Protokół VI/15
z VI Sesji VII Kadencji Rady Gminy Raczki
odbytej w dniu 28 lipca 2015 r.
Obrady VI Sesji Rady Gminy rozpoczęły się o godz. 905 i trwały do godz. 1148.
Miejsce obrad Remiza OSP w Sidorach.
Radni obecni na sali obrad według załączonej listy obecności.
Ponadto obecni:
Wójt Gminy Raczki – Andrzej Szymulewski
Sekretarz Gminy – Andrzej Czuper
Skarbnik Gminy – Agnieszka Grzędzińska
Delegat PIR w Powiecie suwalskim – Andrzej Ostrowski
Delegat PIR w Powiecie suwalskim – Stanisław Słowikowski
Kierownik Referatu GKO – Romuald Dzienis
Kierownik ZGKiM – Mirosław Wądołowski
Mariusz Putra
Radosław Kosakowski
Sołtysi wsi wg załączonej listy obecności.
Pkt 1. Otwarcie sesji.
Sesję otworzył Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig:
„Otwieram VI Sesję Rady Gminy Raczki”.
Witam przybyłych na sesję Rady Gminy Raczki: Pana Andrzeja Ostrowskiego Delegata PIR w Powiecie
suwalskim, Stanisława Słowikowskiego Delegata PIR w Powiecie suwalskim, Pana Mariusza Putra, Pana
Radosława Kosakowskiego, 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 14 radnych, w związku z tym obrady Rady Gminy są prawomocne.
Pkt 2. Przyjęcie porządku obrad.
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig – Porządek obrad został przesłany w zawiadomieniu
o zwołaniu sesji. Czy są jakieś propozycje zmiany porządku obrad?
Ponieważ nie ma uwag, to wobec tego porządek jest następujący:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
4. Interpelacje i wnioski radnych.
5. Zapytania i wolne wnioski sołtysów.
6. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami.
7. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie własności nieruchomości w trybie art. 231
Kodeksu cywilnego.
8. Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części
obszaru gminy Raczki obejmującego tereny położone w obrębach miejscowości Raczki i Dowspuda.
9. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2015-2019.
10. Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.
11. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
12. Odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski sołtysów.
Porządek obrad został jednogłośnie przyjęty przez radnych.
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Pkt 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig – Informuję, że protokół z V 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: 13 głosami „za”, przy 1 „wstrzymującym się”.
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig – Proszę Państwa, w tym momencie chciałbym przejść do
miłej sprawy, tj. złożenia podziękowań za udział w pracach na rzecz tutejszego samorządu i wręczenia dla
Pana Mariusza Putra, który pełnił funkcję radnego ponad dwie kadencje pamiątkowej statuetki.
„W imieniu Samorządu Gminy Raczki pragnę Państwu złożyć serdeczne podziękowania za wieloletnią
współpracę mającą na celu dobro mieszkańców Gminy Raczki. Pozostając z wyrazami pamięci życzę wiele
zadowolenia płynącego z poczucia dobrze wypełnionej służby oraz spełnienia planów. Życzę szczęścia
w życiu osobistym oraz wszelkiej pomyślności.
Również pragnę złożyć podziękowania Panu Radosławowi Kosakowskiemu, który pełnił funkcję sołtysa
przez cztery kadencje i wręczyć pamiątkową statuetkę.
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig, Wójt Gminy Raczki Andrzej Szymulewski
i Wiceprzewodniczący Rady Mirosław Sewastynowicz złożyli podziękowania i wręczyli wyróżnionym
osobom pamiątkowe statuetki.
Pkt 4. Interpelacje i wnioski radnych.
Wójt Gminy Raczki Andrzej Szymulewski – Szanowni Radni, Państwo Sołtysi chciałbym zapoznać
Państwa z otrzymanymi informacjami dotyczącymi projektu aktu prawnego „Prawo Wodne” a mianowicie
w sprawie spółek wodnych. Związek Gmin Wiejskich RP wystosował apel do gmin i rad o podjecie
uchwał o odrzucenie pewnych zapisów projektu ustawy, które są bardzo niekorzystne dla samorządów
i uderzą w interesy gmin, zmuszając do realizacji kolejnych obowiązków, bez odpowiedniego wsparcia
finansowego. W uzasadnieniu stwierdzają, że: „Urządzenia melioracji wodnych szczegółowych nie leżą na
gruntach gminnych, lecz w większości na gruntach prywatnych właścicieli. Zadania z zakresu ewidencji
gruntów prowadzą powiaty. Z tego powodu proponuje się pozostawić nadzór nad spółkami wodnymi bez
zmian, a zadania melioracji szczegółowych spółkom wodnym, gdyż cieki wodne nie kończą się na
granicach gmin, lecz maja zasięg, co najmniej powiatowy. Ponadto ustawa nie odnosi się do kwestii
przekazania zadań marszałka województwa w zakresie ewidencji gruntów zmeliorowanych, ani urządzeń
melioracji wodnych szczegółowych, które są ujęte w zbiory danych przestrzennych objętych systemem
teleinformatycznym bazy danych infrastruktury informacji przestrzennej. Przekazanie tej bazy do
prowadzenia przez gminy skutkować będzie koniecznością zakupu odpowiedniej generacji sprzętu,
wykwalifikowanej kadry, oraz środków finansowych. Ustawa nie określa także skutków finansowych tych
wdrożeń. Ustawa przewiduje zmiany obszarów zagrożeń powodziowych a to w konsekwencji będzie
oznaczać również konieczność zmiany studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego, planów zagospodarowania przestrzennego, wygaszenia decyzji o warunkach zabudowy dla
terenów objętych ryzykiem powodziowym. Ustawa nie przewiduje także środków na wielomiliardowe
odszkodowania dla właścicieli nieruchomości, które sektor publiczny będzie zobowiązany wypłacić.
Biorąc pod uwagę powyższe argumenty apelujemy do Państwa Wójtów o przeanalizowanie projektu
ustawy i przedstawienie Radzie Gminy propozycji podjęcia w trybie pilnym uchwały i przesłanie jej do
przedstawicieli parlamentu i centralnych instytucji Państwa.”. Do powyższego pisma załączony został
przykładowy apel o następującej treści: „Rada Gminy Raczki apeluje do Państwa Posłów i Senatorów
Rzeczypospolitej Polskiej o odrzucenie zapisów projektu ustawy Prawo wodne dotyczących:
1. Przekazania gminom zadań z zakresu utrzymania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, jako
zadanie własne, oraz zadań z zakresu wykonywania i utrzymania rowów odwadniających tereny
zurbanizowane.
2. Ograniczania kompetencji gmin w sprawach planowania przestrzennego przekazując kompetencje
organom odpowiedzialnym za gospodarkę wodną.
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3. Przekazywania gminom zadań marszałka województwa w zakresie ewidencji gruntów zmeliorowanych
i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych ujętych w zbiory danych przestrzennych bez odpowiedniej
pomocy finansowej państwa.
4. Przekazywania gminom zadań z zakresu planowania przestrzennego dotyczących zagrożeń
powodziowych i ryzyka powodziowego bez uprzedniego oszacowania kosztów ich wdrożenia, jak też
zagwarantowania odszkodowań dla właścicieli nieruchomości.”.
Powyższa problematyka była poruszana na Zjeździe Związku Gmin Wiejskich i stwierdzić należy, że
problem jest ogromny, ponieważ jeżeli gminy przejmą ten obowiązek to należy zdać sonie sprawę, że
żadne pieniądze za tym nie popłyną. Jeżeli na to się zdecydujemy, to z budżetu gminy będziemy musieli
przeznaczyć ogromne pieniądze na utrzymanie zadań melioracyjnych. Mam do Państwa Radnych taki apel,
jeżeli uważacie, ze powinniśmy wystosować taki apel, to proszę o podjecie w dniu dzisiejszym uchwały.
Szereg zadań rząd zwala na barki gmin bez odpowiedniego wsparcia finansowego, tj. utrzymanie
bezdomnych zwierząt, utrzymania osób w domach opieki społecznej, a teraz dochodzi spółka wodna, itd.
