Protokół VII/15
z VII Sesji VII Kadencji Rady Gminy Raczki
odbytej w dniu 29 września 2015 r.
Obrady VII Sesji Rady Gminy rozpoczęły się o godz. 905 i trwały do godz. 1221.
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
Przedstawiciel Koła Łowieckiego „Hańcza” - Tadeusz Kozłowski
Radna Powiatu Suwalskiego – Irena Gryszkiewicz
Kandydatka na ławnika – Grażyna Elżbieta Prawdzik
Kandydatka na ławnika – Elżbieta Rułkowska
Kierownik Referatu GKO – Romuald Dzienis
Pracownik UG – Bogusław Konieczny
Pracownik UG – Antoni Karaś
Zawodnicy KS „Polonia” Raczki w kat. „Trampkarz”
Sołtysi wsi wg załączonej listy obecności.
Pkt 1. Otwarcie sesji.
Sesję otworzył Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig:
„Otwieram VII Sesję Rady Gminy Raczki”.
Witam przybyłych na sesję Rady Gminy Raczki: Pana Tadeusza Kozłowskiego przedstawiciela Koła
Łowieckiego „Hańcza”, Panią Irenę Gryszkiewicz Radną Powiatu Suwalskiego, Panią Grażynę Elżbietę
Prawdzik kandydatkę na ławnika, Panią Elżbietę Rułkowską kandydatkę na ławnika, Zawodników KS
„Polonia” Raczki w kat. „Trampkarz”, 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. Uchwała w sprawie aktualności studium i planów miejscowych na terenie gminy Raczki.
8. Uchwała w sprawie wyboru ławników na okres kadencji 2016-2019.
9. Uchwała w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy na 2016 rok Gminy Raczki
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego.
10. Uchwała w sprawie realizacji w 2016 r. zadania inwestycyjnego w Gminie Raczki.
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11. Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2015-2020.
12. Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.
13. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Raczki za pierwsze półrocze 2015 roku,
informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury
i informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym z przebiegu realizacji
przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.
14. Przedstawienie założeń do projektu budżetu i kierunków polityki społeczno – gospodarczej na 2016
rok.
15. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
16. 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 VI Sesji Rady Gminy wyłożony był
do wglądu w Urzędzie Gminy pokój Nr 1, jak również projekt protokołu został udostępniony na stronie
BIP Urzędu Gminy. Do projektu protokołu nie zostały wniesione zastrzeżenia, wobec tego proponuję
przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
Do protokołu nie wniesiono zastrzeżeń. Protokół z poprzedniego posiedzenia został przyjęty przez
radnych: 15 głosami „za”.
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig – Proszę Państwa, w tym momencie chciałbym przejść do
miłej sprawy, tj. uhonorowania piłkarzy Klubu Sportowego „Polonia” Raczki. Jest to niewątpliwie
niebywały sukces tych młodych ludzi. Serdecznie im gratuluję odniesionego sukcesu. Obecni tutaj piłkarze
grają w kategorii wieku „Trampkarz” i po zwycięstwie w turnieju powiatowym oraz wojewódzkim
awansowali do finału XXXI Ogólnopolskiego Turnieju Zespołów chłopców „Piłkarska Kadra Czeka im.
Stanisława Tymowicza”, który traktowany jest, jako finał Polski klubów z miejscowości do 30 tys.
mieszkańców. Ostatecznie nasz Klub Sportowy „Polonia” Raczki uplasował się na czwartym miejscu,
czego bardzo serdecznie gratuluję.
Pracownik UG Raczki Mariusz Zalewski – Chciałbym dodać, że uzyskaliśmy czwarte miejsce, ale gdyby
nie kontuzje kluczowych zawodników, kto wie czy nie gralibyśmy w tym turnieju w finale, bo naprawdę
byliśmy tego bardzo blisko. Warto jest nadmienić, że Sebastian Jankowski został wybrany jednogłośnie
przez wszystkich trenerów, którzy byli na tym turnieju za najlepszego zawodnika turnieju. W tej kategorii
wiekowej 2000 i młodsi - najlepszy piłkarz w Polsce.
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig – Należy wspomnieć, że najlepszym strzelcem został Michał
Gieniul.
Wójt Gminy Raczki Andrzej Szymulewski – Szanowni Państwo, tego sukcesu by nie było, żeby do tego
nie przyczynili się: Pan Mariusz oraz pozostali trenerzy, którzy trenowali tą drużynę, a przede wszystkim
talent tych oto młodych zawodników. W tym czasie nie byłem w Raczkach, ale byłem na bieżąco
informowany o poczynaniach i sukcesach naszej drużyny. Pierwsze smsy, jakie do mnie trafiły „Raczki
wygrały 7:0. Następny, że drużyna wygrała następny mecz 3:0, co sprawiło mi ogromną radość, chociaż
później jeden mecz przegraliśmy, ale kolejne były wygrane. Chłopaki weszli do półfinału. Naprawdę jest
to ogromna przyjemność, że nasza drużyna osiągnęła taki sukces. Ci zawodnicy zasłużyli na ogromne
oklaski.
Kapitan drużyny w kat. „Trampkarz” - Dziękujemy za zaproszenie nas tutaj na ceremonię i chcielibyśmy
podarować puchar, który zdobyliśmy podczas tego turnieju Radzie i Panu Wójtowi.
Wójt Gminy Raczki Andrzej Szymulewski – Ten puchar zasługuje na godne miejsce, a takim godnym
miejscem będzie Gimnazjum. Więc ten puchar w imieniu mieszkańców przekazuję na ręce Pani Wiesławy
Jasionowskiej Dyrektor Gimnazjum w Raczkach i proszę o ustawienie go w transparentnym miejscu, aby
rodzice tych oto młodych zawodników, koledzy i koleżanki oraz inne osoby mogły dowiedzieć się o tym,
że mamy takich wspaniałych sportowców.
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Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig – W imieniu Rady Gminy oraz Wójta przekazuję Wam List
gratulacyjny: „Za godne reprezentowanie Gminy Raczki w finale XXXI Ogólnopolskiego Turnieju
Chłopców „Piłkarska Kadra Czeka im. Stanisława Tymowicza”, który traktowany jest, jako Finał Polski
klubów z miejscowości do 30 tys. mieszkańców”. Bardzo gratuluję.
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig, Wójt Gminy Raczki Andrzej
złożyli gratulacje i wręczyli zawodnikom KS „Polonia” Raczki w kat. „Trampkarz”.

Szymulewski

Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig – Gratuluję dla opiekuna tego zespołu Pana Mariusza, za jego
pracę. Ten człowiek naprawdę robi dobrą robotę na rzecz sportu w Gminie Raczki oraz wyrazy uznania
kierujemy w stronę pozostałych trenerów. Jeszcze raz gromkimi brawami podziękujmy dla tej młodzieży,
bo jest to niebywały ich sukces.
Pkt 4. Interpelacje i wnioski radnych.
Radny Leszek Staniszewski – Proszę Pana, jeżeli chodzi o zgłoszenie szacowania szkód w waszym Kole
Łowieckim „Hańcza”, do kogo można kierować takie zgłoszenia?
Przedstawiciel Koła Łowieckiego „Hańcza” Tadeusz Kozłowski – Najlepiej takie zgłoszenie należy złożyć
na piśmie do sekretariatu, ewentualnie zgłosić telefonicznie do Łowczego do gospodarza obszaru
łowieckiego. Jednakże najlepiej na piśmie do sekretariatu, ponieważ czasem bywa tak, że ktoś przyjmujący
zgłoszenie zapomni i nie przekaże go dalej.
Radny Leszek Staniszewski – Skąd moje pytanie, otóż dzwoniłem do waszego Koła, zgłosiłem
telefonicznie zaistniałe szkody i bez problemu przyjechał Łowczy z drugim myśliwym, i szkody zostały
przez nich oszacowane. Jest teraz drugie Koło Łowieckie „Ryś”, do którego takie podanie trzeba zawieźć
osobiście do prezesa.
Przedstawiciel Koła Łowieckiego „Hańcza” Tadeusz Kozłowski – To nie jest zgodnie z prawem, ale nie
mogę się wypowiadać w imieniu Koła „Ryś”.
Radny Leszek Staniszewski – Pan przyjechał na polecenie Łowczego, więc musi Pan to wyjaśnić skąd te
różnice w procedurze przyjmowania zgłoszeń.
Przedstawiciel Koła Łowieckiego „Hańcza” Tadeusz Kozłowski – Koło Łowieckie „Ryś” powinno podać
do Wójta Gminy, na jaki adres można takie zgłoszenia przesyłać i kto jest odpowiedzialny za szacowanie
szkód. Tutaj powinien moim zdaniem być zaproszony przedstawiciel z Koła „Ryś”.
Radny Leszek Staniszewski – Takie podania kieruje się do Prezesa, a jak go nie ma, to leśniczy nie
przyjmuje.
