Protokół XIV/16
z XIV Sesji VII Kadencji Rady Gminy Raczki
odbytej w dniu 21 czerwca 2016 r.
Obrady XIV Sesji Rady Gminy rozpoczęły się o godz. 1000 i trwały do godz. 1230.
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
Delegat Podlaskiej Izby Rolniczej – Andrzej Ostrowski
Radca Prawny – Jerzy Lewczuk
Kierownik GKO – Romuald Dzienis
Pracownik UG – Antoni Karaś
Sołtysi wsi wg załączonej listy obecności.
Pkt 1. Otwarcie sesji.
Sesję otworzył Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig:
„Otwieram XIV 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. Czy są jakieś propozycje zmiany porządku obrad?
Ponieważ nie ma uwag, to wobec tego porządek obrad jest następujący:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
4. Interpelacje i wnioski radnych.
5. Zapytania i wolne wnioski sołtysów.
6. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami.
7. Informacja Wójta o zgłoszonych żądaniach i wydanych decyzjach, związanych z uchwaleniem planu
miejscowego.
8. Uchwała w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
9. Uchwała w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia
wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik.
10. Uchwała w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
11. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Raczki za rok 2015
i sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Raczki za 2015 rok.
12. Uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Raczki absolutorium z tytułu wykonania budżetu
Gminy Raczki za 2015 rok.
13. Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.
14. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
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15. 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 XIII 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.
Wiceprzewodniczący Rady Stanisław Ostrowski – Mam pytanie, czy w okresie wakacyjnym czynne będzie
przedszkole? Druga sprawa, jak wygląda sprawa koszenia poboczy na terenie gminy przy drogach
gminnych i powiatowych? Należałoby skosić trawę na skarpie przy plaży w Raczkach.
Radny Jarosław Szyłak – Należałoby usunąć z pasa drogowego krzaki przy drodze biegnącej do szkoły we
Wronowie. Szczególnie na wysokości jednej z posesji jest duże zakrzaczenie, które utrudnia przejazd
samochodem, a nawet wyjazd z terenu szkoły.
Radny Wojciech Żukowski – Ostatnio wprawdzie równiarka profilowała drogi żwirowe, ale wiemy, jaka
jest obecnie aura i niestety szybko po tych pracach tarka na drogach znów się pojawiła.
Chciałbym zapytać, bo w materiałach podano o sprzedaży budynku byłej szkoły w Żubrynku, co
mieszkańcy okolicznych wsi z racji tego będą mieli? Pragnę przypomnieć, że ta szkoła była budowana
przed wojną w tzw. czynie społecznym przez mieszkańców okolicznych wsi.
Następna sprawa dotyczy obwolut na drzewa w Raczkach, gdzie jest układany chodnik przez inwestora
wojewódzkiego, a mianowicie od strony zabudowań zostaje mało miejsca na przejście.
Pytają mnie ludzie, czy będzie możliwość zadawania pytań dla Pana Wójta na stronie internetowej?
Proszę o wyjaśnienie takiej sprawy, tj. zakłady energetyczne stawiają skrzynki odbioru mocy w terenie
pasa drogowego i czy to jest według prawa? Wiem, że niektórzy mieszkańcy chcą taką skrzynkę postawić
na terenie swojej posesji. Zgodnie z informacją, to właściciel posesji odpowiada za stan takiej skrzynki,
która stoi w pasie drogowym. Czy kwestia umiejscawiania skrzynek jest uregulowana prawnie?
Co z barszczem Sosnowskiego widziałem, że walka z tą rośliną się rozpoczęła, bo w Dowspudzie
ustawione zostały tabliczki? Czy jest w tej sprawie jakieś porozumienie z Powiatem?
Chciałbym mecenasa zapytać, czy Gmina może prowadzić dom pomocy społecznej przez stworzoną
spółkę, stowarzyszenie?
Radny Leszek Staniszewski – Panie Wójcie, budynek szkoły w Żubrynku został sprzedany, a Pan obiecał,
że dofinansuje przebudowę drogi powiatowej przez Krukówek – Żubrynek.
Druga sprawa, kiedy będzie realizowany remont drogi gminnej w Krukówku w ramach funduszu
sołeckiego?
Radny Tomasz Gaździński – Chodzi o wyjazd ze Szkocji na drogę wojewódzką w Dowspudzie, jest tam
mocno ograniczona widoczność i należałoby w tym miejscu ograniczyć prędkość od strony Raczek do 50
km/h.
Radny Piotr Słowikowski – Chciałbym zapytać, czy mamy możliwość nacisku na Powiat, aby zostały
usunięte z poboczy dróg powiatowych krzaki? Chodzi mi o zakręt w Koniecborze, na drodze Stoki –
Koniecbór. Druga sprawa, co będzie z mostem w naszej wsi, który został uszkodzony?
Radny Jarosław Szyłak – Czy trzeba zgłaszać do gminy chęć ustawienia w pasie drogowym, np. tablicy
upamiętniającej miejsce tragicznego zdarzenia? Jak to jest od strony prawnej?
Należałoby zwrócić się do Powiatu o wycięcie zakrzaczeń na drodze Sucha Wieś – Korytki.
