Protokół XII/16
z XII Sesji VII Kadencji Rady Gminy Raczki
odbytej w dniu 22 marca 2016 r.
Obrady XII Sesji Rady Gminy rozpoczęły się o godz. 1005 i trwały do godz. 1342.
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 GOK – Anna Dorota Halicka
Dyrektor GBP – Krystyna Rogucka
Kierownik GOPS – Justyna Sadowska-Kurzyna
Radca Prawny – Jerzy Lewczuk
Pracownik UG – Jadwiga Szymulewska
Pracownik UG – Henryk Markowski
Kierownik GKO – Romuald Dzienis
Pracownik UG – Bogusław Konieczny
Pracownik UG – Piotr Gajda
Pracownik UG – Antoni Karaś
Sportowcy z terenu gm. Raczki:
- Pan Wojciech Barszczewski
- Pan Marcin Siękowski
- Pan Michał Koszycki
Sołtysi wsi wg załączonej listy obecności.
Pkt 1. Otwarcie sesji.
Sesję otworzył Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig:
„Otwieram XII 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 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?
Radny Wojciech Żukowski – Po wczorajszym posiedzeniu Komisji miał być zmieniony punkt 19
dzisiejszego porządku obrad, dlaczego tak się nie stało?
Ponieważ nie ma uwag, to wobec tego porządek obrad jest następujący:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
4. Interpelacje i wnioski radnych.
5. Zapytania i wolne wnioski sołtysów.
6. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami.
7. Sprawozdanie z działalności merytorycznej Gminnego Ośrodka Kultury w Raczkach za rok 2015.
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8. Informacja z wykonania zadań rzeczowych i finansowych przez Gminną Bibliotekę Publiczną
w Raczkach za 2015 rok.
9. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2015 rok.
10. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w 2015 r. wraz z wykazem potrzeb na
rok 2016.
11. Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raczkach.
12. Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Raczki na lata
2016-2018.
13. Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu i wysokości
przyznawania stypendiów dla zdolnych uczniów na terenie Gminy Raczki.
14. Uchwała w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkół w Raczkach.
15. Uchwała w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy
Raczki na lata 2016-2026.
16. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia aktualizacji miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego części wsi Raczki.
17. Uchwała w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Raczki.
18. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Powiatu
Suwalskiego.
19. Uchwała w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienia funduszu sołeckiego w 2017 roku.
20. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podlaskiego z przeznaczeniem
na realizację zadania pn.: „Remont chodnika, wjazdów i nawierzchni bitumicznej w ciągu drogi
wojewódzkiej nr 655 w miejscowości Raczki w km 72+699,5 - 73+280 strona lewa i prawa”.
21. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2016-2024.
22. Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.
23. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
24. Odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski sołtysów.
Porządek obrad został przyjęty przez radnych: 13 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się”.
Pkt 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig – Informuję, że protokół z XI 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: 13 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się”.
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig – Proszę Państwa, w tym momencie przejdziemy do miłej
sprawy, tj. uhonorowania sportowców z terenu naszej gminy: Pana Wojciecha Barszczewskiego, Pana
Marcina Siękowskiego, Pana Michała Koszyckiego.
Przewodniczący Rady Lech Ludwig i Wójt Gminy Raczki Andrzej Szymulewski wręczyli sportowcom
wyróżnienia za godne reprezentowanie Gminy Raczki w zawodach sportowych i jednocześnie za
osiągnięte bardzo dobre wyniki sportowe przyznali nagrody rzeczowe.
Wójt Gminy Raczki Andrzej Szymulewski – Szanowni Państwo, muszę powiedzieć, że szczycę się, że
mamy takich sportowców. Takie postawy wśród młodzieży należy wyróżniać, są to młodzi panowie, który
pasjonują się sportem i to na bardzo wysokim poziomie. Osiągnięcia ich liczą się w kraju, a nawet
w Europie. Życzę Panom dalszych sukcesów i wszelkiej pomyślności.
Pracownik UG Mariusz Zalewski – Pozwolę Państwu przybliżyć, jakie wysokie wyniki ci Panowie
osiągnęli. Otóż: Michał Koszycki jest dwukrotnym mistrzem europy w sztukach walki Kyokushin, Marcin
Siękowski wicemistrz Polski w trójboju siłowym w kategorii wiekowej junior, a Wojciech Barszczewski
obecnie brązowy medalista, ale wcześniej osiągnął lepsze wyniki w Mistrzostw Polski w trójboju siłowym
w kategorii senior.
2

Pkt 4. Interpelacje i wnioski radnych.
Ogłoszono 10 minutową przerwę.
Po przerwie.
Radny Wojciech Żukowski – Mam kilka pytań, a mianowicie:
- Chciałbym się odnieść do fatalnego stanu dróg gminnych żwirowych, czego przykładem jest odcinek
drogi między Wierciochami a Wojnasami. Miał być wykonany remont cząstkowy tej dogi, a zrobiono
prace poniżej krytyki.
- Jak będą rozmieszczone przejazdy kolejowe, czy Urząd Gminy już wie, jakie są plany dotyczące budowy
nowej kolei? Wiadomo, że zazwyczaj jest tak, że rolnicy będą mieli utrudnienia w dostępie do pól.
- Czy gmina prowadząc inwestycje może poprowadzić przez Zakład Gospodarki Komunalnej lub inną
instytucje stworzoną w celu odzyskania podatku VAT? Wiemy na przykładzie innych gmin, że jest to
praktykowane.
- Dostałem sygnał, że znów Urząd Gminy zawiódł, a mianowicie nie pomógł rolnikom przy rozmowach
z inwestorami, którzy będą przeprowadzać gazociąg. Żaden rolnik nie dostał powiadomienia, że będą
przeprowadzane pomiary, odwierty na potrzeby realizacji tej inwestycji, jak również nikt nie wystąpił
o zgodę na wejście na grunty.
- Czy powstanie w Raczkach Posterunek Policji?
- Dnia 8 marca br. w sali OSP odbyło się szkolenie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
Powiatowego Lekarza Weterynarii oraz Doradztwa Rolniczego. W tym szkoleniu brało udział pięć osób
z całej gminy, a wynika to z tego, że znów nie została przekazana informacja o takim szkoleniu dla
rolników przez tzw. cechy. Zazwyczaj wcześniej otrzymywaliśmy, jako Sołtysi takie pisma z Gminy, aby
przesłać mieszkańcom wsi.
- Dzisiaj na stronie internetowej Urzędu Gminy ukazała się informacja, że szkoła w Żubrynku będzie
sprzedawana za 250 tys. zł. w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Jestem od lat zwolennikiem,
aby tam powstał dom pomocy społecznej dla osób starszych. W ubiegłym roku na ten cel Gmina płaciła
ok. 200 tys. zł., a wiemy, że koszty będą się zwiększać, bo społeczeństwo się starzeje.
Chciałbym złożyć życzenia wszelkiej pomyślności Sołtysom, bo w dniu 11 marca br. był ogólnopolski
Dzień Sołtysa, jakoś w naszej gminie zapomniany. My, Sołtysi jesteśmy postrzegani w tych sytuacjach,
kiedy jesteśmy potrzebni.
Radny Leszek Staniszewski – Należałoby zainterweniować w sprawie ustawienia ekranów drogowych przy
obwodnicy w miejscowościach Koniecbór i Rudniki.
Należałoby zwrócić się do Powiatu o poprawę nawierzchni drogi na odcinku Żubrynek – Chodźki.
Ustawić należałoby znaki drogowe na drodze powiatowej Koniecbór – Żubrynek – Lipowo – Podwysokie,
informujące o tym, że na początku jest dwóch mieszkańców wsi Koniecbór. Często bywa tak, że ludzie
jeżdżą szukając tych mieszkańców.
