Protokół VIII/15
z VIII Sesji VII Kadencji Rady Gminy Raczki
odbytej w dniu 28 października 2015 r.
Obrady VIII Sesji Rady Gminy rozpoczęły się o godz. 905 i trwały do godz. 1138.
Miejsce obrad Gminny Ośrodek Kultury w Raczkach.
Radni obecni na sali obrad według załączonej listy obecności.
Ponadto obecni:
Wójt Gminy Raczki – Andrzej Szymulewski
Skarbnik Gminy – Agnieszka Grzędzińska
Kierownik BOS w Raczkach – Witold Bartoszewicz
Dyrektor Gimnazjum w Raczkach – Wiesława Jasionowska
Dyrektor SP w Raczkach – Artur Łuniewski
Kierownik ZGKiM – Mirosław Wądołowski
Radca prawny – Jerzy Lewczuk
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 VIII Sesję Rady Gminy Raczki”.
Witam przybyłych na sesję Rady Gminy Raczki: Pana Witolda Bartoszewicza Kierownika BOS
w Raczkach, Pana Mirosława Wądołowskiego Kierownika ZGKiM w Raczkach, Panią Wiesławę
Jasionowską Dyrektor Gimnazjum w Raczkach, Pana Artura Łuniewskiego Dyrektora SP w Raczkach,
Pana Jerzego Lewczuk Radcę prawnego, Państwa radnych, Wójta Gminy Raczki, Państwa sołtysów oraz
pracowników Urzędu 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. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych.
8. Informacja Wójta Gminy z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych.
9. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Raczki w roku szkolnym 2014-2015.
10. Uchwała w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego wymiaru
zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy
obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz
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nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela zatrudnionych w szkołach, dla
których organem prowadzącym jest Gmina Raczki.
11. Uchwała w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenia w wodę
i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
12. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Raczki”.
13. Przedstawienie planu zimowego utrzymania dróg.
14. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
15. 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 VII Sesji Rady Gminy wyłożony
był do wglądu w Urzędzie Gminy pokój Nr 1. Do projektu protokołu nie zostały wniesione zastrzeżenia,
wobec tego proponuję przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
Radny Wojciech Żukowski – Dlaczego projekt protokołu nie został umieszczony na stronie BIP Urzędu
Gminy?
Pracownik UG Danuta Karaś - Projekt protokołu nie został umieszczony na stronie BIP, ponieważ ze
względu na ogrom pracy związanej z przygotowaniem wyborów parlamentarnych, które odbyły się
w zeszłą niedzielę, po prostu zapomniałam przesłać tego projektu do umieszczenia.
Do protokołu nie wniesiono zastrzeżeń. Protokół z poprzedniego posiedzenia został przyjęty przez
radnych: 13 głosami „za”, 1 głosie „przeciwko” i 1 głosie „wstrzymującym się”.
Pkt 4. Interpelacje i wnioski radnych.
Radny Wojciech Żukowski – Od poprzedniej sesji się nic nie zmieniło o nadal mamy fatalny stan dróg.
Radny Tomasz Gaździński – W miejscowości Sucha Wieś planowana jest rozbiórka istniejącego mostu
i budowa nowego wraz z dojazdami przez rzekę Rospuda. Jest ona w przebiegu drogi Dowspuda –
Kurianki. Chciałbym dowiedzieć się, o który most chodzi?
Pkt 5. Zapytania i wolne wnioski sołtysów.
Sołtys Stanisław Sieńkowski – Odnośnie zmodernizowanego oświetlenia. Po modernizacji często
występują awarie. Ostatnio zgłaszałem brak oświetlenia do Pana Sekretarza w sobotę i zaraz zostało to
naprawione, ale parę dni później znów lampy nie paliły się. Może należałoby zgłosić to do wykonawcy.
Sołtys Marianna Bienio – Chodzi o, z drogi wojewódzkiej zjazd do wsi na drogę powiatową tam jest dół
i wyjazd tak samo. Druga sprawa, to ustawienie wiaty na przystanku w Bakaniuku, bo realizacja budowy
wiaty przystankowej leży w gestii Gminy.
Sołtys Stefan Czarniecki – Ostatnio prowadzony u nas we wsi był spis, ankieta. Chciałbym się dowiedzieć
odnośnie, czego? Szkoda, że wcześniej w tej sprawie nie było żadnego powiadomienia i ludzie nie byli
przygotowani do podania informacji.
Sołtys Jan Chodkiewicz – Chciałbym zwrócić się do Państwa radnych, wcześniej była mowa o budowie
mostu na rzece Rospuda a co z naprawą nawierzchni drogi Kurianki Pierwsze - Dowspuda, która jest w
bardzo fatalnym stanie. Niedługo to zawieszenie będzie można przejeżdżając po niej stracić.
Sołtys Stefan Czarniecki – Czy będzie ktoś odnośnie gazociągu, który ma przebiegać przez nasza gminę?
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig – Tak, mają być przedstawiciele wykonawcy tego gazociągu,
których zaprosiłem na dzisiejszą sesję i według informacji zwrotnej powinni być ok. godz. 11.30 – 12.00.
Pkt 6. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami.
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Radny Wojciech Żukowski – Mi chodzi o pkt 4 z zakresu drogownictwa i gospodarki komunalnej,
a mianowicie pkt 1 tj. Utwardzono plac na ul. Gospodarskiej w Raczkach – koszt wykonania 33.390,95 zł.
Widziałem ten plac i zastanawiam się, czy musiało to tyle kosztować?
Wójt Gminy Raczki Andrzej Szymulewski – Tak, ponieważ zostało to praktycznie zrobione po kosztach.
Jest to wszystko udokumentowane i można sprawdzić kosztorys wykonanych prac. Plac obejmuje ok. 1000
m2. Koszt 1 m przyjęliśmy 20 zł. Chociaż prace trwały dwa tygodnie, to uważam, że zostało to wykonane
bardzo tanio.
Radny Grzegorz Wiszowaty – Mam pytanie w sprawozdaniu podano, że w drodze Zarządzenia Wójta
została Gminna Komisja Urbanistyczno - Architektoniczna. Jaki jest jej skład i proszę o przypomnienie,
jaki jest charakter pracy tej Komisji?
Kierownik GKO Romuald Dzienis – Gminna Komisja Urbanistyczno – Architektoniczna jest powoływana
przez Wójta w celu oceny opracowań dotyczących zagospodarowania przestrzennego gminy. Zgodnie
z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym m.in. uchwalane przez Radę Gminy dokumenty
planistyczne: studium, plany zagospodarowania przestrzennego – ich projekty wymagają uzyskania opinii
właściwej komisji urbanistycznej. Opinia ta jest niezbędnym załącznikiem w dokumentacji planistycznej,
która wraz z uchwałą jest przesyłana do kontroli dla Wojewody. Opinie komisji nie mają charakteru
wiążącego dla Wójta. W skład komisji wchodzi dwóch pracowników Urzędu Gminy, tj.: Romuald Dzienis
i Justyna Drażba oraz osoby spoza urzędu posiadające uprawnienia urbanistyczne: Pani Niemiec-Górnik,
Pani Wojtych-Kowalewska, Pani Jabłońska i Pan Popławski.
