podstawie w pkt 1 teraz możemy ocenić ile
faktycznie będzie nas kosztować woda, bo na realizowane zadanie, tj. budowę studni zostanie wydane 150
tys. zł. Dodajmy koszt budowy studni do ilości sprzedanej wody i podzielmy przez jej cenę, to wcale nie
zgodzę się, że nas woda mało kosztuje. Zabrakło mi realizacji pewnej inwestycji w Raczkach, o którą
walczę już od ok. 20 lat, tj. publicznego WC. Kolejna moja uwaga dotyczy środków przeznaczonych na KS
„Polonia” Raczki, tj. 90 tys. zł, a osiągnięcia ich zawodników są na tak niskim poziomie. Uważam, że
należałoby pozyskać jakiegoś sponsora dla tego klubu. Następna sprawa, to znów mamy zmniejszoną
kwotę na bieżące utrzymanie dróg, profilowanie, a odnotowujemy wzrost wydatków na administrację. Na
obsługę długu będziemy musieli wydać ponad 183 tys. zł w przyszłym roku. Zaznaczyć chcę taką sprawę
domy pomocy społecznej kosztują nas rocznie ok. 300 tys. zł, na przyszły rok zaplanowano 263.520 zł. Od
lat postuluję, że budynek po byłej szkole w Żubrynku przeznaczyć na Dom pomocy społecznej.
Dożywianie uczniów w szkołach i osób dorosłych. Gmina na ten cel przeznacza 60 tys. zł, w tym 21.039
zł, pochodzi z budżetu państwa, a schroniska dla zwierząt 85 tys. zł. Więcej kosztuje nas utrzymanie psów,
niż dożywianie uczniów. Uważam, że należy definitywnie zacząć walkę z wzrastającą populacją
bezpańskich psów, poprzez zmianę mentalności ludzi. Załącznik Nr 7 „Plan przychodów i kosztów
Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Raczkach. Czy w tym zestawieniu są koszty opłaty
mieszkańców za wywóz śmieci?
Skarbnik Gminy Agnieszka Grzędzińska – Nie, bo nasz Zakład nie prowadzi działalności w tym zakresie.
Wójt Gminy Raczki Andrzej Szymulewski – Szanowni Państwo, postulowane przez Państwa wnioski do
ujęcia w przyszłorocznym budżecie są niewykonalne. Otóż, w tej chwili rozważam możliwość
zawieszenia, chociaż na rok 2017 wyodrębniania środków na fundusz sołecki, bo nie będziemy mieli
pieniędzy na realizację zadań inwestycyjnych, a rozpoczęte już przez Sołectwa zadania będą przez Gminę
dokończone. A teraz jeszcze postulujcie o utworzenie funduszu obywatelskiego i kolejne 300 tys. zł
zapewnić
w budżecie gminy. To się robi w dużych miastach, a nie w małej gminie przy tak niskich dochodach
własnych, bo kto cośkolwiek zrobi za 5 tys. zł? Odnośnie powstania DPS, Gmina nie ma środków na
zainwestowanie w powstanie takiej placówki, a po drugie, my, jako Urząd tego nie możemy prowadzić.
Jednakże jak pojawi się inwestor i kupi ten budynek po byłej szkole w Żubrynku, to nie będziemy robić
problemu, nawet, jeżeli zechce go wydzierżawić. Kolejna rzecz, czy problem z wodą pojawił się w
momencie, kiedy ja zostałem Wójtem, czy był on wcześniej? Czy też brak wc w Raczkach? Proszę patrzeć
na możliwości finansowe naszego budżetu. Chciałbym móc wszystko zrealizować, dlatego też
odpowiedzialnie planujmy zadania i szukajmy do ich realizacji dofinansowania.