Wnoszę o to, aby podania odnośnie szacowania szkód można byłoby składać do Gminy, a gmina by
wysyłała do poszczególnych Kół Łowieckich, aby rolnikom tę sprawę ułatwić.
Proponuję, aby fundusz sołecki przekazać na szkołę w Żubrynku, aby powstał dom pomocy społecznej.
Radny Jarosław Szyłak – Czy coś wiadomo w sprawie ustawienia słupków drogowych przy drodze
powiatowej na skrzyżowaniu przy szkole we Wronowie, na wysokości sklepu?
Czy możliwe byłoby dwa samochody żwiru przywieźć na podwórko szkolne i dojazd do szkoły?
Wiceprzewodniczący Rady Stanisław Ostrowski – Chciałbym zgłosić problem dotyczący dużego
zaśmiecenia przy drogach powiatowych, jak i gminnych, aby wystąpić do zarządców o uprzątniecie tych
dróg.
Radny Leszek Staniszewski – Należałoby ustawić znak w Raczkach informujący o wjeździe na obwodnicę.
Radny Jan Olszewski – Chodzi mi o oznakowanie drugiej linii wsi Jaśki z numeracją.
Radny Piotr Słowikowski – Chodzi mi o postawienie drogowskazu na drodze wojewódzkiej przy
skrzyżowaniu z drogą powiatową. Jest tam tablica Koniecbór, ale pod nią należałoby umieścić kolejno
wsie: Stoki, Kurianki.
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Mamy problem z zaniedbaną nawierzchnią drogi powiatowej, jest to niedługi odcinek, który leży w ciągu
drogi gminnej. Mamy zawsze problem z poprawieniem nawierzchni tego odcinka, czy Gmina nie mogłaby
dojść do porozumienia z Powiatem, aby puścić równiarkę w kierunku tzw. „Warszawy”.
Radny Witold Wysocki – Ponawiam wniosek o poprawienie poboczy na drodze powiatowej Raczki –
Witówka. Uważam, że należałoby też wystąpić o dofinansowanie napraw poboczy dróg do Nadleśnictwa.
Często takich uszkodzeń dokonują ciężkie samochody transportujące drzewo z lasu.
Radny Wojciech Żukowski – Za miesiąc prawdopodobnie odbędzie sesja, na której rozważane będzie
dalsze utrzymanie funduszu sołeckiego. Jakie plany w tej sprawie ma Pan Wójt? Uważam, że dobrze
byłoby teraz o tym powiedzieć Sołtysom, aby mogli skonsultować się z mieszkańcami wsi.
Wójt Gminy Raczki Andrzej Szymulewski – W Lipówce odbyło się spotkanie z Nadleśniczym, który
poinformował, że na dzień dzisiejszy nie posiadają środków na realizację inwestycji drogowych, być może
pod koniec roku będą poprawiać swoje drogi i pobocza.
Radny Tomasz Gaździński – Trzeba byłoby zwrócić się do GDDKiA na serwisówce w miejscowości
Szkocja należałoby ustawić znak zakazu „ślepa uliczka”, bo tam wjeżdżają samochody ciężarowe, a nie ma
stamtąd wyjazdu.
Radny Grzegorz Wiszowaty – Kiedy ruszą prace związane z budową chodnika ul. Słoneczna, ul. Zielona w
kierunku szkoły.
Pkt 5. Zapytania i wolne wnioski sołtysów.
Sołtys Danuta Kopiczko – Chciałabym zapytać, co z bobrami mamy zrobić, bo przez swoje tamy zalewają
pola i przez to bardzo utrudniają prace polowe.
Sołtys Małgorzata Rutkowska – Wnoszę o poprawę nawierzchni dróg żwirowych we wsi Sidory.
Sołtys Jolanta Kochańska – Czy były przeprowadzone konsultacje z mieszkańcami, Sołtysami odnośnie
funduszu sołeckiego, czy tylko Radni sami podejmują decyzję o wyodrębnieniu tego funduszu?
Został rozstrzygnięty przetarg odnośnie remontu dróg i z tego, co widzę, to Sołtysi nie bardzo orientują się
jak powinno to wyglądać. Czy ktoś z pracowników gminy może przybliżyć, jak ten remont powinien
wyglądać?
Czy Sołtysi mają nadal podpisywać odbiór nawiezionego żwiru, bo ostatnio dokonano nawiezienia żwiru
we wsi Wronowo, ale nikt nie wymagał podpisu od Pani Sołtys?
Sołtys Mieczysław Laszkowski – Chodzi mi o przydomowe oczyszczalnie ścieków. Gwarancja tych
urządzeń obejmuje 5 lat, a teraz przysłano pisma, że należy płacić za konserwacje tych oczyszczalni. To
jest gwarancja tych oczyszczalni, czy jej nie ma? Do tej pory tego nie było.
Co ze sprawą dotyczącą scalania gruntów?
Pkt 6. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami.
Radny Wojciech Żukowski – W zakresie realizowanych inwestycji, w punkcie 7 niniejszego sprawozdania
zlecono wykonanie opracowania kpl. dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z operatem wodnoprawnym i pozwoleniem wodno-prawnym na „Wykonanie radialnego osadnika wtórnego z pompownią
osadów oczyszczalni ścieków w Dowspudzie”. Podpisana została umowa na kwotę 50 tys. zł brutto. O co
to chodzi i dlaczego znów mamy kłopoty z oczyszczalnią? Znów koszty wzrastają na gospodarkę wodnościekową.
Wójt Gminy Raczki Andrzej Szymulewski – Proszę Państwa, po objęciu stanowiska Wójta w 2014 r.
zgłoszono do mnie problem, że nasza oczyszczalnia nie działa w sposób właściwy. Gwarancja obejmuje do
października 2016 r. Wykonawcą była osoba spod Nowego Sącza, która okazała się nierzetelna, itp.
Trudno było wymóc na nim wymianę zapchanych filtrów, ale po kilkumiesięcznych usilnych telefonach
wykonawca dokonał ich wymiany. Problem polega na tym, że bardzo szybko zabijają się te filtry, które
wyglądają jak kartka papieru. Koszt jednego zestawu takich filtrów wynosi ok. 200 tys. zł. Oczyszczalnia
wykonana jest w sposób właściwy tylko nie jest dostosowana do naszych warunków. Podstawowym
błędem była rozbiórka istniejących urządzeń. Ścieki trafiałyby na starą oczyszczania, a później po
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wstępnym oczyszczeniu trafialiby na tę nową. W wyniku finalnym ściek spełniałby normy środowiskowe.
Mimo tego, że jest wykonawcą, to podpiszę z nim umowę miesięczną na dokonywanie napraw
gwarancyjnych oczyszczalni. Może on na bieżąco nadzorować poprawność działania oczyszczalni, tj. ma
program komputerowy, poprzez który może w każdej chwili zmieniać ustawienia oczyszczalni, które są
zabezpieczone przez niego hasłami dostępu. Przez takie działania, znów ta oczyszczalnia przestaje
prawidłowo działać. Na dzień dzisiejszy mamy ograniczoną możliwość regulacji tej oczyszczalni.
Wprawdzie ręczną mamy, ale też wykonawca poprzez ten program może nam ją ograniczać lub wyłączyć.
Na początku tego roku zleciłem wykonanie audytu, wraz z działaniami naprawczymi, który kosztował 10
tys. zł. Wykonany był przez profesora Pana Dzienisa – obecnie Rektora Politechniki Białostockiej. Według
wskazań należy odbudować część starej oczyszczalni, dlatego zleciłem wykonanie opracowania kpl.
dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z operatem wodno-prawnym i pozwoleniem wodnoprawnym na to zadanie. Koszt realizacji tej inwestycji został oszacowany na ok. 800 tys. zł. i w sierpniu br.
będziemy aplikować o środki z programu gospodarki wodno-ściekowej, jak również na dofinansowanie
innych naszych zadań.
Załącznik Nr 1. – Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami.