Musimy się z tym liczyć, że jeżeli przejmiemy ten obowiązek, to będziemy mieli mniej środków na
realizację inwestycji i innych zadań gminnych. Prowadzenie spraw z zakresu melioracji wodnych wymaga
ponoszenia ogromnych kwot, których gminy nie mają, a w konsekwencji koszty uderzą w właścicieli
gruntów.
Radny Tomasz Gaździński – Tę problematykę znam w związku z tym, że od dłuższego czasu prowadzę
sprawy zakresu melioracji. Spółka funkcjonuje ze składek członków i w tej kwestii nie widzę zagrożenia
braku środków na prowadzenie spraw w tym zakresie. Jednakże obawiam się to, co Pan Wójt wspomniał,
że największym problemem dla gminy stanowić będą odszkodowania za ewentualne szkody, bo mogą to
być sumy bardzo wysokie. Samo prowadzenie zadań melioracyjnych lub ściągalność zalęgłości składek nie
stanowiłoby dla gminy dużego problemu. Jednakże generalnie uważam, że Rada Gminy powinna podjąć
ten apel o odrzucenie tychże zapisów projektu ustawy, gdyż w konsekwencji znacząco obciąży budżety
gmin.
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig – W związku z wnioskiem Pana Wójta o podjecie uchwały
w sprawie apelu do przedstawicieli parlamentu i centralnych instytucji Państwa wnoszę o zmianę
dzisiejszego porządku obrad, tj. po pkt 10 dzisiejszego porządku obrad rozpatrzyć w/w uchwałę.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wprowadzenie proponowanych zmian do porządku obrad.
Udział w głosowaniu wzięło 14 radnych. Za przyjęciem proponowanych zmian głosowało 14 radnych.
Proponowane zmiany do porządku obrad zostały przyjęte jednogłośnie.
Po wprowadzeniu zmian, porządek obrad jest następujący:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
4. Interpelacje i wnioski radnych.
5. Zapytania i wolne wnioski sołtysów.
6. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami.
7. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie własności nieruchomości w trybie art. 231
Kodeksu cywilnego.
8. Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części
obszaru gminy Raczki obejmującego tereny położone w obrębach miejscowości Raczki i Dowspuda.
9. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2015-2019.
10. Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.
11. Uchwała w sprawie apelu Rady Gminy Raczki do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałka
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Prezesa Rady
Ministrów.
12. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
13. Odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski sołtysów.
Radny Jarosław Szyłak – Mam zapytanie odnośnie realizowanej schetynówki przez Plantę – Korytki, a w
szczególności o odcinek koło posesji Pana Leszka Czupra. Znajduje się tam w pobliżu drogi staw, również
jest wysoki nasyp drogi. Wcześniej przed budową drogi rosły tam drzewa, które zostały wycięte przez
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właściciela. Jest to odcinek ok. 70 m z wysoką skarpą i stawem. Uważam, że należałoby w jakiś sposób
oznaczyć miejsce słupkami drogowymi lub ewentualnie ustawić barierkę zabezpieczającą.
Proszę o wykonanie i ustawienie nowej tablicy ogłoszeń dla wsi Wronowo, ponieważ dotychczasowa
tablica po budowie obwodnicy została zniszczona.
Radny Jan Olszewski – Odnośnie serwisu kolektorów słonecznych. Często zdarzają się spadki ciśnienia
układzie, wprawdzie usterka była usunięta, jednakże po nocy znów spadło ciśnienie do zera. Nie wiem czy
tak powinno być, czy to normalna praca urządzenia? Czy ten serwis nadąża z usuwaniem tych usterek, bo
docierają do mnie informacje, że są z tym problemy?
Wiceprzewodniczący Rady Stanisław Ostrowski – 22 lipca br. zorganizowany był rajd rowerowy dla
seniorów na plażę do Sidor. Seniorzy stwierdzili, że brakuje poręczy przy schodach 75 stopniowych
w kierunku jeziora oraz brak toalet WC. Tam dużo ludzi przebywa, a i inwestycja kosztowała też bardzo
dużo.
Radny Grzegorz Wiszowaty – Mam taką uwagę, że dobrze byłoby umieść tam na plaży w Sidorach tablicę
informującą o zasadach utrzymania porządku i zachowania się na tej plaży.
Radny Witold Wysocki – Odnośnie wodociągu Korytki, Ziółkowo, Wysokie. Od dłuższego czasu
borykamy się z niskim ciśnieniem wody w sieci, a jak przyjdzie upalny dzień to po kilka godzin dziennie
nie mamy wcale wody. Dalej nie da się tak żyć. Należałoby coś w końcu z tym zrobić i w przyszłym
budżecie zaplanować środki na rozwiązanie tego problemu.
Radny Romuald Kwiatkowski – Odnoście braku usuwania krzaków na drodze Raczki – Bakałarzewo.
Kilka tygodni temu miał miejsce z pozoru groźny wypadek, ale o mały włos a mogło być 5 osób zabitych.
Jedną z podstawowych przyczyn jest brak zupełnej widoczności drogi, szczególnie z dróg wyjazdowych.
Do tej pory służby powiatowe nic z tym nie zrobiły, a od tego czasu dochodziło do kilku podobnych
sytuacji, ale na szczęście kierowcy w porę zareagowali.
Radny Jarosław Szyłak – Wczoraj byłem u Sołtysa w Korytkach i rozmawialiśmy na temat wody. Jest
pewien plan i pewien pomysł, odnośnie tego, żeby powrócić do starego systemu, tj. żeby część wsi
odciążyć zasilaniem z Pruski. Tylko należy się dowiedzieć, czy Pruska ma zdolności z ciśnieniem wody
i czy ona zechce nasze gospodarstwa zasilać swoją wodą. Sołtys mówił, że ostatnio podczas upałów w
gospodarstwie nie miał wody od godziny 8.00 do godziny 15.00. Też należy wziąć pod uwagę, co mieli by
robić mieszkańcy gdyby pojawił się pożar w którymś z budynków lub w jego pobliżu. Nie mieliby, czym
go ugasić.
Wójt Gminy Raczki Andrzej Szymulewski – Istniejąca sieć wodociągowa w Gminie Raczki tworzy jedną
całość i jeżeli połączylibyśmy się do Pruski, to musielibyśmy podnieść cenę za wodę w gminie do cen
wody obowiązujących w Prusce. Ewentualnie dokonać całkowitego odłączenia tych wsi od naszej sieci.
Jednakże w przyszłym roku, jeżeli zaakceptują radni to zadanie, zamierzamy wybudować nową studnię.
W tej chwili mamy 3 studnie głębinowe, w tym jedna nieczynna z lat 40-tych, zapiaszczona, druga jest
czynna w 50 %, a trzecia czynna jest w 100 %. Ze względów bezpieczeństwa musimy wybudować nową
studnię. Konsultowałem tę już sprawę z Kierownikiem ZGKiM Mirosławem Wądołowskim, który
stwierdził, że dzięki niej poprawiłby się stan ciśnienia wody w sieci o ok. 10-20 %.
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig – Czy taki całkowity spadek wody następuje tylko w upały,
czy utrzymuje się na dłużej?
Radny Witold Wysocki – Ogólnie jest niskie ciśnienie wody cięgle się utrzymuje, a gdy są upały wcale jej
nie ma.
Radny Wojciech Żukowski – Wcześniej już był poruszany ten temat, a mianowicie miał być dokonany
przegląd linii wodociągowej. Nie pomoże za dużo studnia, jeżeli są zawężenia na instalacji, bo tej wody
nie da się dostarczyć. Przecież była budowa łączenia tych linii wodociągowych. Sam nawet widziałem, że
kładzione były rury nie o takim przekroju, jak na planie i absolutnie nie będzie zwiększenia ciśnienia, jeżeli
będzie taka rura.
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Wójt Gminy Raczki Andrzej Szymulewski – Uwaga jest słuszna i od tego zaczniemy, że przejrzymy stan
sieci wodociągowej, tj. przekroje rur i będziemy poprawiać, ale niezależnie od tego studnia głębinowa jest
nam bardzo potrzebna.
Radny Wojciech Żukowski – Wcale nie neguję, że budowa studni jest potrzebna, ale również rozważyć
trzeba byłoby budowę przepompowni na linii Raczki - Korytki, której odcinek jest długi i przez to słabiej
zasilany, aby zniwelować skutki spadków ciśnienia na linii.