Pracownik UG Mariusz Zalewski – Jeżeli chodzi o KS „Polonia” Raczki wcześniej w grupie seniorów było
3 - 4 zawodników z Raczek, a pozostali przyjezdni plus jedna drużyna młodzieżowa. Obecnie w grupie
seniorów jest 95% osób z Raczek, 3 przyjezdnych oraz 4 drużyny młodzieżowe po 20 osób każda. Ogólnie
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daje 100 osób z Gminy Raczki, większość to młodzież i w tym kierunku idzie nasz rozwój. Widać to
szczególnie po wynikach, jakie to te drużyny osiągają. Łatwo jest mówić, że należałoby pozyskać środki z
zewnątrz, ale żeby to zrobić, należy najpierw wyłożyć własne środki, aby otrzymać jakiś zwrot. Jesteśmy
teraz na etapie kompletowania wniosku o pozyskanie środków w wysokości 30 tys. zł na realizację zadań,
co m.in. pozwoliłoby rozwiązać problem bezpłatnej sali dla mieszkańców. Otóż, w tej chwili koszt
wynajęcia jej wynosi 15 zł za godzinę. W przypadku, jeżeli jest to grupa zorganizowana, czyli uczniowie
przyjdą z opiekunem, to wtedy mogą korzystać za darmo. Problem pojawia się wtedy, bo nigdy nie mogą
znaleźć opiekuna. Kolejna sprawa, którą warto poruszyć, to sala w okresie zimowym jest nieczynna i mi
się wydaje, że należałoby w tym kierunku pójść, żeby w sobotę na sali odbywały się też zajęcia. Na ten
dzień należałoby znaleźć opiekuna sali, który zająłby się dziećmi, bo pracujący tam opiekunowie nie mogą
pracować przez siedem dni w tygodniu, sądzę, że załatwiłoby to niniejszy problem. Opłata za salę jest
pobierana tylko i wyłącznie w niedzielę, która wynosi 15 zł za godzinę.
Radny Leszek Staniszewski – Czy są wśród naszej trenującej młodzieży talenty?
Pracownik UG Mariusz Zalewski – Tak, nawet jedna wybitna drużyna trampkarzy została przez Państwa
wyróżniona na przedostatniej sesji. Zajęła czwarte miejsce w Finale Polski klubów z miejscowości do 30
tys. mieszkańców”, trzy lata z rzędu drużyna młodzieżowa awansuje się do turnieju finałowego.
Radny Leszek Staniszewski – Czy nasi zawodnicy kończą karierę na Klubie Sportowym „Polonia”, czy
trafiają też do innych klubów? Czy z tego tytułu klub otrzymuje jakieś profity za transfer zawodników?
Pracownik UG Mariusz Zalewski – Praktycznie z każdego rocznika młodzieżowego jakiś nasz zawodnik
wybija się gdzieś dalej. Mamy jednego zawodnika w reprezentacji Polski, tj. Maciej Radaszkiewicz i
gdyby nie uraz, kto wie, gdzie by obecnie grał. Kolejny to Filip Pilichowski, itp. Obecnie rokującym jest
Sebastian Jankowski i Michał Gieniul. Działalność Klubu nie polega tylko na nauce gry w piłkę, ale
dajemy możliwość rozwoju trenerskiego i nauki sędziowania.
Odnośnie transferów zawodników, to nie ma czegoś takiego. My, nie robimy problemów, wręcz jesteśmy
dumni, że naszym wychowankom udaje się dostać do lepszych klubów.
Radny Jan Olszewski – Jeżeli mówimy o pieniądzach, chodzi mi o budynek szkoły w Żubrynku. Co w tym
budynku na dzień dzisiejszy dzieje? Nic. Pozwolę przypomnieć, że bodajże w II, czy III kadencji w ten
budynek zainwestowaliśmy 400 tys. zł. A dzisiaj boli mnie to, że stoi on i niszczeje.
Radny Tomasz Gaździński – Bardzo fajnie, że nasi młodzi zawodnicy z KS „Polonia” osiągają dobre
wyniki i za to trzeba dla osób prowadzących ten Klub pogratulować. Głównym celem utrzymania tego
klubu nie jest to, żeby grający otrzymywali pierwsze miejsca, ale generalnie możliwość realizacji swoich
zainteresowań i pasji. Bo Klub nie tylko zrzesza osoby grające w piłkę nożną, ale również sekcję
siatkarską. W tym roku budżet GOK będzie wyższy o 13 tys. zł w stosunku do ubiegłego i czy z tego
budżetu będą, również finansowane dożynki w przyszłym roku i w jakiej kwocie?
Wójt Gminy Raczki Andrzej Szymulewski – Tak, w przyszłym roku będą organizowane dożynki, część
kwoty dokładają Sołectwa a także część pochodzić będzie z Gminy na zakup, np. sceny, itp. Te pieniądze
w kwocie 25 tys. zł znajdują się w budżecie GOK. W tym celu będzie powołany Komitet organizacyjny.
Radny Leszek Staniszewski – Proponuję zrobić, tzw. „Szlachetną paczkę” dla rodziny, czy dwóch rodzin
na Boże Narodzenie.
Załącznik Nr 13. – Zarządzenie Nr 108/15.