Wiceprzewodniczący Rady Mirosław Sewastynowicz – Jestem członkiem w Koła Łowieckiego „Ryś”,
w którym też jestem członkiem Zarządu. Proszę Pana otóż wyznaczony adres do korespondencji, pod który
należy składać takie podana jest właśnie adres prezesa naszego Koła. Tam się składa podania łącznie
z załącznikami, o których mówi rozporządzenie, tj. mapką z zaznaczonymi miejscami szkód. Tam również
Prezes przyjmuje interesantów. Wszystko jest zgodnie z prawem.
Radny Leszek Staniszewski – No dobrze, zgodnie z prawem cofnijmy się 15 lat temu wstecz. Dzwoniłem
do Pana prezesa Koła Łowieckiego „Ryś” i takie zgłoszenie było honorowane, a teraz każdy rolnik musi
jechać z podaniem do prezesa. To jest jakiś absurd, bo my cofamy się w latach.
Przedstawiciel Koła Łowieckiego „Hańcza” Tadeusz Kozłowski – Zgodnie z prawem należy takie podania
wysyłać pisemnie na adres korespondencyjny Koła i każde Koło powinno w ciągu 7 dni od doręczenia na
nie odpowiedzieć, a jak nie jest spełniony ten termin, to właściciel gruntu, na którym powstała szkoda
wycenia szkodę sam i występuje do Koła o wypłatę odszkodowania. Koło musi zapłacić, bo nie ma innego
wyjścia.
Radny Leszek Staniszewski – A takie coś, że prezes zakazał u kogoś polowania. Czy to jest zgodnie
z prawem? Nie szacują i nie polują.

3

Przedstawiciel Koła Łowieckiego „Hańcza” Tadeusz Kozłowski – To może rolnik odmówić wejścia na
jego grunty lub stawiania urządzeń.
Radny Leszek Staniszewski – Dla mnie akurat prezes odmówił polowania na moim terenie, a także
szacowania szkód i to trwa już trzy lata. Niewypłacenie za szkody spowodowane w kukurydzy, na które
czekam już trzy lata.
Przedstawiciel Koła Łowieckiego „Hańcza” Tadeusz Kozłowski – Jeżeli Pan odmówił postawienia jakichś
urządzeń łowieckich na swoim gruncie, to prezes mógł odmówić ze względu na brak współpracy.
Radny Leszek Staniszewski – Nie, te Koło nie stawia takich urządzeń łowieckich.
Wiceprzewodniczący Rady Mirosław Sewastynowicz – Proszę Państwa obiecałem sobie, że nie będę
stroną tutaj w tym temacie, bo nie jestem upoważniony przez Zarząd do reprezentowania Koła podczas
dzisiejszego spotkania. Powiem tylko krótko, Pan Staniszewski za swoją działalność ma już wyrok sądowy
związany z awanturą z Kołem łowieckim i jest zastrzeżenie na Policji. Z prezesem „brał się za klapy” na
polu.
Radny Leszek Staniszewski – Pan tego nie widział! Nie widział Pan tego!
Wiceprzewodniczący Rady Mirosław Sewastynowicz – Ma Pan wyrok w tej sprawie, bo prezes zaskarżył.
Proszę Państwa i w tym temacie takie opowiadanie jednostronne jest nieobiektywne. Ma Pan Staniszewski
problem z Kołem Łowieckim „Ryś” i było to już omawiane na forum Polskiego Związku Łowieckiego
w Suwałkach. Koło Łowieckie „Ryś” skorzystało z prawa, które ma za nieudostępnianie swoich obszarów
do polowania, nieumożliwiania stawiania obiektów łowieckich, itp.
Radny Leszek Staniszewski – Jeszcze jedna sprawa, czy Pan wie coś o takim szacowaniu przedwstępnym?
Po prostu na wiosnę z koła łowieckiego przyjeżdżają i szacują przedwstępnie, a później, kiedy te konkretne
szacowanie się odbywa?
Przedstawiciel Koła Łowieckiego „Hańcza” Tadeusz Kozłowski – Na siedem dni przed zbiorem.
Radny Leszek Staniszewski – No właśnie i na przykład Koło Łowieckie „Ryś” nie u mnie, tylko u mojego
znajomego szacowało przedwstępnie i do tej pory nie przyjechało, aby drugi raz oszacować.
Przedstawiciel Koła Łowieckiego „Hańcza” Tadeusz Kozłowski – Pamiętajmy, że rolnik ma obowiązek
zawiadomić Koło o planowanym zbiorze.
Radny Leszek Staniszewski – Z tego, co wiem to on powiadamiał to Koło jakoś, a te Koło nie przyjechało
i prosił mnie o to, że jak będzie na sesji Łowczy Okręgowy, aby o tym zgłosić.
Przedstawiciel Koła Łowieckiego „Hańcza” Tadeusz Kozłowski – Nie znam spraw dotyczących Koła
Łowieckiego „Ryś”, bo jestem przedstawicielem Koła Łowieckiego „Hańcza”.
Wiceprzewodniczący Rady Mirosław Sewastynowicz – Ten Pan reprezentuje Koło Łowieckie „Hańcza”
i nie jest przedstawicielem Polskiego Związku Łowieckiego i te pytania są w gruncie rzeczy nietrafione.
Może on na podstawie swojego i w imieniu Koła odpowiedzieć, jak wygląda współpraca.
Radny Wojciech Żukowski – Ale on nie ma obowiązku i z tego korzysta, olewa nas.
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig – My, jako Rada zaprosiliśmy na Sesję Łowczego
Okręgowego i tutaj w zamian został przysłany Pan z Polskiego Związku Łowieckiego. To, że sam nie mógł
przyjechać, więc delegował Pana za siebie.
Radny Leszek Staniszewski – Jak wyglądają polowania zbiorowe? Czy rolnik jest wtedy o tym
powiadamiany?
Przedstawiciel Koła Łowieckiego „Hańcza” Tadeusz Kozłowski – To tylko się ustala z Wójtem Gminy.
Radny Leszek Staniszewski – Na chwilę obecną Koło nie przyjeżdża do mnie na odstrzały. I teraz ja, co
mam z tą zwierzyną zrobić? Czy mogę kogoś innego z myśliwych zaprosić?
Przedstawiciel Koła Łowieckiego „Hańcza” Tadeusz Kozłowski – Nie ma takiej możliwości. Może się Pan
zwrócić do Koła z pismem o zezwolenie im na odstrzał zwierzyny łownej na Pana terenie.
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Radny Leszek Staniszewski – Oni nie odpisują. No tak, ale nie wypłaciło mi Koło Łowieckie za zniszczoną
trzy lata temu kukurydzę. Ganiany byłem do Prezesa, Prezes do Skarbnika. To cyrk jest.
Wiceprzewodniczący Rady Mirosław Sewastynowicz – Panie Staniszewski Koło nie wypłaciło, bo Pan się
zrzekł tego odszkodowania. Ja byłem prowadzącym to polowanie i Panie Staniszewski, to nie na tym
forum należy rozmawiać. Doprowadził Pan do tego, że ustrzeloną zwierzynę odebrał dla myśliwych.
Zakłócił Pan polowanie, wezwał Pan Policję, która przyjechała i naprawdę była bezradna, bo o prawie
łowieckim nie mieli pojęcia. Powiedział Pan, że na Pana polu polują, na co Pan nie pozwala i zabrał Pan
dzika a raczej przywłaszczył.
Radny Leszek Staniszewski – Dobrze, tylko Pana wtedy tam nie było i Pan tego nie widział, i Pan nie jest
świadkiem.
Wiceprzewodniczący Rady Mirosław Sewastynowicz – Byłem prowadzącym to polowanie i byłem
przesłuchiwany w tej sprawie przez Policję, także wiem coś na ten temat, ale to nie na tym forum o tym
mówić.
Przedstawiciel Koła Łowieckiego „Hańcza” Tadeusz Kozłowski – Najlepiej w tej sprawie zgłosić się
bezpośrednio do Pana Goździewskiego Łowczego Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego.
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig – Tego typu sprawy należy kierować Polskiego Związku
Łowieckiego i tam je wyjaśniać, jak wskazuje podległość ustawowa.
Andrzej Wasilewski – Jak wygląda teraz szacowanie kukurydzy, bo wiadomo, że rolnicy zaczynają już ją
kosić, aby dziki nie zrobiły większych szkód?
Przedstawiciel Koła Łowieckiego „Hańcza” Tadeusz Kozłowski – Rolnicy prawidłowo powinni zgłaszać
o szacowanie szkód przed jej zbiorem. I ustawa mówi, że Koło ma obowiązek oszacować w ciągu 7 dni.
Nasze Koło Łowieckie „Hańcza” w tym terminie na pewno przyjeżdża. Jeżeli rolnik zwróci się
o szacowanie po zbiorach, to koło może odmówić. Chyba, że w ramach dobrej współpracy z rolnikiem
zdecydują inaczej. Jest to kwestia uznaniowa.
Radny Leszek Staniszewski – Jak z Pana Koła wygląda współpraca z rolnikami?
Przedstawiciel Koła Łowieckiego „Hańcza” Tadeusz Kozłowski – Każde pismo dotyczące szkody było
realizowane, zakupywaliśmy pastuchy, kołki, druty na ogrodzenia i dawaliśmy je rolnikom. Generalnie
szkód nie ma. Chociaż nie ukrywam, że były wcześniej takie problemy ze zwierzyną.
