Protokół XIII/16
z XIII Sesji VII Kadencji Rady Gminy Raczki
odbytej w dniu 26 kwietnia 2016 r.
Obrady XIII Sesji Rady Gminy rozpoczęły się o godz. 1000 i trwały do godz. 1205.
Miejsce obrad Gminny Ośrodek Kultury w Raczkach, Plac Kościuszki 15.
Radni obecni na sali obrad według załączonej listy obecności.
Ponadto obecni:
Wójt Gminy Raczki – Andrzej Szymulewski
Sekretarz Gminy – Andrzej Czuper
Skarbnik Gminy – Agnieszka Grzędzińska
Dyrektor Gimnazjum – Wiesława Jasionowska
Dyrektor SP w Raczkach/ Radny Rady Powiatu Suwalskiego – Artur Łuniewski
Radca Prawny – Jerzy Lewczuk
Pracownik GOPS – Marta Litwiniuk
Kierownik GKO – Romuald Dzienis
Pracownik UG – Antoni Karaś
Pracownik UG – Bogusław Konieczny
Sołtysi wsi wg załączonej listy obecności.
Pkt 1. Otwarcie sesji.
Sesję otworzył Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig:
„Otwieram XIII Sesję Rady Gminy Raczki”.
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig przywitał zaproszonych gości, wójta, radnych, 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.
Proponuję na wniosek Wójta wprowadzić do dzisiejszego porządku obrad po pkt 7 dwa projekty uchwał:
w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raczkach i uchwałę uchylającą
uchwałę w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkół w Raczkach.
Czy są jakieś inne propozycje zmiany porządku obrad?
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wprowadzenie proponowanych zmian do porządku obrad.
Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za przyjęciem proponowanych zmian głosowało 15 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. Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2015.
8. Uchwała w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raczkach.
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9. Uchwała uchylająca uchwałę w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkół w Raczkach.
10. Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.
11. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
12. Odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski sołtysów.
Porządek obrad został przyjęty przez radnych: 15 głosami „za”.
Pkt 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig – Informuję, że protokół z XII Sesji Rady Gminy wyłożony
był do wglądu w Urzędzie Gminy pokój Nr 1, jak również projekt protokołu został udostępniony na stronie
BIP Urzędu Gminy Raczki. Do projektu protokołu nie zostały wniesione zastrzeżenia, wobec tego
proponuję przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
Do protokołu nie wniesiono zastrzeżeń. Protokół z poprzedniego posiedzenia został przyjęty przez
radnych: 15 głosami „za”.
Pkt 4. Interpelacje i wnioski radnych.
Radny Jarosław Szyłak – Chodzi mi o drogę od sklepu do szkoły, tam tuż przed szkołą nieopodal tej drogi
jest duże bagno, w którym żyją bobry, które zrobiły wyrwy, aż do samego asfaltu. Należałoby te miejsce
zabezpieczyć i naprawić uszkodzone prze bobry pobocze.
Druga sprawa, co z tymi gałęziami będzie zrobione wyciętymi na poboczach dróg, które zalegają
w przydrożnych rowach i przy silniejszym wietrze są rozrzucane na drogi i pobliskie pola?
Radny Romuald Kwiatkowski – W piątek odbyło się spotkanie z Ministrem Rolnictwa, dlaczego nie było
przedstawicieli naszej gminy na tym spotkaniu?
Radny Leszek Staniszewski – Chodzi mi o drogę gminną w Krukówku. Kiedy będzie robiona? Tak samo
droga w Koniecborze? Z tego, co wiem miały być one poprawiane w ramach funduszu sołeckiego.
W dniu 10 kwietnia była kolejna rocznica katastrofy Smoleńskiej i uważam, że należałoby ustawić
symboliczną tablicę, ustawić kamień, zapalić znicz, aby w tym dniu uczcić ten fakt. Tym bardziej, że
zginął nasz rodak.
Radny Wojciech Żukowski – Mam kilka pytań, a mianowicie:
- znów zwracam uwagę na fatalny stan dróg gminnych żwirowych, zauważyłem, że jest jakaś próba
poprawy, ale zobaczymy na jak długo i z jakim efektem,
- z tego, co słychać będzie zmieniona ustawa tzw. śmieciowa, że gminy będą mogły przystępować do
przetargu. Czy takie rozwiązanie jest brane pod uwagę w naszej gminie i ZGKiM nie podjął się wywozu
tych śmieci?
- co jakiś czas słyszymy o obchodach 50-lecia pożycia małżeńskiego, czy Urząd Gminy organizuje jakieś
spotkania tym osobom? Czy można wystąpić o medal tym osobom?
- od dłuższego czasu mamy pogarszającą się sytuację w rolnictwie, co my, jako samorząd możemy w tym
kierunku zrobić? W naszej gminie przewaga jest właśnie rolników i każdy widzi, że ta sytuacja idzie
w złym kierunku,
- co stało się mikrofonami, które stały na stołach? Niektórzy z nas mają donośne głosy, ale niektórych
wypowiedzi nie słychać.