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Radny Tomasz Gaździński – Wszystko wskazuje, że droga ekspresowa na odcinku Raczki – Szczuczyn
zostanie wybudowana. Czy my, jako gmina planujemy jakieś podjąć działania, które przyniosą korzyści
z tytułu jej bliskiej lokalizacji i dostępności poprzez stworzenie strefy inwestycyjnej?
Pkt 5. Zapytania i wolne wnioski sołtysów.
Sołtys Ewa Więcko – Odnośnie uszkodzonego mostu, to widziałam, że już jest naprawiany. Często takiego
typu zdarzenia wynikają przez nieuwagę osób transportujących, np. w tym przypadku bele.
Chciałabym zgłosić potrzebę usunięcia krzaków z pasa drogowego na zakręcie, ale nie wiem, kto jest
zarządcą drogi Kurianki Drugie – Pijawne w pobliżu lasu.
Wiceprzewodniczący Rady Mirosław Sewastynowicz – Ta droga jest powiatowa i to do Powiatu należy
zgłosić o wycinkę tych krzaków.
Sołtys Ewa Więcko – Po terminie wpłat rat za spółkę wodną otrzymaliśmy druki wpłat, czy w związku z
tym będą naliczane odsetki z tytułu nieterminowej wpłaty?
Prezes Spółki Wodnej w Raczkach Tomasz Gaździński – W tym roku podjęta została uchwała przez
Zarząd Spółki, że w tym roku nie będą pobierane odsetki karne za nieterminowe wpłaty rat.
Sołtys Marianna Bienio – Kiedy w Bakaniuku będą wykonywane prace na urządzeniach melioracyjnych
przez Spółkę Wodną. Na odkrytych rowach już od dawna nie było nic robione, że już nie krzaki, a drzewa
już rosną, a opłacać trzeba.
Sołtys Jan Chodkiewicz – Nie tylko na odcinku drogi powiatowej Stoki – Koniecbór należy wyciąć krzaki,
ale też i na dalszych jej odcinkach, tj. Kurianki Pierwsze – Kurianki Drugie.
Pkt 6. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami.
Radny Wojciech Żukowski – W sprawozdaniu z zakresu drogownictwa i gospodarki komunalnej w pkt 1
dotyczącym bieżącej konserwacji dróg na terenie gminy Raczki uważam, że została mylnie podana ilość
przywiezionego kruszywa, tj. 31.075,10 ton.
Pracownik UG Antoni Karaś – Rzeczywiście jest to omyłka pisarska, bo powinno być 3.004,64 ton
i zostanie ona poprawiona w tym sprawozdaniu.
Wójt Gminy Raczki Andrzej Szymulewski – Panie Przewodniczący, Państwo Radni, Państwo Sołtysi
w dniu dzisiejszym komisyjnie została odebrana inwestycja dotycząca Termomodernizacji budynku Sali
sportowej w Raczkach. Informuję, że większych zastrzeżeń, co do wykonania nie było, były wskazane
drobne, które do 30 czerwca br. zostaną usunięte. Myślę, że z powodzeniem sala będzie służyła wszystkim
mieszkańcom. Stwierdzić muszę, że w tej chwili klimatyzacja działa właściwie, przez co budynek jest
dobrze wentylowany, a przeprowadzone prace termomodernizacyjne pozwolą zaoszczędzić nam na
bieżącym utrzymaniu obiektu. Podczas tego odbioru w pracach komisji brała udział też Komisja Rewizyjna
i osoba niezwiązana z inwestycją, nie tylko pracownicy UG i wykonawcy inwestycji.
Załącznik Nr 1. – Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami.
Pkt 7. Informacja Wójta o zgłoszonych żądaniach i wydanych decyzjach, związanych z uchwaleniem
planu miejscowego.
Kierownik GKO Romuald Dzienis – Szanowni Państwo, stosownie do art. 37 ust. 8 ustawy z dnia 27
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Wójt przedstawia okresowo-odpowiednio
do potrzeb, lecz co najmniej raz w roku – na sesji rady gminy informację o zgłoszonych żądaniach,
o których mowa w art. 36 ust. 1-3 i ust. 5 i wydanych decyzjach, o których mowa w art. 37 ust. 6 i 7
ustawy. Art. 36 ust. 1-3 i ust. 5 w/w ustawy wskazuje na żądania właścicieli albo użytkowników
wieczystych nieruchomości, którzy w związku z uchwaleniem planu albo jego zmianą mogą żądać od
gminy: odszkodowania za poniesioną w związku z tym szkodą, wykupienia nieruchomości lub jej części,
odszkodowania równego obniżeniu wartości nieruchomości oraz w przypadku stwierdzenia nieważności
uchwały Rady Gminy w sprawie planu miejscowego zwrotu w całości lub części naliczonej i pobranej
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przez gminę jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości. Zgodnie z przekazaną Państwu
Radnym informacją w omawianym zakresie w/w żądań nie zgłoszono.
Natomiast zobligowany zapisami art. 36 ust. 4 i art. 37 ust. 6 w/w ustawy Wójt wydał 1 decyzję ustalającą
na kwotę 4.824,30 zł wysokość jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, w związku
ze sprzedażą: 2 działek o łącznej powierzchni 2,5468 ha objętych ustaleniami „Miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy Raczki obejmującego tereny położone
w obrębach miejscowości Raczki i Dowspuda”, przyjętego Uchwałą Nr VI/40/15 Rady Gminy Raczki
z dnia 28 lipca 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z dnia 25 sierpnia 2015 r. poz. 2693). W dniu 30.03.2016r.
z tego tytułu wpłynęła kwota 4.824,30 zł.