Załącznik Nr 1. – Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami.
Pkt 7. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z przeprowadzonej analizy oświadczeń
majątkowych.
Przewodniczący Rady Lech Ludwig zapoznał obecnych z treścią informacji.
Załącznik Nr 2. – Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z przeprowadzonej
analizy oświadczeń majątkowych.
Pkt 8. Informacja Wójta Gminy z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych.
Wójt Gminy Raczki Andrzej Szymulewski zapoznał obecnych z treścią informacji.
Załącznik Nr 3. - Informacja Wójta Gminy z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych.
Pkt 9. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Raczki w roku szkolnym
2014-2015.
Pracownik UG Jadwiga Szymulewska – Szanowni Państwo, jak co roku Wójt ma obowiązek przedstawiać
Państwu niniejszą informację za poprzedni rok szkolny 2014-2015. W informacji zawarto dane dotyczące
stanu zatrudnienia nauczycieli, ilości uczniów w poszczególnych szkołach prowadzonych przez gminę oraz
przez Stowarzyszenie „Edukator” w Łomży, tj. Szkół: we Wronowie i w Jaśkach. Wymogiem ustawowym
w niniejszej informacji należało zawrzeć dane dotyczące nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez
dyrektorów w poszczególnych szkołach i wyniki ze sprawdzianu szóstych klas i egzaminu gimnazjalnego.
Ponadto zawiera część dotyczącą budżetowania oświaty, subwencji oświatowej oraz funduszy
oświatowych pozyskiwanych z innych źródeł. W informacji przedstawiono, jak również szereg innych
zadań pośrednio związanych z edukacją, np. dowożenie, dożywianie, finansowanie kształcenia
młodocianych uczniów, pomoc materialna, tj. stypendia, zasiłki szkolne, wyprawka szkolna, itp.
Przedstawiona została działalność szkół, tj. poziom wyników uczniów, działalność dydaktyczna i udział
uczniów w konkursach szkolnych i pozaszkolnych.
Radna Ewa Ostapowicz – Korzystając z okazji chciałabym podziękować Panu Dyrektorowi i dla Pana
Wójta w imieniu osób pracujących za wydłużenie czasu pracy świetlicy szkolnej i oddziałów
przedszkolnych. Chciałabym zapytać Pana Dyrektora, w związku z ustawą o bezpieczeństwie żywności,
czy wzrosną koszty żywienia dzieci i jak to wygląda obecnie w naszej szkole?
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Dyrektor SP Raczki Artur Łuniewski – Panie Przewodniczący, Wysoka Rado rzeczywiście w tym roku
przeorganizowaliśmy trochę prace świetlicy i oddziałów przedszkolnych w wyniku, czego nastąpiło
wydłużenie o 1 godzinę pracy tych oddziałów. Jest to szczególnie dla osób pracujących duże udogodnienie.
Natomiast w związku z wejściem w życie ustawy o bezpieczeństwie żywności możecie Państwo
dowiedzieć się z doniesień medialnych, jaka jest masa absurdów w tych rozwiązaniach prawnych przyjęta.
Jednakże szkoła musiała przyjąć racjonalne rozwiązania w granicach prawa. Niektóre produkty zostały
wykluczone a ich zastępniki naturalne są droższe. Prowadzona jest kalkulacja i prawdopodobnie potrwa do
końca roku, wtedy będziemy mogli określić koszt przygotowania posiłku. Taką kalkulację prowadzi Pani
Kierownik stołówki i jeżeli jest taka potrzeba, to taką informacje przygotuję. Prawdopodobnie
z początkiem przyszłego roku będzie potrzeba zwiększenia koszt posiłku.
Pracownik UG Jadwiga Szymulewska – Proceduralnie wygląda to w sposób następujący, że po zebraniu
danych szacunkowych przygotowania posiłku Dyrektor szkoły po uzgodnieniu z organem prowadzącym
szkołę, czyli Panem Wójtem ustala koszt posiłku. W przedstawionej państwu informacji podano, że
z posiłków w szkole dużo osób korzysta, nie tylko dzieci, ale i osób dorosłych.
Dyrektor SP Raczki Artur Łuniewski – Obecnie jest ponad 300 posiłków jest wydawanych, w porównaniu
do poprzedniego roku było wydawanych około 200 posiłków.
Wójt Gminy Raczki Andrzej Szymulewski – Proszę Państwa pobierana jest opłata w wysokości 1,70 zł od
dziecka a od osoby dorosłej - 1,90 zł. Jest to koszt wsadu.
Radny Wojciech Żukowski - Jaki jest to koszt w ciągu roku?
Wójt Gminy Raczki Andrzej Szymulewski – Trudno jest tak od razu odpowiedzieć, ale wynosi on gdzieś
ok. 60 tys. zł rocznie.
Pracownik UG Jadwiga Szymulewska – Z tym, że według przepisów kwota 1,70 zł, czy 1,90 zł to koszt
wsadu do kotła. Nie są to koszty pośrednie typu wynagrodzenia pracowników przygotowujących posiłek,
zużytej w tym celu energii elektrycznej, itp. Tylko kwota ta obejmuje koszt samego wsadu do kotła.
Załącznik Nr 4. – Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Raczki
w roku szkolnym 2014-2015.
Pkt 10. Uchwała w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego
wymiaru zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku
pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
oraz nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela zatrudnionych w szkołach, dla
których organem prowadzącym jest Gmina Raczki.
Pracownik UG Jadwiga Szymulewska – Proszę Państwa na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 2 i pkt 3 ustawy
z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela została przygotowana niniejsza uchwała. W świetle
powołanego przepisu pensum nauczyciela, który odbywa zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze
wynosi 18 godzin. Zgodnie z arkuszem organizacyjnym, który przygotowują dyrektorzy szkół, nauczyciel,
jeżeli zachodzi taka potrzeba może łączyć zajęcia w ramach różnego pensum, np. nauczyciel-bibliotekarz
jego pensum wynosi 30 godzin, a jeżeli ta osoba uczy również dzieci, czyli ma zajęcia dydaktyczne, to już
jego pensum wynosi 18 godzin. Dlatego uchwała została dostosowana do nauczycieli zatrudnionych w
naszej szkole, zgodnie z przepisami przy łączeniu pensum został w uchwale zawarty wzór matematyczny,
według którego należy wyliczyć wynagrodzenie dla nauczyciela właśnie łączącego różne pensum, np. 30
godzin bądź z 18 godzin. Podane tabele w projekcie uchwały określają tygodniowy wymiar godzin, gdzie
dyrektor i wicedyrektor szkoły z racji pełnionych obowiązków ma obniżone pensum, bo jak art. 42 ust. 3
ustawa mówi podstawowe pensum wynosi 18 godzin i z racji pełnionych funkcji może być obniżony. Te
pensum nie zostało zmienione w stosunku do uchwały z 2009 r. Tak samo w drugiej tabeli katalog
nauczycieli, który jest ustawowo objęty, nie ujmuje następujących stanowisk, tj. pedagoga, psychologa,
logopedy, doradcy zawodowego, dlatego Rada Gminy została zobowiązana przez ustawodawcę, żeby ten
tygodniowy wymiar godzin dla tych stanowisk ustalić. Określony został wzór matematyczny do ustalania
tego pensum.