Pkt 19. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
Sekretarz Gminy Andrzej Czuper – Proszę Państwa w dniu wczorajszym pierwsze posiedzenie miała
Komisja Statutowa i pracują oni już nad Statutem Gminy, który będzie zatwierdzany przez Państwa na
sesji 29 grudnia 2015 r. Wcześniej Sołtysom rozdałem do konsultacji projekty Statutów poszczególnych
Sołectw, do których mieszkańcy mogą wnieść uwagi, wnioski, które należy złożyć do Urzędu najdalej do 9
grudnia 2015 r. Następne posiedzenie Komisji Statutowej odbędzie się przed świętami, aby opracować
ostateczną wersję statutów na podstawie wniesionych w wyniku konsultacji uwag.
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Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig – Dzisiaj po sesji, również zbiera się Komisja Statutowa, aby
opracować przy udziale Radcy Prawnego Statut Gminy.
Pracownik UG Antoni Karaś – Panie i Panowie Radni, nie możemy również powiedzieć, że jesteśmy ze
stanu tych dróg zadowoleni, Pan Wójt, jako zarządca dróg, czy ja, jako osoba odpowiedzialna za ich
utrzymanie. Cały czas dążymy do ich poprawy, monitorujemy ich stan. Na obecną chwilę w najgorszym
stanie jest droga w Rudnikach, ale w innych obszarach gminy drogi żwirowe też są w nie najlepszym
stanie. Jednakże, jeżeli warunki atmosferyczne pozwolą, to najpierw poprawiać będziemy te drogi, które są
najbardziej rozjeżdżone, tj. na łączniku Małe Raczki z drogą powiatową, droga Witówka – Wierzbowo,
droga Wierciochy – Szczodruchy, itp. Wszystkie zgłoszone tutaj odcinki drogi są zmonitorowane i znany
jest ich stan. Będą one poprawione jak tylko pozwolą nam na to warunki atmosferyczne. Następna sprawa,
jeżeli chodzi o ciąg drogi Krukówek – Małe Raczki przez Żubrynek i Chodźki. Jest to droga powiatowa i
już kilkakrotnie zwracałem się w tej sprawie do Zarządu Dróg Powiatowych, ale na chwilę obecną nic w
tej sprawie nie wiem, jakie są plany Starostwa odnośnie tej drogi.
Wójt Gminy Raczki Andrzej Szymulewski – Odnośnie WC na plaży w Sidorach, to w następnym sezonie
letnim postawimy toaletę typu Toj – Toj.
Odnośnie Rady Kultury. Taka Rada nie została ostatecznie powołana, ponieważ mój pomysł spotkał się z
dużym oporem kilku radnych. Jeżeli będzie taka wola radnych to ją powołam.
Odnośnie autobusu kursującego przez wieś Wysokie. Doszła do mnie taka informacja, że ten autobus już
nie kursuje. Na prośbę mieszkańców wystosowałem pismo i zostały zebrane w tej sprawie podpisy. Dziś z
Sołtysem rozmawiałem i okazuje się, że jeździ autobus, tylko zlikwidowany został jeden z kursów. Pismo
zostanie przeze mnie wysłane, ale nie sądzę, aby PKS przywrócił ten autobus.
Jeżeli warunki atmosferyczne pozwolą to utworzymy takie lodowisko za boiskiem szkolnym przy sali
gimnastycznej. Tylko pozostanie kwestia użyczenia łyżew, bo nie wiem, czy szkoła posiada na stanie
łyżwy.
Pracownik UG Jan Bubrowski – Komisja ds. suszy już zakończyła prace 30 września br. i rozpoczął się z
dniem 1 października 2015 r. proces sprawdzania pod względem merytorycznym. Komisja działała na
podstawie instrukcji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego i międzyczasie funkcję płatniczą przejęła
ARiMR, która później na podstawie swoich warunków oceniała złożone wnioski. W związku z tym
pojawiły się pewne nieścisłości, które rolnik musiał wyjaśnić, poprawić. Komisja wszelkie tego typu
nieścisłości poprawiała i każde wadliwe protokoły zostały już poprawione.
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig – Wykaz telefonów, adresów radnych na potrzeby radnych
zostanie przygotowany i dostarczony radnym.
Kierownik GKO Romuald Dzienis – Aktualnie do Urzędu wpływa niewiele sygnałów o awariach solarów,
ponieważ użytkownicy zgłaszają je bezpośrednio do serwisanta. Faktycznie są awarie polegające na
rozszczelnieniu instalacji solarnej spowodowane uszkodzeniem plastikowej złączki łączącej panele.