Wiceprzewodniczący Rady Mirosław Sewastynowicz – Panie Wójcie, co Pan Wójt zrobił z błędnie podaną
informacją mieszkańcom gminy Raczki dotyczącą szacowania szkód od zwierzyny łownej przez
pracowników Lasów Państwowych na terenie obwodów łowieckich należących do Kół łowieckich?
Radny Leszek Staniszewski – Chodzi o poprawę nawierzchni drogi powiatowej, aby na odcinku Żubrynek
– Chodźki, co raz przeszła równiarka.
Pkt 5. Zapytania i wolne wnioski sołtysów.
Sołtys Ewelina Jasionowska-Sieńkowska – Czy został już wyłoniony wykonawca na przeprowadzenie
remontu boiska przy Szkole we Wronowie?
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Druga sprawa. Mieszkanka Wronowa potrzebująca mieszkania socjalnego, liczy na takie mieszkanie
w Jaśkach. Czy coś już wiadomo jest w tej sprawie?
Sołtys Małgorzata Rutkowska – Chciałabym dowiedzieć się, na jakim etapie są przygotowania do realizacji
drogi w Sidorach?
Sołtys Jolanta Kochańska – Ze względu na dużą ilość mieszkańców Sołectwa Szkocja, mieszkańcy wsi
Dowspuda chcą, aby została ustawiona tablica ogłoszeń na potrzeby sołectwa w Dowspudzie. Czy istnieje
taka możliwość?
Pkt 6. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami.
Radny Grzegorz Wiszowaty – Mam pytanie odnośnie Referatu inwestycji, planowania przestrzennego
i gospodarki nieruchomościami. Podana jest informacja, że przystąpiono do wykonania projektu zmiany
„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Raczki”. Na jakim etapie
jest jego realizacja i jaki jest przewidywany termin jego opracowania?
Kierownik GKO Romuald Dzienis – Jesteśmy na etapie sporządzania projektu zmian tego studium
i przewiduję, że wstępnie na koniec maja ten projekt będzie sporządzony.
Radny Jarosław Szyłak – W tym sprawozdaniu podano, że zawarto umowę na opracowanie kompletu
dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z operatem wodno - prawnym na budowę studni
głębinowej za kwotę ok. 12.900 zł, a w planie inwestycji na ten cel określono kwotę 15 tys. zł. Mam
pytanie, czy w tym roku 2016 r. zostanie zrobiona tylko dokumentacja? Czy będzie również realizowana
budowa studni? Wcześniej było przeznaczone na budowę studni 150 tys. zł.
Wójt Gminy Raczki Andrzej Szymulewski – Studnia w tym roku nie będzie budowana, ponieważ zostały
złożone wnioski do Urzędu Marszałkowskiego w ramach RPO. Jeden dotyczący budowy studni
głębinowej, a drugi na oczyszczalnię ścieków oraz na budowę kanalizacji. Niniejsze wnioski będą
rozpatrywane do końca września, a środki przyznawane będą pod koniec roku lub w następnym roku.
Dlatego te planowane w budżecie gminy 150 tys. zł na budowę studni nie zostaną wykorzystane. Składamy
jednocześnie cztery wnioski w ramach działań wodno – kanalizacyjnych, aby mieć większą pewność na ich
pozytywne rozpatrzenie. W grę wchodzi ilość uzyskanych punktów. Jeżeli nie uzyskamy dofinansowania
ze środków z zewnątrz, to tę inwestycję wykonany w ramach własnych środków.
Radny Jan Olszewski – Podano informację, że ogłoszono trzeci przetarg na sprzedaż nieruchomości
położonej w Żubrynku, to mamy rozumieć, że pierwsze dwa nie odbyły się, czy nie było zainteresowanych
zakupem osób?
Wójt Gminy Raczki Andrzej Szymulewski – Ogłoszone były dwa przetargi: pierwszy na kwotę 400 tys. zł,
drugi na kwotę 320 tys. zł. W tej chwili jest ogłoszony trzeci przetarg, bo do pierwszych dwóch nikt nie
przystąpił. Obecnie kwota została obniżona do 250 tys. zł.
Załącznik Nr 1. – Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami.
Wójt Gminy Raczki Andrzej Szymulewski – Panie Przewodniczący, Panowie Wiceprzewodniczący,
Szanowni Radni, zaproszeni goście, Sołtysi, zaprosiliśmy tutaj Państwa Dyrektorów po to, aby
zakomunikować im i wszystkim tutaj obecnym, że Podlaski Kurator Oświaty nie wydał zgody na
połączenie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum. Uzasadnienie decyzji Pani Kurator w moich odczuciach
mnie nie osobiście przekonuje, która stwierdza, że Zespół to będzie wielki moloch i przez to zostanie
pogorszone bezpieczeństwo uczniów, ale skoro Pani Kurator podjęła taką ostateczną decyzję. My, nasz
samorząd gminny, po wstępnym omówieniu sprawy podjęliśmy decyzję, że odstępujemy od łączenia tych
szkół, co w ostateczności potwierdza przedłożony przeze mnie pod głosowanie radnym projekt uchwały.