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Radny Wojciech Żukowski – Chciałbym zapytać Pana Dyrektora SP, czy są jakieś problemy lokalowe
w szkole? Bo słyszałem o tym od rodziców uczniów. Czy można byłoby coś ewentualnie w tej sprawie
zrobić, aby je zniwelować?
Dyrektor SP Raczki Artur Łuniewski – Tak, są. Pierwsze problemy pojawiły się już dwa lata temu, tj.
w okresie wprowadzania reform związanych z obniżeniem wieku szkolnego, ponieważ niektórzy rodzice
skorzystali z możliwości wcześniejszego puszczenia dziecka do szkoły. Jednakże największy chaos
powstał w tym roku, w którym skumulowały się dwa roczniki, ponieważ większość rodziców nie była
zwolennikami wcześniejszego posyłania o rok wcześniej do szkoły. Mamy jedną klasę dzieci
siedmioletnich i trzy klasy dzieci sześcioletnich. Mając na uwadze przepis mówiący, że w klasach nie
może być więcej niż 25 dzieci, więc musieliśmy jedną klasę podzielić, ponieważ przypadało 28 dzieci. Nie
ukrywam, że pojawiły się też problemy lokalowe i musieliśmy wydzielić jedną klasę dla 14 dzieci w jednej
części biblioteki oraz w jednym pomieszczeniu świetlicy została utworzona klasa. Następny rok będzie już
spokojniejszy, bo tylko jeden rocznik pójdzie do szkoły. Od dwóch lat adoptowane i wydzielane są nowe
pomieszczenia na potrzeby edukacyjne dzieci, przy zachowaniu optymalnych warunków. Przeprowadzane
były pod tym względem kontrole z Kuratorium i szkoła przechodziła je pomyślenie.
Radny Tomasz Gaździński – Panie Dyrektorze, ale ten zdwojony rocznik będzie przez najbliższe 6 lat.
Dyrektor SP Raczki Artur Łuniewski – Pewne trudności mogą pojawić się, gdy ten zdwojony rocznik
pójdzie do klas czwartych, ale tym będziemy wtedy się martwić.
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 5. – Uchwała Nr VIII/50/15.
Pkt 11. Uchwała w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenia
w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
Kierownik ZGKiM Mirosław Wądołowski – Szanowni Państwo po przeprowadzonej kalkulacji kosztów
warunki ekonomiczne pozwalają na utrzymanie dotychczasowych taryf. Wpływ na to miała niewątpliwie
panująca susza, przez którą Zakład sprzedał większą ilość wody. W związku z tym w dniu 9 października
2015 r. wystąpiliśmy z wnioskiem do Rady Gminy Raczki o przedłużenie obowiązywania
dotychczasowych taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków przyjętych
Uchwałą Nr XXVIII/174/13 Rady Gminy Raczki z dnia 28 października 2013r. na okres od 1 stycznia
2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.
Radny Wojciech Żukowski – Ile lat obowiązuje już ta cena? Od którego roku?
Kierownik ZGKiM Mirosław Wądołowski – Od trzech lat, tj. od 2013 roku. Utrzymanie cen na
niezmienionym poziomie wiąże się z tym, że co roku tej wody produkujemy więcej, ponieważ przybywa
nam odbiorców, przykładowo: w 2012 r. – 253 tys. m3, w 2013 r. - 316 tys. m3, w 2014 r. - 326 tys. m3, a w
2015 r. w ciągu 9 miesięcy ponad 300 tys. m3. Dlatego zgodnie z kalkulacjami możemy nie podnosić tych
cen.
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Wójt Gminy Raczki Andrzej Szymulewski – Panie Kierowniku, proszę powiedzieć, co Zakład Gospodarki
Komunalnej uczynił, aby tej wody było więcej.
Kierownik ZGKiM Mirosław Wądołowski – W związku z tym, że w tym roku zarobiliśmy na wodzie
trochę więcej, to mogliśmy pozwolić na wymianę rur łączących zbiorniki retencyjne z tzw. zestawem
pomp tłocznych w hydroforni w Raczkach. Mamy ich 5 sztuk. W tym roku dało się bardziej odczuć, że
woda spływająca z tych zbiorników nie nadążała spłynąć do tego zestawu pompowego i w związku z tym
musiała jedna z pomp być wyeliminowana. W ubiegłym miesiącu dokonana została wymiana we własnym
zakresie tych rur ze średnicy 100 mm na 160 mm. Pozwoli to na odpowiednie zasilenie wodą zestawu
pomp i będą wtedy wykorzystane wszystkie 5 pompy. Szacujemy, że o te 20 % zwiększy się ciśnienie
wody w sieci, co pozwoli na zniwelowanie spadków ciśnienia lub jej braku w najdalszych odcinkach linii.
Radny Wojciech Żukowski – To znaczy, że nie musimy się obawiać, że trzeba jeszcze jedną studnię
z pieniędzy gminnych budować?
Kierownik ZGKiM Mirosław Wądołowski – Należy wybudować, ze względu na zapewnienie
bezpieczeństwa dostaw wody. Koszt budowy studni wynosi ponad 100 tys. zł i przekracza nasze
możliwości finansowe. Jako Zakład nie możemy zrealizować takiego zadania inwestycyjnego bez pomocy
Gminy, nie tylko finansowej. W hydroforni w Raczkach, bo o nią tutaj chodzi, są 3 ujęcia wody. Jedno jest
już od kilku lat nieczynne ze względu na wysokie zapiaszczenie. Nic nie pomagały modernizacje, czy
częstsza wymiana filtrów. Do sieci i kranów przedostawał się piasek. Na chwilę obecną działają dwie
studnie, z których jest dostarczana woda. Jedna o wydajności 40 m/h a druga 26 m/h. W tym roku
zapotrzebowanie na wodę wynosiło 80 m/h i udało nam się taką ilość dostarczyć poprzez spięcie tych
dwóch ujęć razem. Należy jednak pamiętać, że gdyby pękł w którejś ze studni filtr, w czasie takiego
zapotrzebowania, to południowo – wschodnia część gminy i Raczek byłaby bez wody. Pamiętajmy, że
muszą być dwie równorzędne studnie, które w razie wysokiego zapotrzebowania tę wodę wspomoże
zasilić.