Pkt 7. Sprawozdanie z działalności merytorycznej Gminnego Ośrodka Kultury w Raczkach
za rok 2015.
Dyrektor GOK Anna Dorota Halicka – Przedstawiła i obszernie omówiła główną działalność GOK za 2015
rok oraz przedstawiła problemy, jakie spotyka przy organizowaniu codziennych zajęć edukacyjno kulturalnych lub cyklicznych, bądź okolicznościowych imprez i uroczystości.
Radna Ewa Ostapowicz – Na początku chciałam bardzo serdecznie podziękować Pani Dyrektor za
zorganizowaną ostatnią imprezę z okazji Dnia Kobiet, włożyła w to Pani ogrom pracy. W planie imprez na
2016 r. przewidziana jest impreza „Narodowe czytanie książek”, czy jest to wspólne działanie z Gminną
Biblioteką Publiczną w celu podniesienia czytelnictwa w Raczkach?
Dyrektor GOK Anna Dorota Halicka – Akcja czytania książek jest moim pomysłem i miała być
realizowana przez GOK, ale nie widzę przeszkody, aby przygotować ją wspólnie z Gminną Biblioteką.
Skierowana jest do wszystkich.
Radna Ewa Ostapowicz – Czy planuje Pani zakup do zabaw z udziałem animatorów, chusty, klocków
przestrzennych, itp. przedmiotów.
Dyrektor GOK Anna Dorota Halicka – Chusta jest na stanie GOK, została ona urzeczona do przedszkola.
Pozostałe wspomniane przedmioty nie będą zakupione, ponieważ w GOKu nie mam pomieszczeń do
przechowywania sprzętu.
Radna Ewa Ostapowicz – Chciałabym prosić za Pani pośrednictwem, aby zwrócić się do Wójta o
uhonorowanie zdolnej młodzieży w dziedzinie kulturalnej. Mamy utalentowane wokalnie dziewczyny,
chociażby jednorazowo z Pani pomocą docenić te dziewczyny.
Dyrektor GOK Anna Dorota Halicka – Dziękuję serdecznie za poruszenie tej sprawy. Chcę powiedzieć, że
są to trzy dziewczyny, które są członkami z „Koła Młodych Przyjaciół Ziemi Raczkowskiej”. To Koło
istnieje, bodajże od 13 lat i nikt, nigdy tego Koła nie docenił. Jest to młodzież, która działa od wielu lat i
prawie w każdych imprezach, a także przygotowaniach do nich uczestniczy.
Radny Wojciech Żukowski – W tym roku przypadają obchody 40-lecia GOK, czy z tego tytułu będą
organizowane obchody?
Dyrektor GOK Anna Dorota Halicka – Typowych obchodów rocznicowych GOKu nie będzie, z tego
względu, że nie mam na to wolnych środków finansowych.
Radny Wojciech Żukowski – Niejednokrotnie mam okazję widzieć, jak prowadzone są w innych gminach
domy kultury i muszę stwierdzić, że nie ma takiego jak nasz Domu Kultury, który aż tak wszechstronnie
prowadził swoją działalność. Faktem jest, że ograniczone mamy warunki lokalowe na prowadzoną
działalność GOK, ale przekornie muszę powiedzieć, że wolę tę „duszę kultury” u nas, niż większy lokal,
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bo niejednokrotnie bywam tam, gdzie są większe pomieszczenia i tej „duszy” brakuje. Tak naprawdę jest
to zasługa osoby Pani Dyrektor, to ona kształtuje charakter kultury w naszej gminie.
Dyrektor GOK Anna Dorota Halicka – Rozważam pewien pomysł, aby tę salę powiększyć poprzez
wyburzenie ściany dzielącej galerię. Jest to kwestia przyszłościowa i na ten temat muszą wypowiedzieć się
inżynierowie od budownictwa, czy można to zrobić i za jakie pieniądze.
Radny Wojciech Żukowski – W tym roku planowany jest zakup budynku Domu Regionalnego, który
stworzyła Pani Dyrektor, jako osoba posiadająca zamiłowania do zachowania przedmiotów dawnego
użytku. Stwierdzić muszę, że nie spotkałem się na terenie Powiatu z czymś podobnym. Często turyści
dopytują się o ten Dom.
Dyrektor GOK Anna Dorota Halicka – Odnośnie zagospodarowania terenu i budynków przy Regionalnym
Domu mam pewien pomysł, plan dotyczący utworzenia skansenu, ale niestety za tym kryją się koszty.
Mam prośbę do Państwa Radnych i Sołtysów, jeżeli posiadacie w swoich zbiorach stare zdjęcia,
dokumenty, to my, na naszej stronie internetowej prowadzimy „Raczkowskie Archiwalia”, w których
gromadzimy stare zdjęcia, dokumenty. Jest to wszystko skanowane przez Marcina Halickiego i
umieszczane na stronie internetowej, a oryginały są oddawane właścicielom. Cieszy się to ogromnym
zainteresowaniem.
Wójt Gminy Raczki Andrzej Szymulewski – Szanowni Państwo, jestem bardzo dumny, że pracuję z takimi
osobami, które piastują funkcję dyrektorów, kierowników jednostek podległych gminie. Tutaj w
szczególności należy wyróżnić osobę Pani Dyrektor za tak szeroką gamę imprez kulturalnych. Jestem pod
ogromnym wrażeniem poziomu perfekcyjnego prowadzenia i przygotowania tych imprez. Wiem, że są
potrzebne drogi, itp. rzeczy, ale potrzebna jest też i kultura. Ta kultura w wydaniu naszego Gminnego
Ośrodka Kultury pod przewodnictwem Pani Dyrektor Doroty Halickiej jest na bardzo wysokim poziomie.
Dziękuję za to i postaram się w możliwy sposób dofinansowywać działalność GOK. W tym roku kupujemy
Regionalny Dom za kwotę 150 tys. zł.
Radny Tomasz Gaździński – Wyniki działalności GOK wynikają z pracy człowieka z pasją, jakim jest
osoba Pani Doroty Halickiej, poświęca duszę i serce. Dziękuję za wykonywaną przez Panią pracę, jak
również za pracę Pana Marcina.
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig – Chciałbym podziękować, w imieniu swoim i Radnych za
ogrom pracy, jaki Pani wkłada w funkcjonowanie GOK, jak również pozostałym pracownikom GOKu.
Należy pamiętać, że w GOK działa zespół na rzecz kultury w Gminie Raczki.
Załącznik Nr 2. – Sprawozdanie z działalności merytorycznej Gminnego Ośrodka Kultury
w Raczkach za rok 2015.
Pkt 8. Informacja z wykonania zadań rzeczowych i finansowych przez Gminną Bibliotekę Publiczną
w Raczkach za 2015 rok.
Kierownik GBP Krystyna Rogucka – Przedstawiła sprawozdanie z działalności biblioteki w 2015 roku,
szczegółowo omówiła wykonanie zadań rzeczowych i finansowych.
Załącznik Nr 3. – Informacja z wykonania zadań rzeczowych i finansowych przez
Gminną Bibliotekę Publiczną w Raczkach za 2015 rok.
Pkt 9. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2015 rok.
Kierownik GOPS Justyna Sadowska-Kurzyna – Szanowni Państwo w przedstawionym sprawozdaniu
z działalności GOPS zostały ujęte realizowane zadania i powierzone Ośrodkowi obowiązki realizowane w
2015 r.
Wójt Gminy Raczki Andrzej Szymulewski – Proszę o przedstawienie, na jakich zasadach funkcjonują DPS
od strony ekonomicznej, prawnej i kto te domy prowadzi.