Radny Leszek Staniszewski – A gdybym wystąpił z wnioskiem, aby to wasze Koło mój teren objęło?
Przedstawiciel Koła Łowieckiego „Hańcza” Tadeusz Kozłowski – Nie jest to możliwe, ponieważ Pana
gospodarstwo leży poza obszarem, jakie zajmuje obwód Koła Łowieckiego „Hańcza”.
Sołtys Ewa Więcko – Jest szacowanie za szkody wyrządzane za dziki, a czy jest prowadzone szacowanie
szkód wyrządzanych przez Żurawie?
Przedstawiciel Koła Łowieckiego „Hańcza” Tadeusz Kozłowski – Odnośnie szkód wyrządzanych przez
Żurawie, tak jak i bobry, wilki, to należy kierować się z tym do Wojewody.
Radny Wojciech Żukowski – Czy są nagrywane obrady Rady Gminy? Następne pytanie dotyczy fatalnego
stanu dróg. Cały czas są drogi używane i na tych bez nawierzchni utwardzonej powstała, tzw. tarka.
Kolejne pytanie, czy jest możliwość, aby kursował autobus przez drugą część Małych Raczek? Następne
pytanie, czy jest możliwość, aby dieta radnego była przelewana na konto? Nie będzie wtedy miało miejsce
zamieszanie pod kasą po każdej sesji.
Radny Jarosław Szyłak – Mam pytanie odnośnie naszej mieszkanki wsi, która nie ma dostępu do wody. Ta
sprawa była już wcześniej podczas grudniowej sesji poruszana i były obietnice, że woda z wodociągu
zostanie podłączona na wiosnę, ale tylko od tamtej pory, co raz Panowie z Zakładu dowożą wodę do
studni. Nic więcej w tej sprawie nie poczyniono, aby rozwiązać problem. Dlaczego nie zostało to
zrobione?
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Radny Tomasz Gaździński – Mam prośbę od mieszkańców Szkocji na wyremontowanie odcinka drogi
Szkocja – Wronowo, które zostało zniszczone przy budowie obwodnicy. Też są skargi na to, że
przywożenie żwiru na remonty dróg jest rozliczane nadal niezgodnie, jak Wójt wcześniej obiecywał. I tu
taka propozycja była od Pana Kochańskiego, że jako się bardzo dobrze zna się na żwirze i budowie dróg, to
może, jako wolontariusz pracować przy rozliczaniu żwiru przywożonego na drogę.
Wiceprzewodniczący Rady Stanisław Ostrowski – Dlaczego palą się światła uliczne w niektórych
miejscowościach po północy, a w niektórych się nie palą, tj. w nocy z 21-22 września jechałem przez
Wierciochy przed północą się paliły, a po północy nie, a przykładowo w Małych Raczkach i samych
Raczkach paliły się całą noc. Zaznaczam, że nie mam nic przeciwko temu, że w tych miejscowościach te
światła się palą.
Radny Romuald Kwiatkowski – Ponownie wnioskuję o usunięcie krzaków i poprawę widoczności na
drogach powiatowych w Gminie Raczki.
Radny Witold Wysocki – Odnośnie transportu drzewa po drodze powiatowej Raczki – Witówka. Teraz
kierują się te pojazdy i nie wiem skąd one jadą, ale obecnie jadą tą drogą w stronę Wierzbowa. Jak tutaj
blokuje się od Raczek, to teraz w naszą stronę się kierują. Uważam, że należałoby ustawić zakaz przejazdu
ze zjazdu z obwodnicy i w naszą stronę Witówki.
Radny Jarosław Szyłak – Należałoby usunąć krzaki z pobocza drogi przy szkole we Wronowie, tj. od
wjazdu do samej szkoły.
Pkt 5. Zapytania i wolne wnioski sołtysów.
Sołtys Ewa Więcko – Proszę Pana Wójta, aby przyśpieszył realizację placu zabaw przy Szkole
w Kuriankach Pierwszych. Miała być dokonana wycinka drzewa i jak do tej pory nie jest zrobiona.
Rodzice a szczególnie dzieci pytają, kiedy on powstanie?
Sołtys Jolanta Kochańska – Mam takie pytanie, jeżeli wysyłam pismo z jakimś problemem, np. do firmy
„Budimex”, to ta firma odpowiedź daje, np. w ciągu 30 dni i w ciągu 30 dni realizuje to, co ma do
zrealizowania. Tutaj z Gminy Raczki odpowiedź od Pana Wójta dostaję bardzo szybko, ale np. realizacja
ciągnie się w nieskończoność. Chodzi o remonty dróg, czy poprawki po obwodnicy. Na znaki czekaliśmy
trzy miesiące. Teraz droga miała być zrobiona tuż po odbiorze obwodnicy dwa lata temu, nadal nie jest
zrobiona i ciągle czekamy na termin. Prosiłabym, aby wprowadzić takie coś, że jeżeli Gmina zobowiązuje
się coś naprawić, zrobić żeby podała termin. Bo tak można przeciągać w nieskończoność.
Sołtys Ewelina Jasionowska-Sieńkowska – Składając wniosek o fundusz sołecki dowiedziałam się, że
jeżeli chcemy zmodernizować boisko to jest problem, że działkę trzeba odrolnić, bo teraz okazało się, iż
jest tam wysoka klasa gleby i czy tą modernizację da się zrobić, czy te pieniądze nam przepadną?
Wójt Gminy Raczki Andrzej Szymulewski – Nie, jest to w trakcie załatwiania i będzie można ją wykonać.
Proszę o trochę cierpliwości. Wiem, że ta sprawa dwa dni temu była rozpatrywana w Starostwie. Czekamy
na odpowiedź.
Pkt 6. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami.
Radny Wojciech Żukowski – Mam takie pytanie, otóż w pkt 5 dotyczącym umowy na wykonanie projektu
oświetlenia ulicznego w Moczydłach, analogicznie ta sama wieś wskazana jest w pkt 6, czy to jest błąd?
Wójt Gminy Raczki Andrzej Szymulewski – Tak, jest to błąd, który został już poprawiony po wysłaniu do
Państwa materiałów. Powinna być w pkt 6 podana wieś Jaśki.
Radny Wojciech Żukowski – Druga sprawa z zakresu drogownictwa i gospodarki komunalnej w ramach
bieżącego utrzymania nawierzchni nawieziono pospółki drogowe na drogach: Lipówka, Małe Raczki, no ja
o tym nic nie wiem, gdzie było wywieziono i co? Jeżeli chodzi o Ludwinowo, to tak, ale Małe Raczki nie
mam informacji.
Radny Romuald Kwiatkowski – Podane jest w pkt 2, że podpisano umowę na wykonanie utwardzenia
placu postojowego na ulicy Gospodarskiej. Te pieniądze były z funduszu sołeckiego Raczek, czy z budżetu
gminy?
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Wójt Gminy Raczki Andrzej Szymulewski – Te pieniądze były wydatkowane z budżetu gminy,
a kierowałem się tym i moi współpracownicy, żeby te jomby wykorzystać, które od dłuższego czasu leżały
na terenie Zakładu. Miałem masę telefonów, aby pozyskać teren w pobliżu cmentarza i wykonać parking.
Ze względu na to, iż nie udało się nam się tego wykonać przy garażach koło ronda, to właśnie ten
wspomniany teren utwardziliśmy, aby umożliwić mieszkańcom gminy i przyjezdnym pozostawienie
samochodu. Nie była to kosztowna inwestycja, aby uporządkować taki teren, tj. wydaliśmy ok. 22 tys. zł na
utwardzenie i przygotowanie terenu. Uważam, że zasadne było wykonanie takiego placu, bo będzie służył
wszystkim mieszkańcom.
Załącznik Nr 1. – Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami.
Pkt 7. Uchwała w sprawie aktualności studium i planów miejscowych na terenie gminy Raczki.
Kierownik GKO Romuald Dzienis – Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Potrzeba podjęcia uchwały w
sprawie aktualności studium i planów miejscowych na terenie Gminy Raczki wynika z zapisów art. 32
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Artykuł ten w ust. 1
mówi, że w celu oceny aktualności studium i planów miejscowych wójt dokonuje analizy zmian
w zagospodarowaniu przestrzennym gminy, ocenia postępy w opracowaniu planów miejscowych i zgodnie
z ust. 2 wójt przekazuje wyniki sporządzonej analizy, co najmniej raz w czasie kadencji rady i Rada Gminy
podejmuje stosowną uchwałę w sprawie aktualności studium i planów miejscowych. Poprzednią uchwałę
w tym zakresie podejmowała Rada Gminy 4 lata temu, tj. 28 czerwca 2011 r. Przedłożona Państwu radnym
„Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Raczki w okresie 2010 – 2014: „spełnia
wymogi ustawowe i m.in. wymienia: obowiązujące opracowania planistyczne na terenie Gminy Raczki,
inwestycje zrealizowane na terenie Gminy Raczki, które znacząco wpłynęły na obraz gminy. Tu należy
podkreślić, że wartość tych inwestycji wyniosła 30,2 mln zł, w tym pozyskane środki z zewnątrz 21,8 mln
zł. Zagospodarowanie gminy zmieniły, również wydane decyzje o warunkach zabudowy w łącznej ilości
165 sztuk oraz 29 wydanych decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Wskazana w projekcie
uchwały potrzeba aktualizacji Studium i planów zagospodarowania przestrzennego wynika ze
zmieniającego się prawa. Wszystkie te dokumenty wymienione w analizie są ważne i obowiązujące.