Chciałbym zapytać, bo w tej chwili jest bardzo trudna sytuacja w rolnictwie, nie tylko chodzi o suszę, ale
i o hodowlę bydła, trzody chlewnej, czy jakieś działania Pan Wójt i samorząd będą podejmować w tym
kierunku?
Czy jest możliwe przywrócenie pytań do Pana Wójta zadawanych na stronie internetowej Urzędu Gminy?
Każdy z mieszkańców mógł zadać pytanie i w tej zakładce mógł odnaleźć odpowiedź na to pytanie.
Ile kosztuje wydawanie gazetki gminnej?
Jaka jest sprawność hydrantów przeciwpożarowych, bo doszły do mnie sygnały, że straż przyjeżdża i nie
może uruchomić hydrantu? Taka sytuacja była w ubiegłym roku w miejscowości Ludwinowo. Strażacy nie
mogli uruchomić hydrantu, więc musieli jechać pod Remizę OSP w Wierciochach.
Co to jest program „Senior Wigor” i czy gmina będzie brała w tym programie udział?
Czy nie można robić sesji w innym okresie, jak w okresie około żniwnym? Bo teraz musimy odrywać się
od swoich prac i przygotowywania sprzętu. Niech Pan Przewodniczący i Pan Wójt zrozumieli specyfikę
naszej pracy, i organizowali sesji w innych terminach.
Kiedy będzie szkolenie prawne dla radnych?
Jak postępuje praca związana ze statutem Rady Gminy?
Radny Tomasz Gaździński – Chciałbym spytać, czy planowane są jakieś prace w kierunku fotowoltaiki?
Odnośnie dróg wokół obwodnicy Augustowa S8 i S61, tam w niektórych miejscach można byłoby
dokonać modernizacji niektórych dróg dojazdowych do gospodarstw, np. u sąsiada koło mnie można
byłoby wykupić 15 m pola i wtedy dojazd skróciłby się o 150 m.
Radny Leszek Staniszewski – Był na dzisiejszą sesję zaproszony Pan Jan Goździewski Łowczy Okręgowy
Podlaskiego Związku Łowieckiego i go nie ma. Proszę o ponowienie zaproszenia do niego na następną
sesję.
Radny Wojciech Żukowski – Zauważyłem, że ostatnio równiarka drogowa przejeżdża po drogach tylko jak
sesja się zbliża i tylko na niektórych drogach. Nie ważne jest, czy jest mokro, czy za sucho ona chodzi
a efekt tego jest jeden, bardzo marny. Ponawiam swoją propozycję, czy nie będzie rozważany zakup
równiarki dla ZGKiM i prosiłbym, aby na piśmie mi przedstawić ilość kilometrów dróg utwardzonych,
a mianowicie utwardzonych w gminie i ilość dróg, które są żwirowe oraz drogi gminne, które są
nieżwirowane, tzw. polne.
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig – Korzystając z okazji chciałbym przeczytać podziękowania
od Pana Kazimierza Iwanowskiego: „Zwracam się do Szanownej Rady Gminy w Raczkach w imieniu
własnym i mojego rodzeństwa złożyć serdeczne podziękowania za zamówione Msze Św. w intencji naszej
zmarłej mamy. Także tą drogą wyrażam głęboką wdzięczność za okazane mi współczucie”.
Na poprzedniej sesji została poruszona sprawa dotycząca odłowów sieciowych na jeziorze Okrągłe
i ustaliliśmy, że należałoby wystosować petycje w tej sprawie do PZW Polskiego Związku Wędkarskiego
Zespół Ochrony i Zagospodarowania Wód z siedzibą w Warszawie o następującej treści: „My mieszkańcy
Suwalszczyzny jak i turyści odwiedzający nasz rejon jesteśmy oburzeni sposobem gospodarowania na
zbiorniku wodnym Jeziora Okrągłe, które jest jeziorem w północno - wschodniej Polsce na pojezierzu
Suwalskim w woj. podlaskim, w powiecie suwalskim, gminie Bakałarzewo. Powierzchnia jeziora wynosi
44 ha. Przepływa przez nie rzeka Rospuda. Jezioro położone jest równoleżnikowo. Akwen jest niewielką,
zarastającą pozostałością po dużym jeziorze rynnowym. Jego brzegi są zalesione, powyginane,
obramowane wąskim trzecim pasem trzcin. Woda jest czysta i dość przejrzysta. Żyje w niej dużo ryb.
Przez jezioro prowadzi szlak kajakowy Rospudy. Na cyplu po północnej stronie istnieje miejsce biwakowe.
Jesteśmy zaniepokojeni odłowem sieciowym ryb przez użytkownika rybackiego – Gospodarstwo Rybackie
Olecko. Takie odławianie ma miejsce 12 – 15 razy w roku. Wędkarze z naszego Koła Wędkarskiego
„RAK” w Raczkach po takim odłowieniu nie mają już, po co jechać nad to jezioro, ponieważ ryby już w
nim nie ma. Przez cały czas wędkarzom zwiększa się wymiar złowionej ryby oraz zmniejsza się ilość sztuk
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złowionych ryb. Gospodarka taka doprowadza do spadku populacji ryb. Jezioro Okrągłe jest jeziorem
rozpłodowym, jest w nim wszelkiego rodzaju ryba podczas tarła. Jednak po odłowieniu sieciowym ryby
już nie ma. Pozostaje jedynie ta, która nie podlega łowieniu. Problem narasta, niezadowolenie rośnie.
W związku z powyższym wyrażamy sprzeciw wobec odłowom sieciowym ryb na jeziorze Okrągłe. Polski
Związek Wędkarski działa na podstawie prawa o stowarzyszeniach i w celach statutowych, jako główne
swoje zadanie ma zapisane: promowanie wędkarstwa, rekreacji, sportu wędkarskiego, ochronę wód,
działanie na rzecz ochrony przyrody i kształtowanie etyki wędkarskiej. Niepojęte jest jak organizacja o tak
jasnych celach statutowych może doprowadzić do dewastacji ekosystemów wodnych i działać wbrew
swoim członkom oraz innym osobom, którzy rekreacyjnie spędzają czas nad w/w jeziorem. Jezioro to
służy do rekreacji, sportów wodnych, wędkarstwa, do przynoszenia korzyści dla regionu i społeczeństwa.
Nasz rejon tylko na tym traci. Poszkodowani są również rolnicy, ponieważ prowadzą oni w dużej mierze
gospodarstwa agroturystyczne. Przyjeżdżają turyści, który nie mają miejsca rekreacyjnego na łowienie ryb,
ponieważ jezioro jest czyste od ryby. Uważamy, że takie odławianie sieciowe ryb może dobywać się na
jeziorze Bolesty, które jest długim i wąskim jeziorem o powierzchni 128,95 ha, które łączy się od północy
z jeziorem Okrągłe. Drugim takim jeziorem jest jezioro Sumowo o powierzchni 110 ha. Apelujemy
również o to, aby odławianie sieciowe ryb na wyżej wskazanych jeziorach również odbywać się miało
w sposób kontrolowany i niezagrażający nadmiernemu wyłowieniu ryb z tychże jezior. Naszym zdaniem
nie odniesie to żadnego uszczerbku dochodowego dla Gospodarstwa Rybackiego w Olecku, kiedy ono
zaprzestanie odławiania sieciowego ryby na jeziorze Okrągłe. W związku z powyższym zwracamy się do
Państwa o pomoc nam w kwestii i przyjrzenie się naszemu problemowi. Odpowiedzi oczekujemy na adres:
Urząd Gminy Raczki ul. Plac Kościuszki 14, 16-420 Raczki. Będziemy bardzo wdzięczni za przychylne
załatwienie naszej prośby i rozwiązanie tegoż problemu.”.
Jeżeli ktoś z Radnych i Sołtysów popiera taką petycję to proszę o podpisanie się na załączonej liście.
Radny Antoni Sutuła – Skontaktowałem się w tej sprawie z władzami Gminy Bakałarzewo i również
przyłączyli się do tego. Wystosowali petycję i zostały zebrane podpisy. Tak samo Gmina Filipów. Myślę,
że wspólne poruszenie tego tematu powinno jakiś skutek odnieść.
