Protokół XIX/17
z XIX Sesji VII Kadencji Rady Gminy Raczki
odbytej w dniu 14 lutego 2017 r.
Obrady XIX Sesji Rady Gminy rozpoczęły się o godz. 1000 i trwały do godz. 1320.
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
Powiatowy Lekarz Weterynarii – Remigiusz Franciszek Kulesza
Nadleśniczy Nadleśnictwa Szczebra – Wojciech Stankiewicz
Radny Rady Powiatu Suwalskiego – Artur Łuniewski
Kierownik ZGKiM w Raczkach – Mirosław Wądołowski
Kierownik BOS – Mariusz Zalewski
Radca Prawny – Jerzy Lewczuk
Sekretarz Gminy – Andrzej Czuper
Skarbnik Gminy – Agnieszka Grzędzińska
Pracownik UG – Jadwiga Szymulewska
Pracownik UG – Jan Bubrowski
Marcin Siękowski
Sołtysi wsi wg załączonej listy obecności.
Pkt 1. Otwarcie sesji.
Sesję otworzył Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig:
„Otwieram XIX Sesję Rady Gminy Raczki”.
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig przywitał zaproszonych gości, wójta, radnych, sołtysów,
byłego Wójta Gminy Raczki Pana Romana Fiedorowicza, media: Radio 5, TVP Białystok oraz
pracowników Urzędu Gminy Raczki.
Proszę Państwa, po pkt 3 dzisiejszego porządku obrad, czyli po przyjęciu protokołu z poprzedniego
posiedzenia udzielę głosu Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii Panu Remigiuszowi Franciszkowi
Kuleszy, a później głos zabierze Pan Wojciech Stankiewicz Nadleśniczy Nadleśnictwa Szczebra.
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig – Na podstawie listy obecności stwierdzam, że w obradach
bierze udział 14 radnych, w związku z tym obrady Rady Gminy są prawomocne.
Pkt 2. Przyjęcie porządku obrad.
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig – Porządek obrad został przesłany w zawiadomieniu
o zwołaniu sesji. Czy są jakieś propozycje zmiany porządku obrad?
Ponieważ nie ma uwag, to wobec tego porządek 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 realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2016.
8. Sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Raczkach za 2016
rok.
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9. Sprawozdanie za 2016 rok z wysokości osiąganych średnich wynagrodzeń nauczycieli na
poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzących przez
Gminę.
10. Uchwała w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych
przez Gminę Raczki, a także inne organy do nowego ustroju szkolnego.
11. Uchwała w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez
Gminę Raczki dla dzieci w wieku do lat 5.
12. Uchwała w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów
przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania
przedszkolnego, dla których Gmina Raczki jest organem prowadzącym.
13. Uchwała w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Raczki na lata 2016 – 2020
z perspektywą do 2022 r. wraz z prognozą oddziaływania na środowisko programu Ochrony
Środowiska dla Gminy Raczki na lata 2016 – 2020 z perspektywą do 2022 r.
14. Uchwała w sprawie przyjęcia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy
Raczki na lata 2016-2032 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Programu usuwania
wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Raczki na lata 2016-2032.
15. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Suwalskiego z przeznaczeniem na
zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1190B Raczki – Moczydły – Jankielówka – granica
województwa w km 0+000 – 0+690,70”.
16. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2017-2024.
17. Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.
18. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
19. Odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski sołtysów.
Porządek obrad został przyjęty przez radnych: 14 głosami „za”.
Pkt 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig – Informuję, że protokół z XVIII 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 dalszych zastrzeżeń. Protokół z poprzedniego posiedzenia został przyjęty
przez radnych: 13 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się”.
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig – Udzielam głosu dla Pana Remigiusza Franciszka Kuleszy
Powiatowego Lekarza Weterynarii.
Powiatowy Lekarz Weterynarii Remigiusz Franciszek Kulesza – Dzień dobry Państwu, Panie
Przewodniczący, Panie Wójcie, bardzo dziękuję za zaproszenie i udział w tej sesji Rady Gminy Raczki.
Chciałbym przedstawić i zapoznać Państwa z pewnymi zagadnieniami, które w ostatnim czasie nasiliły się,
m.in. chcę powiedzieć kilka słów na temat afrykańskiego pomoru świń oraz tzw. wirusa H5N8. Na dzień
dzisiejszy mamy odnotowane 23 ogniska u świni domowej. Od 30 września ubiegłego roku jest na razie
spokój i nie ma żadnych nowych ognisk, jeśli chodzi o świnie domowe. Natomiast, jeśli chodzi o dziki, na
dzień dzisiejszy mamy 202 przypadki dodatnich dzików z afrykańskim pomorem świń. Afrykański pomór
świń rozpowszechniony jest na terenie naszego województwa podlaskiego, lubelskiego oraz województwa
mazowieckiego. Ciągle pojawiają się nowe ogniska na terenie np. Ukrainy, również ogniska u świń na
Litwie i na Łotwie. Zagrożenie tym pomorem nadal cały czas obowiązuje, z tego względu też Gmina
Raczki należy do strefy ochronnej tzw. strefy żółtej z pewnymi obostrzeniami, które muszą być przez
Państwa przestrzegane w związku z afrykańskim pomorem świń. Dotyczy to w szczególności
zabezpieczenia własnego gospodarstwa od wystąpienia wirusa, tj. zasady bioasekuracji. Od 2 lat
prowadzimy akcję informacyjną i od tego czasu macie Państwo kontrolę wyznaczonych lekarzy
weterynarii, którzy kontrolują Państwa gospodarstwa 2 razy do roku sprawdzając zasady bioasekuracji,
które polegają na tym, żeby gospodarstwa były ogrodzone, aby zagrody, w których przebywają świnie były
zamknięte szczelnie, zabezpieczone przed dostępem zwierząt dzikich, szczególnie dzików. Należy
zabezpieczyć także paszę, ściółkę, wyłożyć maty dezynfekcyjne. Obowiązuje również Państwa
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przestrzeganie ustawy o identyfikacji i rejestracji zwierząt, która nakłada na rolników pewne obowiązki
związane z identyfikacją i rejestracją zwierząt. Jeżeli chodzi o świnie, temat zgłoszeń świń do Agencji,
jako wszelkich przemieszczeń urodzenia czy kupna, sprzedaż świń jak również padnięcie świń, Państwa
obowiązkiem jest zgłoszenie w ciągu 24 godzin od zaistniałego faktu, dlatego, że jesteście Państwo
w strefie ochronnej i tak to obowiązuje. Świnie do 30 dni od urodzenia w danym gospodarstwie powinny
być zgłoszone do Agencji w ciągu 24 godzin i oznakowane kolczykiem. Jeśli Państwo nabywają świnie od
gospodarstwa i utrzymują te świnie, co najmniej powyżej 30 dni od daty zakupu jesteście Państwo
zobowiązani świnie przetatuować, czyli nałożyć tatuaż z własnym numerem gospodarstwa. Zamiar uboju
gospodarczego na użytek własny należy bezwzględnie zgłosić na 24 godzin przed ubojem do Powiatowego
Lekarza Weterynarii, telefonicznie, podając numer gospodarstwa, numer identyfikacyjny zwierzęcia, kto
ubija, czyli osobę uprawnioną. Ubój należy w ciągu 24 godzin zgłosić do Agencji. Należy również ten
zamiar zgłosić do lekarza weterynarii z terenu gminy, który musi wykonać badanie przedubojowe, jak i
badanie poubojowe, Lekarz wówczas wydać stosowane zaświadczenia, jak również istnieje obowiązek
badania na włośnie. Oba takie zaświadczenia należy trzymać u siebie w dokumentach gospodarstwa, bo są
prowadzone kontrole. Macie Państwo obowiązek raz w roku złożyć spis wszystkich gatunków zwierząt,
które są w gospodarstwie, to obowiązuje od ubiegłego roku. Gospodarstwa, które nie spełniają zasad
bioasekuracji na wniosek czy na decyzję Powiatowego Lekarza Weterynarii mogą być likwidowane za nie
spełnianie tego wymogu i nie przysługują żadne z tego faktu odszkodowania ze Skarbu Państwa.