Radny Wojciech Żukowski – Czy myślicie o tym, że ten kraniec gminy, tj. wsie: Korytki, Wysokie,
Jankielówka, Witówka, który cały czas ma braki wody, po wybudowaniu kolejnej studni poprawi sytuację?
Czy jej nie poprawi?
Kierownik ZGKiM Mirosław Wądołowski – Nie tak następna studnia poprawi sytuację, jak uruchomienie
piątej pompy w zestawie pomp zasilających, co pozwoli o 20 % na zwiększenie ciśnienia. Będziemy
odkrywać te nieszczęsne łączniki i sprawdzać, czy są zgodne z projektem, na odcinkach między Witówką a
Jankielówką, między Szkocją a Plantą. Z sieciami, nie ma tak, że raz są położone i wystarczy, co roku
trzeba je modernizować naprawiać, itp.
Radny Wojciech Żukowski – Chodziło mi o to, czy mamy w ogóle finansować zapotrzebowanie wody ze
środków ogólnych, czy trochę dołożyć ze środków, które uzyskamy ze sprzedaży wody. Mówił Pan
Kierownik, że w tym roku mamy jakieś zarobki na tej wodzie, no to, którą to stronę idzie i czy to w ogóle
poprawia?
Kierownik ZGKiM Mirosław Wądołowski – Zgodnie z przepisami, jeżeli mamy nadwyżkę ze sprzedaży
wody, to przekazujemy ją do Gminy i to Gmina tą nadwyżką dysponuje. Nasz Zakład nie jest
przedsiębiorstwem prywatnym i nie możemy innych składowych kosztów wytworzenia wliczać w jej cenę.
Musimy ją bilansować w granicach zera. To byłoby dodatkowe obciążenie finansowe dla ludzi.
Radny Wojciech Żukowski – Pytałem już, czy nie można byłoby opłaty progresywnej zastosować, ale
najprawdopodobniej nie ma w przepisach. Nie zaoszczędzimy na wodzie, jeżeli będzie tania cena. Widać
to szczególnie latem, gdzie ludzie w czasie upałów nie oszczędzają wody, kosztem innych ludzi. Pani
Skarbnik, jaka była prze trzy lata inflacja?
Skarbnik Gminy Agnieszka Grzędzińska – Inflacja była w granicach 1 %.
Radny Wojciech Żukowski – Inflacja w granicach 1 % a w budżecie będziemy mieli 5 % po podwyżce
płac a wodę mamy na niezmienionym poziomie.
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Wiceprzewodniczący Rady Mirosław Sewastynowicz – Proszę Państwa z tego, co się orientuję na terenie
dwóch źródeł poboru wody, tj. w gminach Nowinka i Suwałki, wszystkie gminy mają ustalone ceny za
wodę powyżej 2,50 zł. Nie narzekajmy naprawdę na koszty ceny wody, bo mamy jedną z najtańszych cen.
Kierownik ZGKiM Mirosław Wądołowski – Pojawiały się pomysły, aby południowo – wschodni kraniec
gminy podłączyć z powrotem do Pruski. Kontaktowaliśmy się w tej sprawie z władzami Augustowa
i również z właścicielem ujęcia z Pruski, i może tutaj Pan Wójt powiedzieć, że nie wyrażają oni zgody na
przyłączenie tych wsi. Ujęcie w Prusce prosperuje ponad 25 lat i też już w tej chwili jest mocno
eksploatowana.
Radny Wojciech Żukowski – Dlaczego tę sprawę podnoszę, dlatego że na ostatniej sesji o tym mówiłem, iż
w ostatnich czterech latach wydaliśmy na modernizację sieci i hydroforni 2,5 mln zł. I dalej mamy problem
z wodą. Nie mówię, że jest drogo tylko, w jaki sposób wydajemy pieniądze, że nic się nie poprawia, nie ma
efektywności. Ja z poprzednim radnym podnosiliśmy, aby tam nie modernizować hydroforni
w Podwysokim, a na siłę ją modernizowało i 1 mln zł wsadzono. Moim zdaniem trzeba było zamiast tam
modernizować, to w Raczkach wybudować drugie ujęcie wody.
Kierownik ZGKiM Mirosław Wądołowski – Nie ma możliwości, aby za 1 mln zł wybudować nową
hydrofornię na to trzeba ponad 5 mln zł. Jest za duży obszar, żeby wykluczyć tą w Podwysokim i aby tylko
hydrofornia z Raczek zasilała całą gminę.
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” – 13
- „przeciw” – - „wstrzymującymi” – 2
Stwierdzam, że w głosowaniu wzięło udział 15 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, od
głosu wstrzymało się 2 radnych.
W związku z tym stwierdzam, że uchwała została przyjęta 13 głosami „za”.
Załącznik Nr 6. – Uchwała Nr VIII/51/15.
Ogłoszono 10 minutową przerwę.
Po przerwie.
Pkt 12. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Raczki”.
Kierownik GKO Romuald Dzienis – Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, zgodnie z ustaleniami
przyjętymi podczas posiedzenia Komisji Infrastruktury Wiejskiej, Ochrony Środowiska Rolnictwa
i Turystyki został poprawiony projekt uchwały, która jest przedmiotem dzisiejszych obrad. Wprowadzone
zostały dwie poprawki, które zaproponowali członkowie Komisji Infrastruktury Wiejskiej, Ochrony
Środowiska Rolnictwa i Turystyki tj. zmiany działek, na których to, co jest podane w § 1 ust. 3 pkt 1
przedmiotem lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 400 m2. Taki pierwotnie
był zapis obecnie jest to 2000 m2. Tutaj Komisja Infrastruktury Wiejskiej zaproponowała działki 929/2,
929/4, 929/5, 929/6, 929/7 zamiast wcześniej podanych czterech. Zmiana została dokonana, ponieważ
wskazane działki obejmują teren tego boiska przy piekarni, które jest ogrodzone w tej chwili i działkę
gminną, która jest na skrzyżowaniu od ul. 1 Maja i ul. Sportowej oraz działki o nr 929/5/6/7 są to działki,
które są własnością osób prywatnych, ale ograniczenie jest w kierunku ul. Sportowej płotem, który jest
granicą boiska. Proponujemy lokalizację sklepu wielko powierzchniowego, którego budowa była
przedmiotem przeprowadzonej sondy na terenie gminy. Wójt Gminy po rozpatrzeniu propozycji Komisji
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zgodził się na wprowadzenie zmiany w tym zakresie. Druga zmiana dokonana w tym projekcie dotyczy
rozszerzenia powierzchni sprzedaży z 400 m2 na 2000 m2. Szanowni Państwo w dniu 19 października 2015
r. Prezydent podpisał zmianę ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i w art. 10 ust. 2 pkt
8 wpisano, że jeżeli na terenie gminy przewiduje się lokalizację obiektów handlowych o powierzchni
powyżej 2000 m2, czyli nastąpiła zmiana do tego, co my proponowaliśmy poprzednio w projekcie uchwały
i co było poprzednio w w/w ustawie w Studium gminnym określa się obszary, na których mogą być one
umieszczone. Zmiana tej ustawy została opublikowana w dniu wczorajszym. Dlatego tutaj po konsultacji
z Radcą prawnym Panem Jerzym Lewczukiem wprowadziliśmy tą zmianę: 2000 m2 a nie 400 m2.