W związku z tym zwracam się do Państwa Dyrektorów, że w takiej sytuacji będziemy musieli wspólnie
usiąść i poszukać oszczędności w oświacie, ponieważ w tym roku znów została obcięta subwencja
oświatowa o 136 tys. zł. Tą kwotę zmuszeni jesteśmy dołożyć z własnych środków. Pani Kurator pozwoliła
na łączenie szkół w innych gminach, likwidację szkół, a jedynie nie wyraziła zgody na połączenie naszych
placówek. Proszę Państwa Dyrektorów o poinformowanie o tym Rady Pedagogiczne szkół. Ze swojej
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strony mogę powiedzieć, że będę dokładać wszelkich starań głównie, aby z Dyrektorami szkół zaleźć takie
rozwiązanie, by wypracować pewne oszczędności.
Pkt 7. Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2015.
Wójt Gminy Raczki Andrzej Szymulewski – Przedstawił ocenę zasobów pomocy społecznej za rok 2015.
Chciałbym zwrócić uwagę Państwa, że zwiększa się nam ilość osób w Domach Pomocy Społecznej.
Obecnie w takich domach przebywa 10 osób i roczny koszt ich utrzymania wynosi ok. 250 tys. zł. Często
rodziny oddają ojca, matkę do szpitala i później nie chcą ich odebrać lub nie mogą nimi zająć się. Są
sytuacje, że do mnie przychodzą osoby, które żądają ode mnie lokalu zastępczego, bo chcą się pozbyć
niechcianych bliskich.
Pracownik GOPS Marta Litwiniuk – W poprzednich latach nie spotykaliśmy się z takim problemem, były
to jednostkowe przypadki, ale tegoroczny okres wiosenny jest ewenementem, bo obecnie borykamy się
z trzema takimi przypadkami, że rodzina wystawia swoich członków rodziny za drzwi.
Radny Leszek Staniszewski – My na DPS ile rocznie wydajemy?
Pracownik GOPS Marta Litwiniuk – W tej chwili trudno mi podać dokładną kwotę, ale ok. 230 tys. zł.
z tym, że jest to tendencja wzrostowa, ponieważ co roku wzrasta utrzymanie mieszkańca.
Radny Leszek Staniszewski – Panie Wójcie, a może tej szkoły w Żubrynku nie sprzedawajmy, tylko
zostawmy ją na potrzeby pomocy społecznej, ponieważ problem społeczny wzrasta.
Wójt Gminy Raczki Andrzej Szymulewski – Rozważaliśmy takie rozwiązanie, ale niestety, jako samorząd
gminny nie możemy prowadzić tego typu placówki, ponieważ koszt utrzymania mieszkańca byłby 100%
kosztem gminy, tj. w tej chwili wynosi on ok. 3.300 zł.
Radny Wojciech Żukowski – Czy nie ma takiej możliwości prawnej, żeby ten dom pomocy społecznej
prowadziło stowarzyszenie, a głównym udziałowcem byłaby gmina? Po drugie, od dłuższego czasu, będąc
radnym, pełniąc funkcję sołtysa, co jakiś czas podnosiłem sprawę mieszkań socjalnych. Nie uciekniemy od
tego problemu. Sprzedajemy budynki po byłych szkołach, a tego typu problemy narastają. Obowiązkiem
gminy jest zapewnienie lokalu zastępczego. Czy w tym kierunku coś gmina myśli? Podobnie jest
z ZGKiM. Czy zakresu jego działalności nie możemy rozszerzyć?
Wójt Gminy Raczki Andrzej Szymulewski – Uwaga Pana Radnego jest zasadna. Ten temat w tym roku,
przyszłym, czy za parę lat on musi w jakiś sposób rozwiązany. Tylko nakłada się wszystkie obowiązki na
samorządy, a nikt tak naprawdę się nie interesuje. Obcinają dotację na szkoły, trzeba starsze osoby
umieścić w DPS, trzeba zapewnić lokale socjalne. Jeśli chodzi o przeznaczenie budynku byłej szkoły
w Żubrynku na lokale socjalne, to nie wyobrażam sobie, żeby spodobałoby się to lokalnej społeczności.
Planujemy w szkole w Jaśkach wygospodarować dwa mieszkania socjalne, a pozostałą część
dysponowałoby przedszkole.
Nie ukrywam problem dotyczący lokali socjalnych jest niewątpliwie trudnym tematem i jestem otwarty na
sugestie Państwa Radnych i Sołtysów. Myślałem nad możliwością ustawienia dla tych osób kontenerów
mieszkalnych. Druga sprawa, to czas trwania umów na wynajem. Wcześniej były podpisywane na czas
nieokreślony, a zasadne byłoby podpisywać czasowo, tj. na 2 – 3 lata i w ciągu tego okresu ta osoba niech
się stara o własne lokum. Nie stać naszej gminy na budowę DPS, czy mieszkań socjalnych, bo jesteśmy
małą gminą i mamy małe dochody. Jest to niewątpliwie trudny temat, który wymaga głębokiego
zastanowienia, omówienia przez i wypracowania jakiegoś stanowiska przez nasz samorząd.