W kwestii wysoce zjadliwej grypy ptaków jest to kolejna jednostka chorobowa, pustosząca naszą
gospodarkę narodową. Na dzień dzisiejszy mamy 49 ognisk u ptactwa dzikiego, jak również 49 ognisk
u ptactwa domowego. Zajęta jest praktycznie cała Polska poza naszym województwem, województwem
lubelskim. W pozostałych województwach grypa robi duże spustoszenie przynosząc ogromne straty.
W związku z tym Minister Rolnictwa wydał stosowne Rozporządzenie z dnia 20 grudnia 2016 roku
w sprawie zarządzenia środków związanych właśnie z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków typu
H5N8. Jest to wirus, który nie jest zaraźliwy dla człowieka. Ten wirus wywodzi się z wirusa pierwotnego
H5N1, który 2007 roku też zrobił spustoszenie i to na ten wirus wrażliwi są ludzie. Obostrzenia są
następujące: zakazuje się organizacji skupisk, jarmarków z udziałem drobiu. Pozostałe nakazy, które
Państwa obowiązują to przede wszystkim zgłaszanie do Powiatowego Lekarza Weterynarii wszystkich
siedzib, stad drobiu, podając ilość oraz numer telefonu do kontaktu, jakie gatunki drobiu Państwo
utrzymujecie. Taką listę prowadzimy u siebie i taka prośba do Sołtysów, żebyście rozpropagowali tą
informację odnośnie konieczności zgłaszania powyższych informacji wśród mieszkańców. Należy
bezwzględnie przestrzegać zasad bioasekuracji, czyli nie dopuścić do własnego gospodarstwa tego wirusa,
poprzez zamknięcie drobiu w odosobnieniu, żeby nie stykało się bezpośrednio z ptactwem dzikim, zakaz
karmienia i pojenia na otwartej przestrzeni, wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami do kurników,
jak również zgłaszanie do Powiatowego Lekarza Weterynarii wzmożonych upadków sztuk ptactwa. Jeśli
macie Państwo większą ilość drobiu, to jest obowiązek zgłaszania każdej zmiany w gospodarstwie w ciągu
24 godzin przed nabyciem itp. Odnośnie, tzw. handlu detalicznego, który obowiązuje od 1 stycznia 2017 r.,
to, co Państwo wyprodukujecie we własnym gospodarstwie możecie to sprzedać. Rozporządzenie mówi
o: ilościach, zwierzętach przeznaczonych na sprzedaż detaliczną, które muszą być ubite wyłącznie
w rzeźni, nie można tego robić we własnym gospodarstwie. Jeśli chodzi o produkty pochodzenia
zwierzęcego, roślinnego i mieszanego, występujecie Państwo z wnioskiem do Powiatowego Lekarza
Weterynarii odnośnie handlu detalicznego. Musicie Państwo określić, co Państwo produkujecie, opisujecie
proces technologiczny, zachowując zasady higieny i bezpieczeństwa żywności. Gdyby Państwo mieli
pytania proszę się zgłaszać do nas w celu zasięgnięcia informacji.
Wójt Gminy Raczki Andrzej Szymulewski – Panie doktorze, co zrobić z ptactwem dzikim, jeżeli
znajdziemy jakieś sztuki padłe?
Powiatowy Lekarz Weterynarii Remigiusz Franciszek Kulesza – Jeśli chodzi, np. o gołębie, to powiem
Państwu, że gołąb nie jest wrażliwy na wirusa typu H5N8 i wszelkie obumarcia gołębi, czy masowe są
wynikiem działań toksycznych, m.in. podtruwania, niż wirusa. Jeśli chodzi o łabędzie, jeżeli gdzieś
w pobliżu skupisk wodnych są padłe dzikie ptactwo, zwierzęta wodne, to należy zgłaszać do nas wszystkie
takie przypadki. Wtenczas, jeżeli jest taka możliwość, to należy wyłowić, ściągnąć patki ze skupiska
wodnego.
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Radny Leszek Staniszewski – Mam pytanie, jeżeli jest w lesie padnięte zwierzę, to czy można tak sobie
odrąbać rogi, a pozostałości zwierzęcia zakopać?
Powiatowy Lekarz Weterynarii Remigiusz Franciszek Kulesza – Taki przypadek należy zgłosić, mamy
obowiązek każde zgłoszone, padnięte zwierzę dzikie przebadać. Dalsza procedura zależy czyj jest to teren,
wówczas poszczególne organizacje odpowiadają za jego wywiezienie i utylizację.
Radny Leszek Staniszewski – Ja tak próbowałem, to zgłosić, ale pracownik lasu stwierdził, że: ,,to nie
moja sprawa”.
Powiatowy Lekarz Weterynarii Remigiusz Franciszek Kulesza – Jeżeli było to na terenie lasu, to za to
odpowiada pracownik lasu. Każde wypadkowe zwierzę, wszystkie padłe sztuki są zgłaszane i naszym
obowiązkiem jest podjęcie odpowiednich działań. Są też odpowiednie programy gminne, które do takich
zdarzeń się odnoszą i regulują tego typu kwestie.
Radny Leszek Staniszewski – Co w przypadku, kiedy myśliwy zastrzelił dzika, rozpatroszył, a wnętrzności
zostawił twierdząc, że wolno tak postępować?
Powiatowy Lekarz Weterynarii Remigiusz Franciszek Kulesza – Każdy myśliwy ma wytyczne Głównego
Lekarza Weterynarii do postępowania w związku z czymś takim. Taki myśliwy nie może na miejscu ubicia
wypatroszyć, tylko przewieźć zwierzę do chłodni i tak przynajmniej powinno być. Bynajmniej nie
słyszałem o czymś takim.
Wójt Gminy Raczki Andrzej Szymulewski – Proszę Państwa dwa, czy trzy lata temu był taki wypadek na
terenie naszej gminy, że młody łoś wpadł do dołu przemęczył się dwa dni. Zgłoszono ten przypadek do
mnie, więc w porozumieniu z leśniczym pojechałem zbadałem tego łoszka. Wyciągnęliśmy go z tego dołu.
Został na moje polecenie ubity i przekazany na utylizację. Tak to wygląda, trzeba zaangażować nasze
służby weterynaryjne i w ten sposób te problemy rozwiązywać. Powiadamiać miejscowych lekarzy
weterynarii, którzy w porozumieniu z leśniczym zajmą się odpowiednio takimi przypadkami i przekażą
informacje do Powiatowego Lekarza Weterynarii.
Sołtys Ewa Więcko – Chciałam zapytać odnośnie zaostrzenia tych przepisów wobec gospodarstw, czy
długo to potrwa?