Pkt 5. Zapytania i wolne wnioski sołtysów.
Sołtys Ewa Więcko – Wspomniana już była wcześniej sprawa hydrantów. Miały być one dobrze
oznakowane, by każdy wiedział, gdzie w miejscowości taki hydrant się znajduje.
Kolejna sprawa jeżdżą osoby z gminy i spisują dane z kolektorów słonecznych, z jakiej to przyczyny i do
czego ma to służyć?
My, jako Sołtysi chcielibyśmy być na bieżąco informowani, co się dzieje w Izbach Rolniczych, czy
poprzez przesłanie do nas informacji, czy spotkań.
Rozesłane zostały wnioski o ubieganie się odszkodowania za suszę, jednak niepodany został termin, do
kiedy można je złożyć, a rolnicy o to pytają.
Złożyłam wcześniej do Urzędu Gminy petycję w sprawie ułożenia przy Szkole Podstawowej w Kuriankach
progu zwalniającego, ponieważ dochodzi tam dość często do niebezpiecznych sytuacji.
Sołtys Jolanta Kochańska – Chciałabym skierować swoje pytanie do obecnych tutaj przedstawicieli Izby
Rolniczej, otóż Panowie powinni pełnić funkcję swoistego łącznika pomiędzy Izbami a rolnikami, a tak
naprawdę mało, kto wie, kto pełni funkcję delegatów z terenu naszej gminy. Ile lat Panowie pełnią tę
funkcje i na czym ta współpraca na terenie gminy polega? Czy Izby Rolnicze otrzymują jakieś pieniądze
z Gminy Raczki?
Sołtys Adam Iwaszko – Kiedy zostanie zrealizowana przebudowa drogi gminnej w Krukówku
wnioskowanej w ramach funduszu sołeckiego na ten rok? Skoro wiosny geodeta wytyczył jej przebieg, ale
do tej pory nic poza tym nie zostało zrobione.
Sołtys Ewelina Jasionowska-Sieńkowska – Mam pytanie odnośnie bezpańskich psów. Już kilkakrotnie
zgłaszałam do odłowienia kilka takich psów. Ostatnio, również został pogryziony dotkliwie przez nie
człowiek. Osoby zajmujące się odławianiem tych psów przyjeżdżają tak o godz. 13-14.00, gdzie już jest
duży ruch na drogach polach i te psy chowają się w zarośla i nie można ich odłowić. One wychodzą skoro
świt lub porą wieczorną i wtedy można je skutecznie odłowić. Czy oczekujemy jeszcze większej tragedii?
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Sołtys Jolanta Kochańska – Chciałabym się dowiedzieć, po budowie obwodnicy jeździ samochód
z przyczepką i naprawiają po ulewie wymyte przepusty na wjazdach do posesji. Robione jest w ten sposób,
że zostają one tylko zasypane żwirem i podczas kolejnych opadów są one znów wymyte. Do kogo mamy
zgłaszać się w sprawie ich napraw?
Wójt Gminy Raczki Andrzej Szymulewski – To żaden problem, jeżeli zgłoszenie takie wpłynie do urzędu.
My, takie zgłoszenie przekażemy do zarządcy drogi, tj. do GDDKiA, lub jeżeli ktoś ma kontakt
telefoniczny to można zgłaszać bezpośrednio do nich.
Sołtys Ewa Więcko – Jaka u nas Policja urzęduje? Do kogo mamy zgłaszać do Policji z Suwałk, czy
Augustowa?
Sekretarz Gminy Raczki Andrzej Czuper – Nasz teren gminy obsługuje Komenda Miejska Policji
w Suwałkach, a zgłoszenia można dokonywać pod numerem telefonu 997 lub z komórki pod 112.
Ogłoszono 5 minutową przerwę.
Po przerwie.
Pkt 6. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami.
Wójt Gminy Raczki Andrzej Szymulewski – W zakresie realizowanych inwestycji.
Inwestycja dotycząca dostawy i montażu kolektorów słonecznych w ramach projektu „Słoneczna i czysta
ekologicznie Gmina Raczki – wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii poprzez instalacje
kolektorów słonecznych opiewająca na kwotę ok. 5,5 mln zł została zakończona i odebrana przez
powołaną w tym celu komisję. Realizacja tej inwestycji pozwoli na obniżenie kosztów za zużytą na ten cel
energię o ok. 40%. Jesteśmy pierwszą z gmin w Powiecie suwalskim, która w tak szerokim zakresie
dokonała wymiany lamp na ledowe i sodowe.
Podobnie inwestycja polegająca na przebudowie nawierzchni żwirowej na ciągi pieszo – jezdne
utwardzone ulic: B. Chrobrego, Mieszka I, Z. Starego, W. Łokietka, K. Wielkiego w Raczkach w kwocie
792.250,15 zł brutto. Zostaną zagospodarowane pobocza, dokonane zostaną nasadzenia drzew i krzewów.
Kolejna inwestycja, która została zakończona i odebrana to: modernizacja istniejącego oświetlenia
ulicznego na terenie Gminy Raczki w kwocie 979.695 zł brutto.
Został już rozstrzygnięty przetarg na przebudowę ulicy Kościelnej w Raczkach. Wspomnieć należy, że
mieliśmy trudności z pozyskaniem dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego, bo chciano mam je
obniżyć o 25%, ale po wielu pismach, opiniach, negacjach udało się uzyskać 100 % dofinansowania.
Radny Wojciech Żukowski – Za jaką kwotę został rozstrzygnięty przetarg na przebudowę ulicy
Kościelnej?
Wójt Gminy Raczki Andrzej Szymulewski – Rozstrzygnięcie tego przetargu jest w trakcie realizacji do
czasu, aż minie termin na odwołania, tj. ok. 2 tygodni. Szczegóły przedstawię na następnej sesji.
Radny Wojciech Żukowski – Uważam, że nie bardzo. W budżecie na to zadanie mamy przeznaczonych
250 tys. zł a w materiałach przesłanych do nas mamy podaną kwotę 399.982 zł. Skąd wynikła ta różnica?
Wójt Gminy Raczki Andrzej Szymulewski – Projekt wstępny przebudowy tejże ulicy przewidywał 453 tys.
zł, ale nie mieliśmy tak dużej kwoty na ten cel, więc projektant przeprojektował go w ten sposób, że
wartość szacunkowa zadania wyniosła 353 tys. zł. Dlaczego dołożyliśmy? Bo to jest inwestycja, którą
należy wykonać, bo dotyczy mieszkańców naszej gminy, a po drugie nie robilibyśmy jej, gdybyśmy nie
otrzymali pełnego dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego.
Radny Wojciech Żukowski – Nie chodzi mnie o celowość realizacji zadania, a o to, że zostało zrobione bez
akceptacji Rady Gminy. Chociaż mam wątpliwości, czy wykonanie tej ulicy nie mogło poczekać, bo są
drogi na terenie naszej gminy w gorszym stanie, które nie były remontowane od 50 lat.
Skarbnik Gminy Agnieszka Grzędzińska – W uchwale z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia
budżetu gminy Raczki Rada Gminy Raczki upoważniła Pana Wójta do dokonywania zmian w planie
wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami
z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań. W drodze tego
upoważnienia zarządzeniem Wójta zostały te środki zwiększone z środków pozostałych z zadania
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dotyczącego przebudowy nawierzchni żwirowej na ciągi pieszo-jezdne utwardzone ulic w Raczkach, tj.
zostały te środki przesunięte w ramach działu na zwiększenie środków realizację przebudowy ulicy
Kościelnej. Po otwarciu ofert okazało się, że te środki są również niewystarczające i właśnie tutaj poprzez
projekt uchwały zmian budżetu wnioskujemy do Państwa Radnych o zaakceptowanie zwiększenia kwoty
na to zadanie do kwoty 399.982 zł. Gdyby Państwo Radni nie zaakcentowali tego, to rozstrzygniecie
przetargu jest niemożliwe.
Wójt Gminy Raczki Andrzej Szymulewski – Szanowni Radni corocznie przed przystąpieniem do
uchwalania budżetu przedstawię Państwu zestawienie zadań do realizacji z szacunkowymi kwotami
i zdecydujecie, jakie, i w jakiej kolejności będą realizowane.