Kierownik GOPS Justyna Sadowska-Kurzyna – Taki Dom zazwyczaj prowadzą podmioty niepubliczne,
dlatego, że z punktu widzenia prawnego, aby gmina mogła dołożyć za mieszkańca skierowanego z terenu
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gminy jakąkolwiek złotówkę, taki DPS musi mieć zezwolenie od Wojewody. Powstanie jego jest
obwarowane szeregiem warunków, jakie bezwzględnie muszą być spełnione warunki lokalowe, obsada
osób, itp. Należałoby włożyć na start ogromne pieniądze, pomijając już kwestię zatrudnienia odpowiednich
specjalistów lekarzy i innego personelu. Z terenu naszej gminy w DPS-ach przebywa 8 osób, które
umieszczone są w różnych typach domów, tj. w Domie Pomocy Osobom Starszym, w Domie dla Osób
Psychicznie Chorych oraz Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci. Gmina za umieszczenie swego mieszkańca
będzie ponosiła koszty utrzymania w 100%. Najbardziej racjonalnym rozwiązaniem byłoby, aby powstał
DPS prowadzony przez osobę fizyczną, lub stowarzyszenie.
Załącznik Nr 4. – Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
za 2015 rok.
Pkt 10. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w 2015 r. wraz z wykazem
potrzeb na rok 2016.
Kierownik GOPS Justyna Sadowska-Kurzyna – Główną potrzebą jest dalsze zatrudnienie asystenta rodziny
na pomoc rodzinom, w których ta władza rodzicielska sprawowana jest w sposób niewłaściwy.
Załącznik Nr 5. – Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w 2015 r.
wraz z wykazem potrzeb na rok 2016.
Pkt 11. Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raczkach.
Kierownik GOPS Justyna Sadowska-Kurzyna – W związku z wejściem w życie ustawy dotyczącej pomocy
państwa w wychowaniu dzieci, tzw. program „500+” jest konieczność dostosowania Statutu Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej o realizację tego programu przez Ośrodek. Od roku 2013 Statut był
niejednokrotne zmieniany i w związku z tym został opracowany jednolity tekst obejmujący zakres
wprowadzanych zmian.
Wnioski można zgłaszać się do Ośrodka po odbiór druków wniosków. Wnioski będą przyjmowane od 1
kwietnia br. Można je złożyć osobiście lub poprzez portal „empatia” bądź systemy bankowości
elektronicznej.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej i Budżetu Piotr Słowikowski – Komisja Oświaty,
Pomocy Społecznej i Budżetu projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie.
Przewodniczący Komisji Infrastruktury Wiejskiej, Ochrony Środowiska Rolnictwa i Turystyki Jarosław
Szyłak – Opinia naszej Komisji jest pozytywna.
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig – Poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W głosowaniu wzięło udział 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 XII/109/16.
Pkt 12. Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Raczki na
lata 2016-2018.
Kierownik GOPS Justyna Sadowska-Kurzyna – Ustawa o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej nakłada
obowiązek na gminę uchwalania takich trzyletnich programów. Jest to codzienna działalność Ośrodka
ukierunkowana na rodziny z problemami wychowawczymi.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej i Budżetu Piotr Słowikowski – Opinia Komisji jest
pozytywna.
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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 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 7. – Uchwała Nr XII/110/16.
Ogłoszono 10 minutową przerwę.
Po przerwie.
Pkt 13. Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu
i wysokości przyznawania stypendiów dla zdolnych uczniów na terenie Gminy Raczki.
Pracownik UG Jadwiga Szymulewska – Niniejszy projekt uchwały został przygotowany na wniosek
Radnego Gminy, który zaproponował podniesienie średniej ocen, ponieważ w poprzednim okresie, kiedy
były przyznawane stypendia, tych uczniów spełniających te kryteria było sporo. W Regulaminie
przyznawania uczniom stypendium Wójta Gminy Raczki za wyniki w nauce, stanowiącym Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr IV/25/15 Rady Gminy Raczki z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia
szczegółowych zasad, trybu i wysokości przyznawania stypendiów dla zdolnych uczniów na terenie Gminy
Raczki podnosi się kryterium średniej z ocen uzyskanej na koniec roku szkolnego w § 3 ust. 1 pkt 1 lit. a
do 5,2 w Szkole Podstawowej i w § 3 ust. 1 pkt 2 lit. a do 5,0 w Gimnazjum w Raczkach.
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 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 8. – Uchwała Nr XII/111/16.
Pkt 14. Uchwała w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Raczkach.
Wójt Gminy Raczki Andrzej Szymulewski – Szanowni Państwo przymierzamy się do stworzenia Zespołu
Szkół, tj. normalizujemy zarządzanie oświatą w naszej gminie. Chodzi mi o usprawnienie i właściwe
zarządzanie placówką oświatową w zakresie administracyjno - gospodarczym. Obecnie oddzielnie istnieje
Biuro Obsługi Szkół, odrębnie Szkoła Podstawowa i oddzielnie Gimnazjum w Raczkach. W każdej z tych
jednostek są dyrektorzy, kierownik, itd. Chcemy połączenia Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w jedną
całość, gdzie planujemy wprowadzić jednoosobowe zarządzanie Zespołem Szkół. Też pewnym czynnikiem
zmian jest próba obniżenia kosztów wydatkowanych na oświatę, ponieważ w tym roku otrzymaliśmy o 136
tys. zł mniej subwencji oświatowej. Na pewno rozpoczynamy proces kilkuletni, bo w związku
z przekształceniem nie planujemy żadnych zwolnień, ale racjonalizujemy zatrudnienie, tj. osoby w wieku
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emerytalnym będą mogli odejść na zasłużoną emeryturę. Po połączeniu tych placówek będzie możliwe
racjonalne zarządzanie czasem pracy niektórych nauczycieli, którzy nie wypracowują swojego pensum
godzin. Przyniesie to nam możliwość zmniejszenia kosztów związanych z wypłatą „14” pensji.
Zespołem będzie kierować jeden dyrektor i dwóch wicedyrektorów oraz kierownik administracyjnogospodarczy, który będzie powołany z pracowników szkoły.
Jesteśmy jedyną gminą w Powiecie, gdzie nie funkcjonuje zespół, w pozostałych gminach są zespoły
i dobrze prosperują. Podjęcie przez Radę dzisiaj uchwały nie oznacza, że powstanie zespół. Decyzja leży
w rękach Kuratorium Oświaty.
Radny Grzegorz Wiszowaty – Chciałbym się odnieść do zapisów merytorycznych projektu Statutu
Zespołu, tj. aby zapis § 9 ust. 2 pkt 14 otrzymał brzmienie: „14) zapewnia bezpieczne warunki nauki
uczniom i zatrudnionym pracownikom. Dokonuje zgodnie z odrębnymi przepisami przeglądu technicznego
budynków i placów zabaw dla dzieci oraz organizuje prace konserwacyjno-remontowe”.
Pracownik UG Jadwiga Szymulewska – Wniosek oraz wstępny projekt uchwały intencyjnej utworzenia
Zespołu Szkół został przesłany do zaopiniowania do Kuratorium i na podstawie ich zaleceń wynikających
z przepisów oświatowych zobowiązał nas do tego, abyśmy do projektu statutu wprowadzili załączniki
dotyczące wewnątrzszkolnego systemu oceniania uczniów odrębnie dla Gimnazjum w Raczkach i Szkoły
Podstawowej. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Rada Gminy zobowiązana jest o podjęcie kolejnej uchwały
powołującej Zespół Szkół w życie.
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 z wprowadzoną poprawką w § 9 ust.
2 pkt 14 pod głosowanie.
W głosowaniu wzięło udział 14 radnych.
Wynik głosowania:
- „za” – 11
- „przeciw” – - „wstrzymującymi” – 3
Stwierdzam, że w głosowaniu wzięło udział 14 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych, od
głosu wstrzymało się 3 radnych.
W związku z tym stwierdzam, że uchwała została przyjęta 11 głosami „za”.
Załącznik Nr 9. – Uchwała Nr XII/112/16.
Pkt 15. Uchwała wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Raczki
na lata 2016-2026.