Analiza wskazuje, że należy je aktualizować i będziemy to czynić. Oczywiście, jeżeli będziemy mieli na to
środki i jeżeli będzie tego wymagał ważny interes społeczny. W pierwszej kolejności mamy zamiar
przystąpić do zmiany Studium ze względu na umożliwienie lokalizacji obiektów handlowych o pow.
400m², dopuszczenia na terenach rozwojowych – rzemiosło i usługi, realizacji zabudowy produkcyjno –
magazynowej i obiektów handlowych pow. 400m², umożliwienia zmiany w planie „Nad Rospudą” z 2012
r. orz w planie z 2002 r., tj. w dwóch planach, które są wymienione w art. 2 przedstawionego Państwu
projektu uchwały. Wiąże się to z postulatami osób prywatnych, które widzą potrzebę zmian na ich terenie
w obowiązujących planach oraz również jest to interes Gminy dotyczący terenów przy ul. Raczkowskiej
i zmian komunikacyjnych, tj. przebiegu dróg. Opracowana została kwestia budowy elektrowni wiatrowych
na terenie Gminy Raczki, o czym Pan Wójt zapewne przedstawi. Jak wiecie państwo w miejscowościach
Bakaniuk i Franciszkowo mają powstać wiatraki, których to realizacja jest oprotestowywana prze
okolicznych mieszkańców wymienionych wsi oraz sąsiedniej wsi Józefowo. Proszę o pozytywne przyjecie
przedłożonej uchwały.
Wójt Gminy Raczki Andrzej Szymulewski – Szanowni Państwo, razem ze swoimi współpracownikami
i po zasięgnięciu opinii poszczególnych radnych, jak powinna wyglądać miejscowość Raczki i okolice.
Doszliśmy do takiego wniosku, że widzę to, jako zabudowę jednorodzinną w kierunku Małe Raczki,
Ludwinowo, Wierciochy, a na terenach za stadionem przy obwodnicy, tj. obejmujący obszar Szkocji
i Moczydeł, nie wiem czy jeszcze za tej kadencji, będziemy robić strefę inwestycyjną. Proszę zdać sobie
taką sprawę, że Węzeł Raczki już teraz jest dość ważnym punktem komunikacyjnym, który po dalszej
budowie tej obwodnicy zwiększy swoje znaczenie i warto wykorzystać te przyległe tereny do tego węzła.
Wiem, że my, jako Gmina na tym nie zarobimy, ale stwórzmy taka szansę dla naszych mieszkańców. Jeżeli
pojawią się jacyś inwestorzy, którzy zdecydują się na rozwinięcie swej działalności na tych terenach, to
również przyniesie możliwość pozyskania nowych miejsc pracy dla naszych mieszkańców. Po drugie,
jeżeli wskażemy w studium te tereny, jako teren inwestycyjny, to nasi rolnicy mający tam swe pola będą
mogli sprzedając ziemię zarobić poważne pieniądze.
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Kolejna istotna sprawa dotyczy budowy wiatraków w naszej Gminie. Uważam, że nie powinniśmy
pozwolić na szpecenie naszego krajobrazu poprzez wiatraki. Są już wprawdzie plany na postawienie trzech
elektrowni wiatrowych w Bakaniuku i Franciszkowie. Inwestycja ta jest oprotestowywana przez
okolicznych mieszkańców, co pozwala nam wyciągnąć wnioski, że powstanie kolejnych takich elektrowni
mogą napotkać na podobny sprzeciw mieszkańców. Dlatego uważam, że powinniśmy iść w kierunku
odnawialnych źródeł energii, tj. powstawania farm fotowoltaicznych, które są mniej uciążliwe
w użytkowaniu tak, jak wiatraki. Mamy już obwodnicę, mają w jej okolicach powstać trzy wiatraki i jak
już wiemy ten szum z obwodnicy jest uciążliwy dla pobliskich mieszkańców, a jeszcze jak dojdą te
wiatraki, to na przemian będzie słyszalny szum jadących pojazdów, to szum skrzydeł wiatraków. Nikt na
dzień dzisiejszy nie może zająć stanowiska, czy ten hałas jest szkodliwy. Farmy fotowoltaiczne powstają
poprzez instalację paneli słonecznych na pewnym obszarze terenu i jeżeli, któryś z rolników zdecyduje się
na wydzierżawienie ziemi na tego typu działalność gospodarczą, to uzyska czynsz dzierżawny od
inwestora. My, jako Gmina musimy stworzyć ku temu warunki i musimy opracować program dotyczący
odnawialnych źródeł energii, który pozwoliłby na umożliwienie mieszkańcom realizację tego typu farm.
Radny Tomasz Gaździński – Mam taki wniosek, jeśli chodzi o rozbudowę jednorodzinną na terenie od
Małych Raczek do Bolest. Tam wypadło by postarać się o wykup działki z dostępem do jeziora na
potrzeby plaży ogólnodostępnej wszystkim mieszkańcom, ponieważ po tamtej stronie jeziora są tylko
prywatne działki.
Sołtys Józef Ordowski – Skoro wiatraków ma nie być i wszystko jest przeciwne wiatrakom, to, dlaczego
my jesteśmy obciążeni podatkiem inwestycyjnym od działek przeznaczonych pod wiatraki?
Odpowiedź została udzielona w pkt 16 porządku obrad.
Radny Wojciech Żukowski – Jeżeli będzie opracowywany projekt planu miejscowego zagospodarowania
lub studium, czy można byłoby powiadamiać o tym mieszkańców dotyczących obszarów w sposób
zwyczajowo przyjęty, tj. poprzez wysłanie takiego zawiadomienia do sołtysów, aby wysłali go w formie
cechu? Uważam, że należałoby przyjąć taka formę powiadamiania o przystąpieniu do opracowywania
jakiegoś planu, bo nie wszyscy mieszkańcy w tym czasie korzystają z Internetu lub bywają w Urzędzie
Gminy.
Wójt Gminy Raczki Andrzej Szymulewski – Oczywiście uwaga słuszna i jak dojdzie do opracowywania
jakiegoś z takich planów, to skorzystamy również z tego sposobu powiadamiania mieszkańców.
Niektórzy mieszkańcy zgłaszali potrzebę scalania gruntów. Skontaktuję się w tej sprawie ze Starostą, bo
już z takim wnioskiem wystąpiła do mnie jedna z wsi i jeżeli jest taka potrzeba, to proszę o tym mnie
poinformować. Istnieje ogólnopolski program dotyczący scalania gruntów i jeżeli byłoby duże tym
tematem zainteresowanie, to byśmy przystąpili do takiego programu.
Radny Wojciech Żukowski – Tutaj Pan Wójt źle to zinterpretował, bo chodzi o scalanie działek, ponieważ
niektórzy rolnicy użytkują jeden kawałek pola, który składa się z czterech działek i teraz do dopłat muszą
pisać wszystkie numery działek oddzielnie.
Radny Grzegorz Wiszowaty – Problem polega na tym, że ustawa o scalaniu gruntów ma na celu poprawę
kształtu gospodarstw nie działek i rozumiem, że działkę można połączyć bądź ewentualnie scalić.
Natomiast ten problem dotyczy poprawy struktury obszarowej i to jest zupełnie inny problem.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej i Budżetu Piotr Słowikowski – Opinia Komisji
Oświaty, Pomocy Społecznej i Budżetu jest pozytywna.
Przewodniczący Komisji Infrastruktury Wiejskiej, Ochrony Środowiska Rolnictwa i Turystyki Jarosław
Szyłak – Opinia Komisji Infrastruktury Wiejskiej, Ochrony Środowiska Rolnictwa i Turystyki jest
pozytywna.
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig – Poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W głosowaniu wzięło udział 15 radnych.
Wynik głosowania:
- „za” – 15
- „przeciw” – 8

- „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 VII/44/15.
Pkt 8. Uchwała w sprawie wyboru ławników na okres kadencji 2016-2019.
Kandydatki na ławnika przedstawiły się i zaprezentowały Radzie Gminy swoje kandydatury.
Przewodniczący Komisji opiniującej kandydatów na ławników Mirosław Sewastynowicz – Odczytał
opinię Zespołu opiniującego kandydatów na ławników z dnia 31 lipca 2015 r. na temat kandydatów na
ławników, w szczególności spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie.
Załącznik Nr 3. - Protokół z posiedzenia Zespołu opiniującego kandydatów na ławników
do Sądu Rejonowego w Suwałkach.