Radny Wojciech Żukowski – Nam wszystkim się wydaje, że zawsze będziemy młodzi, piękni i sprawni.
Nie jest to prawdą. Są różne sytuacje życiowe. A moim zdaniem jesteśmy, jako samorząd zobowiązani nie
tylko prawnie, ale i moralnie niektóre rzeczy rozwiązywać.
Radny Antoni Sutuła – Zgadzam się, że należy pomagać takim osobom, ale nie poprzez zapewnienie na
całe życie takiego lokum. Niech też stara się swoją sytuację jakoś zmienić.
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Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig – Uważam, że na tą sprawą należy się pochylić, ale w dniu
dzisiejszym na forum sesji nie jesteśmy w stanie wypracować pewnych rozwiązań. Mamy jeszcze
w dyspozycji budynek po byłym posterunku policji i tam w razie nagłej potrzeby można byłoby tam
umieścić takie osoby.
W kwestii technicznej, tj. GOPS dwa razy w roku ma obowiązek przedłożenia nam swoje sprawozdania.
Jedno w lutym, a drugie w kwietniu. Pierwsze jest skrótowe, a drugie to powielenie pierwszego, które jest
bardziej rozszerzone. Uważam, że właściwe byłoby zwolnienie GOPS z przedkładania pierwszego
sprawozdania, skoro ocena jest narzucona przepisami prawa.
Załącznik Nr 2. – Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2015.
Pkt 8. Uchwała w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raczkach.
Pracownik GOPS Marta Litwiniuk – Ze względu na wskazania nadzoru zobowiązało nas do zmian dwóch
paragrafów Statutu przyjętego na poprzedniej sesji. W chwili opracowywania projektu uchwały dotyczącej
statutu GOPS zmieniła się ustawa, która wprowadziła tzw. kosmetyczne zmiany, tj. w § 6 ust. 1 pkt 17
zostało z zapisu wyrzucone słowo „również”. Pełne brzmienie tego paragrafu brzmi: „§ 6 ust. 1 pkt 17
sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, w formie dokumentu
elektronicznego, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego”, a brzmiał on: „§ 6 ust. 1 pkt 17
sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w formie
dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego”. Podobnie wprowadzona
została zmiana kosmetyczna w § 7 ust. 1 pkt 3 zapis brzmiał: „prowadzenie i rozwój infrastruktury
środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi”, a zmieniło się
nazewnictwo, dlatego § 7 ust. 1 pkt 3 brzmi: „prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla
osób z zaburzeniami psychicznymi”.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej i Budżetu Piotr Słowikowski – Komisja Oświaty,
Pomocy Społecznej i Budżetu zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.
Przewodniczący Komisji Infrastruktury Wiejskiej, Ochrony Środowiska Rolnictwa i Turystyki Jarosław
Szyłak – Opinia naszej Komisji jest pozytywna.
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig – Poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W głosowaniu wzięło udział 15 radnych.
Wynik głosowania:
- „za” – 15
- „przeciw” – - „wstrzymującymi” – Stwierdzam, że w głosowaniu wzięło udział 15 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych.
W związku z tym stwierdzam, że uchwała została przyjęta 15 głosami „za”.
Załącznik Nr 3. – Uchwała Nr XIII/121/16.
Ogłoszono 10 minutową przerwę.
Po przerwie.
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig – Proszę Państwa, od dnia 1 kwietnia do dnia 25 kwietnia br.
do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raczkach wpłynęły 334 wnioski o przyznanie świadczenia
wychowawczego na 641 dzieci. Szacujemy, iż przy najbliższej wypłacie zasiłków, tj. 13 maja 2016 r.
wypłacimy ok. 600 tys. zł z tytułu świadczeń wychowawczych za miesiąc kwiecień i maj br.
Pkt 9. Uchwała uchylająca uchwałę w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkół w Raczkach.
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig – Odczytał treść projektu uchwały.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej i Budżetu Piotr Słowikowski – Opinia naszej
Komisji jest pozytywna.
5

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” – 10
- „przeciw” – - „wstrzymującymi” – 5
Stwierdzam, że w głosowaniu wzięło udział 15 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 10 radnych, od
głosu wstrzymało się 5 radnych.
W związku z tym stwierdzam, że uchwała została przyjęta 10 głosami „za”.
Załącznik Nr 4. – Uchwała Nr XIII/122/16.
Pkt 10. Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.
Skarbnik Gminy Agnieszka Grzędzińska - Proponujemy dokonanie zmian zarówno po stronie dochodów,
jak i wydatków budżetu gminy na rok 2016, tj.:
1) w planie dochodów budżetu gminy w zakresie:
a) zwiększa się dochody własne o kwotę - 16.509 zł dotyczące m.in. zwiększenia planu dotacji na
wychowanie przedszkolne i wpływów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,
b) zmniejsza się dochody własne o kwotę - 136.784 zł m.in. w związku ze zmniejszeniem części
oświatowej subwencji ogólnej.