Serwisant twierdzi, że zamiast tej plastikowej złączki powinien być zastosowany solidny śrubunek. Awaria
następuje pod wpływem nagłego wzrostu ciśnienia w układzie wywołanego poprzez: brak zasilania
elektrycznego lub zbyt wysoką temperaturę. Wiessmann nie uznał tej wady i naprawy będą wykonywane
na koszt wykonawcy, w ramach gwarancji. Serwisant rozpocznie usuwanie uszkodzeń od czwartku
bieżącego tygodnia. Zgodnie z jego informacją może być uszkodzonych kilkadziesiąt instalacji.
Radny Tomasz Gaździński – Skoro wiadomy jest problem przyczyny awarii kolektorów, to uważam, że
powinien serwisant kompleksowo we wszystkich zainstalowanych instalacjach wymienić te złączki, a nie
czekać do momentu wystąpienia awarii.
Kierownik GKO Romuald Dzienis – Uważam, że problem ten będzie systematycznie usuwany przez
serwisanta.
Wójt Gminy Raczki Andrzej Szymulewski – Program „Bocian”, „Pronsument” i zostanie wiele innych
uruchomionych programów dotyczących źródeł odnawialnych. W tej chwili jesteśmy na etapie
przygotowywania planów zagospodarowania przestrzennego, w których ujmujemy tereny, które
ewentualnie mogą pod ten cel być wykorzystane, jak również jesteśmy na etapie opracowania Planu
Gospodarki Niskoemisyjnej. W tym celu zostali wysłani w teren gminy ankieterzy, aby zebrali od
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mieszkańców informacje na potrzeby opracowania tego dokumentu. Osoby przeprowadzające tą ankietę
mają identyfikatory, upoważnienie przeze mnie wydane. Jesteśmy na etapie przygotowywania niezbędnej
dokumentacji. Nie wiemy, jakie korzyści przyniesie mieszkańcom, Gminie udział w tym programie.
Monitoruję, jak to jest w innych gminach.
Radny Wojciech Żukowski – Chciałby zapytać, czy w tej chwili została rozwiązana Rada Kultury? Czy
ludzie powołani w jej skład wiedzą o tym?
Wójt Gminy Raczki Andrzej Szymulewski – Skład osobowy Rady Kultury nie został ostatecznie
powołany, a osoby, z którymi wstępnie rozmawiałem wiedzą, że takiej Rady na dzień dzisiejszy nie ma.
Został tylko przyjęty regulamin takiej Rady. Jeżeli będzie taka wola większości Rady to powołam Radę
Kultury.
Pkt 20. Odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski sołtysów.
Pracownik UG Antoni Karaś – Odnośnie wąskich dróg we wsi Sidory. Ewidencyjne szerokości dróg przez
wieś Sidory wynoszą 4 – 5 m. Niestety, aby to zmienić należy przyjąć te zadanie, jako inwestycję,
przygotować dokumentację, dokonać wykupu grunty na poszerzenie drogi. Decyzja w tej sprawie należy
do Radnych.
Wójt Gminy Raczki Andrzej Szymulewski – Odnośnie pomiaru hałasu na obwodnicy, to jakieś pół roku
temu były zbierane podpisy o dokonanie takiego pomiaru. Zmienione został przepis dotyczący
dopuszczalności poziomu hałasu odnośnie takich budowli z 55 decybeli na 65 decybeli. W związku z tym
zmniejszona została długość tych ekranów. Wiem, że taki pomiar przez firmę będzie wykonywany na
wiosnę i na jesieni przez trzy lata, i jeżeli parametry będą wysokie to wtedy dostawią ekrany. Jeżeli chodzi
o drewniane ekrany, to przy najbliższym spotkaniu z Dyrektorem GDDKiA poinformuję o stanie tych
ekranów.
Odnośnie wiaty na przystanku PKS w Bakaniuku. Wystosujemy pismo do Zarządu Dróg Wojewódzkich o
pozwolenie na jej postawienie w pasie drogowym, bo jak wiem to właściciel przyległego gruntu nie
zezwoli na postawienie jej na jego terenie. Do tej pory z Zarządu Dróg nie otrzymaliśmy w tej sprawie
pisma.
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig – Porządek sesji został wyczerpany. Informuję, że protokół
z dzisiejszej sesji sporządzony i wyłożony do publicznego wglądu na 3 dni przed terminem kolejnej sesji
w pokoju Nr 1 w Urzędzie Gminy Raczki oraz zostanie opublikowany na stronie internetowej Urzędu
Gminy Raczki.
Dziękuję radnym, pracownikom urzędu gminy, sołtysom za udział w obradach Rady.
„Zamykam IX Sesję Rady Gminy Raczki”.
Protokołowała
Danuta Karaś
Przewodniczący Rady
Lech Ludwig

18