Powiatowy Lekarz Weterynarii Remigiusz Franciszek Kulesza – Rozporządzenie obowiązuje od 20
grudnia 2016 r., aż do odwołania i na podstawie monitoringu panującej epidemii te zaostrzenia mogą być
jeszcze większe. Za nieprzestrzeganie zasad bioasekuracji w przypadku świń, czy też drobiu grożą sankcje,
kary typu decyzyjności Powiatowego Lekarza Weterynarii m.in. rzędu od 0,2 do 2 współczynnika średniej
wynagrodzenia w gospodarce uspołecznionej, czyli na dzień dzisiejszy wg danych GUS jest to w granicach
od 800 do 8.000 tys. zł. Za nie przestrzeganie tych zasad krążą postulaty, że nawet można zlikwidować
gospodarstwo.
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig – Jeśli nie ma pytań serdecznie dziękuję dla Pana Kuleszy
Powiatowego Lekarza Weterynarii, który zaprezentował analizę wyczerpujących informacji. Proszę
Państwa oddaję głos dla Pana Wojciecha Stankiewicza Nadleśniczego Nadleśnictwa Szczebra.
Nadleśniczego Nadleśnictwa Szczebra Wojciech Stankiewicz – Szanowni Państwo, Panie Przewodniczący,
Panie Wójcie dziękuję za umożliwienie mi wystąpienia na dzisiejszej sesji Rady Gminy. Pierwszy raz
występuję w takiej sytuacji w tej gminie, ale wiem, że dla państwa radnych jest to pewne zakłócenie
porządku obrad. W swojej działalności zawodowej, jako Nadleśniczego, leśnika, byłem również w latach
1990-1994 Burmistrzem Miasta Augustowa. Mówię to z tego względu, że praca radnego, praca Pana Wójta
nie należy do łatwych. Dzisiaj sprowadziła nas sprawa, że Nadleśnictwo Szczebra, koło Pałacu Paca, na
terenie lasów państwowych założyło w bieżącym roku tzw. trzy gniazda. To, są trzy otwarte powierzchnie
w lesie. W zeszłym tygodniu, w poniedziałek otrzymałem informację internetową od Pana B., wraz ze
zdjęciami. Organizatorem tych działań był Pan Marcin Halicki. Proszę Państwa, w czym jest rzecz
i dlaczego my tą wycinkę zrobiliśmy? Założone tam gniazda nie są jedynymi w Nadleśnictwie Szczebra, są
to działania, które wynikają z zatwierdzonego prawnie planu urządzania lasu Nadleśnictwa Szczebra na
okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2023 r. Ten plan urządzania lasu łącznie z decyzją Pana Ministra
Szyszki jest zatwierdzony. Są one umieszczone na stronie internetowej Nadleśnictwa Szczebra, również
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mam te palny ze sobą, mogę je udostępnić Państwu tylko do wglądu. Wszystkie podjęte działania muszą
być zgodne z ochroną środowiska i muszą spełniać przepisy prawa. Dla Nadleśniczego ustawa o lasach jest
tą wytyczną. Wszelkie pytania proszę kierować do mnie, mogę porozmawiać bądź spotkać się z Państwem
w celu przedyskutowania tych tematów. Panie Przewodniczący proszę spojrzeć tu jest plan urządzania lasu
rozdział 48A. Tam jest siedlisko lasowe, na tym siedlisku rosły gatunki, które zgodnie założeniami planu
urządzania lasu i siedliskami Natura 2000 w tej części nie powinny rosnąć. Proszę Państwa na tym
siedlisku powinni rosnąć około 40% dębu, trochę lipy, trochę grabu i pozostałe 20% świerka. Dąb jest
takim gatunkiem, który wymaga, żeby rósł na tzw. gniazdach. Gniazdo to, wycięta powierzchnia, która
może wynosić od 20 nawet do 0,5 ha. Dąb to specyficzne drzewo i dlatego tam został zastosowany rodzaj
rębni gniazdowych. Wycięliśmy je po to i tutaj korzystając z obecności mediów prosiłbym
o sprostowanie informacji, szczególnie w artykule Pani redaktor Wysockiej zamieszczonym w Gazecie
Współczesnej, gdzie błędem zostało napisane, że wycięliśmy wielowiekowe dęby i błędem jest, że
będziemy tam sadzić z powrotem świerki. Dąb na tych siedliskach stanowił 6,7 % masowo. Wycięliśmy
22% brzozy, około10 % sosny, 3,4% świerka masowo. Tak, mamy w planach do wycięcia. Proszę Państwa
ten las jest lasem gospodarczym. Ekosystem leśny może funkcjonować. Obszary Natura 2000 są to formy
ochrony przyrody. Jedno drugiego nie wyklucza, można chronić przyrodę i tutaj przebudowa tego
drzewostanu, tj. zamiana sosny, brzozy na dąb jest dostosowaniem gatunku do siedliska. Ja wiem, że
niektórym osobom trudno to zrozumieć. Las można użytkować i my to robimy, żeby nie utracić żadnego
gatunku, w sposób zrównoważony. Lasy Państwowe muszą realizować zasadę ekorozwoju, bo jesteśmy do
tego zobligowani. Są pewne obszary, które powinny służyć do celów gospodarczych. My, na tym miejscu
posadzimy niedługo około 10.800 sztuk drzew, z czego połowa stanowić będą dęby. Dlatego ta
powierzchnia musi być ogrodzona, ze względu na dużą populację łosi, która może zniszczyć młody
drzewostan. Chciałbym podkreślić, że Nadleśnictwo Szczebra było zobowiązane do przeprowadzenia
konsultacji społecznych, że takie zabiegi będą wykonywane. Mam przed sobą dokument, że takie
konsultacje zostały ogłoszone i przeprowadzone, zgodnie z certyfikatem FSC. Kto chciał wnieść uwagi,
a Nadleśnictwo odpowiadało. Zastosowane do sadzenia gatunki drzew, które są odpowiednie do tego typu
gleby i obszaru Natura 2000. W planach przewiduje się, że za 20-30 lat będą dokonane następne cięcia
chyba, że zmienią plany gospodarki leśnej i plan zagospodarowania przestrzennego gminy nie będzie tego
przewidywał. Za plan urządzania lasów ja odpowiadam, jako Nadleśniczy, względem moralnym, prawnym
i karnym. Proszę mi wierzyć, kompetencje w zakresie zarządzania obszarem Natura 2000 posiadam.
Robiąc tą przebudowę opieraliśmy się na ustawie prawo ochrony przyrody Natura 2000, która mówi, że
zabrania się podejmowania działań, które negatywnie wpłyną na obszar Natura 2000. Nasze działanie nie
jest pogorszeniem, tylko działaniem, aby na tym siedlisku rosły odpowiednie gatunki drzew. Leśniczy
wykonuje działania na podstawie planu urządzania lasu. To jest las gospodarczy, chociaż znajduje się pod
ochroną i dlatego nasze działania zmierzają do odbudowy właściwego drzewostanu dla tego obszaru.
W dniu dzisiejszym otrzymałem od Państwa szereg pytań, na które w tej chwili nie jestem w stanie
odpowiedzieć, a zważywszy na porządek obrad Rady, to nie czas ani miejsce, dlatego odpowiem poza salą
obrad, czy też za pośrednictwem lokalnych mediów.