2) w planie wydatków budżetu gminy w następującym zakresie:
a) zmniejsza się wydatki o kwotę - 478.018 zł, w tym:
- wydatki realizowane w ramach porozumień z jst - 100.000 zł,
- wydatki własne o kwotę - 378.018 zł;
b) zwiększa się wydatki własne o kwotę - 357.743 zł m.in. wydatki majątkowe dotyczące prac
termomodernizacyjnych budynków oświatowy oraz wydatki bieżące dotyczące oświaty i wychowania,
oraz ochrony zdrowia.
3) urealniono plan wydatków na zadania inwestycyjne planowane do realizacji w roku bieżącym.
4) urealniono plan dotacji udzielanych w 2016 r. z budżetu gminy jednostkom należącym do sektora
finansów publicznych i jednostkom spoza tego sektora.
Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:
1. Dochody budżetu gminy ogółem - 20.436.352 zł, w tym:
- dochody bieżące - 19.147.655 zł,
- dochody majątkowe - 1.288.697 zł.
2. Wydatki budżetu gminy ogółem - 21.340.011 zł, w tym:
- wydatki bieżące - 18.260.222 zł,
- wydatki majątkowe - 3.079.789 zł.
Radny Wojciech Żukowski – Dlaczego zostały zwiększone środki na modernizacje hali sportowej?
Wójt Gminy Raczki Andrzej Szymulewski – Proszę Państwa w pierwotnym projekcie, jak żeśmy
przystępowali do remontu hali sportowej nikt się nie spodziewał, że na górze jest wentylacja, która obecnie
nie działa. Po oględzinach przez fachowców stwierdzono, ze będzie można ją naprawić, ale koszt będzie
rzędu 60-70 tys. zł, tylko nikt nie zagwarantowałby tego, że ona by prawidłowo działała. Dlatego też
podjąłem działania i starania, żeby zrobić nową instalację, która potocznie nazywa się „rekuperator” –
odzysk ciepła. Działa to automatycznie na zasadzie nadmuchu i wywiewu, ale można też ją sterować
ręcznie. Wentylacja hali musi być i sprawnie, wydajnie działać, ponieważ przy tak dobrze uszczelnionym
budynku, już teraz brakuje przepływu świeżego powietrza. W konsekwencji braku wentylacji może
niedługo powstać grzyb na ścianach. Uważam, że wentylacje w dużych obiektach są nie zbędne. Mamy
podobnie działającą tutaj w budynku GOK. Koszt tej inwestycji po negocjacjach wraz z projektem
wyniesie 117 tys. zł. Kosztów realizacji tego zadania nie mamy ujętych w budżecie, więc proponuję
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przesunąć środki z planowanej budowy studni głębinowej, która nie będzie w tym roku budowana, właśnie
na poczet realizacji tego zadania. Posiadam wstępny opis budowy i parametrów wentylacji osoby
zainteresowane mogą się zapoznać z tym w Urzędzie Gminy. Chciałbym kompleksowo zamknąć temat
modernizacji budynku hali sportowej i już do niego nie wracać przez kilka, kilkanaście lat. Proszę Radnych
o przesunięcie w budżecie gminy na w/w cel środków.
Radny Wojciech Żukowski – Kto będzie odbierać tę inwestycje? A mianowicie, dlaczego pytam, dlatego,
że później mamy problemy. Sugeruję, że do komisji odbiorowej powołać fachowca w tym zakresie, aby
mieć pewność, co do poprawności zrealizowanej inwestycji.
Wójt Gminy Raczki Andrzej Szymulewski – Sugestia Pana Radnego jest zasadna. Postaram się do niej
zastosować i jeżeli będzie odbiór to o tym poinformuję Państwa Radnych o dacie i godzinie jego odbioru
oraz powołam osobę, która się zna na działaniu tych urządzeń.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej i Budżetu Piotr Słowikowski – Opinia Komisji jest
pozytywna.
Przewodniczący Komisji Infrastruktury Wiejskiej, Ochrony Środowiska Rolnictwa i Turystyki Jarosław
Szyłak – Opinia Komisji jest pozytywna.
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig – Poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W głosowaniu wzięło udział 15 radnych.
Wynik głosowania:
- „za” – 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 5. – Uchwała Nr XIII/123/16.
Pkt 11. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
Pracownik UG Antoni Karaś – Zgłoszenie dotyczące wyrwy na drodze w miejscowości Ziółkowo już
zostało zlecone do usunięcia Panu Wysockiemu. W tym miejscu niejednokrotnie wcześniej bobry niszczą
pobocze tego odcinka drogi.
Odnośnie pozostawionych po wycince gałęzi w przydrożnych rowach, to też już sprawa została wcześniej
zgłoszona i w przeciągu tygodnia, dwóch zostaną one zabrane.
Kwestie poprawy nawierzchni dróg zgłoszonych w ramach funduszu sołeckiego są realizowane według
harmonogramu i wczoraj prace były wykonywane w Kuriankach Pierwszych, Lipówce, a w dniu
dzisiejszym w: Wysokim, Małych Raczkach, Suchej Wsi, Kuriankach i Szkocji. Jutro planujemy wykonać
prace w miejscowościach: Koniecbór, Krukówek i Kurianki Pierwsze.