Następnie są kolejne proponowane przez Pana Wójta zmiany w Studium dotyczą one doprowadzenia do
zgodności ustaleń Studium z ustaleniami Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „NAD
ROSPUDĄ” - w tej kwestii chcemy wprowadzić tą zmianę po to, żeby w drugim kroku dokonać zmiany
Planu „NAD ROSPUDĄ” z myślą o rozszerzeniu terenów pod budownictwo mieszkaniowe i jednocześnie
chcemy zmienić Plan części Raczek z 2004 r. gdzie również chcemy racjonalnie zagospodarować tereny
z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową i wyznaczeniem terenów myślą o lepszym rozwiązaniu
komunikacyjnym. Kolejny projekt uchwały, który będzie przedmiotem przyszłej lub dalszej sesji, będzie
zawierała też działkę gminną, która jest położona przy ul. Raczkowskiej, tzw. ogrody szkolne. Kolejny
punkt zawarty w tym projekcie uchwały dotyczy rozszerzenia terenów budowlanych w obrębie
Ludwinowo nad jeziorem Bolesty, w ramach istniejącego już w sąsiedztwie Planu zagospodarowania
przestrzennego z 2011 r. Następnie Pan Wójt proponuje stworzyć na terenie gminy, tzw. strefę
ekonomiczną, czyli tam gdzie przedsiębiorcy mogliby lokalizować swoje zakłady przemysłowe, czy
rozbudowywać powierzchnię magazynową. Taką lokalizację proponuje się na „terenach rozwojowych –
rzemiosło i usługi”, które są wskazane na załączniku graficznym, jako pkt 5. Następnie chcemy wskazać
obszary, gdzie będą mogły być lokalizowane, tzw. elektrownie fotowoltaicznych o mocy przekraczającej
100kW, tj. pkt 4 na załączniku graficznym. Dotyczy to terenów o klasie gleby V i VI, czyli tych
o najniższej klasie, to są tereny: Kurianki Pierwsze, Małe Raczki, Ludwinowo i Wierciochy. Wcześniej
padło zapytanie, czy te tereny będzie można rozszerzyć na pozostałą część Gminy. Otóż wyraźnie
chciałbym wskazać, że w momencie, kiedy podejmiemy tą uchwałę i te tereny zostaną zgodnie określone
z tym załącznikiem graficznym w tej uchwale, wówczas nie będziemy mogli ich rozszerzyć przy dalszych
pracach planistycznych o inne tereny tych obszarów. Ostatni punkt dotyczący ustalenia na terenie całej
gminy zakazu lokalizacji elektrowni wiatrowych o mocy przekraczającej 100kW. W tej sprawie do Pana
Wójta zwróciło się szereg osób i Pan Wójt przychyla się do postulatów mieszkańców. Alternatywą do
elektrowni wiatrowych jest możliwość rozmieszczenia obszarów pod budowę farm fotowoltaicznych, które
pozwolą gminie zrealizować zapisy ustawy o odnawialnych źródłach energii.
Wójt Gminy Raczki Andrzej Szymulewski – Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, Państwo Sołtysi na
przykładzie uzgadniania budowy tych trzech elektrowni wiatrowych w naszej gminie, doszliśmy do
wniosku po zasięgnięciu opinii mieszkańców, że na naszym terenie nie będziemy budować wiatraków.
Idziemy w innym kierunku odnawialnych źródeł energii. W tamtym i w tym przypadku, gminie nie
otrzymałaby dużych dochodów, ale kierujemy się tym, że powstanie takich farm fotowoltaicznych, nie
utrudni życia okolicznym mieszkańcom, co nie można powiedzieć o wiatrakach. Farmy fotowoltaiczne
mogą powstać wyłącznie na glebach o klasach V i VI. My, z planistką wskazaliśmy kilka takich miejsc na
terenie naszej gminy. Jednakże powstanie takich farm w gospodarstwach indywidualnych nie wiem czy
byłoby opłacalne, ponieważ jest szereg spraw w tym temacie niewiadomych i czy w związku z tym byłoby
opłacalne. Na razie proszę o rozważne przemyślenie sprawy. Monitoruję tę sprawę, jak jest w innych
gminach, to rozwiązane i będę o tym Państwa informował.
Radny Grzegorz Wiszowaty – Chcę się odnieść do pkt 4, tj. wskazania terenów pod elektrownie
fotowoltaiczne, na załączniku mamy wskazane pod ten cel trzy obszary, ale uważam, że należałoby ten
teren rozszerzyć o wszystkie obszary w gminie, gdzie jest V i VI klasa gruntu, ponieważ w ten sposób nie
skomplikujemy i nie będziemy blokować ich powstania. Chodzi mi o obszary, np.: Chodźki, Sidory,
Bolesty, itp., gdzie występują V i VI klasy. My, nie wiemy, kto i z jakiego terenu gminy będzie chciał
zakładać takie elektrownie, dlatego, aby nie stwarzać problemu, to najlepiej już teraz ten obszar rozszerzyć.
W związku z powyższym składam wniosek o to, aby w dniu dzisiejszym nie podejmować tego projektu
uchwały.
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Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig – Najpierw muszę poddać pod głosowanie projekt uchwały i w
momencie, kiedy on nie przejdzie, to wiadomo, że trzeba będzie nanieść poprawki i przedstawić go na
następnej sesji.
Radca prawny Jerzy Lewczuk – Proponuję, aby najpierw został przegłosowany formalny wniosek radnego
o wycofanie projektu uchwały z porządku obrad.
Radny Wojciech Żukowski – Jeżeli nie będzie tej uchwały, to bezprzedmiotowe jest prowadzenie dyskusji.
Kierownik GKO Romuald Dzienis – Proszę Państwa oczywiście wchodzi w rachubę rozszerzenie tych
terenów, gdzie są te V i VI klasy, o kolejne niż są wskazane w przedstawionym projekcie uchwały.
Możemy, również wskazać je dzisiaj, ale również dobrze i na kolejnej sesji, po dokładniejszej analizie.
Tylko brak podjęcia w dniu dzisiejszym niniejszego projektu uchwały, będzie blokowało kolejny nasz krok
związany z tym, że planowaliśmy przystąpić do projektu uchwały o zmianę planu zagospodarowania
z 2012 r. i z 2004 r. dotyczących terenów koło rzeki Rospuda w Raczkach. Nic innego nie stoi na
przeszkodzie, aby podjąć tę uchwałę na następnej sesji.