Wójt Gminy Raczki Andrzej Szymulewski – Na posiedzeniu komisji zwrócono uwagę na nieścisłości
danych zawartych w tabelach i te nieścisłości na bieżąco zostały poprawione przez pracownika ds.
inwestycji i rozwoju gminy.
Pracownik UG Henryk Markowski – W § 1 pkt 1 tabeli wskazano 2 lokale mieszkalne w miejscowości
Bakaniuk oraz wyłączono z zasobów pomieszczenie lokalowe w Raczkach na ul. Nowe Osiedle 2, które
zmieniło swoje przeznaczenie na potrzeby prowadzenia przez GOPS programu „500+”. W wyniku, czego
zmieszeniu uległa ogólna powierzchnia użytkowa zasobu mieszkaniowego gminy oraz w § 4 dokonano
zmiany zapisu poprzez dodanie stwierdzenia: „ po byłej szkole podstawowej”.
Z sali obrad wyszedł 1 radny.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej i Budżetu Piotr Słowikowski – Opinia Komisji jest
pozytywna.
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Przewodniczący Komisji Infrastruktury Wiejskiej, Ochrony Środowiska Rolnictwa i Turystyki Jarosław
Szyłak – Opinia Komisji jest pozytywna.
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig – Poddał projekt uchwały z wprowadzonymi poprawkami pod
głosowanie.
W głosowaniu wzięło udział 13 radnych.
Wynik głosowania:
- „za” – 13
- „przeciw” – - „wstrzymującymi” – Stwierdzam, że w głosowaniu wzięło udział 13 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych.
W związku z tym stwierdzam, że uchwała została przyjęta 13 głosami „za”.
Załącznik Nr 10. – Uchwała Nr XII/113/16.
Pkt 16. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia aktualizacji miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego części wsi Raczki.
Na salę obrad powrócił 1 radny.
Kierownik GKO Romuald Dzienis – Panie Przewodniczący, Państwo Radni, przedłożony Wysokiej Radzie
projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu przestrzennego części wsi
Raczki „Nad Doliną Rospudy” obejmuje zmianę dwóch planów miejscowych z 2004 r. i 2012 r. Plan
będzie obejmował tereny dostępne z ul. Kazimierza Wielkiego, ul. 1 Maja, ul. Raczkowskiej przylegające
do rzeki Rospuda. Inicjatorem przystąpienia do opracowania w/w planu są osoby prywatne, zainteresowane
zmianą zapisów obowiązującego planu dla ich terenu oraz Wójt Gminy Raczki, jako właściciel gruntów
komunalnych, na których należałoby ustalić korzystniejsze warunki zagospodarowania. W związku
z powyższym Wójt zlecił w marcu ubiegłego roku opracowanie analizy zasadności zmiany miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego z 2004 r. i 2012 r. Wykonana analiza uznała zasadność
przystąpienia do aktualizacji w/w planów poprzez sporządzenie na ich obszarze nowego planu pod nazwą
„Nad Doliną Rospudy”. Nowy plan ma na celu uwzględnienie złożonych wniosków oraz potrzebę
aktualizacji w/w planów w związku ze zmieniającymi się przepisami prawa. Teren objęty nowym planem
pokrywa się z terenem obu zmienianych planów. Proszę Szanowną Radę o pozytywne przyjęcie w/w
projektu uchwały.
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 Komisji Rewizyjnej Grzegorz Wiszowaty – Opinia Komisji jest pozytywna.
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 11. – Uchwała Nr XII/114/16.
Pkt 17. Uchwała w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Raczki.
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Pracownik UG Bogusław Konieczny – Zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt program opieki nad
bezdomnymi zwierzętami musi być przez radę zatwierdzany corocznie. Przedstawiony program opieki jest
analogiczny do programu z roku poprzedniego i uzyskał on pozytywną opinię Powiatowego Lekarza
Weterynarii.
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 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 12. – Uchwała Nr XII/115/16.
Pkt 18. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz
Powiatu Suwalskiego.
Kierownik GKO Romuald Dzienis – Działka została wydzielona pod kontem procedowanej sprawy
dotyczącej przebudowy mostu realizowanej przez Powiat w miejscowości Sucha Wieś. Leży ona w ciągu
drogi Dowspuda – Kurianki. Do tej pory stanowiła część drogi gminnej biegnącej z Suchej Wsi do
Kuriank, która kończyła się na moście. Starostwo, aby móc zrealizować planowaną inwestycję wystąpił
z wnioskiem o przekazanie w formie darowizny drogi, która zostanie przebudowana na nawierzchnię
asfaltową tak jak i most.
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 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 13. – Uchwała Nr XII/116/16.
Pkt 19. Uchwała w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienia funduszu sołeckiego w 2017 roku.
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig – Przed przystąpieniem do rozpatrywania tego projektu
uchwały chciałbym zapytać Sołtysów, czy wyodrębnić fundusz na rok 2017, czy też nie?
Sołtys Jolanta Kochańska – Rozmawiając z mieszkańcami wsi na temat funduszu wszyscy zgodnie
wyrażali wolę o utrzymanie funduszu. Poza tym nikt nas nie poinformował, że należy tę sprawę
skonsultować z mieszkańcami, aby udzielić informacji.
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Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig – O przeprowadzenie takich konsultacji Wójt Gminy Raczki
poprosił Państwa Sołtysów podczas obrad na poprzedniej sesji. Z uzyskanych informacji od Sołtysa wsi
Raczki wiem, że mieszkańcy nie są za wyodrębnieniem funduszu na przyszły rok.
Sołtys Piotr Bielecki – Mieliśmy zebranie we wsi i mieszkańcy wyrazili zgodę na przekazanie środków
funduszu do dyspozycji na rok dla Pana Wójta.
Sołtys Stanisław Sieńkowski – Mieszkańcy wsi Sucha Wieś wyrazili wolę przekazania funduszu do
dyspozycji gminy.
Radny Jan Olszewki – Wolą mieszkańców wsi Jaśki jest przekazanie funduszu na rzecz gminy.
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig – Widzę, że są to zdania podzielone i radni głosując będą
musieli zdecydować o wyodrębnieniu lub nie funduszu sołeckiego.
Sołtys Danuta Kopiczko – Mieszkańcy wsi Rudniki chcą, aby wyodrębnić fundusz na 2017 rok.
Sołtys Mieczysław Laszkowski – Wieś Planta jest za niewyodrębnianiem funduszu.
Radny Wojciech Żukowski – Wczoraj było wspólne posiedzenie trzech Komisji Rady i w trakcie dyskusji
Wójt zaproponował wręcz odwrotnie, aby pozostawić fundusz do dyspozycji Sołectw. Wprawdzie mamy
zapewnienia Wójta, że możliwe będzie realizacja zadań, zamierzeń Sołectwa w ramach wniosków do
Wójta. Jednak w pierwszej kolejności dokończone zostaną te inwestycje sołeckie już rozpoczęte. Gdybym
wiedział, to też coś byśmy zaczęli budować. W dniu dzisiejszym od samego początku obrad
Przewodniczący forsuje projekt uchwały o niewyodrębnieniu środków na fundusz sołecki. W Statucie
Gminy w § 33 pkt 7 Przewodniczący może wprowadzić do porządku obrad projektu uchwały wniesionej
po terminie określonym w ust. 6. a pkt 8 mówi: „projektodawca uchwały ma prawo do wniesienia
autopoprawek”. Tą uchwałę wniósł Wójt i pytam Pana Wójta, czy wnosi autopoprawki, które
zaproponował Pan na komisjach?
Wójt Gminy Raczki Andrzej Szymulewski – Faktycznie, aby spełnić prośbę mieszkańców przedstawiłem
na komisjach drugi projekt uchwały dotyczący wyodrębnienia funduszu sołeckiego na przyszły rok.