Załącznik Nr 4. – Opinia Zespołu opiniującego kandydatów na ławników z dnia 31 lipca 2015 r.
na temat kandydatów na ławników na okres kadencji 2016-2019.
Przewodniczący Rady Lech Ludwig – Przedstawił zasady przeprowadzenia wyboru ławników, który
przeprowadza się w drodze tajnego głosowania.
Radny Wojciech Żukowski – Bardzo się cieszę, jako mieszkaniec wsi Małe Raczki, że z mojej
miejscowości nadal będzie dwóch ławników. Sam nim byłem prze 12 lat i uważam, że następczynie są
godne pełnienia tej funkcji.
Przewodniczący Rady Lech Ludwig – Proszę o zgłaszanie kandydatów na członków komisji skrutacyjnej,
która przeprowadzi głosowanie.
Radni zgłosili do komisji skrutacyjnej następujących kandydatów:
1. Jarosław Szyłak – wyraził zgodę,
2. Romuald Kwiatkowski – wyraził zgodę,
3. Antoni Sutuła – wyraził zgodę.
Rada Gminy jednogłośnie 15 „za” powołała komisje skrutacyjną.
Ogłoszono 10 minutową przerwę.
Po przerwie.
Po ukonstytuowaniu się skład komisji skrutacyjnej jest następujący:
1. Jarosław Szyłak – przewodniczący
2. Antoni Sutuła – członek
3. Romuald Kwiatkowski – członek.
Komisja skrutacyjna przeprowadziła głosowanie.
Przewodniczący Komisji skrutacyjnej Jarosław Szyłak przedstawił wynik głosowania.
Załącznik Nr 5. – Protokół Komisji Skrutacyjnej.
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig – Odczytał projekt uchwały i poddał 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 VII/45/15.
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Pkt 9. Uchwała w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy na 2016 rok Gminy Raczki
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego.
Pracownik UG Bogusław Konieczny – Szanowni Państwo na podstawie art. 5a ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Rada Gminy przyjmuje roczny
program współpracy Gminy Raczki z organizacjami pozarządowymi. Na podstawie tego programu
zorganizowany zostanie przetarg na wyłonienie organizacji pozarządowej, z którą Gmina Raczki zawrze
umowę. Na terenie naszej gminy organizacjami spełniającymi kryteria ustawowe są: KS „Polonia”,
wszystkie jednostki OSP i Stowarzyszenie „Edukator”. Klub Sportowy „Polonia” nie tylko prowadzi piłkę
nożną, ale również prowadzi sekcję piłki ręcznej i siatkowej dziewcząt.
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 7. – Uchwała Nr VII/46/15.
Pkt 10. Uchwała w sprawie realizacji w 2016 r. zadania inwestycyjnego w Gminie Raczki.
Skarbnik Gminy Agnieszka Grzędzińska – W związku z kompletowaniem dokumentacji do złożenia
wniosku do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego o dofinansowanie realizacji w 2016 r. jednego zadania
inwestycyjnego niezbędne jest podjęcie niniejszej uchwały intencyjnej o ujęcie tego zadania w wykazie
zadań inwestycyjnych na kolejny rok budżetowy. Chodzi tu o realizację zadania inwestycyjnego pn.:
„Przebudowa dróg gminnych wraz z przebudową zjazdów i przepustów oraz budową nowych przepustów
w Gminie Raczki w celu poprawy funkcjonalności spójności z drogami wojewódzkimi, powiatowymi
i drogami wewnętrznymi przy drodze ekspresowej S61 i drogi krajowej nr 8 - Etap I Rudniki-Kurianki
Pierwsze i Rudniki-Stoki” Na realizację zadania przeznaczona zostanie kwota 1.779.154 zł w budżecie
Gminy Raczki na rok 2016, z tego 890.154 zł wkład własny gminy oraz 889.000 zł środki pochodzące
z dotacji celowej z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2020.
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 8. – Uchwała Nr VII/47/15.
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Pkt 11. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 20152019.
Skarbnik Gminy Agnieszka Grzędzińska – Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Raczki na lata 2015 -2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015 - 2020
w następującym zakresie:
- w prognozie 2015 r. urealniono wielkości dochodów budżetowych na kwotę - 22.451.503,41 zł
i wydatków budżetowych na kwotę - 23.825.739,41 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 - 229.173 zł, co spowodowało zmianę planu przychodów budżetu na
2015 r. na kwotę - 2.590.809 zł,
- zmieniono kwotę planowanego deficytu budżetu na rok 2015 na kwotę - 1.374.231 zł i ma on być pokryty
przychodami pochodzącymi z zaciągniętej pożyczki - 485.460 zł i wolnych środków - 888.771 zł,
- w prognozie na lata 2016-2020 skorygowano wartości rozchodów i kwoty długu w związku ze
zmniejszeniem zaciąganego w roku bieżącym kredytu, a zwiększeniem planu przychodów na rok 2016
dotyczącego kredytu długoterminowego w kwocie - 1.660.000 zł, który jest planowany do zaciągnięcia dla
zrównoważenia budżetu. W związku z powyższym zmniejszono środki na wydatki budżetowe w w/w
okresie.
W załączniku dotyczącym przedsięwzięć realizowanych w latach 2015 - 2018 urealniono kwoty
przedsięwzięć przypadających do realizacji w tych latach. Limit zobowiązań w tym okresie wynosi 6.599.387 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” – 14
- „przeciw” – - „wstrzymującymi” – 1
Stwierdzam, że w głosowaniu wzięło udział 15 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, od
głosu wstrzymał się 1 radny.
W związku z tym stwierdzam, że uchwała została przyjęta 14 głosami „za”.
Załącznik Nr 9. – Uchwała Nr VII/48/15.
Pkt 12. Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.
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 następującym zakresie:
a) zwiększenie dochodów własnych o kwotę - 67.437 zł,
b) zmniejszenie dochodów własnych o kwotę - 218.438 zł w związku z niewykonaniem planu dochodów
w zakresie opłaty eksploatacyjnej,
2) w planie wydatków budżetu gminy w następującym zakresie:
a) zmniejszenie wydatków własnych o kwotę - 321.896 zł,
b) zwiększenie wydatków własnych o kwotę - 87.584 zł m.in. na wydatki dotyczące bieżącego utrzymania
dróg, zwiększenia dotacji dla Stowarzyszenia Edukator, opłaty za pobyt dzieci w placówkach oświatowych
prowadzonych przez inne jst, wydatki związane z urządzeniem terenów zielonych w Raczkach, zakupem
materiałów i usług, itp.,
3) urealniono plan wydatków na zadania inwestycyjne planowane do realizacji w roku bieżącym,
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4) urealniono plan przychodów budżetu gminy na rok bieżący,
5) urealniono plan dotacji udzielanych w 2015 r. z budżetu gminy jednostkom nie należącym do sektora
finansów publicznych.
Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:
1. Dochody budżetu gminy ogółem - 22.451.503,41 zł, w tym:
1) dochody bieżące - 18.174.089,41 zł;
2) dochody majątkowe - 4.277.414,00 zł.
2. Wydatki budżetu gminy ogółem - 23.825.739,41 zł, w tym:
1) wydatki bieżące - 15.618.694,41 zł;
2) wydatki majątkowe - 8.207.045,00 zł.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej i Budżetu Piotr Słowikowski – Komisja Oświaty,
Pomocy Społecznej i Budżetu pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Komisji Infrastruktury Wiejskiej, Ochrony Środowiska Rolnictwa i Turystyki Jarosław
Szyłak – Opinia Komisji jest pozytywna.
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig – Poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W głosowaniu wzięło udział 15 radnych.
Wynik głosowania:
- „za” – 14
- „przeciw” – 1
- „wstrzymującymi” – Stwierdzam, że w głosowaniu wzięło udział 15 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych,
przeciwko przyjęciu uchwały głosował 1 radny.
W związku z tym stwierdzam, że uchwała została przyjęta 14 głosami „za”.
Załącznik Nr 10. – Uchwała Nr VII/49/15.
Pkt 13. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Raczki za pierwsze półrocze 2015 roku,
informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury
i informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym z przebiegu realizacji
przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.
Skarbnik Gminy Agnieszka Grzędzińska – Pan Wójt wypełniając postanowienia art. 266 ust. 3 ustawy
o finansach publicznych wydał Zarządzenie Nr 82/15 z dnia 20 sierpnia 2015 r., w którym zostały
sporządzone informacje o przebiegu wykonania budżetu jednostki za pierwsze półrocze 2015 r., informację
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym z przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz
informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury. Wszystkie
informacje były sporządzone w takiej szczegółowości, jak jest sporządzany budżet. Niniejsze Zarządzenie
zostało przekazane Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej z zachowaniem terminu określonego
w przepisach ustawy.
Jeżeli chodzi o realizację dochodów przedstawia się ona następująco: dochody ogółem wykonano
w kwocie 11.564.318,62 zł, tj. 52,11 % w stosunku do planu, w tym:
- dochody bieżące – 10.520.133,74 zł, tj. 59,25 %,
- dochody majątkowe – 1.044.184,88 zł, tj. 23,54%.