Załącznik Nr 2. – Informacja Wójta o zgłoszonych żądaniach i wydanych decyzjach, związanych
z uchwaleniem planu miejscowego.
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig – Zapoznał Radnych z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Białymstoku sygn. akt II SA/Bk 994/13 po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie
w dniu 13 marca 2014 r. dotyczącym skargi na uchwałę Nr XVI/88/12 Rady Gminy Raczki z dnia 15 maja
2012 r. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi
Raczki „Nad Rospudą” oddala skargę. Niniejszy wyrok jest prawomocny od dnia 19 lutego 2016 r.
W okresie między sesyjnym wpłynął wniosek mieszkańców Gminy Raczki dotyczący podjęcia
konkretnych działań w kwestii ogromnego hałasu z drogi szybkiego ruchu S 61 Suwałki – Raczki wraz
z listą podpisów mieszkańców żądających redukcji hałasu. Pismo takie trafiło również do Pana Wójta
i zostało ono przekazane do zarządcy w/w drogi.
Zapoznał zebranych z informacją dotyczącą Posterunku Policji w Bakałarzewie i numerów kontaktowych
do dzielnicowych.
Wójt Gminy Raczki Andrzej Szymulewski – Proszę Państwa, nasz rejon obsługiwać będzie Posterunek
Policji w Bakałarzewie. Nasz samorząd nie stać na wyremontowanie i wyposażenie takiego posterunku
w Raczkach, ale docelowo zostanie w przeciągu 4 miesięcy utworzony punkt konsultacyjny, w którym dwa
razy w tygodniu będzie dyżurował któryś z dzielnicowych. Jeżeli będzie możliwość pozyskania środków
z zewnątrz na utworzenie u nas posterunku Policji, to sięgniemy po nie.
Ogłoszono 15 minutową przerwę.
Po przerwie.
Pkt 8. Uchwała w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.
Sekretarz Gminy Andrzej Czuper – Proszę Państwa, na podstawie art. 11 noweli ustawy z dnia 28 listopada
2014 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach utracą moc uchwały prawa miejscowego dotyczące
gospodarki odpadami komunalnymi, które podjęte były na podstawie art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 13
września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach. W związku z powyższym rady gmin, które
nie podjęły po 1 lutym 2015 r. stosownych uchwał zobligowane są to uczynić w terminie umożliwiającym
ich wejście w życie najpóźniej 1 sierpnia br. Niniejsze projekty uchwał zostały przedłożone Radzie w celu
ich podjęcia.
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” – 4

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 XIV/124/16.
Pkt 9. Uchwała w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik.
Sekretarz Gminy Andrzej Czuper – W przedstawionym projekcie uchwały oprócz dostosowania do
przepisów wyższego rzędu dodano zapis w § 3 „Od właścicieli nieruchomości, na której znajdują się
domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno - wypoczynkowe,
użytkowane jedynie przez część roku ustala się stawkę ryczałtową za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w wysokości stanowiącej iloczyn średniej ilości odpadów komunalnych powstających na
tych nieruchomościach wyrażonej w liczbie pojemników oraz stawki za pojemnik:
1) 96 zł (brutto) - dla nieruchomości, na których odpady zbierane i odbierane są w sposób selektywny;
2) 192 zł (brutto) - dla nieruchomości, na których odpady nie są zbierane i odbierane są w sposób
nieselektywny”. Pozostałe zapisy pozostają niezmienione analogicznie do poprzedniej uchwały.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej i Budżetu Piotr Słowikowski – Opinia naszej
Komisji jest pozytywna.
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 4. – Uchwała Nr XIV/125/16.
Pkt 10. Uchwała w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
Sekretarz Gminy Andrzej Czuper – Niniejszą uchwałę dostosowujemy do zapisów znowelizowanej ustawy
oraz wprowadzamy nowe rubryki dotyczące naliczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
nieruchomości, na której znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele
rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku. Pozostałe rubryki pozostają
niezmienne.
Radny Wojciech Żukowski – Chciałbym zapytać, czy te deklaracje będzie należało ponownie złożyć?
Sekretarz Gminy Andrzej Czuper – Nie, mieszkańcy nie muszą ponownie składać takich deklaracji.
Zmiana nastąpi tylko w przypadku zaistnienia potrzeby korekty wcześniej złożonej deklaracji.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej i Budżetu Piotr Słowikowski – Opinia naszej
Komisji jest pozytywna.
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
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- „przeciw” – - „wstrzymującymi” – Stwierdzam, że w głosowaniu wzięło udział 15 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych.
W związku z tym stwierdzam, że uchwała została przyjęta 15 głosami „za”.
Załącznik Nr 5. – Uchwała Nr XIV/126/16.
Pkt 11. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Raczki za rok 2015
i sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Raczki za 2015 rok.
Skarbnik Gminy Raczki Agnieszka Grzędzińska przedstawiła i omówiła Radzie Gminy Raczki
sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdanie roczne z wykonania planu
finansowego instytucji kultury, dla których organem założycielskim jest Gmina Raczki za 2015 rok
i informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym z przebiegu realizacji
przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych przekazane w drodze
Zarządzenia Nr 146/16 Wójta Gminy Raczki z dnia 18 marca 2016 r.