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig – Uważam, że Wójt Radnych a Radni Wójta szanują się
nawzajem i nie widzę tutaj, aby Wójt dopuścił się czegoś niezgodnego z prawem. Robił wszystko tak, jak
należy. Ma taką możliwość poprzez upoważnienie. Rada w punkcie dalszym będzie nad tym głosować
i wtedy opowie się za przyjęciem lub odrzuceniem sfinansowania tego zadania.
Załącznik Nr 1. – Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami.
Pkt 7. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie własności nieruchomości w trybie
art. 231 Kodeksu cywilnego.
Kierownik GKO Romuald Dzienis – Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, potrzeba podjęcia w/w
uchwały wynika z uwagi na fakt, iż Sąd Rejonowy w Suwałkach Wydział Ksiąg wyraził opinię, iż pojęcie
„sprzedaż” w uchwale Nr II/21/15 Rady Gminy Raczki z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie wyrażenia
zgody na sprzedaż działki Nr 389/51 o pow. 0,0174 ha zabudowanej budynkiem (sklep spożywczy) na
rzecz właściciela nakładów należy zastąpić pojęciem „przenieść własność nieruchomości”, która to
sytuacja opisana jest w art. 231 § 1 Kodeksu Cywilnego. Podjęcie proponowanej uchwały umożliwi
przeniesienie własności działki nr 389/51 z księgi wieczystej Gminy Raczki do księgi wieczystej nowego
właściciela. Proszę o pozytywne przyjecie przedłożonej uchwały.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej i Budżetu Piotr Słowikowski – Opinia Komisji
Oświaty, Pomocy Społecznej i Budżetu jest pozytywna: 4 głosami „za”.
Przewodniczący Komisji Infrastruktury Wiejskiej, Ochrony Środowiska Rolnictwa i Turystyki Jarosław
Szyłak – Opinia Komisji Infrastruktury Wiejskiej, Ochrony Środowiska Rolnictwa i Turystyki jest
pozytywna: 4 głosami „za”.
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig – Poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W głosowaniu wzięło udział 14 radnych.
Wynik głosowania:
- „za” – 14
- „przeciw” – - „wstrzymującymi” – Stwierdzam, że w głosowaniu wzięło udział 14 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych.
W związku z tym stwierdzam, że uchwała została przyjęta 14 głosami „za”.
Załącznik Nr 2. – Uchwała Nr VI/39/15.
Pkt 8. Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
części obszaru gminy Raczki obejmującego tereny położone w obrębach miejscowości Raczki
i Dowspuda.
Kierownik GKO Romuald Dzienis – Panie Przewodniczący, Szanowni Radni. W dniu 19 grudnia 2013 r.
Rada Gminy Raczki poprzedniej kadencji podjęła uchwałę o przystąpieniu do sporządzenie planu
zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy raczki obejmującego tereny położone
w obrębach miejscowości Raczki i Dowspuda. Wyżej wymieniony plan był opracowany przez ponad
półtora roku, co powodowane było koniecznością szeregu uzgodnień, w tym szczególnie dotyczących:
energetyki, Konserwatora Zabytków, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i służb Wojewody, w
związku z przebiegiem gazociągu przewidzianego do budowy wzdłuż trasy S61 i przecinającego rzekę
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Rospudę. Plan obejmuje obszar ok. 94 ha, w tym na cele nierolnicze przeznacza się grunty o pow. ok. 52
ha. Jest to na nasze warunki duży plan, ponieważ dotychczas obowiązujące 4 plany obejmują łącznie 364
ha, w tym na cele nierolnicze przeznaczonych jest 77 ha.
Po wyłożeniu planu wpłynęły 3 pisemne wnioski od właścicieli nieruchomości objętych w/w planem
o zmianę zapisów planu w stosunku do ich działek. Jeden wniosek został przyjęty, a pozostałe dwa
odrzucone, w tym:
- wniosek Starostwa Powiatowego odrzucony, ponieważ wnioskowana zabudowa byłaby na
przebiegającym gazociągu, co zablokowałoby uzgodnienie w/w planu,
- wniosek osoby prywatnej o rozszerzenie na jego działce zabudowy jednorodzinnej. W wyniku
prowadzonych rozmów wnioskodawca złożył deklarację, że nie będzie wnosił dalszych protestów, co do
zapisów planu. Proszę Radę o pozytywne przyjęcie przedłożonej uchwały.
Radny Wojciech Żukowski – Nasi ustawodawcy ustanowili tak, że w Małych Raczkach będziemy mieli
łąkę na polach, które nigdy łąki nie widziały. Chory jest to wymóg, że na polach ornych ustalić trzeba
tereny łąk.
Kierownik GKO Romuald Dzienis – Na dzień dzisiejszy jest to działka rolna i uprawiane jest na niej
zborze i będzie nadal ono uprawiane. Ten plan wskazuje sposób zagospodarowania, natomiast nie musi być
tam łąka. Tak, jak dzisiaj nie musi być budowany w tej części przyległej do drogi powiatowej ten dom.
Ona jest dzisiaj rolna, jutro będzie rolna i do końca dni, jeżeli właściciel nie zmieni przeznaczenia w ten
sposób jak wskazuje plan, to będzie dalej rolna. Nie koliduje to z dotychczasowym zagospodarowaniem.
Inna sprawa oczywiście, jeżeli chciałby wybudować tam dom na tym terenie oznaczonym, jako łąka, to
według zapisów planu nie mógłby tego uczynić.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej i Budżetu Piotr Słowikowski – Komisja Oświaty,
Pomocy Społecznej i Budżetu pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały: 4 głosami „za”.
Przewodniczący Komisji Infrastruktury Wiejskiej, Ochrony Środowiska Rolnictwa i Turystyki Jarosław
Szyłak – Opinia Komisji Infrastruktury Wiejskiej, Ochrony Środowiska Rolnictwa i Turystyki jest
pozytywna: 4 głosami „za”.
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig – Poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W głosowaniu wzięło udział 14 radnych.
Wynik głosowania:
- „za” – 14
- „przeciw” – - „wstrzymującymi” – Stwierdzam, że w głosowaniu wzięło udział 14 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych.
W związku z tym stwierdzam, że uchwała została przyjęta 14 głosami „za”.
Załącznik Nr 3. – Uchwała Nr VI/40/15.
Pkt 9. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 20152019.
Skarbnik Gminy Agnieszka Grzędzińska – Jeżeli chodzi o zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
dokonano zmian w dochodach i wydatkach budżetowych na rok bieżący w związku ze zmianami, które są
proponowane w projekcie uchwały oraz zmianami, które zostały dokonane w drodze zarządzeń Wójta. Po
dokonanych zmianach dochody budżetu gminy wynoszą – 22.439.131,41 zł, a wydatki ogółem –
24.042.540,41 zł. W związku z korektą tych dochodów i wydatków został zmniejszony deficyt na rok
bieżący i zamknął się kwotą 1.603.409 zł, i była konieczność urealnienia tego wskaźnika. Deficyt ma być
pokryty wolnymi środkami w kwocie 1.117.949 zł oraz pożyczką długoterminową w kwocie 485.460 zł,
która będzie pochodzić z NFOŚiGW z przeznaczeniem na modernizację oświetlenia na terenie gminy.
W związku z tymi zmianami zmniejszony został planowany do zaciągnięcia na rok bieżący kredyt i w
związku z tym również prognoza spłaty długu została skrócona do roku 2019. Urealniono plan rozchodów
na lata 2016-2019 i urealniony został załącznik dotyczący przedsięwzięć realizowanych w latach 2015 –
2018.
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Przewodniczący Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej i Budżetu Piotr Słowikowski – Komisja Oświaty,
Pomocy Społecznej i Budżetu projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie: 4 głosami „za”.
Przewodniczący Komisji Infrastruktury Wiejskiej, Ochrony Środowiska Rolnictwa i Turystyki Jarosław
Szyłak – Opinia naszej Komisji jest pozytywna: 4 głosami „za”.
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig – Poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W głosowaniu wzięło udział 13 radnych.