Marcin Halicki – Dziękuję za udzielenie głosu. Tak naprawdę chcę Wam pokazać to, co Pan Nadleśniczy
powiedział o pewnych aspektach prawnych itd., Chcę Państwu pokazać jak to wygląda, patrząc obrazowo
na te rzeczy. Chcę pokazać także opinię Nadleśniczego, który pracował w różnych nadleśnictwach jest to
Pan Tadeusz Ciura, który nie jest związany z naszym Nadleśnictwem, nie jest związany z tematem. Myślę,
że jego opinia, jako osoby postronnej jest jak najbardziej rzetelna z uwagi na to, że nie jest związana z tym
środowiskiem oraz osobami zainteresowanymi. Opublikowałem tą informację w Internecie i około 1.500
osób udostępniło ten post, uzyskując ich poparcie. Działania zostały przeprowadzone w terenie, w parku
w stylu francuskim, przy obiekcie pałacowym, płynie rzeka Rospuda, dalej zaczyna się park w stylu
angielskim. Park został odsadzony z uwagi na wcześniejsze zniszczenie przez machinę wojenną pruską. Ta
część jest własnością osoby, która zainwestowała swoje pieniądze i odkupiła 20 ha od Starostwa łącznie
z parkiem, łąkami oraz obiektem pałacowym. Idąc tą ścieżką parku dalej w stylu angielskim zaczyna się
fragment lasów państwowych, tj. od tabliczki z napisem Obszar Natura 2000, który jest uznawanym przez
nas, jako dalsza część parku w stylu angielskim, tego lasu już nie ma. Nad samą rzeką ten las jest już
wycięty zupełnie do ostatniego drzewa. Są to, jak Pan mówi gniazda, które są dość spore obszarowo.
Znalazłem taki przypis, że gniazda 10-20 ary średnio. A tutaj wzięto te gniazda maksymalnie 50 ary. Są to
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też gniazda do siebie przylegające. Trzeba by było ten obszar dokładnie zmierzyć, nie wiem czy faktycznie
dopełniono wszystkiego tak, jak powinno być. I czy rzeczywiście tak zostało to przeprowadzone, jak
powinno być w dokumentach. Nie mówimy tylko i wyłącznie o gospodarczym lesie, lecz również
o dobrach przyrodniczych. Ja też wypowiadam się z punktu widzenia wędkarzy. Tego lasu już tutaj nie ma.
Nie rozumiem tej decyzji, w której wycina się bezpośrednio, przy rzece, oczywiście gdzieś tam zgodnie z
prawem las, który jest naszym dobrem narodowym, historycznym i przyrodniczym. Powinien pełnić też
inne funkcje. W dokumencie wyznaczono, że ten las ma 76 lat. My rok rocznie o ten las łącznie z rzeką
dbaliśmy, ten las został wykarczowany. Nie rozumiem decyzji, w której wycina się zdrowe, piękne drzewa
około 80-100 letnie, robi się totalny zrąb. Przedstawię teraz opinię Pana Ciury, który jest specjalistą w tej
dziedzinie i mówi, że jest to totalny zrąb gospodarczy, a nie gniazda. Dbając o ten las wyciągnęliśmy
z niego mnóstwo śmieci, to nie są śmieci lasów państwowych, to są nasze śmieci. Pokaże Państwu jeszcze
jeden absurd – ścieżka poznawcza – poznaj swój las tajemnica lasu tak się to nazywa. Chyba znikającego
lasu. Co my teraz powiemy turystom, co się stało z naszym lasem? Też tu były graby, też tu były sosny, był
to las mieszany, a właściwie park w stylu angielskim. Czy to są według Pana sosny? Jak widzicie Państwo
to są drobne jesiony. W stylu, w jakim to zrobiono, ogołocono ten las, teraz jest pustynia. Pan leśniczy
mówił o konsultacjach, my, jako społeczeństwo powinniśmy mieć dostęp, a nie na zasadzie puszczenia w
obieg informacji i szukania tego przez nas gdzieś, gdzie jest to szybko do archiwum spychane, żeby tylko
nie zostało to dostrzeżone. Czy gmina wiedziała o tym, że będą takie wycinki na terenie gminy? Pytałem
Pana Wójta, Pan Wójt powiedział, że nie. Pytałem także Pana Radnego Artura Łuniewskiego powiedział,
że pierwszy raz o tym słyszy. Nadleśnictwo bezpośrednio pracuje ze Starostwem i dlatego istotne jest
współpracowanie podmiotów ze sobą. Tak naprawdę walczmy o to, co jest nasze. To był naprawdę piękny
teren, ale wspominam tylko ,,był”. Nie będę czytał już swego referatu, udostępnię go w Internecie. Opinię
Pana Tadeusza Ciury Nadleśniczego. Jesion występował, sporo go było na przyczepie, gniazda powinny
być małe gdzieś 20 ary. Zrobiono zupełny zrąb, o powierzchni 1,49 ha.
Były Wójt Gminy Raczki Roman Fiedorowicz – Drodzy Państwo, z Panem Stankiewiczem Nadleśniczym
znamy się od lat i z wielkim szacunkiem traktuję Lasy Państwowe. W tym przypadku muszę się odnieść
krytycznie, jako mieszkaniec Dowspudy, jestem do tego zobowiązany i powiem, że po pierwsze, to nie jest
rębniak 3B, to są 2 zręby zupełne o powierzchni 0,7 do 1 ha. I drugi zarzut 40 m do rzeki przepisy mówią
o wyrębach. Wyręby nastąpiły na obszarze bliższym, niż 40 m. Natomiast o styl chodzi komunikowania się
z nami. W tej chwili jestem osobą bezrobotną i w zasadzie reprezentuje osobę prywatną w tej sprawie.
Certyfikat FSC nakłada na Was, m.in. bardzo ścisłe wymogi współpracy ze społecznościami lokalnymi,
więc spokojnie. Przeczytałem cały plan, prześledziłem dokumenty odnośnie tej sprawy i zarzuty stawiam
pańskiemu pracownikowi. To pracownik dokonał złej roboty, nie Pan, Panie Nadleśniczy. I proszę
wyciągnąć wnioski z tego, co mówimy, a sposób komunikowania z nami jest fatalny. Dziękuję bardzo.
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig – Dziękuję bardzo, chcę zakończyć tą dyskusję, jeśli Państwo
chcecie jeszcze porozmawiać z Panem Nadleśniczym to bardzo proszę o przejście poza salę posiedzeń. Ze
swojej strony dla Pana Nadleśniczego serdecznie dziękuję za informację, którą dla nas przekazał. Dziękuję
także mieszkańcom, którzy byli zainteresowani tą sprawą.
Proszę Państwa, w tym momencie przejdziemy do miłej sprawy, tj. uhonorowania sportowca z terenu
naszej gminy: Pana Marcina Siękowskiego.
Przewodniczący Rady Lech Ludwig i Wójt Gminy Raczki Andrzej Szymulewski wręczyli dla sportowca
wyróżnienie za godne reprezentowanie Gminy Raczki w zawodach sportowych i za osiągnięte bardzo
dobre wyniki sportowe.
Pracownik UG Mariusz Zalewski – Pozwolę Państwu przybliżyć, że Marcin Siękowski jest Wicemistrzem
Polski w trójboju siłowym.
Ogłoszono 10 minutową przerwę.
Po przerwie.
Pkt 4. Interpelacje i wnioski radnych.
Radna Ewa Ostapowicz – Czy jest możliwość postawienia wiaty przystankowej w miejscowości Kolonia
Raczki, tam dla dzieci dojeżdżających? Chciałabym zgłosić problem z odśnieżaniem chodnika po stronie
6

barierek. Wiem, kto jest administratorem chodnika, ale od czasu ustawienia barierek jest to duży problem.