Załącznik Nr 6. – Zarządzenie Nr 146/16.
Skarbnik Gminy Raczki Agnieszka Grzędzińska przedstawiła i omówiła Radzie Gminy Raczki
sprawozdanie finansowe Gminy Raczki za 2015 r. przekazane w drodze Zarządzenia Nr 154/16 Wójta
Gminy Raczki z dnia 4 kwietnia 2016 r.
Załącznik Nr 7. – Zarządzenie Nr 154/16.
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig zapoznał z treścią Uchwały Nr RIO.V-00321-16/16 składu
orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 15 kwietnia 2016 roku w sprawie
wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Raczki sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2015
rok.
Załącznik Nr 8. – Uchwała Nr RIO.V-00321-16/16.
Skarbnik Gminy Raczki Agnieszka Grzędzińska przedstawiła informację o stanie mienia Gminy Raczki,
która stanowi Załącznik Nr 15 do Zarządzenia Nr 146/16 Wójta Gminy Raczki z dnia 18 marca 2016 r.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Grzegorz Wiszowaty zapoznał z treścią opinii Komisji Rewizyjnej
w sprawie: sprawozdania finansowego Gminy Raczki za 2015 r., sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu gminy Raczki oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury, dla
których organem założycielskim jest Gmina za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego
Gminy Raczki za 2015 rok.
Załącznik Nr 9. – Opinia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Raczki w sprawie sprawozdania
finansowego Gminy Raczki za 2015 rok i sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
Gminy Raczki za 2015 rok.
Radny Wojciech Żukowski – Jeżeli chodzi o uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku
rozumiem, że Izba ma takie zadanie, aby właściwie zaopiniować, jak nasze wydatki zostały zaksięgowane
według ustawy. Mnie bardziej interesuje celowość, niż zapisy księgowe, a mianowicie w sprawozdaniu
podano w dziale „Transport i łączność” pkt 23 Zakupiono i przekazano dla ZGKiM w Raczkach kosiarkę
rotacyjną do koszenia poboczy na drogach i ulicach w Gminie Raczki. My, jako gmina zakupiliśmy tą
kosiarkę, ZGKiM świadczy nam usługi bezpłatnie, czy odpłatnie?
Wójt Gminy Raczki Andrzej Szymulewski – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej usługi
wykonuje odpłatnie, ale jeżeli w ciągu roku Zakład wypracuje z tytułu usług nadwyżkę budżetową, to ją
z końcem roku przekazuje do budżetu gminy. Tak, więc reasumując zakup sprzętu dokonywany przez
gminę niejednokrotnie jest dokonywany z udziałem tych właśnie środków.
Cały czas mam wrażenie, że tutaj Pan Radny Wojciech Żukowski dąży do tego, aby ZGKiM był jednostką
samodzielną, czyli robił zakupy z własnych pieniędzy i był partnerem do Urzędu Gminy. Głównym
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zadaniem Zakładu jest utrzymanie sieci wodociągowej i odpowiada za dostarczanie wody. Jednakże po tej
zmianie, obawiam się, czy nadal mielibyśmy wpływ taki wpływ na ten Zakład i wysokość cen za wodę i
ścieki. Jest to pomysł do rozważenia w przyszłości.
Radny Wojciech Żukowski – Jeżeli mogę dodać, to uważam, że należy stworzyć taką spółkę, w której Pan
Wójt będzie największym udziałowcem.
Następna moja uwaga do sprawozdania, to nie zmniejsza się suma opłat za Domy Pomocy Społecznej.
Zawsze byłem orędownikiem, aby taki ośrodek powstał na terenie naszej gminy. Myślę, że trzeba byłoby
o tym pomyśleć perspektywicznie, bo rośnie odsetek osób starszych, samotnych. Z tego, co wiem, to ten
koszt będzie się zwiększał.
Wójt Gminy Raczki Andrzej Szymulewski – Popieram taki pomysł, aby na terenie naszej gminy powstał
taki dom, który byłby prowadzony przez osobę fizyczną, lub prawną, a nie przez gminę. Niestety
gdybyśmy my sprawowali nad nim pieczę, to są zupełnie inne przepisy bardziej restrykcyjne, jak na nasz
budżet nie do udźwignięcia.
Radny Wojciech Żukowski – Kolejna sprawa, Pan Wójt obiecał i nie wywiązał się, jak do tej pory
z obietnicy, że zmniejszy wydatki na schronisko dla zwierząt. Miała być podpisana korzystniejsza dla
Gminy umowa, gdzie koszt miesięczny wynosiłby 6 tys. zł na miesiąc, ale widzę, że za ubiegły rok
zapłaciliśmy 112.775 zł. W stosunku do naszego budżetu jest to spora suma. Zastanawiam się, dlaczego nie
jest nic czynione, aby przeciwdziałać nadmiernemu rozmnażaniu się psów. Powinniśmy wpływać na
świadomość ludzi.