Wynik głosowania:
- „za” – 12
- „przeciw” – - „wstrzymującymi” – 1
Stwierdzam, że w głosowaniu wzięło udział 13 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, od
głosu wstrzymał się 1 radny.
W związku z tym stwierdzam, że uchwała została przyjęta 13 głosami „za”.
Załącznik Nr 4. – Uchwała Nr VI/41/15.
Pkt 10. 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) zwiększa się dochody własne o kwotę – 439.969 zł,
b) zmniejsza się dochody własne o kwotę – 218.438 zł, m.in. ze względu na zmniejszenie zakresu
rzeczowego zadania inwestycyjnego pn.: „Słoneczna i czysta ekologicznie Gmina Raczki – wzrost
wykorzystania odnawialnych źródeł energii poprzez instalacje kolektorów słonecznych;
2) w planie wydatków budżetu gminy w następującym zakresie:
a) zmniejsza się wydatki własne o kwotę – 1.018.527 zł,
b) zwiększa się wydatki własne o kwotę – 495.708 zł m.in. w związku ze zwiększeniem planu wydatków
na nowe zadania inwestycyjne w zakresie wykonania dokumentacji i robót budowlanych, na zakup
materiałów i usług pozostałych, zwiększeniem planu wydatków dla OSP na terenie naszej gminy, wypłatę
świadczeń społecznych, dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury w Raczkach, itp.;
3) urealniono plan wydatków o dwa zadania inwestycyjne i wprowadzono plan wydatków na nowe zadania
planowane do realizacji w roku bieżącym;
4) urealniono plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy
strukturalnych i Funduszu Spójności;
5) urealniono plan przychodów budżetu gminy na rok bieżący;
6) urealniono plan dotacji udzielanych w 2015 r. z budżetu gminy jednostkom sektora finansów
publicznych.
W § 7 został dodany zapis w brzmieniu: „Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 1.300.000 zł,
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 485.460 zł,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 641.623 zł.
Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:
1. Dochody budżetu gminy ogółem – 22.439.131,41 zł, w tym:
1) dochody bieżące – 18.161.717,41 zł;
2) dochody majątkowe – 4.277.414,00 zł.
2. Wydatki budżetu gminy ogółem – 24.042.540,41 zł, w tym:
1) wydatki bieżące – 15.595.717,41 zł;
2) wydatki majątkowe - 8.446.823,00 zł.
Radny Wojciech Żukowski – Chodzi mi o załącznik nr 3 str. 7 pkt 8 „Zakup używanego samochodu
terenowego” w kwocie 33.536 zł, dlaczego teraz to zadanie akceptujemy i czy był to niezbędny zakup dla
Urzędu Gminy?
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Skarbnik Gminy Agnieszka Grzędzińska – Akceptacja tego realizacji tego zadania przez Radę nastąpiła na
poprzedniej sesji.
Wójt Gminy Raczki Andrzej Szymulewski – W mojej ocenie i moim zdaniem ten zakup był potrzebny,
ponieważ do realizacji zadań przez pracownika wykorzystywany był jego samochód prywatny na
podstawie wypłacanych delegacji, co stanowiło duży koszt, a po drugie mieliśmy użyczony do dyspozycji
samochód ze straży, który był bardzo awaryjny i prawie, co drugi dzień stał w naprawie. Do dyspozycji
został tylko samochód sześcioletni i w związku z tym podjąłem decyzję o zakupie drugiego samochodu.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej i Budżetu Piotr Słowikowski – Komisja Oświaty,
Pomocy Społecznej i Budżetu pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy
na 2015 r.
Przewodniczący Komisji Infrastruktury Wiejskiej, Ochrony Środowiska Rolnictwa i Turystyki Jarosław
Szyłak – Opinia Komisji jest pozytywna: 4 głosami „za”.
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig – Poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W głosowaniu wzięło udział 14 radnych.
Wynik głosowania:
- „za” – 13
- „przeciw” – 1
- „wstrzymującymi” – Stwierdzam, że w głosowaniu wzięło udział 14 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych,
przeciwko przyjęciu uchwały głosował 1 radny.
W związku z tym stwierdzam, że uchwała została przyjęta 13 głosami „za”.
Załącznik Nr 5. – Uchwała Nr VI/42/15.
Pkt 9. Uchwała w sprawie apelu Rady Gminy Raczki do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz
Prezesa Rady Ministrów.
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig – Rada Gminy Raczki apeluje do Państwa Posłów i Senatorów
Rzeczypospolitej Polskiej o odrzucenie zapisów projektu ustawy Prawo wodne dotyczących:
1. Przekazania gminom zadań z zakresu utrzymania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, jako
zadanie własne, oraz zadań z zakresu wykonywania i utrzymania rowów odwadniających tereny
zurbanizowane.
2. Ograniczania kompetencji gmin w sprawach planowania przestrzennego przekazując kompetencje
organom odpowiedzialnym za gospodarkę wodną.
3. Przekazywania gminom zadań marszałka województwa w zakresie ewidencji gruntów zmeliorowanych
i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych ujętych w zbiory danych przestrzennych bez odpowiedniej
pomocy finansowej państwa.
4. Przekazywania gminom zadań z zakresu planowania przestrzennego dotyczących zagrożeń
powodziowych i ryzyka powodziowego bez uprzedniego oszacowania kosztów ich wdrożenia, jak też
zagwarantowania odszkodowań dla właścicieli nieruchomości.
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig – Poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W głosowaniu wzięło udział 14 radnych.
Wynik głosowania:
- „za” – 14
- „przeciw” – - „wstrzymującymi” – Stwierdzam, że w głosowaniu wzięło udział 14 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych.
W związku z tym stwierdzam, że uchwała została przyjęta 14 głosami „za”.
Załącznik Nr 6. – Uchwała Nr VI/43/15.
Pkt 13. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
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Wójt Gminy Raczki Andrzej Szymulewski – Odnośnie zabezpieczenia drogi w miejscowości Korytki
ustawimy słupki wskaźnikowe.
Odnośnie wykonania nowej tablicy sołeckiej dla wsi Wronowo, zostanie ona wykonana i ustawiona
w możliwie krótkim czasie.
Kierownik GKO Romuald Dzienis – Do pewnego momentu serwis kolektorów obsługiwała firma za
Olecka i każdy posiadacz takiego urządzenia miał podany numer do tych serwisantów podczas szkolenia.
Okazało się, że ta firma nie zawsze wywiązywała się ze swych obowiązków. W związku z tym
zwróciliśmy się do wykonawcy z protestami i reklamacjami na wykonane usługi serwisowania. Na samym
początku było bardzo dużo awarii dotyczących braku ciśnienia, przegrzewania się urządzenia, więc tych
usług w trakcie współpracy z nią było bardzo dużo, co świadczyło o ich jakości wykonywania napraw.
Aktualnie jest na naszej stronie internetowej podany numer przez wykonawcę do nowych serwisantów, jak
również zgłoszenia o wystąpieniu awarii urządzenia można kierować do Urzędu. Wspomniana przez
Radnego Pana Olszewskiego awaria jest w mojej ocenie poważna, ale na szczęście takiego typu awarii jest
już coraz mniej. Zaraz po zakończeniu obrad wyślę informację o awarii do serwisanta.
Odnośnie spisywania danych z wskaźnika urządzenia przez naszych pracowników. Dokonywany odczyt
jest na potrzeby rozliczenia projektu z efektu ekologicznego, tj. ocenić, jaki jest stan zużycia energii
całkowity. Prawdopodobnie jeszcze w tym roku będziemy musieli dokonać ponownie taki odczyt
liczników, tak będzie przez 5 lat do momentu zakończenia trwałości programu.
Wójt Gminy Raczki Andrzej Szymulewski – Odnośnie ustawienia poręczy, to przeanalizujemy rodzaj
i sposób jej ustawienia, a jeżeli chodzi o WC na terenie rekreacyjnym w Sidorach, to go postawimy. Raz w
tygodniu nasi pracownicy gospodarczy jeżdżą i sprzątają to miejsce. Jednakże trudno wymagać żeby
codziennie tam byli i sprzątali. Zamieścimy informację o obowiązku utrzymania czystości w tym miejscu
przez korzystających mieszkańców. Mamy zainstalowany tam monitoring i jeżeli będzie dochodzić do
rażących sytuacji będziemy wyciągać konsekwencje.