Realizacja dochodów przedstawia się prawidłowo. Zestawienie dochodów nie wykazuje nieprawidłowości
ekonomicznych. Realizacja dochodów przedstawia się prawidłowo. Nie widzi się rażących odchyleń od
wykonania planu. Dochody majątkowe, w tym w ramach programów z udziałem środków europejskich
będą wykonane w II półroczu br., po rozliczeniu inwestycji i złożeniu wniosków o płatność.
Wykonanie wydatków ogółem wyniosło – 13.229.460,71 zł, tj. 53,91 % w stosunku do planu, w tym:
- wydatki bieżące – 7.847.762,27 zł, tj. 50,80 %,
- wydatki majątkowe – 5.381.698,44 zł, tj. 59,20 %.
Wykonanie planu wydatków nie wykazuje nieprawidłowości. Zadania są wykonywane przez pracowników
zgodnie z założonymi harmonogramami.
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Radny Jan Olszewski – Jakie jest zadłużenie gminy na dzień dzisiejszy?
Skarbnik Gminy Agnieszka Grzędzińska – Mamy zadłużenie gminy, które ma stanowić na koniec roku
kwotę 5.344 tys. zł.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Grzegorz Wiszowaty – Komisja Rewizyjna zapoznała się
z przesłanymi materiałami dotyczącymi przebiegu wykonania budżetu Gminy Raczki za pierwsze półrocze
2015 roku, przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz o informacji
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym z przebiegu realizacji przedsięwzięć,
o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Komisja nie wniosła uwag
i zaakceptowała powyższą informację pozytywnie.
Załącznik Nr 11. – Zarządzenie Nr 82/15.
Pkt 14. Przedstawienie założeń do projektu budżetu i kierunków polityki społeczno – gospodarczej
na 2016 rok.
Wójt Gminy Raczki Andrzej Szymulewski – Proszę Państwa w przyszłym roku planujemy realizację
następujących zadań:
1) przebudowa dróg gminnych wraz z przebudową zjazdów i przepustów oraz budową nowych przepustów
w gminie Raczki w celu poprawy funkcjonalności i spójności z drogami wojewódzkimi, powiatowymi
i drogami wewnętrznymi przy drodze ekspresowej S61 i drogi krajowej nr 8 – Etap I „Rudniki-Kurianki
Pierwsze i Rudniki-Stoki o wartości zadania 1.850.290 zł. Będziemy składać wniosek o pozyskanie
środków z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2020;
2) termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Sali sportowej zlokalizowanej na
działkach nr ewid. 936/1 i 937/1 przy ul. Sportowej 1 w Raczkach - II etap o wartości zadania 1.205.000 zł;
3) termomodernizacja budynku po byłym posterunku policji w Raczkach o wartości zadania 60.000 zł;
4) w ramach Programu przebudowy ulic w Raczkach - Etap I - wykonanie dokumentacji na przebudowę
ulic Ks. Kaczorowskiego, Ks. Balukiewicza i Górskiego w Raczkach o wartości zadania 35.000 zł;
5) w ramach Programu przebudowy dróg gminnych na lata 2016-2018 - wykonanie dokumentacji
projektowych o wartości zadania 100.000 zł;
6) rozbudowa obiektów SUW w Raczkach - budowa studni głębinowej o wartości zadania 375.000 zł.
Planowane jest pozyskanie środków z zewnątrz w ramach PROW na lata 2014-2020;
7) dofinansowanie zadań związanych z powiatową infrastrukturą drogową w ramach pomocy finansowej
w wysokości 100.000 zł;
8) dofinansowanie zadań związanych z wojewódzką infrastrukturą drogową w ramach pomocy finansowej
w wysokości 200.000 zł;
9) zakup budynku Raczkowskiego Domu Regionalnego, którego stan prawny należałoby uregulować.
trwają już negocjacje z właścicielami tego budynku.
W przyszłym roku planuję likwidację BOS i te zadania dotycz. Chodzi mi o właściwe zarządzanie
zadaniami dotyczącymi spraw oświatowych oraz spraw pośrednich, np. dotyczących dowożenia.
Radny Tomasz Gaździński – Odnośnie przebudowy na suwie, która będzie kosztowała ok. 350 tys. zł i to
powinno znacznie poprawić ilość wody, która będzie dostępna w czasie suszy, a jeżeli chodzi o gruntowne
rozwiązanie problemu z dostarczaniem wody, to potrzeba na to ok. rzędu 2-3 mln zł. Uważam, że warto
zacząć od samej budowy nowej studni, aby zapewnić bezpieczeństwo jej dostarczania.
Odnośnie planowanej likwidacji BOS i powołania Zespołu Szkół uważam, że przyniesie to wymierne
korzyści, niekoniecznie finansowe.
Wójt Gminy Raczki Andrzej Szymulewski – Powołanie Zespołu szkół pozwoli na uporządkowanie
i właściwe zarządzanie. Bywa tak, że brakuje wspólnej odpowiedzialności obecnie dwóch gospodarzy
szkół chociażby za ogrodzenie, skoszenie pewnych odcinków trawnika, itp.
Radny Wojciech Żukowski – Wrócę do sprawy dotyczącej sieci wodociągowej i stacji uzdatniania wody.
Otóż, pobieżnie policzyłem, że od 2010 do 2014 r. na infrastrukturę wodociągową zostało wydane 2,5 mln
zł. Z tego, co pamiętam, padały zapewnienia, że jeżeli te planowane inwestycje zostaną wykonane, to nie
będzie przez lata problemu z wodą. Jednakże nadal w gminie mamy problem z wodą. Jeżeli tak nadal
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będziemy podejmować nietrafione inwestycje, to nie będziemy przez lata mieli środków na remonty dróg,
które są w fatalnym stanie.
Radny Witold Wysocki – Można dyskutować na temat priorytetu, czy woda ważniejsza, czy drogi.
Możecie się Państwo o tym przekonać, tj. przyjechać latem do naszych miejscowości i zobaczyć, jak
rzeczywiście problem wygląda. Od godz. 16.00 do 22-23.00 nie mamy wody latem. To dla nas problem
drogi będzie mniej istotny, niż pozyskanie wody.
Radny Wojciech Żukowski – Nie powiedziałem, że problem wody jest mniej ważny. Jest bardzo ważny,
tylko w odniesieniu o to jak zostały wydane w ubiegłych latach środki finansowe na rozwiązanie tego typu
problemu a on ciągle istnieje. Ten problem jest od 2010 r. chociaż zostało wydane 2,5 mln zł na
modernizację sieci i żadnej poprawy nie ma.
Wójt Gminy Raczki Andrzej Szymulewski – Budowa studni jest niezbędna dla zapewnienia
bezpieczeństwa dostarczenia wody dla całej Gminy Raczki i uważam, że jest to kwestia bezdyskusyjna.
Zlecę Panu Wądołowskiemu, aby opisał przebieg linii wodociągowej z rzeczywistymi przekrojami rur oraz
oznaczenie hydrantów.
Radny Jarosław Szyłak – Rurociągi w naszych miejscowościach były kładzione z zamiarem
doprowadzenia wody ze strony Augustowa o dużych przekrojach z zwężkami w stronę odbiorcy. Po
podłączeniu naszych wsi od strony Raczek, tj. od strony najmniejszego przekroju powstał problem
z ciśnieniem wody i aby rozwiązać ten problem należałoby przebudować linię wodociągową i usunąć
zwężki.
Wójt Gminy Raczki Andrzej Szymulewski – Przed przystąpieniem do prac związanych z wodą powołamy
eksperta a później będziemy decydowali, co z tym dalej robić.
Załącznik Nr 12. – Zarządzenie Nr 84/15.
Pkt 15. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
Sekretarz Gminy Andrzej Czuper – Proszę Państwa, każda sesja jest na potrzeby sporządzenia protokołu
nagrywana na dyktafon. Jeżeli któryś z państwa radnych chciałby, to przegrać i nie widzę żadnych
przeciwwskazań, aby go udostępnić.
Wójt Gminy Raczki Andrzej Szymulewski – Odnośnie fatalnego stanu dróg. Faktycznie drogi wiosną były
robione, a latem już nie, ponieważ było na tego typu prace za sucho i ta zerwana nawierzchnia żwiru nie
wyrównałaby tych nierówności, po prostu nie zostałaby ujeżdżona. Nie ma tutaj winy pracownika, że nie
dba o drogi, tylko też wpływ na to miało suche lato. Jeżeli tylko spadnie deszcz, to rozpoczniemy prace na
drogach, aby poprawić ich nawierzchnię, czy to poprzez puszczenie równiarki, czy też dodatkowo poprzez
nawiezienie żwiru.
Padły wcześniej pytania dotyczące realizacji zadań z mego stanowiska między sesjami. Otóż, wskazana
w sprawozdaniu Wójta ilość przepracowanych godzin równiarką dotyczy okresu od 15 czerwca br. do dnia
bieżącego, ponieważ na poprzedniej sesji, ze względu na moją nieobecność nie były przedstawiane
zadania, jakie były wykonywane w ramach drogownictwa.