Wcześniej można było to zrobić mechanicznie, a teraz za każdym razem trzeba dzwonić, prosić o pomoc,
gdy chodnik jest śliski, nieodśnieżony. Mieszkańcy ulicy Cmentarnej muszą chodzić, czy do Kościoła, czy
do sklepu jezdnią, tak samo dzieci. Korzystając z okazji, że obecny jest dzisiaj Pan Artur Łuniewski, jako
Radny powiatowy mam prośbę, aby Powiat uwzględnił w planie inwestycji dokończenie tego chodnika od
ronda na ulicy Cmentarnej. Ulica ta jest wizytówką Raczek i jeżeli ta barierka, która jest postawiona miała
odgradzać, tj. zapewniać bezpieczeństwo. Muszę stwierdzić, że po postawieniu tej barierki nie widziałam
żeby żałobnicy szli między murem a tą barierką, tylko pogrzeb idzie ulicą. Dla nas jest to uciążliwe.
Uważam, że należy załatwić to z Radą kościelną czy z księdzem, żeby wyznaczył osoby do odśnieżania,
a gmina żeby zapewniła materiał, żeby jakoś rozwiązać tą sprawę.
Radna Jarosław Szyłak – Kto odpowiada za odśnieżanie drogi obecnie powiatowej z Dowspudy do granicy
Powiatu, tj. do Janówki. Z tego, co zauważyłem to droga w ostatnim czasie, przy tych opadach nie była, ani
razu odśnieżona ani posypywana. Są zgłoszenia od mieszkańców, że mają problem z dowożeniem dzieci.
Radny Wojciech Żukowski – Drogi, zarówno gminne, jak i powiatowe, są odśnieżane za późno.
Czy nie można byłoby wiadomości, które otrzymujemy z zewnątrz do gminy umieszczać na stronie
internetowej gminy, bo w tej chwili jest z tym skąpo?
Czy gazociąg będzie w końcu czy nie będzie, bo z tego, co słyszałem to Wojewoda skierował do ochrony
środowiska i jaka będzie decyzja?
Dalej będę drążył sposób powiadamiania, otóż dobrze byłoby, gdyby tematy dotyczące danego rejonu
gminy wysłać do Sołtysów w formie cechu, które można byłoby rozpropagować i wtenczas mieszkańcy by
wiedzieli.
Czy mamy coś, co żeśmy ustalali na grudniowym spotkaniu w sprawie zwolnień podatkowych od
nieruchomości, jakiś gospodarczych spraw na terenie naszej gminy? Z tego, co pamiętam miało być to
opracowanie projektu, ewentualnie tematu do końca stycznia br.
Dobrze byłoby gdybyśmy wiedzieli, co z wycinką drzew? Chodzi mi o te drzewa wolnostojące. Czy
robimy to według ustawy, chociaż ta ustawa ma różne ograniczenia, haczyki?
Dostałem takie pismo z Urzędu Gminy, chodzi o te zawiadomienia o tym wyroku, a mianowicie jest taka
data: Raczki, 26 01.2016 rok. Teraz też jest to gdzieś zaksięgowane w 2016 rok A myślę, że jest to 2017
rok. Nie wiem, czy to w komputerze jest błąd. Dlaczego o tym mówię? A dlatego, że jeżeli mieszkaniec
spóźni się jeden dzień, czy inną datę wstawi pójdzie to na obieg urzędniczy i to jest przypadek, a tutaj nie
wiem. Dzisiaj dostałem odpowiedź i też data jest zaksięgowana 2016 rok, a Raczki 10.02.2017 r. też mnie
to dziwi.
Radny Leszek Staniszewski – Drogi powiatowe przez Krukówek, Koniecbór, Rudniki są bardzo śliskie.
Dlaczego nikt nie posypuje? Dzwoniłem do Powiatu, bo to niby drogi powiatowe, ale nikt nie przyjechał.
Może jakaś ingerencja w tej sprawie Pan Wójta pomoże, albo może Gmina by posypała? Autobus szkolny
z dziećmi jeździ, a jest bardzo ślisko. Asfaltowe to asfaltowe, ale żwirowe to była masakra.
Radny Tomasz Gaździński – Odnośnie planowanego remontu drogi na Szkocji, czy jest jakiś harmonogram
prac?
Radny Jan Olszewski – Odnośnie formularzy i płatności za śmieci, czy będą udostępnione poszczególne
druki gospodarzom, bo nie każdy ma Internet?
Skarbnik Gminy Agnieszka Grzędzińska – Te formularze są dostępne w Urzędzie Gminy w pokoju nr 3,
każdy może się po nie zgłosić.
Radny Romuald Kwiatkowski – Chciałbym serdeczne podziękować Panu Antoniemu Karaś za odśnieżanie
dróg gminnych za to, że są przejezdne i posypane, a także za szybkie reagowanie na sygnały w tym
temacie.
Pkt 5. Zapytania i wolne wnioski sołtysów.
Sołtys Ewa Więcko – Odnośnie sterylizacji psów, czy coś zostało już ustalone? Był poruszany temat, ale
nie wiadomo, co dalej będzie.
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Odnośnie drogi Koniecbór – Stoki. To droga powiatowa, która jest tak zaśnieżona, że nie ma jak minąć się
z autobusem. Ogromny jest z tym problem i należałoby wpłynąć, aby Powiat trochę zadziałał.
Sołtys Jolanta Kochańska – Chodzi o sterylizację psów oraz kotów w Dowspudzie.
Sołtys Danuta Kopiczko – Bobry nad rzeką robią wycinkę drzew. Co możemy zrobić, aby nie powstały
w naszym bliskim sąsiedztwie kurniki na 100 tys. sztuk?
Pan Piotr Bielecki – Byłem w Urzędzie Gminy i dowiedziałem się, że dzisiaj jest sesja, zawiadomienia nie
otrzymałem na nią.
Ewelina Jasionowska-Sieńkowska – Proszę o interwencję w Powiecie o posypaniu drogi na wiadukcie
Sucha Wieś – Wronowo. Bardzo ślisko było na drodze, ale szczególnie na tym obiekcie.
Sołtys Szymon Czarniecki – Nasze drogi gminne były dobrze odśnieżone, można było przejechać, ale
odśnieżanie dróg powiatowych, szczególnie między Raczkami a Bakałarzewem był nieprzejezdny.
Autobus dwie godziny stał z dziećmi i nie mógł dojechać. Należy ten Powiat jakoś zmotywować do pracy.
Pkt 6. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami.
Nie wniesiono zapytań, uwag do tego punktu.
Załącznik Nr 1. – Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami.
Pkt 7. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2016.
Pracownik UG Mariusz Zalewski – Szanowni Radni sprawozdanie zostało dostarczone Państwu
w materiałach, a na komisjach zostało szczegółowo omówione. Czy są jakieś pytania?
Nie wniesiono zapytań, uwag do tego sprawozdania.
Załącznik Nr 2. – Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i wykonania Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2016.
Pkt 8. Sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Raczkach
za 2016 rok.
Kierownik ZGKiM Mirosław Wądołowski – Sprawozdanie zostało przekazane Państwu Radnym
w materiałach i na komisjach zostało omówione, czy Radni, Sołtysi mają jeszcze jakieś pytania?
Radny Wojciech Żukowski – Chciałbym stwierdzić, że zestawienie kosztów według działalności jakieś
firmy nie bardzo zadowala.
Sołtys Michał Czuper – Chciałbym zapytać, czy jest jeszcze możliwość podniesienia ciśnienia wody?