Jednakże ostateczną decyzję pozostawiam Państwu Radnym, Sołtysom.
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig – Porządek obrad, każdy z Państwa dostał i w tym momencie
rozważać będziemy projekt uchwały o niewyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego, a gdy
ta uchwała nie przejdzie mamy przygotowany drugi projekt o wyodrębnieniu funduszu.
Radny Leszek Staniszewski – Wnoszę o zarządzenie 5 minutowej przerwy.
Ogłoszono 5 minutową przerwę.
Po przerwie.
Radny Wojciech Żukowski – Mówię to pod rozwagę Państwa Radnych i Państwa Sołtysów, a mianowicie
fundusz sołecki powinien pozostać, i jeżeli jest sołectwo, które nie chce korzystać z tych środków, to nie
przymusza się do ubiegania się o nie. Nie będę narzucał swego zdania, a jeżeli podejmiemy uchwałę
o niewyodrębnieniu tego funduszu, to wtedy wszystkim wsiom uniemożliwiamy skorzystanie ze środków.
Wójt Gminy Raczki Andrzej Szymulewski – Panie Mecenasie, jeżeli wieś nie złoży wniosku to, co z tymi
środkami danego Sołectwa się dzieje?
Radca prawny Jerzy Lewczuk – Środki te pozostają w budżecie gminy.
Radny Wojciech Żukowski – Do 30 września br., jeżeli prawnie wniosek nie zostanie złożony fundusz
automatycznie przechodzi na rzecz gminy i wtedy pozostaje do dyspozycji dla Pana Wójta.
Reprezentuję wolę mieszkańców wsi Małe Raczki, którzy są za utrzymaniem funduszu sołeckiego.
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig – Każdy z Radnych ma 1 głos i poprzez głosowanie wyrazi
swoje stanowisko.
Wójt Gminy Raczki Andrzej Szymulewski – Biorę pod uwagę wszystkie aspekty pod uwagę, bo liczy się
samorządność, równość wsi, ale też za tym przemawia czynnik ekonomiczny. Otóż, te zadania dotyczące
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budowy boisk, czy świetlic w ramach środków Sołectwa możliwy jest do realizacji w ciągu paru lat, i te
wykonane prace dotyczące niwelacji terenu pod boiska niedługo będzie trzeba znów wykonać, a gdyby
skumulować środki i wykonać to zadanie szybciej, to i mieszkańcy wcześniej będą mogli z tego korzystać.
Również spotyka się takie przypadki, że pieniędzy nie starczyło na kilka metrów siatki do ogrodzenia
boiska. Chodzi o usprawnienie wykonania wnioskowanych przez Sołectwa zadań. Lepiej przyjąć kilka
zadań i wykonać bez ograniczeń środków. Istota funduszu sołeckiego może nadal pozostać i każde
Sołectwo może złożyć do mnie wniosek o realizację zadań w ramach budżetu gminy. O ich realizacji będą
nadal decydować Radni, nie będę jednoosobowo podejmować w tej sprawie decyzji.
Radny Jarosław Szyłak – To, co Wójt powiedział wszyscy słyszeliśmy, dajmy szansę na spełnienie
obietnic Wójta. Jeżeli nie wyodrębnimy tych środków z funduszu, a jest to ogólnie kwota ok. 315 tys. zł,
będzie możliwe wykorzystanie znacznie większych kwot na realizacje zadań, nie już po 5 – 7 tys. zł, tak
jak mówią przepisy dotyczące funduszu sołeckiego. Pamiętajmy, że przy wykorzystaniu środków
obowiązują pewne obostrzenia.
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig – Nie wyodrębniając funduszy nie zamykamy się na istotę
samorządności, każdy może złożyć wniosek do Wójta, bądź do Rady z uzasadnieniem potrzeby jego
realizacji, to Rada pochyli się nad jego rozpatrzeniem, czy to chodzi o potrzeby zespołów działających na
terenie gminy, czy poszczególnych Sołectw.
Wiem, że nie zostały wypracowane opinie Komisji, gdyż istotne w tej sprawie było zdanie Sołtysów.
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig – Poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W głosowaniu wzięło udział 14 radnych.
Wynik głosowania:
- „za” – 7
- „przeciw” – 6
- „wstrzymującymi” – 1
Stwierdzam, że w głosowaniu wzięło udział 14 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 7 radnych,
przeciwko przyjęciu uchwały glosowało 6 radnych, od głosu wstrzymał się 1 radny.
W związku z tym stwierdzam, że uchwała została przyjęta 7 głosami „za”.
Załącznik Nr 14. – Uchwała Nr XII/117/16.
Pkt 20. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podlaskiego
z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Remont chodnika, wjazdów i nawierzchni bitumicznej
w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 w miejscowości Raczki w km 72+699,5 - 73+280 strona lewa
i prawa”.
Wójt Gminy Raczki Andrzej Szymulewski – Szanowni Państwo, odnośnie tego zadania będzie
wykonywany remont chodnika przez Raczki, ale będzie polegał on na tym, że zostanie wyremontowany
odcinek od mostu do Kościoła. Wnioskowaliśmy o remont innego odcinka, tj. Od mostu w kierunku
Augustowa, ale do dnia wczorajszego rozgrywała się prawa przekazania odcinka drogi Raczki – Augustów
pod Zarząd Powiatu. Wykonawcą tego remontu jest Zarząd Dróg Wojewódzkich a Gmina partycypuje
w kosztach realizacji w wysokości 100 tys. zł.
Dwóch Radnych opuściło salę obrad.
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 12 radnych.
Wynik głosowania:
- „za” – 12
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- „przeciw” – - „wstrzymującymi” – Stwierdzam, że w głosowaniu wzięło udział 12 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych.
W związku z tym stwierdzam, że uchwała została przyjęta 12 głosami „za”.
Załącznik Nr 15. – Uchwała Nr XII/118/16.
Na salę obrad powróciło 2 radnych.
Pkt 21. Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata
2016-2024.
Skarbnik Gminy Agnieszka Grzędzińska – Proponuje się dokonanie zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Raczki na lata 2016 - 2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata
2016 - 2024 w następującym zakresie:
a) w prognozie 2016 r. urealniono wielkości dochodów budżetowych na kwotę - 20.547.999 zł i wydatków
budżetowych na kwotę - 21.451.658 zł w związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie, w tym
poszczególnych kategorii dochodów i wydatków wymaganych przepisami rozporządzenia Ministra
Finansów w sprawie WPF,
b) zmieniono kwotę planowanego deficytu budżetu na rok 2016 na kwotę - 903.659 zł i ma on być pokryty
przychodami pochodzącymi z wolnych środków z rozliczenia kredytów - 171.920 zł oraz kredytu
i pożyczki długoterminowej - 731.739 zł. Zwiększono planowane przychody na rok bieżący o kwotę 306.520 zł do łącznej kwoty - 2.687.081 zł,
c) w prognozie na lata 2017-2024 dokonano zmian dotyczących urealnienia wartości budżetowych
w zakresie dochodów, wydatków i rozchodów. W latach 2017-2018 po stronie dochodów planowane są
środki z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie trzech inwestycji drogowych. Wnioski na
dofinansowanie tychże zadań w ramach PROW na lata 2017-2020 zostaną złożone w bieżącym miesiącu.
Zwiększono również wartość wydatków majątkowych na lata 2016-2018 dofinansowanych ze środków
Unii Europejskiej.
W związku ze zwiększeniem planowanego do zaciągnięcia kredytu w roku bieżącym, w poszczególnych
kolejnych latach prognozy urealniono wartości spłat rat tego kredytu oraz odsetek od tych zobowiązań.
W załączniku dotyczącym przedsięwzięć realizowanych w latach 2016 - 2019 urealniono kwoty
przedsięwzięć przypadających do realizacji w tych latach. Limit zobowiązań w tym okresie wynosi 3.467.617 zł i dotyczy wydatków majątkowych.