Radny Grzegorz Wiszowaty – Problem polega na tym, że moim zdaniem, w tej chwili nawet ja nie jestem
w stanie wskazać, gdzie są takie klasy gleb położone na terenie gminy i uważam, że należy to zrobić
w miarę dobrze. Sądzę, że miesięczne przesunięcie rozpatrzenia tejże uchwały, to generalnie nie będzie
bardzo blokowało poczynienie dalszych kroków.
Wójt Gminy Raczki Andrzej Szymulewski – Zgadzam się z Radnym Panem Grzegorzem Wiszowatym,
jest on fachowcem w tym zakresie i stawia słuszne uwagi, więc niewskazany jest pośpiech i przygotujmy
ten projekt uchwały w sposób wyczerpujący. Jeżeli macie Państwo jeszcze jakieś uwagi, co do założeń
Studium, to proszę wnieść je do mnie, czy do Pana Kierownika. Jednakże decyzja, co do podjęcia w dniu
dzisiejszym niniejszego projektu uchwały należy do Państwa.
Radny Tomasz Gaździński – Czy nie można byłoby w projekcie uchwały przyjąć taki zapis, że te
elektrownie fotowoltaiczne mogą powstać na każdych terenach o klasach V i VI?
Kierownik GKO Romuald Dzienis – Nie, możemy jedynie wskazać takie obszary.
Radny Wojciech Żukowski – Kiedyś już tą sprawę poruszałem, a mianowicie, że jeżeli się coś robi na
jakimś terenie, to dobrze byłoby, żeby o tym i mieszkańcy wiedzieli. W tych materiałach otrzymaliśmy
bardzo nieczytelną mapkę. Jestem zainteresowanym swoim okręgiem, ale nie mogę nic z tej mapy
wiedzieć. Czy nie można byłoby, każdą jedną inwestycję, która jest planowana oddzielnie oznaczyć?
Dobrze byłoby, również poinformować o tym mieszkańców, przez przesłanie cechu do sołtysów.
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig – Poddał wniosek formalny Radnego Grzegorza Wiszowatego
o zdjęcie projektu uchwały z dzisiejszego porządku obrad pod głosowanie
W głosowaniu wzięło udział 15 radnych.
Wynik głosowania:
- „za” – 15
- „przeciw” – - „wstrzymującymi” – Stwierdzam, że w głosowaniu wzięło udział 15 radnych, za zdjęciem projektu uchwały z dzisiejszego
porządku obrad głosowało 15 radnych.
W związku z tym stwierdzam, że wniosek formalny o zdjęciu projektu uchwały z dzisiejszego porządku
obrad został przyjęty 15 głosami „za”.
Radny Tomasz Gaździński – Chciałbym się odnieść do zarzutów dotyczących czytelności map. Może
rzeczywiście w materiałach w formie papierowej nie są one najlepszej czytelności. Ja, jak deklarowałem
otrzymuję je w formie elektronicznej. Stwierdzić muszę, że nie mam takich problemów po otwarciu tego
załącznika w formie elektronicznej. Mogę tę mapę powiększyć w tym miejscu, który mnie interesuje.
Dlatego należałoby pomyśleć o korzystaniu z materiałów i w takiej formie lub wyłącznie takiej, co
pozwoliłoby na oszczędność na papierze oraz czasie przygotowania i powielenia tych materiałów.
Salę obrad opuścił Radny Leszek Staniszewski.
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Pkt 13. Przedstawienie planu zimowego utrzymania dróg.
Pracownik UG Antoni Karaś – Przedstawiony został Państwu plan zimowego utrzymania dróg, których
zarządcą jest Wójt Gminy Raczki. Jest on analogiczny do roku poprzedniego. Potrzeby sprzętowe
przedstawiają się następująco:
- 3 pługi czołowe dwustronne na ciągnikach rolniczych pow. 60 KM
- 2 ciągniki rolnicze z pługiem jednostronnym pow. 60KM - ZGKiM
- piaskarka na ciągniku rolniczym - ZGKiM.
Proszę Państwa Sołtysów, Radnych, aby w razie potrzeby odśnieżania dróg kontaktowali się ze mną,
ponieważ nie sposób jest mi wszędzie dojechać, zobaczyć i odpowiednio szybko zainterweniować.
Radny Piotr Słowikowski – Jak będzie wyglądała sprawa odśnieżania dróg powiatowych? Czy mamy
wpływ na to, bo na przykładzie relacja Kurianki – Stoki – Koniecbór, gdzie część drogi należy do powiatu,
część do gminy jest zawsze problem? Może należałoby jakoś dogadać się ze Starostwem i wspólnie
odśnieżać takie ciągi dróg.
Wójt Gminy Raczki Andrzej Szymulewski – Próbowaliśmy dogadać się w tej sprawie ze Starostwem, ale
nie udało się. Jednakże, jak był problem na drogach, to Pan Antoni, czy też ja osobiście dzwoniliśmy do
Pana Wysockiego o odśnieżenie dróg nawet tych powiatowych na własny koszt, bo wiadomo, jak to
z Powiatem jest.
Załącznik Nr 7. – Plan zimowego utrzymania dróg.
Przewodniczący Rady Lech Ludwig – Panie Wójcie, Państwo Radni Szanowni zebrani Serdecznie dziękuję
w imieniu mieszkańców osiedla oraz własnym za wykonanie nowej nawierzchni drogi osiedlowej wraz
z parkingami. Dziękuję Radnym, pracownikom Urzędu Gminy. Tutaj muszę wymienić Pana Romualda
Dzienisa Kierownika Referatu Inwestycji za sprawne przeprowadzenie procesu inwestycyjnego oraz Pana
Antoniego Karaś za dozór w prowadzonych pracach. Szczególne podziękowania składam dla Pana Wójta
Gminy Raczki Andrzeja Szymulewskiego za pomoc w realizacji tej inwestycji, życzliwość oraz
zrozumienie zgłaszanych problemów przez mieszkańców w czasie wykonywania inwestycji. Zrealizowana
inwestycja w znaczny sposób poprawiła komfort i bezpieczeństwo poruszania się po drodze oraz estetykę
osiedla. Bardzo dziękuję!
Wiceprzewodniczący Rady Stanisław Ostrowski – Jeżeli można, to ja też w tej sprawie dodam dwa słowa
do tych podziękowań, które Pan Przewodniczący złożył. W imieniu swoim i mieszkańców z bloku przy ul.
Kościelnej pragnę podziękować Panu Wójtowi, Radnym i wszystkim pracownikom, którzy przyczynili się
do realizacji tej inwestycji, czyli wykonania drogi asfaltowej, parkingu, chodników i otoczenia. Jeszcze raz
wszystkim dziękuję.