Odnośnie poprawy dróg powiatowych, to przesyłamy Państwa zgłoszenia do zarządcy tych dróg, ale sami
nie mamy wpływu na poprawę ich stanu.
Proszę Państwa, znaki drogowe, które były zgłaszane na sesji, czy bezpośrednio do mnie są już zamówione
i czekamy na ich dostawę. Sukcesywnie zostaną one ustawione.
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig – W kwestii upamiętnienia rocznicy katastrofy smoleńskiej, to
w Kościele w Raczkach jest tablica pamiątkowa, ale w Kościele w Józefowie, w miejscowości, z której
pochodził Marszałek Krzysztof Putra nie ma. Uważam, że w jakiś sposób to, trzeba tam upamiętnić nie
tylko Pana Marszałka, ale wszystkich, którzy zginęli w tej katastrofie. O formie, czy to tablica, czy kamień
pamiątkowy, to jeszcze ustalimy i w tej sprawie porozmawiamy z Księdzem Proboszczem.
Wójt Gminy Raczki Andrzej Szymulewski – W tej chwili mamy podpisaną umowę na wywóz śmieci
z firmą MPO, która obowiązuje dwa lata i z końcem tego roku ona wygasa. W kwestii tej umowy, to
stwierdzić muszę, że jest ona korzystna. Odnośnie wywożenia śmieci przez ZGKiM, to znam przykład tej
formy wywozu z innej ościennej gminy. Otóż, faktycznie koszt odbioru śmieci od mieszkańca jest
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stosunkowo niski, ale już koszt oddania ich na składowisko śmieci jest niebotyczny. W związku z tym
stawka za śmieci wnoszona przez mieszkańców jest znacznie wyższa niż w naszej gminie. Gdybyśmy
przekazali to zadanie naszemu Zakładowi, to oddzielnie zmuszeni byliśmy na podpisanie odrębnej umowy
ze składowiskiem. W tej obecnej formie nie interesuje nas to, na jakie składowisko MPO wywozi śmieci.
Zorientuję się, jaka jest cena jednostkowa wywozu śmieci na składowisko i przedstawię taką informację
Radnym. Jeżeli takie rozwiązanie będzie korzystniejsze, to poddam je pod ocenę radnym.
Sołtys Jolanta Kochańska – Miałam zgłoszenie od mieszkańców, którzy prowadzą agroturystykę, czy
w miesiącach lipcu i sierpniu byłaby możliwość dwukrotnego wywozu tych śmieci, bo pleni się robactwo
i smród?
Wójt Gminy Raczki Andrzej Szymulewski – Obowiązująca umowa na wywóz śmieci określa, że wywóz
dokonywany jest raz w miesiącu śmieci segregowane i niesegregowane. Częstotliwość wywozu wiąże się
ze zwiększeniem kosztów.
Radny Wojciech Żukowski – Może odpowiem Pani Sołtys, a Pani Sołtys przekaże tym mieszkańcom, że
jeżeli pleni się robactwo, to znajdują się tam odpady organiczne. A proszę zwrócić uwagę, że w deklaracji
deklaruje się kompostownik. Prawidłowo Zakład nie powinien takich odpadów zabierać. Znam przepisy,
bo sam jestem wytwórcą śmieci.
Wójt Gminy Raczki Andrzej Szymulewski – W tamtym roku zaprosiliśmy trzy małżeństwa w tym celu do
Urzędu Gminy. Dwa z nich obchodziło równolegle 50- lecie pożycia małżeńskiego, a jedno 60- lecie.
Będzie to corocznie kontynuowane, bo tych małżeństw jest tak naprawdę niewiele. Oczywiście chęć
otrzymania takiego medalu muszą złożyć zainteresowani, taki wniosek może przynieść do Urzędu Stanu
Cywilnego członek rodziny. Sami wyszukujmy w swoich księgach takie pary, dzwonimy do nich ustalamy
termin organizacji takiego spotkania. Mam prośbę do Państwa, jeżeli znacie takie małżeństwa, to
poinformujcie o możliwości otrzymania takiego wyróżnienia od Prezydenta RP w formie medalu.
Odnośnie pogarszającej się sytuacji w rolnictwie, to uważam, że jest problem jest ogólny i właściwie te
pytanie skierowane jest również i do wszystkich tu obecnych, i jeżeli macie Państwo jakąś propozycję
pomocy, to proszę w tej sprawie o sugestię. Jako samorząd możemy zaproponować niższe stawki podatku
rolnego w przyszłym roku? Kwestia pozostaje otwarta, do dyskusji.
Sekretarz Gminy Andrzej Czuper – W związku z tym, że bardzo mało Radnych używało tych mikrofonów,
a to wiązało się z nagrywaniem obrad na potrzeby sporządzania protokołu z sesji. Postanowiliśmy, że tych
mikrofonów nie będziemy wystawiać. Jeżeli Radni wyrażą chęć korzystania nich, to nie ma problemu
ustawimy je.