Kierownik ZGKiM Mirosław Wądołowski – Wcześniej należałoby wstawić na odcinku linii Podwysokie –
Kurianki studnię retencyjną, bo w niższych miejscowościach, jak Kurianki ciśnienie wynosi 6 atmosfer
i mieszkańcom nie wytrzymają bojlery. Cała sieć wodociągowa w gminie zamknięta jest w jeden obieg.
Radny Wojciech Żukowski – Może, co innego zrobić, zamierzam wstawić reduktor, u nas też jest spore
ciśnienie, bo tak ok. 4-4,5 atmosfer, wbrew pozorom trzeba mieszkańcom mówić, że to niedobrze wpływa
na urządzenia wodne. Być może trzeba iść tym kierunku, aby ustabilizować ciśnienie na całej linii
w gminie.
Załącznik Nr 3. – Sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Raczkach za 2016 rok.
Pkt 9. Sprawozdanie za 2016 rok z wysokości osiąganych średnich wynagrodzeń nauczycieli na
poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzących przez
Gminę.
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Kierownik BOS Mariusz Zalewski – Sprawozdanie zostało dostarczone w materiałach. Warto byłoby
zauważyć, że wysokość jednorazowego dodatku wyrównawczego nauczycielom, jaką musi ponieść Gmina
to główna zasługa obecnego Pana Wójta oraz dyrektorów szkół, tzn. po raz pierwszy arkusz organizacyjny
został tak dobrze rozplanowany, a w szczególności godziny pracy nauczycieli tzw. 14, które pochodzą ze
środków własnych gminy. Mamy nadzieję, że zostanie to tak utrzymane.
Radny Wojciech Żukowski – Myślę, że to nauczyciele nie będą z tego bardzo zadowoleni.
Kierownik BOS Mariusz Zalewski – Nie o to chodzi, żebyśmy się zrozumieli Panie Żukowski, nauczyciele
i tak dostali, co mieli dostać tylko różnica jest taka, że musieli na to zapracować.
Załącznik Nr 4. – Sprawozdanie za 2016 rok z wysokości osiąganych średnich wynagrodzeń
nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach
prowadzących przez Gminę.
Pkt 10. Uchwała w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów
prowadzonych przez Gminę Raczki, a także inne organy do nowego ustroju szkolnego.
Pracownik UG Jadwiga Szymulewska – Proszę Państwa, zapewne wszyscy słyszeliście, że od 1 stycznia
br. weszły nowe przepisy oświatowe, tj. ustawa prawo oświatowe i ustawa wprowadzająca prawo
oświatowe, która zakłada reformę w oświacie, a mianowicie w perspektywie lat likwidację gimnazjum.
W związku z tym została przygotowana uchwała odnośnie projektu dostosowania sieci szkół na terenie
naszej gminy do nowego ustroju szkolnego. W tym projekcie uchwały przygotowaliśmy zapis, iż plan sieci
od 1 września 2017 roku będzie kształtował się w następujący sposób, tj. Szkoła Podstawowa będzie
8 -letnia, a gimnazjum ulegnie wygaszeniu, czyli od września tego roku nie będzie rekrutacji do 1 klasy
gimnazjum. Pozostanie 2 i 3 klasa do wygaszenia, czyli do 31 sierpnia 2019 roku. Będzie 8 letnia Szkoła
Podstawowa we Wronowie. Szkoła Podstawowa w Raczkach z filią klas 1-3 pozostaje tak, jak dotychczas.
Uchwały zostały przygotowane zgodnie z instrukcją zawartą w przepisach siedziby tych szkół. Uchwała
zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej. Ten projekt uchwały po podjęciu przez Radę
zostanie przesłany do Kuratorium Oświaty, a Kuratorium w ciągu 21 dni wyda opinię i po uzyskaniu opinii
od Podlaskiego Kuratora Oświaty do końca marca powinna być podjęta druga uchwała już taka właściwa,
na podstawie opinii od Kuratora.
Radna Ewa Ostapowicz – Mam pytanie do Pana Dyrektora, czy dzieci z 2008 rocznika, ta połowa, która
poszła z przyśpieszonym trybem do klasy 1, będą miały podręczniki za darmo do końca klasy 8? Czy na
koniec klasy 8 będzie jakiś test egzaminacyjny do szkoły średniej? Co w przypadku, gdy uczeń gimnazjum
nie zda i czy zostanie cofnięty do klasy 8?
Dyrektor SP Raczki Artur Łuniewski – Wydaje mi się bezpłatność podręczników jest zagwarantowana
i wszystkie podręczniki będą dotowane przez państwo, a dla rodziców będą osiągalne przez szkołę za
darmo. Początkowo mówiło się, że po szkole podstawowej nie będzie egzaminu, ale teraz jest pewne, że
taki egzamin będzie utrzymany, z tych trzech podstawowych przedmiotów, tj. z języka polskiego,
matematyki, języka angielskiego. Prawdopodobnie od roku 2020 ma być taka sytuacja ze jeszcze jeden
przedmiot dodatkowy ma być wybierany przez ucznia na egzamin, czyli spośród takich przedmiotów, tj.
historia, biologia, fizyka, chemia.
Kierownik BOS Mariusz Zalewski – Ustawa wprowadzająca prawo oświatowe mówi wyraźnie, że osoba,
która nie uzyskała promocji do klasy 2 gimnazjum, zostaje cofnięta do klasy 7. Natomiast ta, która nie
uzyskała promocji z klasy 3, zostanie cofnięta do klasy 8.
Wiceprzewodniczący Rady Stanisław Ostrowski – Czy to prawda, że Ci uczniowie VIII klas i uczniowie
gimnazjum klasa II (obecnie), będą przyjmowani razem do czteroletniego liceum i pięcioletniego
technikum? Czy będą uczyć się starym systemem, tj. w trzyletnim liceum i czteroletnim technikum?
Uważam, że ci uczniowie, którzy będą uczyli się nowym programem, czyli klasy VIII powinni kształcić się
czteroletnim liceum i pięcioletnim technikum.
Dyrektor SP Raczki Artur Łuniewski – Wydaje mi się, że z dużym prawdopodobieństwem mogę
powiedzieć, że jest tak to pomyślane, że ta klasa, która będzie teraz, jako pierwsza 7 i 8 to oni pójdą już do
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tej zreformowanej szkoły, czyli trafią do liceum 4 letniego lub technikum 5 letniego. Natomiast ci, którzy
zamkną gimnazjum oni jeszcze będą w tym systemie 3 letnie szkoły ponad gimnazjalne i 4 letniego
technikum.
Kierownik BOS Mariusz Zalewski – Jeżeli teraźniejsze klasy gimnazjalne pójdą tym starym programem
i uczeń nie otrzyma promocji do klasy wyższej, to uczeń ma być cofany do tej podstawy nowej
zreformowanej.
Radny Wojciech Żukowski – Chodzi o subwencje oświatową, czy będziemy więcej dokładać do tych
szkół, czy mniej. Jak to będzie?
Skarbnik Gminy Agnieszka Grzędzińska – Subwencja idzie za uczniem, jeżeli będziemy uczniów mniej to
automatycznie mniejsza będzie kwota subwencji.
Wójt Gminy Raczki Andrzej Szymulewski – Jest taka sytuacja, że prawdopodobnie subwencja nie będzie
na jednego ucznia, ale na klasy, jeżeli klasy będą dwudziestopięcioosobowe, to będzie subwencja większa.
Takie są zarządzenia Pani Minister.