Wójt Gminy Raczki Andrzej Szymulewski – Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, proszę Państwa, to
są bardzo miłe słowa i bardzo się cieszę, że realizując tą inwestycję mogłem przyczynić się do
zaspokojenia potrzeb naszej społeczności lokalnej. W miarę posiadanych środków będziemy realizować
zadania, również na wsi, nie tylko w Raczkach. Dołożymy razem z pracownikami Urzędu i z Radnymi
wszelkich starań i w miarę posiadanych środków będziemy też wykonywać, poprawiać drogi na wsiach.
Wiceprzewodniczący Rady Mirosław Sewastynowicz – Szanowni Państwo, chciałbym wrócić do
poprzedniej sesji Nr VII z dnia 29 września 2015 r. wprawdzie nie ma tutaj Radnego Leszka
Staniszewskiego, do którego chciałbym skierować niniejsze wyjaśnienie. W związku, z czym pozwolę tutaj
na tym forum odczytać tych parę słów: „Szanowni Państwo, pismem datowanym na dzień 14 października
2015 r. Pan Leszek Staniszewski wezwał mnie do złożenia stosownego oświadczenia oraz zapłaty
określonej kwoty tytułem zadośćuczynienia za naruszenie jego dóbr osobistych. Naruszenia tego miałem
dopuścić się podczas Sesji Rady Gminy Raczki, która miała miejsce w dniu 29 września 2015 r. Szanowni
Państwo, niezaprzeczalnie, w trakcie obrad Rady w wyżej wskazanym dniu, pomiędzy mną a panem
Staniszewskim doszło do wymiany zdań – bo i niewątpliwie dyskusja, czasem nawet burzliwa, jest
nieodzownym elementem tego typu spotkań. Co do zasady ma ona prowadzić do wypracowania
konsensusu i osiągnięcia porozumienia – w imię wspólnego dobra, które winno nam wszystkim leżeć na
sercu. Tak też było – przynajmniej w mojej intencji – także w tym przypadku. Przyznaję, że w owym dniu,
zwracając się do Pana Staniszewskiego, w toku jednej z wypowiedzi, rzeczywiście nawiązałem do
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postępowania karnego „związanego z awanturą wokół koła łowieckiego”, a w którym to postępowaniu –
w świetle informacji, których mi udzielono – wystąpiła osoba Pana Staniszewskiego. Moją wolą nie było
jednak urażenie Pana Radnego, naruszenie jego dóbr osobistych, zniesławienie go, podważenie zaufania do
niego czy też osiągnięcie jakiegokolwiek innego negatywnego celu.
Nie jestem prawnikiem, nie znam się na terminologii prawnej i nie potrafię tak celnie jak Pan Staniszewski,
przytaczać poszczególnych paragrafów z rozlicznych ustaw, które jedną moją wypowiedzią miałem
naruszyć – co tym bardziej uzasadnia moje zapewnienia, iż w sposób celowy nie wypełniłem wszystkich
tych norm prawnych, które Pan Staniszewski przywołał. Nie ulega jednak wątpliwości, że Pan Radny ma
prawo do swoich subiektywnych odczuć. Mam też świadomość tego, że dla dobra naszej wspólnej
społeczności, którą reprezentujemy, w organach samorządu terytorialnego, zobowiązani jesteśmy do
współpracy i do przedłożenia dobra wspólnego nad swoje odczucia, sympatie czy też antypatie.
Dlatego też, jeżeli poczuł się Pan dotknięty moją wypowiedzią – to z czysto ludzkiego względu –
przepraszam i jeszcze raz podkreślam nie zamierzałem Pana obrażać czy też zniesławiać – nie to było moją
intencją i nie do tego zmierzałem.
Mam nadzieję, że moje dzisiejsze wystąpienie przyczyni się do wyjaśnienia niekomfortowej dla nas obu
sytuacji i pozwoli na efektywną współpracę w ramach Rady Gminy i poza nią, o co niniejszym proszę i do
czego nawołuję, wyciągając rękę.”. Gdyby był obecny tutaj Pan Staniszewski podałbym mu rękę i go
przeprosił.
Ogłoszono 20 minutową przerwę.
Po przerwie.
Pkt 14. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
Na salę obrad nie powróciła Radna Ewa Ostapowicz.
Pracownik UG Antoni Karaś – Skoro sprawę dróg podniósł Radny Pan Wojciech Żukowski, to rozumiem,
że chodzi o drogi w obszarze Małych Raczek, kolonii Małych Raczek, Wasilówka, Szczodruchy, Bolesty.
W tym roku z powodu suszy, braku opadów deszczu wiadomo, że teraz ruch jest coraz większy na drogach
gruntowych, co powoduje wypylenia piasku lekkiego. Pozostaje kamyk i w związku z tym powstaje, tzw.
tarka. Sami Państwo wiecie, że przez te niesprzyjające warunki pogodowe mieliśmy ogromne utrudnienia
przy naprawach bieżących nawierzchni dróg, ponieważ czy po przejechaniu równiarki, czy nawiezieniu
nowej warstwy żwiru nie dało się wcale ujeździć, a co w efekcie przynosiło gorsze efekty. Wszelkie prace
równiarki kontrolowane były również przez Pana Wójta i poprawialiśmy je, co było w naszej możliwości.
Niedawno nawieźliśmy kruszywo na Kurianki Pierwsze, Kurianki Drugie a po tygodniu czasu znów
utworzyła się, tzw. tarka. Niestety trzeba się liczyć z tym, że drogi nieutwardzone na okrągło można
poprawiać i tak nie będzie 100 % efektu.
Odnośnie planowanej budowy mostu na rzece Rospuda ma być w miejscowości Suchej Wsi, w tzw.
Chodorkach. Będzie to konstrukcja betonowa o większej nośności.
Wiceprzewodniczący Rady Mirosław Sewastynowicz – Na jaki okres będzie wyłączony ten most z ruchu?
Pracownik UG Antoni Karaś – Inwestycja jest w trakcie projektu i z informacji uzyskanych od Dyrektora
Zarządu Dróg Powiatowych, to są na etapie decyzji środowiskowych. U nas jest już decyzja wydana, są na
etapie projektowania i kompletowania dokumentacji do wniosku o dofinansowanie tego przedsięwzięcia
z rezerw budżetu państwa. Sądzę, że most będzie wyłączony z ruchu na ok. 4 miesiące.
Pkt 15. Odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski sołtysów.
Pracownik UG Piotr Gajda – Modernizacja oświetlenia obejmowała montaż skrzynek pomiarowych,
skrzynek sterowniczych, wymiana opraw z bezpiecznikami, ale nie obejmowała zasilania tych opraw i przy
starszych tych urządzeniach podczas silnych wiatrów, czy opadu deszczu powoduje jakieś przepięcia i po
prostu wyrzuca bezpiecznik. Postaramy się to na przełomie października rozwiązać. Jeżeli zdarzają się
takie sytuacje to proszę niezwłocznie zgłaszać do Urzędu, a my będziemy je usuwać.