Wójt Gminy Raczki Andrzej Szymulewski – Wywiązałem się ze swojej obietnicy i jak obiąłem stanowisko
Wójta, to za psa w schronisku płaciliśmy ok. 2 tys. zł. W tej chwili z terenu naszej gminy jest 95 psów, to
łatwo policzyć, jaka to byłaby kwota. Została podpisana umowa ryczałtowa, tj. miesięcznie płacimy 6 tys.
zł, a oprócz do tego dochodzą koszty sterylizacji każdego złapanego zwierzęcia. Uważam, że my, jako
samorząd ze swego obowiązku się wywiązujemy w sposób właściwy. Planuję od przyszłego roku, jeżeli
Państwo Radni zgodzicie się na przeznaczenie pewnych środków na sterylizację chirurgiczną zwierząt.
Radny Wojciech Żukowski – Chciałbym odnieść się do działu: „Transport i łączność” i muszę
z przykrością powiedzieć, że poza miejscowością Raczki, w tamtym roku żadnej praktycznie inwestycji nie
było. Inwestycje te były wykonane na sumę 1.328 tys. zł. Od lat sugerowałem, żeby środki na realizowane
inwestycje podzielić i w jednym roku wykonywać w Raczkach i poza Raczkami, wtedy nie byłoby takiego
oburzenia wśród społeczeństwa. Należałoby zrobić takie zestawienie inwestycji planowanych do realizacji,
wraz z przewidywanymi kosztami, i na podstawie tego moglibyśmy wskazać, jakie będą wykonywane.
Myślę, że nietrafiona jest też inwestycja koło byłej mleczarni, czyli parkingu, bo tam niewiele osób z niego
korzysta, a kosztowało to sporo pieniędzy.
Wójt Gminy Raczki Andrzej Szymulewski – Jeżeli chodzi o podział inwestycji, wieś Raczki i wieś okolice.
Możemy taki plan przygotować, ale zrozumcie jedno w tej chwili remontowaliśmy salę gimnastyczną, to ta
sala nie służy tylko Raczkom, ale i okolicznym miejscowościom. Wykonanie drogi wraz z chodnikami
w Raczkach jest znacznie droższa, niż wykonanie dróg w innych wsiach. Teraz mi się zarzuca, że
w tamtym roku nie były realizowane inwestycje, żeby wykonać inwestycje, to należy mieć projekty.
Przygotowanie takiego projektu zajmuje, ok. roku, więc w tamtym roku skupiliśmy się właśnie na
przygotowaniu takich projektów i w tym roku Panie Radny będzie wykonywana inwestycja drogowa
w Małych Raczkach, także w Rudnikach, czyli ok. 900 tys. zł pójdzie na okoliczne wsie, a w samych
Raczkach do tej pory nic nie było przez nas realizowane. W następnym roku o brak realizacji inwestycji
mogą wystąpić do mnie z pretensjami mieszkańcy z Raczek. Realizujemy zadania sukcesywnie i w dużej
mierze w oparciu o dostępne środki z zewnątrz.
Pracownik UG Raczki Antoni Karaś – Chciałbym się odnieść do zarzutów podniesionych przez Pana
Radnego, otóż pragnę przypomnieć, że w roku 2014 realizowana była inwestycja drogowa Planta –
Korytki, która wyniosła 1.700 tys. zł. Również w 2014 roku przygotowywana była dokumentacja na
realizację ulic, tzw. osiedla królów, która w zeszłym roku została zrealizowana. Nie operujemy wysokim
budżetem i dlatego założyliśmy wykonywanie inwestycji w sposób kompleksowy, aniżeli poprzez
rozdrobnienie środków na realizację ich realizację przez kilka lat.
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Radny Wojciech Żukowski – Realizowana będzie inwestycja drogowa na tzw. osiedlu księży,
a przypominam, że niedawno tam nadawaliśmy nazwy ulic, a są takie drogi żwirowe, które powstały
jeszcze przed wojną i od lat czekają na nową jezdnię. Czy ten mieszkaniec, który mieszka na wsi od 40 lat
droga w ogóle nie była praktycznie dobrze remontowana, co ma powiedzieć? A te osiedle ma może 10 – 15
lat i robimy całe osiedle, nie mówię, że jest to niepotrzebne.
Wójt Gminy Raczki Andrzej Szymulewski – Nikt, tej inwestycji na razie nie robi, tylko został
przygotowany projekt.
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig – Wykonywane są inwestycje sukcesywnie i nie od razu
wykonamy wszystkiego. Działamy w ramach naszych możliwości budżetowych.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej i Budżetu Piotr Słowikowski – Komisja Oświaty,
Pomocy Społecznej i Budżetu projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie.
Przewodniczący Komisji Infrastruktury Wiejskiej, Ochrony Środowiska Rolnictwa i Turystyki Jarosław
Szyłak – Opinia naszej Komisji jest pozytywna.
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig – Poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W głosowaniu wzięło udział 15 radnych.
Wynik głosowania:
- „za” – 14
- „przeciw” – - „wstrzymującymi” – 1
Stwierdzam, że w głosowaniu wzięło udział 15 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, od
głosu wstrzymał się 1 radny.
W związku z tym stwierdzam, że uchwała została przyjęta 14 głosami „za”.
Załącznik Nr 10. – Uchwała Nr XIV/127/16.
Pkt 12. Uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Raczki absolutorium z tytułu wykonania
budżetu Gminy Raczki za 2015 rok.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Grzegorz Wiszowaty zapoznał z treścią wniosku Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy Raczki o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Raczki.
Załącznik Nr 11. – Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Raczki o udzielenie
Wójtowi Gminy Raczki absolutorium za 2015 rok.