Sołtys Ewelina Jasionowska-Sieńkowska – Chciałam tylko zapytać, czy szkoła we Wronowie po reformie
zostaje nadal pod Edukatorem?
Skarbnik Gminy Agnieszka Grzędzińska – Tak.
Radny Tomasz Gaździński – Ile nas w przeciągu tych trzech lat ta reforma oświatowa będzie kosztowała?
Wójt Gminy Raczki Andrzej Szymulewski – Nie mamy na razie takich kalkulacji kosztów. Na ten rok
możemy powiedzieć jedynie ok. 90.000 tys. zł mniej. Reforma odbywa się kosztem samorządów.
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 5. – Uchwała Nr XIX/156/17.
Pkt 11. Uchwała w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone
przez Gminę Raczki dla dzieci w wieku do lat 5.
Pracownik UG Jadwiga Szymulewska – Przypomnę Państwu, iż nasz Punkt Przedszkolny funkcjonuje przy
Szkole Podstawowej w Raczkach. 5 godzin podstawy programowej dzieci mają za darmo, wynika to
z przepisów oświatowych, natomiast za każdą dodatkową godzinę rodzice płacą 1 zł. Ukazał się przepis
zmieniający ustawę o systemie oświaty, tj. art. 14 ust. 5 pkt 1 który brzmi: ,,określa wysokość opłat za
korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 prowadzonych przez gminę. Stąd
zmiana tej uchwały, ponieważ opłaty możemy pobierać za dzieci w wieku do lat 5. Od 6 -latków uczących
się w oddziale przedszkolnym niepobierane są opłaty, natomiast za wszystkie dzieci do lat 5 przebywające
w punkcie przedszkolnym pobierana jest opłata w kwocie 1 zł.
Wspomnę jeszcze Państwu nie wiem, czy to jest nieścisłość w przepisach: zapis do lat 5, co zrobić
z dzieckiem, które w styczniu ukończyło 5 lat, a nie ma lat 6. Czy pobierać tą opłatę 1 zł czy też nie? Pan
Wójt przygotował pismo, które zostanie wysłane do Ministerstwa o wyjaśnienie tej kwestii.
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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” – 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 6. – Uchwała Nr XIX/157/17.
Pkt 12. Uchwała w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów
przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania
przedszkolnego, dla których Gmina Raczki jest organem prowadzącym.
Pracownik UG Jadwiga Szymulewska – Ustawa o systemie oświaty mówi o rekrutacji uczniów do szkół,
do przedszkoli, do oddziałów przedszkolnych. Na podstawie tych nowych przepisów niniejszy projekt
uchwały został przygotowany, który wprawdzie nic nie zmienia względem poprzedniej uchwały, tylko
zawiera ono dostosowanie do nowych podstaw prawnych. W późniejszym czasie będzie przygotowana
uchwała odnośnie kryteriów do klasy 1 szkoły podstawowej, a także musi zostać podjęta uchwała odnośnie
siedzib.
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 7. - Uchwała Nr XIX/158/17.
Pkt 13. Uchwała w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Raczki na lata 2016
– 2020 z perspektywą do 2022 r. wraz z prognozą oddziaływania na środowisko programu Ochrony
Środowiska dla Gminy Raczki na lata 2016 – 2020 z perspektywą do 2022 r.
Pracownik UG Jan Bubrowski – Ten program został Państwu przesłany w materiałach, omówiony,
konsultowany na poszczególnych komisjach.
Radny Wojciech Żukowski – Kto opracowywał ten program, ile on kosztował?
Pracownik UG Jan Bubrowski – Program opracowała Firma Szkoleniowo-Usługowa Andrea Consulting
Andrzej Jurkiewicz, ok. 4 tys. zł.
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Radny Wojciech Żukowski – W tym opracowaniu nie znalazłem informacji odnośnie walki z barszczem
Sosnowskiego.
Wójt Gminy Raczki Andrzej Szymulewski – Program był potrzebny, za którego opracowanie zapłaciliśmy
4 tys. zł. Wykonała go firma do tego wyspecjalizowana, w oparciu danych z roczników statystycznych, ze
Strategii Rozwoju Gminy Raczki, itp. Program jest stworzony po to, że jeżeli mieszkaniec gminy Raczki
będzie chciał wejść, czy też Gmina, np. w fotowoltaikę, solary lub programy związane z redukcją emisji
dwutlenku węgla, to przy składaniu wniosku o pozyskanie środków zewnętrznych, taki plan jest niezbędny.
Radny Wojciech Żukowski – Znalazłem kilka niejasności, tj. dotyczących długości sieci kanalizacyjnych
i liczby podłączeń do niej, sieci wodociągowej, itp. nieścisłości.
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” – 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 8. – Uchwała Nr XIX/159/17.
Pkt 14. Uchwała w sprawie przyjęcia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu
Gminy Raczki na lata 2016-2032 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Programu usuwania
wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Raczki na lata 2016-2032.
Pracownik UG Jan Bubrowski – Proszę Państwa stracił moc poprzedni program i należało go
zaktualizować. Z uwagi na to, że ubiegamy się o środki na utylizację odpadów niebezpiecznych wykonanie
tego opracowania było niezbędne. Chcemy w następnych latach kontynuować utylizację i transport
azbestu.
Radny Wojciech Żukowski - Cały czas mi chodzi o to, jakie będziemy mieli środki na to. Mieszkańcy
pytają, kiedy i jak gmina zapłaci za te utylizację. Utylizacja azbestu będzie odbywać się ze środków
prywatnych oraz publicznych, tj. środki własne gminy oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska. Czy jakieś środki będą przeznaczane na ten cel? Czy Gmina ma program usuwania, czy walki
ze smogiem? Na dzień dzisiejszy modna jest wymiana pieców.
Wójt Gminy Raczki Andrzej Szymulewski – Uzyskujemy, co roku część pieniędzy z WFOŚiGW
w Białymstoku, a pewną część pieniędzy dokładamy ze środków własnych gminy. Zapis brzmiący: użyte
będą także środki własne, gdyby się skończyły dotację z WFOŚiGW to może być tak, że trzeba będzie
wykorzystać prywatne środki. Po to jest ten zapis.
Skarbnik Gminy Agnieszka Grzędzińska – Każdy mieszkaniec we własnym zakresie zdejmuje azbest ze
swoich budynków, a gmina zajmuje się jego odbiorem i unieszkodliwianiem. Środki gminy i Funduszu są
na to przeznaczane.
Radny Wojciech Żukowski – Mi, chodzi o to, żeby mieszkańcy mieli świadomość, bo potem znów będą
pretensje, że nie wiedzieli a Rada podjęła, bo nie było konsultacji, informacji w tym zakresie.
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Pracownik UG Jan Bubrowski – Przygotowałem informację, od roku 2011 zutylizowaliśmy 483 tony
wyrobów zawierający azbest. Odebraliśmy od 189 podmiotów, dotację z WFOŚiGW 141.632 zł. Koszty
własne były w kwocie 35 tys. zł. Tak przedstawia się struktura dofinansowania tego odbioru.
Radny Wojciech Żukowski – Ile jeszcze zostało?
Pracownik UG Jan Bubrowski – Zostało jeszcze 181.162 m2 eternitu falistego i 11.116 m2 płaskiego.
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” – 14
- „przeciw” – - „wstrzymującymi” – 1
Stwierdzam, że w głosowaniu wzięło udział 15 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, od
głosu wstrzymał się 1 radny.
W związku z tym stwierdzam, że uchwała została przyjęta 14 głosami „za”.