Wójt Gminy Raczki Andrzej Szymulewski – Odnośnie przeprowadzanej ankiety. Otóż, być może część
Sołtysów o tym wie, bo informacja o tym byłą zamieszczona na stronie internetowej Urzędu. Osoby
przeprowadzające tą ankietę mają identyfikatory, upoważnienie przeze mnie wydane. Przeprowadzana jest
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ona na potrzeby opracowania audytu energetycznego. Posiadanie takiego audytu jest niezbędne przy
realizacji zadań z zakresu odnawialnych źródeł energii i co za tym idzie przy ubieganiu się
o dofinansowanie tego typu przedsięwzięć. Taki audyt opracowuje firma zewnętrzna i żeby zmniejszyć
koszty tego opracowania wysłaliśmy w teren swoich ankieterów. Bardzo proszę o pozwolenie im zebrania
danych wymaganych na potrzeby tego opracowania. Może być taka sytuacja, że jeżeli ktoś teraz nie
weźmie udziału w tej ankiecie, to w przyszłości nie będzie mógł skorzystać z programu, np. dotyczącego
fotowoltaiki.
Radny Romuald Kwiatkowski – O co pytają ci ankieterzy, aby być przygotowanemu?
Pracownik UG Piotr Gajda – Są to ogólne pytania dotyczące powierzchni użytkowej bądź zabudowy,
zużycia energii i innych mediów. Do porównania wzięliśmy rok bazowy 1999 i rok referencyjny 2014.
Wójt Gminy Raczki Andrzej Szymulewski – Te dane zbierane są wyłącznie na potrzeby Urzędu Gminy
a dokładniej opracowania audytu energetycznego. Nikt tego poza nami nigdzie nie wykorzysta.
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig – Uważam, że najlepiej byłoby tą ankietę opublikować na
stronie internetowej Urzędu, z krótką informacją i wtedy każdy będzie mógł się z nią zapoznać.
Radny Wojciech Żukowski – Znów się kłania informacja, żeby była ona wysłana wcześniej do Sołtysa, to
mieszkańcy wiedzieliby o tym. Nie tylko na Internecie, bo na wsi mieszkają starsze osoby, które z niego
nie korzystają. Szczególnie takie osoby wtedy wiedziałyby, że ci ankieterzy naprawdę są wysłani z Gminy.
Wiadomo, że w tych czasach szczególnie starsze osoby, samotne narażone są na działania oszustów i nie
dziwię się im, że mogą być nieprzychylni w udzielaniu informacji. Inaczej byłoby, gdyby wcześniej
pojawiła się informacja o tym spisie.
Pracownik UG Piotr Gajda – Niewątpliwie jest to z naszej strony zaniedbanie. Bardziej skupiliśmy się na
przygotowaniach merytorycznych, więc teraz proszę Państwa Sołtysów, szczególnie tych miejscowości,
gdzie ankieterzy jeszcze nie byli o poinformowanie mieszkańców swoich wsi o przeprowadzanym spisie.
Wójt Gminy Raczki Andrzej Szymulewski – Jest to po części, również moje niedopatrzenie, ale zależy
nam na czasie, więc szybko wysłaliśmy w teren tych ankieterów, bo chcemy jak najszybciej zebrać dane
i najpóźniej do 31 grudnia chcemy opracować ten audyt. Pierwsze programy mają ruszyć z początkiem
2016 r., więc chcemy mieć podstawowe dokumenty, aby móc starać się o dofinansowanie.
Pracownik UG Antoni Karaś – Chodzi o poprawienie zjazdu z dogi wojewódzkiej na drogę powiatową, nie
będzie z tym problemu poprawimy. Destrukt, który był ścinany z dogi wojewódzkiej na ul. Suwalskiej do
mostu będzie wykorzystany na zjazdy z drogi wojewódzkiej na drogę powiatową we wsi Krukówek, zjazd
na ul. Balukiewicza, w Suchej Wsi na zjeździe drogi w kierunku miejscowości Kurianki i na zjeździe
w miejscowości Słoboda na drogę Słoboda – Wysokie oraz w Bakaniuku na zjeździe drogi w kierunku
Niemcowizna.
Pracownik GOK Marcin Halicki – Chciałbym w imieniu Wójta oraz GOK poinformować Was wszystkich
o szeregu wydarzeń patriotycznych, które będą miały miejsce u nas w gminie w dniach 7, 8 i 11 listopada
2015 r. w związku z obchodami Dnia Niepodległości. Program tegorocznych obchodów jest następujący:
W sobotę 7 listopada - godz. 10.00 – odbędzie się Międzygminny Konkurs wokalno- recytatorski „Tobie
Ojczyzno” tutaj w GOKu. Później o godz. 15.00 - Otwarcie wystawy plenerowej pt. „Nowe zniewolenie.
Obława Augustowska. Lipiec 1945” oraz pokaz filmu dokumentalnego pt. „Obława” reż. Beata HyżyCzołpińska (2015) (plener/ sala kameralna GOK).
Następnie: w niedzielę 8 listopada - godz. 12.30 - Rekonstrukcja historyczna na raczkowskim rynku pt.
„Rozbrojenie Niemców. Listopad 1918”.
W Dzień Narodowego Święta Niepodległości w środę 11 listopada - godz.12.00 - Msza św. w intencji
ojczyzny. Następnie o - godz. 14.00 - Wyświęcenie pamiątkowego krzyża na starym cmentarzu
w Raczkach, a o godz. 15.00 - Wieczornica Patriotyczna w sali Domu Parafialnego w Raczkach.
Zapraszam wszystkich zainteresowanych do uczestnictwa w wyżej wymienionych imprezach.
Dla upamiętnienia osób straconych z terenu naszej gminy w Obławie Augustowskiej, w ramach czynu
społecznego chcemy ustawić krzyż. Wraz z obecnym tutaj Radnym Tomaszem Gaździńskim przejęliśmy
inicjatywę i doprowadziliśmy do porządku „stary cmentarz”, na którym przygotowaliśmy podstawę pod
drewniany krzyż, który wykonał Pan Staniszewski, też w ramach czynu społecznego. Ustawienie jego
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planujemy w przyszły czwartek o godz. 11.00. W związku z tym, że niezbędna będzie siła ludzkich rąk
w jego zamontowaniu, więc zapraszam do pomocy zainteresowane osoby.
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig – Zainteresowanych przebiegiem gazociągu na terenie naszej
gminy proszę po zakończeniu sesji o pozostanie w sali. Tutaj przedstawiciele wykonawcy gazociągu
GAZSYSTEM Oddział w Gdańsku omówią wszelkie z tym związane sprawy.
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 VIII Sesję Rady Gminy Raczki”.
Protokołowała
Danuta Karaś
Przewodniczący Rady
Lech Ludwig
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