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig zapoznał Radnych Gminy Raczki z treścią Uchwały
Nr RIO.V-00322-11/16 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia
12 maja 2016 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy
Raczki wniosku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium za 2015 rok.
Załącznik Nr 12. – Uchwała Nr RIO.V-00322-11/16.
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 – Zapoznał z treścią projektu uchwały i poddał pod głosowanie
wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Raczki w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
Raczki.
W głosowaniu wzięło udział 15 radnych.
Wynik głosowania:
- „za” – 14
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- „przeciw” – - „wstrzymującymi” – 1
Stwierdzam, że w głosowaniu wzięło udział 15 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, od
głosu wstrzymał się 1 radny.
W związku z tym stwierdzam, że uchwała została przyjęta 14 głosami „za”.
Załącznik Nr 13. – Uchwała Nr XIV/128/16.
Wójt Gminy Raczki Andrzej Szymulewski – Panie Przewodniczący, Panowie Wiceprzewodniczący,
Państwo Radni i Państwo Sołtysi bardzo dziękuję za udzielenie mi absolutorium. Nie mniej uważam, że
jest to nasz wspólny sukces, ponieważ wspólnie razem prowadzimy tę politykę finansową w sposób
racjonalny i właściwy. Proszę Państwa, wiem, że dużo rzeczy można byłoby zrobić więcej, trochę inaczej,
ale robimy to zgodnie z realnymi możliwościami finansowymi naszego budżetu. W swojej kadencji nie
zadłużę Gminy, aby w przyszłości była ona sparaliżowana finansowo. Zdaję sobie sprawę, że każdy tutaj
z Radnych pragnąłby wykonać coś dla swojej społeczności, którą reprezentuje, szanuję to, ale możemy
tylko działać w granicach możliwości finansowych. Obecnie Gmina zadłużona jest na poziomie 30 procent
do całkowitego budżetu, ale własnych pieniędzy mamy 1/2, bo reszta środków stanowią subwencja
oświatowa i opieka społeczna, które musimy przeznaczyć na dany cel. Chciałbym w tym miejscu również
serdecznie podziękować Pani Skarbnik, za wspólne kontrolowanie tych finansów, jak również
pracownikom Urzędu. Jeszcze raz wszystkim Radnym dziękuję za udzielenie absolutorium, Pani Skarbnik
i swoim współpracownikom, bardzo dziękuję.
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig – Złożył gratulacje w imieniu swoim i Radnych Gminy za
właściwą politykę finansową oraz życzył dalszych sukcesów.
Pkt 13. Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.
Skarbnik Gminy Agnieszka Grzędzińska – Przedłożony w dniu dzisiejszym został nowy projekt uchwały
dotyczący zmian w budżecie, ponieważ zostały skorygowane wydatki o 13.500. zł, w związku z tym, iż
Gmina w najbliższym czasie zobowiązana jest do sporządzenia dokumentów, których przygotowanie musi
zlecić firmom zewnętrznym i opłacić ich wykonanie. Dotyczy to Programu Ochrony Środowiska dla
Gminy Raczki na lata 2016 – 2020 z prognozą do 2022 r., Prognozy oddziaływania na środowisko dla
wyżej wymienionego POŚ dla Gminy Raczki oraz Gminnego Programu usuwania azbestu i wyrobów
zawierających azbest z terenu Gminy Raczki na lata 2016-2032. Ze względu na planowaną dłuższą
przerwę międzysesyjną przygotowanie tych dokumentów i ich uchwalenie uniemożliwiłoby terminowe
realizowanie założeń programowych, dlatego też proponujemy przyjąć pod rozpatrzenie przez Radę
niniejszego projektu uchwały. Poza tą zmianą pozostałe składniki omawianego projektu uchwały na
komisjach pozostały niezmienne.
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) zwiększenie dochodów własnych o kwotę - 23.167 zł dotyczących środków z WFOŚiGW, opłaty za
użytkowanie wieczyste, odsetek od zaległości, zwrotu kosztów zatrudnienia pracownika skierowanego
przez PUP Suwałki, opłat za korzystanie ze środowiska i opłaty produktowej,
2) w planie wydatków budżetu gminy w następującym zakresie:
a) zmniejsza się wydatki własne o kwotę - 88.423 zł,
b) zwiększa się wydatki własne o kwotę - 111.590 zł m.in. na wydatki bieżące dotyczące utrzymania
mienia gminy, zatrudnienia pracownika w ramach robót publicznych, zakupu usług pozostałych,
zwiększenia dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury w Raczkach, itp.,
3) urealniono plan wydatków na zadania inwestycyjne planowane do realizacji w roku bieżącym
i wprowadzono dwa nowe zadania do realizacji w roku bieżącym,
4) urealniono wartości wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących
z Unii Europejskiej,
5) urealniono plan dotacji udzielanej w 2016 r. z budżetu gminy dla Gminnego Ośrodka Kultury
w Raczkach.
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Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:
1. Dochody budżetu gminy ogółem - 20.763.972,42 zł, w tym:
- dochody bieżące - 19.475.275,42 zł;
- dochody majątkowe - 1.288.697,00 zł.
2. Wydatki budżetu gminy ogółem - 21.667.631,42 zł, w tym:
- wydatki bieżące - 18.649.892,42 zł;
- wydatki majątkowe - 3.017.739,00 zł.