Pracownik UG Bogusław Konieczny – Odnośnie przesłanej informacji mieszkańcom gminy odnośnie
kierowania wniosków w sprawie szacowania szkód wyrządzonych przez zwierzynę łowną do
Nadleśnictwa, to nie Wójt popełnił błąd, tylko odbiorcy tej informacji. Otóż obowiązkiem kół łowieckich
jest poinformowanie wójtów gmin o wyznaczonych osobach wyznaczonych do przyjmowania zgłoszeń
w sprawie szkód, adresie korespondencyjnym, itp. Tylko jedyne Koło łowieckie „Ryś” na czas wywiązało
się z tego obowiązku. Wspomnianą informację przesłałem do mieszkańców, aby wiedzieli, gdzie według
właściwości obszarowej danego obwodu łowieckiego, można kierować wnioski. Teren naszej gminy
dzierżawiony jest przez 5 Kół łowieckich, tj. Koło łowieckie „Ryś”, Koło łowieckie „Hańcza”, Koło
łowieckie „Łoś”, Koło łowieckie „Żubr” w Kruklankach, Koło łowieckie „Serwy” w Augustowie.
Wystąpiłem do tych wszystkich Kół o wskazanie konkretnej osoby do kontaktu w sprawach zgłaszania
szkód. Mam odpowiedź tylko z jednego koła. Poszkodowani rolnicy zawsze mogą do mnie się zwrócić
o informację, pod jaki adres i do jakiego Koła łowieckiego mają wysłać zgłoszenie według właściwości
obszarowej zniszczonych gruntów.
Radny Leszek Staniszewski – Należałoby przygotować taką informację, które wsie wchodzą do
poszczególnego Koła i rozesłać ją do Sołtysów.
Pracownik UG Bogusław Konieczny – Oczywiście mogę przygotować taką informację i przesłać ją do
wiadomości Sołtysów. Jednakże zainteresowane osoby mogą się do mnie o to, jak również pomogę
w ustaleniu, do jakiego koła ma się zwrócić z wnioskiem.
8

Radny Leszek Staniszewski – Ja złożyłem wniosek, a Koło łowieckie do mnie nie przyjechało.
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig – Mam pytanie, czy jak jest protokół publikowany
w Internecie z naszej sesji, to czy, również nie można byłoby zamieścić w formie skanu poszczególnych
okręgów łowieckich obejmujących teren naszej gminy, jako załącznik do naszego protokołu. Również
proszę Państwa Sołtysów i Radnych o poinformowanie osób zainteresowanych, że w sprawach wniosków
mogą zwrócić się do pracownika UG, który udzieli stosownych informacji.
Pracownik UG Bogusław Konieczny – Taka informacja zostanie przygotowana.
Radny Wojciech Żukowski – Za szkody wyrządzone przez bobry, gdzie składamy?
Pracownik UG Bogusław Konieczny – W sprawach odszkodowań za szkody wyrządzone przez bobry
wnioski należy składać do Wojewody a dokładniej do Regionalnej Ochrony Środowiska w Białymstoku
Wydział Spraw Terenowych I w Suwałkach, ul. Sejneńska 13, Suwałki.
Proszę Państwa, została przesłana do Urzędu Gminy informacja Prezesa ARiMR przypominająca, że do 15
maja 2016 r. upływa termin składania wniosków o płatności bezpośrednie, jak również wskazane zostały
godziny pracy powiatowego biura ARiMR w Suwałkach. Niniejsza informacja jest dostępna na tablicy
ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz na stronie internetowej urzędu.
Wójt Gminy Raczki Andrzej Szymulewski – Odnośnie spotkania z Ministrem Rolnictwa, to takie
zaproszenie otrzymałem, ale ze względu na fakt, że w tym samym czasie mieliśmy spotkanie w Starostwie
Powiatowym, ze Starostą i innymi wójtami w sprawie transportu publicznego w Powiecie, m.in. również w
gminie Raczki, nie mogłem we wspomnianym spotkaniu uczestniczyć.
W związku ze zmianą ustawy od 1 stycznia 2017 r. zostają nałożone na gminy obowiązki dopłat do biletów
miesięcznych na autobusy komunikacji publicznej, co idzie za tym, że to gminy będą decydowały o ilości
kursów autobusów oraz je dofinansowywały. Ze wstępnej analizy miesięcznie gmina Raczki dopłacałaby
ok. 1.400 zł. Zgodnie z nowymi przepisami za kursy dalekie typu Suwałki – Gdańsk nadal zajmowałby się
Urząd Wojewódzki, kursy typu lokalnego zostaną przekazane pod gestię gminom. Wcześniej kwestią
transportu publicznego, według ustawowej właściwości zajmował się wyłącznie Urząd Wojewódzki.
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig – Odnośnie spotkania z Ministrem Rolnictwa, to nie
otrzymałem takiego zaproszenia.
Pkt 12. Odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski sołtysów.
Kierownik GKO Romuald Dzienis – W kwestii budowy drogi w miejscowości Sidory, to złożony został
wniosek na przebudowę tej drogi do programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i na razie po wstępnej
punktacji wniosek nasz jest 180 pozycji rankingowej. Mamy opracowany program funkcjonalno-użytkowy.