Kierownik ZGKiM Mirosław Wądołowski – Nasze urządzenia nie są w stanie podać każdą ilość wody,
chodzi mi o hydrofornię w Raczkach. Produkcja wody godzinna wynosi 55 m a wyrzucała nawet 88 m. Nie
oszukujmy się, ale podczas trwających upałów, każdy podlewał intensywnie ogródki, trawniki, co
powodowało, że w końcowych odcinkach linii brakowało wody. Cały czas trzeba modernizować linię
wodociągową, ponieważ przybywa nam odbiorców lub rolników powiększających swoje gospodarstwa.
Zwiększa się zużycie wody, więc należałoby pomyśleć o budowie kolejnej studni, która pozwoliłaby
poprawić ilość wyrzucanej wody. Ostatnio podczas tych upałów, wraz z pracownikami na zmianę ręcznie
sterowaliśmy pompami, gdyż one po przegrzaniu wyłączały się. Nie mogliśmy doprowadzić do takiej
sytuacji, aby tej wody zabrakło, były z tym trudności.
Wiceprzewodniczący Rady Mirosław Sewastynowicz – Panie Kierowniku, właśnie się dowiedziałem do
radnego Jarosława Szyłak, że na terenie Szkoły we Wronowie jest jedna studnia głębinowa i może ją trzeba
było sprawdzić i ewentualnie wykorzystać. Pozwoliłaby ona dodatkowo zasilić tamten obszar, który
najczęściej jest narażony na brak wody.
Kierownik ZGKiM Mirosław Wądołowski – Sprawdzimy, czy ta woda będzie się nadawała do użytku
i wtedy zadecydujemy, czy ją wykorzystamy.
Radny Wojciech Żukowski – A co z Wierciochami i z Podwysokim?
Kierownik ZGKiM Mirosław Wądołowski – Sytuacja w Wierciochach i w Podwysokim jest stabilna.
Działają dwie studnie w jednej i w drugiej hydroforni, które produkują po 45 m/h. Po ocenach krytycznych
dotyczących jakości wody zostały po modernizacji wstawione mniejsze pompy, które produkują po 30
m/h, o 15 m mniej, co skutkuje mniejszym ciśnieniem wody w sieci.
Odnośnie propozycji zakupu wody z Pruski do zasilania wsi Korytki, Wronowo, Witówka, oczywiście
można to wykonać. Jednakże woda w Gminie Augustów kosztuje 2,50 zł/m u nas 1,90 zł. Gmina
musiałaby różnicę dofinansować.
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig – Czy można zakupić wodę od innych dostawców w okresie
np. suszy? Czy może też oni mają problem z dostarczaniem wody, jak jest u nas?
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Kierownik ZGKiM Mirosław Wądołowski – Technicznie jest to możliwe, gdy położymy łącznik. Obecnie
nasza linia i linia zasilająca z Pruski jest całkowicie rozdzielona. Sądzę, że czas połączenia tych linii
trwałby zbyt długo niż sama susza.
Radny Jarosław Szyłak – Jaka ilość wody jest potrzebna w ciągu dnia, aby zasilić linię na całej gminie?
A w czasie suszy?
Kierownik ZGKiM Mirosław Wądołowski – 400 m/h z hydroforni Raczki, a z całości 800 m/h. W czasie
suszy Raczki wyrzucały 1100 m/h.
Radny Wojciech Żukowski – Nie będzie porządku z wodą, bo w gospodarce rynkowej, podaż i popyt
kształtuje cenę. Jeżeli będziemy mieli niską cenę, to nie zrobimy nic, jeżeli ceną się nie ureguluje.
Wiceprzewodniczący Rady Mirosław Sewastynowicz – Wójt wspomniał, że budowa nowej studni opiewa
na ok. 200 tys. zł. Chcę przypomnieć pewną sprawę, że przez długie lata Bakaniuk, Franciszkowo,
Józefowo pobierało wodę z Suwałk i te ceny, gdy zarząd miała nad tym gmina to były zbliżone. Od
momentu przekazania prywatnej spółce, to ta cena skoczyła do kwoty 2,52 zł. Nasza gmina tę różnicę prze
ponad pół roku dotowała. Ogólnie ten koszt wyniósł 100 tys. zł. Uważam, że należy iść w tym kierunku,
aby zabezpieczyć gminę przed brakiem wody poprzez budowę nowej studni głębinowej.
Kierownik ZGKiM Mirosław Wądołowski – Odnośnie niedawno wykonywanych łączników linii, a raczej
stosowanych przekrojów rur, to nie mam na ten temat informacji, ponieważ nie uczestniczyłem w ich
realizacji. Należałoby wziąć inwentaryzację podwykonawczą i sprawdzić. Z praktycznego punktu widzenia
przekrój linii we wsiach Moczydły, Witówka, Jankielówka, Korytki, Wysokie, Wronowo jest za mała, bo
110. Są na liniach przewężenia, które nie powinny być, co wpływa na ciśnienie dostarczanej wody.
Wójt Gminy Raczki Andrzej Szymulewski – Odnośnie możliwości zadawania pytań na stronie
internetowej Urzędu. Otóż uważam, że jeżeli ma ktoś do mnie jakąś sprawę, pytanie, to zawsze może do
mnie przyjść. Postaram się mu pomóc, udzielić informacji. Generalnie z prozaicznego punktu widzenia, od
1 grudnia 2014 r. do dnia dzisiejszego miałem czas tylko dwa razy na otwarcie komputera. Pocztę
elektroniczną obsługuje wyznaczony przeze mnie pracownik Urzędu, który informuje mnie na bieżąco
o tejże korespondencji.
Odnośnie kosztu gazetki, której wydany był pierwszy numer, to wyniósł 1.500 zł na 250 egzemplarzy.
Planujemy wydawać ją we własnym zakresie, aby zminimalizować koszty. Pojawiać się będzie 4 razy
w roku.
Kierownik ZGKiM Mirosław Wądołowski – Wcześniej hydranty wystawały z ziemi, co stanowiło
utrudnienie dla rolników podczas dokonywania oprysków pól. W związku z tym w niektórych miejscach są
zainstalowane naziemne. Jeżeli jest taka konieczność to oznaczymy te hydranty.
Sekretarz Gminy Andrzej Czuper – Podam schemat działania ratowniczego, bo tutaj niektórzy mówili
o nieumiejętności działań strażaków. Dowodzący akcją wybiera zaopatrzenie wody tam, gdzie tej wody
można w jak najszybszym czasie pozyskać. To nie jest tak, że dojeżdża się do hydrantu najbliższego, tylko
wodę Straż pobiera z hydrantu najbardziej wydajnego i zazwyczaj są one usytuowane przy strażnicach i są
zawsze gotowe do użycia. Jeżeli chodzi o zabezpieczenie wodne podczas pierwszego uderzenia, to w
naszej gminie są 4 samochody ze zbiornikami o poj. 5 m.
W przypadku pożaru w Szkocji, palił się samochód i paliwo, więc taki pożar gasi się środkiem
pianotwórczym, którego nasza Straż zużyła 500 l tego środka. Tego rodzaju pożar jest bardzo trudny do
ugaszenia i wymaga specjalistycznych środków do jego ugaszenia.
Wójt Gminy Raczki Andrzej Szymulewski – Odnośnie pozyskania środków unijnych z różnych
programów, tym zajmuje się komórka w Urzędzie Gminy niedawno powołana do tego celu przeze mnie.
Pojawił się program dla ludzi starszych 60+ na lata 2015 -2020, który polega na tworzeniu dziennych
domów Senior Wigor przez jednostki samorządu dla osób starszych. Koszty są pokrywane w 1/3 przez
Państwo, a w 2/3 gmina. Trzeba zapewnić posiłki, 1 osobę-opiekunkę na 15 osób starszych, odpowiednio
wyposażone sale z podjazdami, itp. chciałbym taki program wprowadzić, aby seniorzy aktywnie spędzali
swój czas, ale z tym wiążą się środki.
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Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig – Organizacja sesji uzależniona jest od problematyki
podejmowanych uchwał, które pozwalają na bieżącą działalność, realizację inwestycji. Jeżeli już ktoś
z radnych nie może przybyć, to nie będzie uczestniczył.