Radny Wojciech Żukowski – Pan Wójt mówił, że nie będziemy zadłużać Gminy, ale z tego sprawozdania
wynika, że w 2016 roku dług ma wynosić 5.954 tys. zł, czy to jest takie założenie?
Skarbnik Gminy Agnieszka Grzędzińska – Według założeń Wójta to, nie należy nadmiernie zadłużać
Gminy, tak, aby było zagrożenie dla realizacji budżetu w latach kolejnych.
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” – 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 14. – Uchwała Nr XIV/129/16.
Pkt 14. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
Pracownik UG Antoni Karaś – Jeśli chodzi o uszkodzony most w Kuriankach, to już są wykonywane prace
naprawcze. Wypadki się zdarzają, ale nikt do nas tego faktu nie zgłosił. Sami w piątek podczas przeglądów
technicznych dróg usunęliśmy w/w usterkę.
Wszystkie zgłoszone sprawy dotyczące zakrzaczeń przy drogach powiatowych przekażemy do Zarządu
Dróg Powiatowych, a przy własnych wykonujemy w miarę sukcesywnie.
Jeśli chodzi o wykaszanie poboczy to wykonane zostały na wszystkich naszych drogach, niedługo
rozpoczniemy ponowne ich wykaszanie. Podobnie jest z drogami powiatowymi.
Odnośnie pojawiania się tarki na drogach żwirowych, generalnie jest to bolączka wszystkich dróg
o nieutwardzonej nawierzchni, o dość dużym natężeniu ruchu. My możemy tylko doraźnie ją likwidować.
Odnośnie usytuowania obwolut na drzewa w chodnikach, to nie mamy zbyt wpływu na ich lokalizację.
Odległość od linii jezdni podyktowana jest tym, że z czasem korzenie drzew mogłyby wypierać
nawierzchnię drogi. Jednakże przedstawimy spostrzeżenia i uwagi dla wykonawcy inwestycji.
Wiceprzewodniczący Rady Stanisław Ostrowski – Jeżeli chodzi o drzewa, to chciałbym, żeby zwrócono
uwagę, nie tylko w Raczkach, na kruche, stare drzewa, które stanowią potencjalne zagrożenie podczas
wichur, burz.
Radny Wojciech Żukowski – W tym roku znów się odbędzie Rajd Polski w Wojnasach, czy w trakcie jego
trwania przewidziane są jakieś trudności w poruszaniu się po drogach na terenie naszej gminy?
Pracownik UG Antoni Karaś – Do dnia dzisiejszego do Urzędu nie wpłynęła żadna informacja
o organizacji takiego rajdu w ościennej gminie, jak również o utrudnieniach z tym związanych.
Wójt Gminy Raczki Andrzej Szymulewski – Myślę, że mogą wystąpić chwilowe trudności z dojazdem do
pewnych miejsc w trakcie samego przejazdu tych samochodów, ale większych utrudnień się nie
przewiduje. Nikt z organizatorów w tej sprawie nie kontaktował się ze mną.
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Radny Leszek Staniszewski – Kiedy będzie realizowany remont drogi gminnej w Krukówku, zgłoszonej
w ramach funduszu sołeckiego?
Pracownik UG Antoni Karaś – Trwają prace naprawcze nawierzchni dróg gminnych w innych
miejscowościach, również w ramach tego funduszu. Pozostały trzy wsie, w tym wieś Krukówek. Trudno
mi określić, kiedy rozpoczniemy tam prace. Przed ich rozpoczęciem skontaktuję się najpierw z Sołtysem,
lub Panem Radnym i wtedy ustalimy szczegóły.
Odnośnie ustawiania skrzynek odbioru mocy przez zakład energetyczny, to wszystkie decyzje takie, jak:
przejście przez drogi, okablowanie, ustawienie urządzeń, wydajemy decyzją lokalizacyjną. Te sprawy
określa uchwała Rady Gminy Raczki, z którą to pobierana jest opłata za zajęcie pasa drogowego.
Radny Wojciech Żukowski – Właściciel posesji chce, aby skrzynka stała na jego posesji, a nie żeby zakład
postawił w pasie drogowym, skoro później to on odpowiada za stan tego urządzenia.
Pracownik UG Antoni Karaś – Z tego, co się orientuję, to takie urządzenia są generalnie stawiane tylko
w pasie drogowym. Jest to ułatwienie dla zakładu energetycznego.
Odnośnie chęci ustawienia tablicy pamiątkowej w pasie drogowym należy zgłosić ten fakt do zarządcy
drogi, który przeważnie zezwala na tego typu budowle, pod warunkiem, że nie zagraża bezpieczeństwu
w ruchu drogowym.
Radny Piotr Słowikowski – Chciałbym podziękować Panu Karaś, za ustawienie drogowskazu.
Pracownik UG Antoni Karaś – Odnośnie wyjazdu ze Szkocji na drogę wojewódzką, to na wcześniejszy
wniosek, po wizualizacji przez przedstawicieli zarządu dróg, zostało ustawione lustro, aby poprawić
widoczność. Jednakże jest to nadal problemowe skrzyżowanie, bo łączy trzy drogi gminne z drogą
wojewódzką, jak również jest tam wyjazd ze szkoły w Dowspudzie. Dużym problemem stanowi budynek
usytuowany na łuku blisko drogi wojewódzkiej zasłaniający całkowicie wyjazd ze Szkocji od strony
Raczek. Niestety należy tam zachować bezwzględną ostrożność. Sprawę to przekażę dla zarządcy drogi
wojewódzkiej.