Odnośnie nawożenia pospółki, która miała miejsce w dniu 07.08.2015 r. na co mam przez pana również
podpisany protokół na drogę Małe Raczki – Bolesty w obrębie Ludwinowo.
Pracownik UG Antoni Karaś – Wierzcie mi, że też chciałbym, aby wszystkie nasze drogi były utwardzone
i bitumiczne. W związku z tym chciałbym, aby na ten cel Państwo Radni przeznaczyli większe środki
finansowe na budowę i przebudowę dróg. W zakresie swego stanowiska oprócz zadań inwestycyjnych
polegających na utwardzaniu dróg prowadzę też bieżące utrzymanie i współpracę z Zakładem
komunalnym, usługi przewozowe itp. W naszym Urzędzie dział inwestycji, który odpowiada za wszystkie
inwestycje, w tym i także inwestycje drogowe. Odnośnie fatalnego stanu dróg, już Pan Wójt powiedział, że
jeżeli nie ma długo opadów deszczu, to wszelkiego typu prace równiarką, czy poprzez nawiezienie tylko
pogorszą ich stan, niż poprawią. Muszą być ku temu odpowiednie warunki pogodowe. Znamy z Panem
Wójtem stan dróg, bo na bieżąco je monitorujemy.
Odnośnie usuwania zakrzaczeń na drogach, to w tym roku dysponujemy mniejszymi środkami
finansowymi z powodu obowiązku realizacji zadań drogowych wskazanych przez Sołectwa.
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W tych wnioskach sołeckich poszczególnych wsi określone zostały kwoty do dyspozycji na realizację
zadań związanych z nawiezieniem pospółki, jej rozprowadzeniem na konkretnej drodze i musimy to
wykonać.
Jeśli chodzi o odbiory nawiezionego na drogi żwiru, to mamy podpisane umowy, że płacimy do tony.
Każdy kurs jest zważony i na bieżąco informujemy o tym Sołtysów wsi gdzie jest on nawożony, na co
mam potwierdzenie w pospisywanych protokołach, np. ostatnio wożony był żwir na drogę Moczydły, o
czym Pani sołtys była wcześniej powiadomiona i po nawiezieniu został również przez nią taki protokół
podpisany na 105,15 tony żwiru o wartości 1681, 35 zł.
Sołtys Jolanta Kochańska – Miało być tak, że Sołtys podpisuje i sąsiad przy tej drodze.
Pracownik UG Antoni Karaś – Proszę Państwa, w takim układzie nie będę mógł prowadzić swoich zadań
tylko będę jeździł i ustalał terminy realizacji poszczególnych prac, bo trudno teraz jest Państwa zastać
w domach, a co również w tym czasie zastać i sąsiada. Uważam, że Sołtys jest najlepszym reprezentantem
wsi.
Sołtys Jolanta Kochańska – Stąd padła propozycja, aby jedna osoba nieodpłatnie nadzorowała i pomogła
przy rozliczaniu nawiezionego żwiru.
Pracownik UG Antoni Karaś – Jeżeli będzie taka decyzja podjęta przez Pana Wójta, to proszę bardzo.
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig – Już wcześniej zostało to ustalone, że odbiór żwiru podpisuje
Sołtys, pracownik z Urzędu Gminy lub podczas nieobecności radny z danego okręgu. Uważam, że to
wystarczy i nie róbmy zamieszania.
Pracownik UG Antoni Karaś – Odnośnie zakrzaczenia dróg, to na drogach naszych, tj. we Wronowie,
Planta – Witówka w okresie jesiennym przystąpimy do wycinki tych zakrzaczeń poprzez zlecenie dla firmy
z zewnątrz, ponieważ nasi pracownicy gospodarczy nie mają stosownych uprawnień. Zarząd Dróg
Powiatowych nie ma środków na ten cel a pamiętajmy, że nie tylko Gmina Raczki podlega pod ich zarząd.
Radny Wojciech Żukowski – Nie wiem, kogo mam pochwalić, za wykonanie odcinka drogi powiatowej od
asfaltu do Małych Raczek w kierunku mostu?
Pracownik UG Antoni Karaś – W ramach dobrej współpracy z Powiatem został wykonany ten odcinek
drogi.
Wójt Gminy Raczki Andrzej Szymulewski – W tym miejscu ostatecznie ustalmy, kto ma dokonywać
odbioru żwiru, aby więcej nie było pretensji, że ktoś czegoś nie dopatrzył. Uważam, że jeżeli będzie
przywożony żwir do danej wsi, to przy tym odbiorze ma być sołtys, ewentualnie jak go nie ma to radny,
czy również czynnik społeczny. Również Państwa proszę i informowanie nas o swoich drogach. Może być
to czynione telefonicznie i podczas takich rozmów, my jesteśmy w stanie m.in. określić termin wykonania
tych prac lub wyjaśnienia przyczyn ich niewykonania, a nie czekać z tym do czasu sesji. Ustalmy normalne
zasady współpracy.
Radni oraz Sołtysi obecni na sali obrad zdecydowali, że przy odbiorze żwiru w danej wsi ma być obecny
pracownik Urzędu Gminy, Sołtys tejże wsi lub ewentualnie radny.
Radny Leszek Staniszewski – Chciałbym zwrócić się z pytaniem do Pana Sewastynowicza, dlaczego
przedstawia mnie, jako jakiegoś kryminalistę i skąd ma Pan takie wiadomości. Było takie pismo, że Pan
nie widział, nie słyszał a na mnie podpisał się. Czy ja jestem skazany? W tym momencie walczę o swoje
dobre imię, bo nie życzę sobie, aby mnie oczerniano.
Wiceprzewodniczący Rady Mirosław Sewastynowicz - Słucha Pan, Panie Staniszewski, ja jeszcze raz
powtarzam, chce Pan porozmawiać o tym, ale nie na tym forum. Pan wystąpił do Starostwa Powiatowego
ze skargą na Koło Łowieckie „Ryś” i Starostwo przysłało do Prezesa, w trybie rozpatrzenia złożonej przez
Pana skargi. Prezes ustosunkował się, jako strona wobec powyższej skargi przesyłając wszelkie informacje
obrazujące współpracę Pana z Kołem Łowieckim. W Starostwie jest takie pismo, że Pan został ukarany za
nietykalność cielesną i miał Pan ten wyrok. Są też notatki służbowe z Policji w tym kole i na tej podstawie
to twierdzę. Nie powiedziałem, że jest Pan jakimś kryminalistą.
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Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig – Słuchajcie Państwo myślę, że jedna i druga strona powinna
sobie rękę podać i załatwmy ten temat. Jesteśmy wśród społeczeństwa i jesteśmy przedstawicielami
i wobec czego jeden z drugim nie powinien takich rzeczy mówić na tym forum publicznym. Boleję nad
tym, że tak się stało, proszę o stonowanie sprawy oraz o jej wyjaśnienie i proszę podać sobie rękę. W
związku z powyższym współpraca dla dobra społeczeństwa gminy między nami jest niezbędna.
Radny Wojciech Żukowski - Pragnę zabrać głos w sprawie komunikacji. Myślę, że z Panem Antonim
Karasiem ostatnio nieźle się współpracuje z uwagi na fakt, że zostało wszystko wykonane. Jeśli jest praca
na terenie mojego okręgu zostaję telefonicznie zawiadomiony od Pana Antoniego i widzę, że to zadanie
zostaje wykonane. Nie mówię, że jest to wykonane w 100%, ale wiem, kiedy i o jakiej godzinie.
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig – Dieta radnego może być wypłacana po złożeniu takiej
deklaracji i podaniu numeru konta do Urzędu Gminy.
Wójt Gminy Raczki Andrzej Szymulewski – Problem mieszkanki ze Wronowa nie został rozwiązany,
ponieważ nie mieliśmy zgody właściciela na jej doprowadzenie. Więc, zastosowane było tymczasowe
rozwiązanie poprzez dowożenie wody do studni przez Zakład. Z posiadanych informacji wiem, że jest już
na to zgoda i najdalej w przyszłym tygodniu zostanie ona podłączona.
Odnośnie palącego się nocą światła, to taka sytuacja ma miejsce często po wyładowaniach
atmosferycznych, które przestawiają nasze urządzenia. Wobec powyższego mamy do Państwa prośbę,
abyście o takich sytuacjach na bieżąco informowali, a my będziemy mogli szybko właściwie ustawić.
Stwierdzić muszę, że inwestycja jest bardzo trafiona, ponieważ już są zauważalne oszczędności rzędu do
30 %.
Odnośnie powstrzymania transportu drzewa w kierunku Witówki, to zwróci się w tej sprawie ustawienia
znaku do Starostwa Pan Antoni. Trudno powiedzieć, czy to coś pomoże.
Dostaliśmy pismo z GDDKiA, że deklarują, iż do końca października br. wystąpią z pozwoleniem na
budowę łącznika i przewidywane rozpoczęcie robót jest na miesiąc lipiec – sierpień 2016 r.
Odnośnie przejazdu autobusu szkolnego przez Małe Raczki, to jeszcze nie rozmawiałem z Panem
Bartoszewiczem i na dzień dzisiejszy nie jestem w stanie na to pytanie odpowiedzieć. Zakładam, że
prawdopodobnie autobus będzie chodził od 1 stycznia przyszłego roku.