Wójt Gminy Raczki Andrzej Szymulewski – Odnośnie zwołania sesji w dniu dzisiejszym, to możecie mnie
o to winić, bo prosiłem o to Pana Przewodniczącego ze względu na wyjaśnienie kwestii uzyskania
pieniędzy w ramach dotacji z Urzędu Marszałkowskiego i sposobu ich wydatkowania do końca roku, i co
czeka nas w przyszłym roku.
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig – Odnośnie szkoleń dla radnych, to takie uczestnictwo w nich
zadeklarowały trzy osoby. I poprosiłem o to Pana Sekretarza i Radcę prawnego, aby przeprowadzili dla
tych osób szkolenie z praw i obowiązków, jeżeli te osoby zechcą.
Radny Wojciech Żukowski – Mam pytanie do Pana Sekretarza, czy ustawa o samorządzie gminnym od
1990 r. podlegała nowelizacji?
Sekretarz Gminy Andrzej Czuper – Jest nowelizowana.
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig – Prace nad Statutem Gminy zaczniemy po wakacjach, czyli
późną jesienią.
Radny Tomasz Gaździński – Po wybudowaniu obwodnicy Augustowa zmieniła się organizacja ruchu i są
pewne miejsca, gdzie niektórzy mieszkańcy mogliby skrócić dojazdy do posesji. Należałoby wykupić grunt
i zacząć sukcesywnie te dojazdy modernizować.
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig – Drogi gminne o nawierzchni utwardzonej mamy 26.377 m
bieżących i drogi o nawierzchni żwirowej lub gruntowej mamy 58.303 m bieżących, drogi wewnętrzne o
nawierzchni utwardzonej 2.104 m bieżące, drogi wewnętrzne o nawierzchni żwirowej lub gruntowej mamy
205 tys. m bieżących. Tę informację przekazuję Radnemu na piśmie.
Wójt Gminy Raczki Andrzej Szymulewski – Myślę, że był to zbieg okoliczności, bo wiem, że prace
równiarką są prowadzone i przed i po sesji, staramy się równomiernie rozkładać czas pracy tej równiarki.
A że teraz trochę popadało to, dlatego ta równiarka została wysłana, bo jak jest zbyt sucho, to na drogach
zamiast polepszyć, to pogarsza się stan. Nadal rozważam zasadność zakupu równiarki. Jednakże z
przedstawionych danych, to koszt jej eksploatowania przewyższa koszt, jaki w chwili obecnej ponosimy za
jej usługę. Z tym, że gdybyśmy ją posiadali, to byłaby bardziej dostępna, niż w chwili obecnej. Sprawa
zostaje otwarta, bo też musimy mieć na uwadze zasób środków w naszym budżecie.
Pkt 14. Odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski sołtysów.
Wójt Gminy Raczki Andrzej Szymulewski – Odnośnie szacowania szkód sporządzonych przez suszę, to
została powołana przez Wojewodę pięcioosobowa komisja, w której działają nasi pracownicy z Urzędu
Gminy. Muszę ich pochwalić, ponieważ nasza gmina, jako pierwsza wystąpiła z tą inicjatywą oraz zgodnie
z procedurą wystąpiliśmy z wnioskiem do Wojewody, który wydał decyzję na powołanie w tym składzie
komisji. Zwracam się do Państwa o poinformowanie mieszkańców, aby takie wnioski składali wszyscy
w miarę szybkim czasie. Wprawdzie nie mamy konkretnych ustaleń o wysokości pomocy, jej rodzaju, ale
zbliżają się wybory i wtedy okazać się może, że ta pomoc będzie korzystna dla rolnika, który się o nią
ubiegał. Złożenie wniosku nic nie kosztuje, a uważam, że należy oszacować wysokość poniesionej straty.
Pracownik UG Antoni Karaś – Wpłynęło do Urzędu Gminy pismo w dniu 29 czerwca br. dotyczące
ułożenia progu zwalniającego przy Szkole Podstawowej w Kuriankach. Na drugi dzień byłem na
wnioskowanym miejscu i faktycznie miało miejsce zdarzenie, tj. osoba wyjeżdżająca ze szkoły nie
zachowała należytej ostrożności. Istotnie jest znacznie ograniczona widoczność, ze względu na rosnący
żywopłot. Nie sądzę, że zasadne jest tam ułożenie progu zwalniającego, chociażby na status drogi. Po
drugie, jest to teren zabudowany i obowiązuje tam ograniczenie prędkości do 50 km/h.
Wójt Gminy Raczki Andrzej Szymulewski – Dotarły do mnie różne opinie od mieszkańców Kuriank
Pierwszych i sąsiednich wsi poruszających się tą drogą. Jedni są oczywiście za tym, ale w większości
głosów mieszkańcy wyrazili sprzeciw, ze względu na niszczenie sprzętu rolniczego. Jeżeli jest taka
potrzeba, to ułożymy ten próg zwalniający.
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Radny Jan Olszewski – Czy kamienie zostaną zabrane z drogi, bo z tego, co wiem, to już kopalnia została
zamknięta. Stwarzają one duże zagrożenie.
Pracownik UG Antoni Karaś – Nie wiem tego, ponieważ te duże kamienie leżą na działce właściciela
gruntu. Zwrócimy się drogą pisemną do właściciela o ich uprzątnięcie.
Odnośnie przebudowy drogi w Krukówku, to prace rozpoczną się po żniwach, kiedy z przylegających do
drogi pól zostaną skoszone zboża.
Radny Witold Wysocki – Odnośnie utrudnionej widoczności, to wyjeżdżając z drogi żwirowej przy
składnicy GS na drogę Raczki – Wiercioch, po prawej stronie na sąsiedniej posesji rośnie żywopłot, który
całkowicie zasłania widoczność i aby móc w tym miejscu zobaczyć czy można jechać, to należy wyjechać
nawet do pół samochodu. Jest to bardzo niebezpieczne i aż dziwię się, że jeszcze tam nie doszło do jakiejś
kolizji. Czy można wpłynąć na właściciela, aby ściął ten żywopłot?
Wójt Gminy Raczki Andrzej Szymulewski – Sądzę, że nie możemy mu tego nakazać, ale wystąpimy do
Powiatu o ustawienie w tym miejscu lustra drogowego.
Radny Leszek Staniszewski – Wnoszę o ponowienie zaproszenia na sesję do Łowczego Powiatowego.
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig – Zostanie ono ponownie wysłane.
Wójt Gminy Raczki Andrzej Szymulewski – Bezpańskie psy jest to problem odwieczny i trudny do
wyeliminowania. Wyłapywanie psów nie jest proste tak, jak to się wydaje, bo one przemieszczają się
z miejsca na miejsce. Jednakże trzeba poczynić jakieś kroki, aby tych psów nie przybywało i tutaj jest taka
moja propozycja do radnych, abyśmy w przyszłorocznym budżecie ujęli jakieś środki na sterylizację
zwierząt.
Delegat PIR w Powiecie suwalskim Andrzej Ostrowski – W tegorocznych, jak i poprzednich wyborach
zostałem wybrany do pełnienia tej funkcji, jak również i Pan Stanisław Słowikowski. Generalnie
członkami Izb Rolniczych są ci wszyscy, którzy płacą podatek rolny. Izba rolnicza utrzymuje się z odpisu
2% od podatku rolnego pobieranego przez gminę, która kwotę odpisu przekazuje do dyspozycji Izby
Rolniczej obejmującej jej terytorium. Nasza działalność jest działalnością społeczną. Bierzemy udział
w sporządzaniu analiz i opinii aktów prawnych w zakresie rolnictwa, rozwoju wsi, rynków rolnych
i przetwórstwa rolno - spożywczego, podejmujemy działania w zakresie pozyskania środków na rzecz
wspierania działań kulturalnych w środowiskach wiejskich, ochrony dóbr kultury, itp.
Przedstawiciele firmy „AgroEkspert” przedstawili ofertę pomocy rolnikom w kwestii pozyskania środków
na cele inwestycyjne w nowej perspektywie finansowej.
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 VI Sesję Rady Gminy Raczki”.
Protokołowała
Danuta Karaś
Przewodniczący Rady
Lech Ludwig
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