Wójt Gminy Raczki Andrzej Szymulewski – Trudno na ten czas przewidzieć, jakie korzyści przyniesie
powstanie dalszego odcinka drogi ekspresowej Raczki – Szczuczyn. Nie wiemy, jaka ma przy okazji
powstać infrastruktura, czy to ma być CPN, czy innego typu działalność usługowa. Korzyścią na pewno
będzie szybszy dojazd do Warszawy, poprawi się bezpieczeństwo na naszych lokalnych drogach.
Odnośnie barszczu Sosnowskiego, to podpisałem porozumienie ze Starostą, że my dołożymy 10 tys. zł,
a Starostwo dołoży 17 lub 18 tys. zł na walkę z tą rośliną. Planowane jest przeprowadzenie trzykrotnego
koszenia barszczu Sosnowskiego tutaj nad rzeką i jego utylizacja przez firmę. Roślinę tą rosnącą nad
drogami będziemy kosić własnymi siłami. Dodatkowo trzeba byłoby w miejsca ściętej rośliny wpuszczać
preparaty, które zlikwidowałyby jej system korzeniowy, wtedy to przyniosłoby efekt.
Proszę Państwa, w sprawie dostępności przedszkola w okresie wakacyjnym rozmawiałem z dyrekcją
Szkoły Podstawowej. Niestety nie ma takiej możliwości, ponieważ zgodnie z przepisami osoby pracujące
w przedszkolu muszą mieć 6 tygodni urlopu, czasu wolnego. Zrobiona została kalkulacja ilościowa dzieci
uczęszczających w tym okresie do przedszkola, z której wynikło, że prawdopodobnie z tego przedszkola
korzystałoby 12 dzieci. Na taką ilość nie kalkuluje się zatrudniać dodatkowej przedszkolanki. Jeżeli
potrzeby byłyby większe, to rozważymy taką ewentualność. Po drugie musielibyśmy jeszcze przed
rozpoczęciem wakacji podjąć uchwałę w sprawie zmiany regulaminu przedszkola.
Radca Prawny Jerzy Lewczuk – Gmina teoretycznie może prowadzić dom pomocy społecznej przez
spółkę. Jednakże, jak gminy tworzą takie domy, to powołują w formie jednostek budżetowych, tzw.
publiczne. Może on być prowadzony w formie spółki, a gmina może do niej przystąpić, te kwestie reguluje
ustawa o gospodarce komunalnej, jeżeli chodzi o usługi użyteczności publicznej, to bez ograniczeń, a jeżeli
chodzi o usługi typowo komercyjną działalność w zakresie spółki, to pod warunkiem, że jest istnieje
zapotrzebowanie na usługi świadczone przez spółkę i jest bezrobocie na terenie gminy.
Wójt Gminy Raczki Andrzej Szymulewski – Skarpa koło plaży gminnej w Raczkach, jak co roku będzie
przez nas skoszona.
Pkt 15. Odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski sołtysów.
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Pracownik UG Antoni Karaś – Wspomniana przez Panią Sołtys droga Kurianki Drugie – Pijawne jest
drogą powiatową i sprawę usunięcia zakrzaczeń przekażę do zarządcy drogi.
Prezes Spółki Wodnej w Raczkach Tomasz Gaździński – W Bakaniuku rowy były czyszczone w 20132014 roku, kiedy to był poprzedni zarząd. W tej chwili nie są tam planowane prace, być może w tym roku
tam będziemy usuwać zakrzaczenia.
Radny Tomasz Gaździński - Wojewoda wstrzymał decyzję środowiskową odnośnie budowy gazociągu,
czy będzie ona miała jakieś konsekwencje w budowie, czy tylko jej rozpoczęcie przedłuży się w czasie?
Wójt Gminy Raczki Andrzej Szymulewski – Tylko przez to przeciągnie się w czasie. Proszę Państwa to, co
ze strony gminy uczynić mogliśmy, wykonaliśmy. Tu angażują się niektórzy radni w te prace, też w tym
miejscu należałoby pochwalić Pana Romualda Kwiatkowskiego, który ściągnął na konsultacje
z mieszkańcami do gminy prawnika. Sprawy dotyczące gazociągu leżą w gestii każdego mieszkańca naszej
gminy. Ten gazociąg na pewno pójdzie przez naszą gminę. Kontrowersje budzi forma odszkodowań
i ewidencjonowania działek, przez które będzie on przebiegać.
Radny Leszek Staniszewski – Panie Wójcie, budynek po szkole w Żubrynku został sprzedany i czy z tej
sprzedaży będzie dofinansowana budowa drogi powiatowej w Krukówku?
Wójt Gminy Raczki Andrzej Szymulewski – Jeżeli będzie realizowana ta droga przez Starostwo, to na
pewno jakieś środki dołożymy.
Radny Leszek Staniszewski – Korzystając z okazji, że Prezydent Chin jest w Polsce, to może ściągniemy
rodzinę chińską do Raczek, która otworzy restaurację i sprawa piesków będzie załatwiona.
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 XIV Sesję Rady Gminy Raczki”.
Protokołowała
Danuta Karaś
Przewodniczący Rady
Lech Ludwig
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