Pkt 16. Odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski sołtysów.
Wójt Gminy Raczki Andrzej Szymulewski – Odnośnie placu zabaw w Kuriankach Pierwszych. Dyrektor
SP Artur Łuniewski poinformował, że sprzęt potrzebny na ten plac zabaw zostanie zakupiony do końca
października br. i będzie przechowywany do wiosny, ponieważ nie ma sensu ich już wystawiać na zimę.
Pracownik UG Bogusław Konieczny - Odnośnie wycinki drzew, a mianowicie modrzewi, wierzb
i krzewów. Dyrektor wystąpił z wnioskiem o usunięcie drzew. Jak wiadomo właściciel musi wystąpić o tą
wycinkę. Motywacja była taka, że ma powstać w tym miejscu plac zabaw. Niestety wyszło, że pod tego
typu zadanie nie ma możliwości nieodpłatnego sposobu wycinki tych drzew. W związku z tym naliczona
opłata za wycinkę tych drzew w wysokości 87.344,00 zł. Tyle niestety to kosztuje. Inna sytuacja jest taka,
jeżeli takie drzewa zagrażają bezpieczeństwu, to wtedy nie nalicza się opłat.
Wystąpiłem z wnioskiem, że zagrażają w rosnące drzewa i w tym czasie była mała kolizja aut, więc po
wizji lokalnej otrzymaliśmy to zezwolenie. Powiat przedłużył wydanie decyzji zgodnie z KPA
wyznaczając termin 30 dni. Dostaliśmy decyzję w dniu 31 sierpnia br., że możemy to wyciąć, oczywiście
bez pobierania opłat. Wskazano termin od 16 października do końca lutego, dlatego, że w tym czasie nie
mnożą się ptaki. Dalsze procedury polegają na tym, że mamy ustalić, kto zajmie się wycinką czy Gmina,
czy Dyrektor. Ta sytuacja wiąże się z kosztami. Najlepiej by było, żeby pochodziły z pieniędzy sołeckich,
ponieważ w ramach tego funduszu będzie to zadanie zrealizowane. Koszt wycinki 1 cm drzewa kosztuje
139 zł obwodu, co łatwo jest obliczyć, bo 1 m wyciętego drzewa to koszt 13.900 zł. Jesteśmy obszarem,
gdzie 45% powierzchni gminy, to obszar chroniony, tj. tereny wchodzą w skład Obszaru Chronionego
Doliny Rospudy oraz Obszaru Natura 2000.
Przesłałem do Sołtysów o poinformowanie rolników o odpowiednim utrzymaniu porządku przy swojej
posesji, czy też polu, tj. zapobieganiu rośnięciu krzewów przy drogach. Ale najważniejszą rzeczą o
odpowiedniej dbałości o czystość dróg podczas wykonywania prac polowych. Często widzimy, że np. czy
to przy orce, czy przy kopaniu ziemniaków lub przy wywozie obornika drogi są zanieczyszczone.
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Pamiętajmy, że to na rolniku wykonującym prace polowe w pobliżu drogi spoczywa obowiązek
uprzątnięcia sprzątać po sobie zanieczyszczeń albo starać się wcale na nie wyjeżdżać. Za to można
otrzymać mandat w wysokości 5 tys. zł.
Sołtys Jolanta Kochańska - Zgłosiłam do Urzędu Gminy Raczki, że są pozostałości po budowie
obwodnicy. Jeśli chodzi o Budimex, w ciągu 30 dni zrobili nam wjazdy, które były pominięte i zrobiono
nam odpływy. Jeżeli chodzi o Gminę Raczki, to mija już 3 miesiące i nadal czekam na realizację, a
przecież drogi miały być zrobione, zaraz po wykonaniu obwodnicy. Protokół był podpisany. A wjazd na
zieloną dróżkę ma 30 m i dalej ma 30 m, więc pytam, po co Pan wczoraj pukał do mych drzwi, bo Pan
doskonale wie o tym wjeździe?
Pracownik UG Antoni Karaś – Pani Kochańska wystąpiła Pani z pismem do Pana Wójta w sprawie
przywrócenia wjazdu na zieloną dróżkę. W związku z powyższym pismem byłem u Pani, bo zostały
przeprowadzone prace geodezyjne polegające na wytyczeniu granic i pojechaliśmy na wizję lokalną. Były
postawione zarzuty, że droga przebiega niezgodnie z ewidencją i po gruncie Państwa Kochańskich.
Geodeta wytyczył punkty i okazało się, że ta droga, bardziej przebiega po gruncie Pana Bubrowskiego, a
grunty Państwa Kochańskich nie są w żaden sposób zajęte. Wiem, że w tym miejscu Państwo macie
koncesję na wydobycie żwiru, a ten grunt jest przeznaczony na wydobycie żwiru. Przebieg tej drogi i ten
wjazd w żaden sposób nie koliduje z Państwa gruntem.
Odnośnie wykonania drogi, to nie mamy środków finansowych na ten cel. Zostanie ona naprawiona, jak
znajdą się na to pieniądze.
Sołtys Jolanta Kochańska – Przecież na poprawę tej drogi było podpisane porozumienie z firmą
„Budimex”.
Pracownik UG Antoni Karaś – Proszę Państwa porozumienie jest inne, o czym Pani doskonale wie bardziej
korzystniejsze dla mieszkańców tejże okolicy, tj. na wykonanie zniszczonego odcinka drogi Dowspuda Szkocja na długości bodajże 1.050 m polegającej na położeniu nakładki asfaltowej na tej drodze. Koszt
tego wynosił 150 tys. zł. Wiem, ile kosztowało nas takie same przedsięwzięcie na odcinku Kurianki Drugie
Kurianki Pierwsze, na tym też opieram swą kalkulację cenową.
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig – Już po raz kolejny ta sprawa jest na sesji poruszana, więc
wnoszę o to, aby Pan Wójt z pracownikiem UG oraz Pani Sołtys i Pan Radny ostatecznie miedzy sobą
załatwili tą sprawę, żeby już na kolejnej sesji nie wracać do tej sprawy.
Sołtys Piotr Bielecki - W Lipówce została zrobiona droga i tam przy przejeździe kolejowym został
pozostawiony odcinek i teraz tam można zawisnąć samochodem. Tam trzeba posypać przyczepę żwiru lub
ułożyć jakieś podkłady. Jeździmy tą drogą.
Pracownik UG Antoni Karaś – Nie robiliśmy tego odcinka z tego względu, że nie otrzymaliśmy
pozwolenia ze strony PKP na wykonanie tego odcinka. My, w rejonie pasa należącego do PKP nie
możemy wykonywać żadnych prac, chociażby z uwagi na to, iż zostają z tego tytułu nakładane z ich strony
kary.
Skarbnik Gminy Agnieszka Grzędzińska - Do księgowości podatkowych wpłynęło z ewidencji gruntów ze
Starostwa informacja, że część gruntów 3 mieszkańców naszej gminy zostały wyłączone z działalności
rolniczej i przekształcone na tereny przemysłowe, inne niż mieszkaniowe w związku z planowaną
inwestycją budowy wiatraków. Księgowość podatkowa na podstawie posiadanej ewidencji gruntów
zakwalifikowała właśnie te grunty do takiego sposobu opodatkowania. Ta sytuacja jest mniej korzystna dla
rolników. Grunty te zostały objęte inną ewidencją w myśl obowiązujących przepisów. To była decyzja
mieszkańców, że się zgodzili na prowadzenie inwestycji związanej z wiatrakami. Sprawa ciągle jest w
toku, a postępowanie ciągle trwa.
Wójt Gminy Raczki Andrzej Szymulewski – Spraw cały czas jest w toku rozpatrywania i nie wiem, jak ona
się zakończy. Część osób jest przeciwna budowie wiatraków, część osób jest za. Ja mówię o następnych
wiatrakach, nie o tych trzech. Wyście wyrazili zgodę, jedni się odwołują, gdzieś tam sprawy cię ciągną.
Może trwać rok lub dwa i może się okazać, że te wiatraki będą. Jeśli wyście wyrazili zgodę to ja na to nic
nie poradzę.
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Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig – Trzeba to sprostować w Starostwie w Ewidencji gruntów.
My, jako gmina nie jesteśmy stroną. Takie sprawy powinno się załatwiać ze Starostwem. Podatek jest
naliczany zgodnie z prawem. Niech Pan to wyjaśni między tym, z kim zawarł Pan umowę a między
Starostwem.
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig – Porządek sesji został wyczerpany. Informuję, że protokół
z dzisiejszej sesji sporządzony i wyłożony do publicznego wglądu na 3 dni przed terminem kolejnej sesji
w pokoju Nr 1 w Urzędzie Gminy Raczki.
Dziękuję radnym, pracownikom urzędu gminy, sołtysom za udział w obradach Rady.
„Zamykam VII Sesję Rady Gminy Raczki”.
Protokołowała
Danuta Karaś
Przewodniczący Rady
Lech Ludwig

18