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 14 radnych.
Wynik głosowania:
- „za” – 13
- „przeciw” – - „wstrzymującymi” – 1
Stwierdzam, że w głosowaniu wzięło udział 14 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, od
głosu wstrzymał się 1 radny.
W związku z tym stwierdzam, że uchwała została przyjęta 13 głosami „za”.
Załącznik Nr 16. – Uchwała Nr XII/119/16.
Pkt 22. 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.:
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1) w planie dochodów budżetu gminy w zakresie:
a) zwiększa się dochody o kwotę - 173.076 zł, w tym:
- dochodów realizowanych w ramach porozumień z jst - 20.000 zł, które dotyczą planowanej dotacji
z Gminy Bakałarzewo na dofinansowanie inwestycji drogowych,
- dochodów własnych - 153.076 zł dotyczących podatków i opłat po dokonaniu ich wymiaru na rok
bieżący,
2) w planie wydatków budżetu gminy w następującym zakresie:
a) zmniejsza się wydatki własne o kwotę - 1.064.758 zł,
b) zwiększa się wydatki o kwotę - 1.544.354 zł, w tym:
- wydatki realizowane w ramach porozumień z jst - 120.000 zł dotyczące dotacji celowych dla Gminy
Bakałarzewo na realizację zadań inwestycyjnych i dla Województwa Podlaskiego na realizację zadań
bieżących,
- własne o kwotę - 1.424.354 zł m.in. na wydatki majątkowe dotyczące dróg gminnych, gospodarki
ściekowej i działalności kulturalnej oraz wydatki bieżące dotyczące ochrony zdrowia, gospodarki
odpadami, itp.,
3) urealniono plan wydatków na zadania inwestycyjne planowane do realizacji w roku bieżącym
i wprowadzono trzy nowe zadania do realizacji w roku bieżącym,
4) wprowadzono wartości wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków
pochodzących z Unii Europejskiej w związku ze składanymi wnioskami o dofinansowanie gminnych
inwestycji drogowych w ramach PROW na lata 2014-2020,
5) urealniono plan przychodów na rok bieżący - wprowadzono plan wolnych środków - 171.920 zł
i zwiększono kwotę planowanego do zaciągnięcia w roku bieżącym kredytu na sfinansowanie deficytu
budżetu gminy - 134.600 zł,
6) urealniono plan dotacji udzielanych w 2016 r. z budżetu gminy jednostkom należącym do sektora
finansów publicznych.
Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:
1. Dochody budżetu gminy ogółem - 20.547.999 zł, w tym:
- dochody bieżące - 19.259.302 zł,
- dochody majątkowe - 1.288.697 zł;
2. Wydatki budżetu gminy ogółem - 21.451.658 zł, w tym:
- wydatki bieżące - 18.151.045 zł,
- wydatki majątkowe - 3.300.613 zł.
Wójt Gminy Raczki Andrzej Szymulewski – Do 17 marca br. zostały złożone trzy wnioski na pozyskanie
środków na realizację remontów dróg i budowy dróg w 2016 r. Jeżeli nasze wnioski uzyskają akceptację
Urzędu Marszałkowskiego, to najdroższa inwestycja będzie realizowana we wsi Rudniki o wartości 1.700
tys. zł. Kolejne to drogi w Sidorach i Małych Raczkach. Na potrzeby realizacji tych wniosków i uzyskania
lepszych punktów zawarliśmy porozumienia z Powiatem i z Gminą Bakałarzewo. Ogólnie koszt realizacji
tych inwestycji opiewa na około 3 mln zł. Uważam, że jest to kwota znacząca przy wysokości naszego
budżetu. My, tj. ja i moi urzędnicy dopełniliśmy w 120% formalności. Wnioski zostały opracowane
i złożone w sposób prawidłowy. Decyzja o przyznaniu środków należy do Urzędu Marszałkowskiego.
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 14 radnych.
Wynik głosowania:
- „za” – 13
- „przeciw” – 1
- „wstrzymującymi” – 15

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 17. – Uchwała Nr XII/120/16.
Pkt 23. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
Wójt Gminy Raczki Andrzej Szymulewski – Proszę Państwa, prace równiarką i nawożenie zostało
uruchomione kilka dni temu. Staramy się na bieżąco w sposób właściwy naprawiać te drogi. Niestety jest
to bolączka posiadania dróg o nieutwardzonej nawierzchni i zdaję sobie sprawę, że te pytania wracać będą,
co sesja. Robimy naprawy na taką skalę, na ile możemy.
Pracownik UG Antoni Karaś – Kilka dni temu rozpoczęliśmy prace i już kilka nawierzchni dróg zostało
poprawionych. Wspólnie z Wójtem podjęliśmy decyzję o tych miejscach najgorszych, które w pierwszej
kolejności będą poprawiane. W dniu 22 lutego br. dokonane zostało otwarcie ofert w ramach „Bieżącej
konserwacji dróg gminnych na terenie Gminy Raczki”. Usługa ta polega na zakupie, transporcie,
wyładunku i rozplantowaniu kruszywa naturalnego, pospółki żwirowej 0-32 mm oraz mieszanki
kruszywowej 0-32 z domieszką 30% kamienia łamanego. Przewidywana ilość pospółki 0-32 około 6.500t.,
mieszanki kruszywowej 0-32 z domieszką 30% kamienia łamanego ok. 1.500t. o strukturze spoistej, sianej.
W ramach bieżącej konserwacji dróg przewidziano naprawy nawierzchni we wsiach: Lipówka,
Szczodruchy, kol. Raczki, Raczki, Witówka, Wysokie, Wronowo, Słoboda, Dowspuda, Planta, Szkocja,
Chodźki, Sidory, Stoki, Rudniki, Koniecbór, Bakaniuk, Krukówek, Józefowo, Bolesty, Ludwinowo,
Kurianki Pierwsze, Kurianki Drugie, Jankielówka, Wasilówka, Krukówek, Bakaniuk, Sucha Wieś, Jaśki.
Prace zaczęliśmy od wsi: Małe Raczki, Szczodruchy, Podwysokie, Rabalina, Rudniki, a dziś prace
wykonywane są we wsi Bolesty.
Odnośnie pytania Pani Sołtys Jolanty Kochańskiej, jak poznać, czy przywieziona została ta lepsza
mieszanka kruszywowa, to różnica polega na tym, że dodatkiem do niej stanowi kamień kruszony.
Wszystkie zgłoszone sprawy dotyczące naprawy dróg, ustawienia znaków przesłane zostaną według
kompetencji do zarządców dróg.
Wójt Gminy Raczki Andrzej Szymulewski – Proszę Państwa, odnośnie potrzeb ustawienia znaków
drogowych wnioski należy kierować do Urzędu, do Pana Karasia lub do mnie, zrobimy zestawienie
i będziemy je sukcesywnie uzupełniać, czy wnioskować o to do zarządców dróg.
Odnośnie sprzątania śmieci w obrębie pasa drogowego, to z tą sprawą zwrócimy się do zarządców dróg,
a nasze gminne drogi będą sukcesywnie sprzątane.
Pracownik UG Antoni Karaś – W dniu wczorajszym prace porządkowe były prowadzone w Raczkach na
ul. Słonecznej, dziś ul. Południowa, ul. Stwosza i ul. Nowe Osiedle. Zostały już uprzątnięte place w
Raczkach oraz skarpa przy Spółdzielni Mieszkaniowej.
Radny Tomasz Gaździński – Mówimy o remontach dróg gruntowych, które trzeba, co roku poprawiać, ale
też zaczyna się problem z naszymi drogami asfaltowymi. Sporo jest dróg zniszczonych, na których
należałoby zrobić nakładki i należałoby planować w niedalekiej przyszłości, aby te nakładki wykonywać.