Natomiast nie ma dalszych środków jakąkolwiek realizację tego zadania, czy na podziały nieruchomości,
czy w dalszej kolejności na opracowanie projektu i uzyskanie pozwoleń na budowę w zakresie
realizowanej tej drogi. Więc jest to perspektywa kilkuletnia.
Odnośnie kwestii remontu boiska przy Szkole we Wronowie, to mamy już przygotowane kosztorysy dla
Pani Sołtys do przedyskutowania i ustalenia ze środków funduszu sołeckiego, co możemy zrobić
w związku z tymi kosztorysami. Po sesji zapraszam Panią do Urzędu, w celu omówienia sprawy.
Wójt Gminy Raczki Andrzej Szymulewski – Proszę Państwa złożyliśmy trzy wnioski na dofinansowanie
na drogi, tj. Małe Raczki, Rudniki i Sidory. Te wnioski są ocenione maksymalnie punktowo, czyli każdy ze
złożonych wniosków otrzymał po 14 punktów. Przyjmowane są wnioski od 16 punktów, a maksymalna
ilość punktów wynosi 18. Te 4 punkty straciliśmy ze względu na wskaźnik bezrobocia w powiecie
suwalskim oraz ze względu na przelicznik dochodu na 1 mieszkańca.
Złożonych wniosków do Urzędu Marszałkowskiego zostało 280 z całego województwa podlaskiego na
kwotę 260 mln zł, a kwota do wykorzystania wynosi 105 mln zł. Pierwszy nasz wniosek jest 139 miejscu,
kolejny na 164 miejscu, a ostatni na 183 pozycji. Pierwszy wniosek dotyczy realizacji drogi w Małych
Raczkach, drugi – Rudnik, a trzeci Sidor.
W kwestii realizacji przebudowy drogi w Sidorach, to uważam, że skoro mamy już program funkcjonalnoużytkowy i powoli, jeżeli chcemy realizować tą inwestycję należałoby przystąpić do projektu i myśleć
o wykupie. Tak jak odbywało się na przykładzie miejscowości Rudniki i w tedy w perspektywie 2 – 3 lat
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można byłoby przebudowę drogi realizować. Wstępnie, jeżeli wnioski by przeszły to realizacja drogi
w Sidorach planowana byłaby na 2017 – 2018. Zobaczymy, jak zostanie rozstrzygnięty przez Urząd
Marszałkowski ranking złożonych wniosków.
Odnośnie mieszkania socjalnego dla mieszkanki ze Wronowa, to z przedstawionych informacji przez
pracownika GOPS wynik, że ta Pani zgodziła się na razie na wynajem mieszkania przy Szkole we
Wronowie. Myślę, że ostatecznie na początku przyszłego roku wygospodarujemy lokal w Jaśkach.
Sytuacja tej mieszkanki jest monitorowana i na pewno nie zostawimy tej sprawy bez rozwiązania.
Najpierw, aby przystosować budynek w Jaśkach, musimy sporządzić stosowny projekt i wydzielić z tego
budynku pomieszczenia z przeznaczeniem na mieszkanie socjalne.
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig – Jeśli chodzi o ustawienie tablicy sołeckiej na potrzeby
Sołectwa Szkocja w Dowspudzie, to skontaktujemy się i jej ustawienie skonsultujemy, czy to
z Dyrektorem, czy Zarządcą Spółdzielni Mieszkaniowej.
Sołtys Jolanta Kochańska – Kwestię potrzeby postawienia takiej tablicy zgłosili sami mieszkańcy
wspólnoty podczas jednego z zebrań.
Sołtys Wojciech Żukowski – Jeżeli mogę, to muszę wejść w słowo Pani Sołtys, wiem, że nawet tam
rozmawiają o wyodrębnieniu sołectwa, jako Dowspudy. Pytali mnie, w jaki sposób mogą to zrobić, to ja
odsyłam, aby w tej kwestii zwrócili się do swojego Sołtysa.
Wiceprzewodniczący Rady Mirosław Sewastynowicz – Proszę Państwa, wywiązując się z ugody, którą
zawarłem w dniu 4 kwietnia 2016 roku w Sądzie Okręgowym w Suwałkach niniejszym oświadczam, że Ja
Mirosław Sewastynowicz przepraszam Pana Leszka Staniszewskiego za nieprawdziwe oskarżenie go o to,
że ciąży na nim rzekomy wyrok sądowy, który miał być związany z awanturą z Kołem Łowieckim, czym
naruszyłem jego dobra osobiste.
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig – Porządek sesji został wyczerpany. Informuję, że protokół
z dzisiejszej sesji sporządzony i wyłożony do publicznego wglądu na 3 dni przed terminem kolejnej sesji
w pokoju Nr 1 w Urzędzie Gminy Raczki oraz zostanie opublikowany na stronie internetowej Urzędu
Gminy Raczki.
Dziękuję radnym, pracownikom urzędu gminy, sołtysom, osobom zaproszonym za udział w obradach
Rady.
„Zamykam XIII Sesję Rady Gminy Raczki”.
Protokołowała
Danuta Karaś
Przewodniczący Rady
Lech Ludwig
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