Pracownik UG Antoni Karaś – Proszę Państwa trasa Rial Baltica była projektowana w 2009 r.
i otrzymaliśmy jej przebieg na terenie Gminy Raczki. Projekt zakłada przejazd pociągów o zwiększonej
prędkości i wszystkie łuki mają być prostowane. Jednakże projekt został oprotestowany i decyzja
środowiskowa została uchylona. Na dzień dzisiejszy nie został przesłany nowy przebieg trasy torów i nie
jesteśmy w stanie powiedzieć jak będzie on wyglądał.
Skarbnik Gminy Agnieszka Grzędzińska – Nie ma konieczności przenoszenia realizacji takich zadań
inwestycyjnych do Zakładu, ponieważ zgodnie z Uchwałą Najwyższego Sądu Administracyjnego, że
wszystkie jednostki budżetowe traktowane są, jak gdyby jednorodnie i Gmina realizując inwestycje, które
będą potem podlegały działalności opodatkowanej może ten podatek VAT odliczyć. Więc, teraz nic nie
stoi na przeszkodzie, aby Gmina mogła odliczyć podatek VAT.
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Wójt Gminy Raczki Andrzej Szymulewski – Myślę, że istotą pytania Pana Radnego było, czy Zakład dalej
ma być jednostką budżetową? Teraz przystępujemy do przekształceń w oświacie, ale później uważam, że
trzeba byłoby zastanowić się nad Zakładem Komunalnym, czy nadal ma być jednostką poległą gminie. Być
może należałoby ją przekształcić w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, w której Gmina była
udziałowcem w np. 80%. Jest to kwestia do rozważenia w przyszłości.
Odnośnie gazociągu. Proszę Państwa ten gazociąg będzie budowany ok. 2019 roku. Pierwsze spotkanie
z przedstawicielami było zorganizowane po sesji w październiku ubiegłego roku. Na wniosek
mieszkańców zorganizowałem spotkanie na indywidualne konsultacje żeby nikt nikomu nie przeszkadzał.
Jeżeli będą potrzebne takie spotkania, to wystąpię o nie. Dziś otrzymałem pismo od mieszkańców dwóch
wsi skierowane do Wojewody, postaram się osobiście w tej sprawie spotkać z Wojewodą. Z informacji
uzyskanych od mieszkańców dowiedziałem się, że odszkodowania za przebieg tej linii gazociągu będą
mniej niż mizerne. Druga sprawa te grunty będą wpisane do ksiąg wieczystych, czyli straci na wartości.
Nic nie jesteśmy w stanie przeciwdziałać powstaniu tego gazociągu, ale należałoby wywalczyć dla
właścicieli gruntów godziwe odszkodowania za odstępstwo gruntu i utrudnienia w jego użytkowaniu.
Odnośnie Posterunku Policji w Raczkach. Proszę Państwa, sam obiekt, żeby przygotować, aby powstał
Posterunek Policji, to koszty rzędu 300 – 400 tys. zł. Jeżeli Rada będzie naciskać na to, aby powstał, to
powstanie, ale wtedy z realizacji innego zadania będziemy musieli zrezygnować. W dniu dzisiejszym byli
u mnie funkcjonariusze Policji i ustaliliśmy, że stworzę tzw. Punkt konsultacyjny. Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych nawet jednej złotówki nie dopłaci do budynku.
Odnośnie składania wniosków o szacowanie szkód wyrządzonych przez zwierzynę łowną, to proszę
składać do Urzędu takie podania, a my będziemy przesyłać do Kół łowieckich według właściwości, ale
zastrzegam, że nie będziemy ich wysłać pojedynczo, tylko zbiorczo.
Odnośnie złożonego zarzutu, że Gmina nie informuje o spotkaniach organizowanych przez inne służby
mieszkańców w formie cechu. Otóż, my nie jesteśmy organizatorem tych spotkań, a po drugie nikt nie
zwrócił się do nas o poinformowanie o tym mieszkańców gminy.
Odnośnie budowy chodnika na ul. Zielonej w kierunku szkoły, to zadanie to będzie realizowane w tym
roku i jest zapisane w projekcie. Na ten cel są zarezerwowane pieniądze w budżecie gminy. Jednakże
trudno mi jest teraz podać termin jego rozpoczęcia.
Pkt 24. Odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski sołtysów.
Pracownik UG Bogusław Konieczny – Odnośnie obowiązku przeprowadzania bieżącej konserwacji
przydomowych oczyszczalni ścieków. Gwarancja tych urządzeń obejmuje 5 lat, którą zapewnia producent
oczyszczalni. Jednakże bieżąca konserwacja spoczywa na użytkowniku oczyszczalni, która
przeprowadzana jest indywidualnie. My, użyczając, jako Gmina w umowie użyczenia jest zaznaczone, że
po trzech latach konserwacja urządzeń przechodzi na własność biorącego w użytkowanie. Po tym czasie
Gmina nic nie ma do tych urządzeń. Zgodnie z instrukcją użytkowania właściciel powinien dbać o jego
prawidłowe funkcjonowanie, poprzez wywiezienie osadu, oczyszczenie oraz wymiana filtrów.
Wskazaliśmy osobę, która oferuje pomoc w przeprowadzaniu konserwacji oczyszczalni.
Wójt Gminy Raczki Andrzej Szymulewski – W ubiegłym roku zrobiliśmy zebranie z użytkownikami
oczyszczalni w Suchej Wsi i w Jaśkach, na którym to mieszkańcy wybrali oferenta w sprawie konserwacji
urządzeń. Podpisane zostały stosowne umowy obejmujące konserwację wraz z wywozem osadu. Na
podobnej zasadzie chcemy i w tym przypadku zrobić. Jeżeli będzie taka potrzeba to zorganizujemy w tej
sprawie w poszczególnych wsiach. Nie ma żadnego obowiązku, aby podpisywać takie umowy na
konserwację urządzenia. Jest to sprawa indywidualna.
Odnośnie scalania gruntów, to taki wniosek złożyli mieszkańcy Małych Raczek. Proszę takie wnioski
składać do Urzędu Gminy do Pana Dzienisa, który później je przekazuje do Starostwa.
Radny Jarosław Szyłak – W ofercie dotyczącej konserwacji oczyszczalni przedstawione są dwa warianty: 1
wariant, który mówi o tym, czy przepompownia jest przed oczyszczalnią, czy 2 wariant – za oczyszczalnią.
Podane są dwie ceny 190 zł a druga 240 zł, ale w ofercie nie ma mowy o wywozie osadu. To, czyli trzeba
jeszcze do tej ceny doliczyć koszt wywozu osadu.
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Wójt Gminy Raczki Andrzej Szymulewski – Trudno mi się odnieść do tej oferty, ale porównując koszty,
jakie ponosimy w związku z opłatą za ścieki, to ten koszt przeprowadzania konserwacji jest kilkukrotnie
niższy i moim zdaniem należałoby przeprowadzać konserwację i dbać o te urządzenia.
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig – Korzystając z okazji, że zbliżają się święta chcę złożyć
serdeczne życzenia: zdrowia, szczęścia, wszelkiej pomyślności i wszystkiego dobrego w imieniu swoim
i Pana Wójta dla wszystkich zebranych, dla Państwa Radnych, Państwa Sołtysów oraz pracowników
Urzędu Gminy.
Porządek sesji został wyczerpany. Informuję, że protokół z dzisiejszej sesji sporządzony i wyłożony do
publicznego wglądu na 3 dni przed terminem kolejnej sesji w pokoju Nr 1 w Urzędzie Gminy Raczki oraz
zostanie opublikowany na stronie internetowej Urzędu Gminy Raczki.
Dziękuję radnym, pracownikom urzędu gminy, sołtysom za udział w obradach Rady.
„Zamykam XII Sesję Rady Gminy Raczki”.
Protokołowała
Danuta Karaś
Przewodniczący Rady
Lech Ludwig
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