Załącznik Nr 9. – Uchwała Nr XIX/160/17.
Ogłoszono 10 minutową przerwę.
Po przerwie.
Pkt 15. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Suwalskiego
z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1190B Raczki – Moczydły –
Jankielówka – granica województwa w km 0+000 – 0+690,70”.
Skarbnik Gminy Agnieszka Grzędzińska – W ubiegłym roku rozmawialiśmy i podejmowaliśmy kroki
odnośnie pomocy finansowej dla Powiatu, gdy Powiat składał wniosek o dofinansowanie do Narodowego
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Niestety, wtedy Powiat nie otrzymał tego dofinansowania. Jednak
w tym roku otrzymali środki na wykonanie tego zadania w wysokości 300 tys. zł. i podjęta została decyzja
o realizacji tej inwestycji, został rozstrzygnięty przetarg dotyczący przebudowy tej drogi. Zatem
wnioskujemy do Państwa o dofinansowanie tego zadania w formie dotacji celowej w kwocie 220 tys. zł.,
aby te zadanie mogło zostać zrealizowane.
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 10. – Uchwała Nr XIX/161/17.
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Pkt 16. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2017 –
2024.
Skarbnik Gminy Agnieszka Grzędzińska – Jeśli o chodzi o zmianę wieloletniej prognozy finansowej,
zmiany nie dotyczą dużych wartości i są podyktowane zmianami w budżecie, tj. zwiększamy plan
przychodów i rozchodów na rok bieżący o kwotę 20.443 zł, chodzi tutaj o pożyczkę dla OSP Raczki, która
ma być z budżetu gminy udzielona w roku bieżącym na dofinansowanie zadania z WFOŚiGW
w Białymstoku. Straż OSP aplikowała o te środki i uzyskała tą dotację. Muszą najpierw zostać poniesione
wydatki, aby móc później uzyskać zwrot. Po uzyskaniu środków z funduszu Straż OSP te środki zwróci do
budżetu gminy. W limitach na rok 2018 zostało ujęte zadanie dotyczące budowy osadnika wtórnego
i przepompowni osadów w oczyszczalni ścieków w Dowspudzie.
Radny Wojciech Żukowski - Mam taką uwagę, myślę, że w 2017 roku z przedstawionego nam planu
gmina będzie zadłużona na 5.427.640 zł., tj. 897 zł na każdego mieszkańca gminy. Doliczając dług
krajowy, zastanawiam się, dokąd my zmierzamy?
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” – 1
- „wstrzymującymi”
Stwierdzam, że w głosowaniu wzięło udział 15 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych,
przeciwko przyjęciu uchwały głosował 1 radny.
W związku z tym stwierdzam, że uchwała została przyjęta 14 głosami „za”.
Załącznik Nr 11. – Uchwała Nr XIX/162/17.
Pkt 17. Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.
Skarbnik Gminy Agnieszka Grzędzińska – Proponujemy zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków
wprowadzenie zmian na łączną kwotę zwiększenia tych dochodów i wydatków 30.013 zł. Jeżeli chodzi
o dochody zwiększenie z wpływu podatku od nieruchomości 5 tys. zł. Zwiększenia wpływu z zezwolenia
ze sprzedaży napoi alkoholowych, w związku ze złożonymi deklaracjami przez podmioty dokujące
sprzedaży zwiększamy o 7.795 zł. W związku z ostateczną kwotą dotacji uzyskaną z Urzędu
Wojewódzkiego zwiększamy plan dotacji na wychowanie przedszkolne 14.718 zł. W związku ze zmianami
w rachunkowości zobligowani jesteśmy wprowadzić po stronie dochodów i wydatków wartości związane
z wpływami nienależnie pobranych świadczeń przez mieszkańców naszej gminy. Jeśli chodzi o wydatki,
więc jest to wprowadzenie dotacji dla Powiatu Suwalskiego w kwocie 220 tys. zł na realizację zadania
dotyczącego przebudowy drogi w miejscowości Raczki. Zwiększenie wydatków na budowę studni
głębinowej przy hydroforni w Raczkach w kwocie 147.081 zł. W związku z tym, że aplikujemy
o dofinansowanie tej inwestycji z zewnętrznych środków unijnych, cały koszt zadania musimy
zabezpieczyć ze środków budżetu gminy na ten rok, dlatego, że część środków nie zostanie w bieżącym
roku zwrócona. Wprowadzamy do realizacji zadanie dotyczące przebudowy drogi Wysokie – Słoboda
w kwocie 130 tys. zł. Zwiększamy wydatki dotyczące wychowania przedszkolnego dla dzieci z naszej
gminy, które uczęszczają do placówek na terenie innych gmin. W związku ze zwiększonymi dochodami,
jeśli chodzi o wpływy ze sprzedaży napojów alkoholowych zwiększamy wydatki w tym zakresie
i zmniejszamy plan wydatków na realizację osadnika wtórnego w oczyszczalni w Dowspudzie, gdyż
zgodnie z harmonogramem realizacji tych prac mają nastąpić w 2018 roku. W związku z tymi zmianami
urealniono o kwoty wydatków inwestycyjnych. Po dokonanych zmianach dochody budżetu gminy
wynoszą 21.875.213 zł, a wydatki wynoszą 22.155.213 zł.
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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” – 1
- „wstrzymującymi” – Stwierdzam, że w głosowaniu wzięło udział 15 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych,
przeciwko podjęciu uchwały głosował 1 radny.
W związku z tym stwierdzam, że uchwała została przyjęta 14 głosami „za”.
Załącznik Nr 12. – Uchwała Nr XIX/163/17.
Pkt 18. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
Wójt Gminy Raczki Andrzej Szymulewski – Istnieje możliwość postawienia wiaty przystankowej
w miejscowości Kolonia Małe Raczki.
Kierownik BOS Mariusz Zalewski – Rozkład jazdy autobusów został zmieniony i dzieci z Kolonii Raczki
są zabierane busem, który zabiera gimnazjalistów, i obecnie praktycznie spod domu zabiera te dzieci. Nie
do końca wiem, gdzie postawić tą wiatę. Do tej pory było tak, że dzieci dochodziły do drogi wojewódzkiej,
skąd zabierał je bus. Teraz dokonaliśmy drobnej korekty i bus zabiera dzieci prawie spod domu.
Pracownik UG Antoni Karaś – Droga naprzeciwko cmentarza należy do Powiatu, a zarządcą chodnika jest
parafia rzymskokatolicka. Kilka razy Pani Radna dzwoniła do mnie odnośnie tego chodnika. W miarę
możliwości ten chodnik był odśnieżany przez nas. Jest on wąski i trzeba szuflować, bo ciągnik się nie
zmieści między poręczą a parkanem cmentarza.
Radny Wojciech Żukowski – Porozmawiam w tej kwestii z księdzem proboszczem.
Wójt Gminy Raczki Andrzej Szymulewski – Porozmawiamy z księdzem proboszczem i zobaczymy, jakie
jest jego stanowisko, jak będzie zebranie Rady parafialnej proszę przypomnieć, aby ten temat został
poruszony.
Pracownik UG Antoni Karaś – Na drogach powiatowych odśnieża kilka podmiotów, np. drogę
Bakałarzewo przez Wierciochy oraz z Rudnik przez Sidory do Bakałarzewa odśnieża Pan Wróblewski.
Józefowo inny podmiot. Pozostałe odcinki dróg powiatowych odśnieża Pan Wysocki. Jeżeli są obfite
opady śniegu to w porozumieniu z Panem Wójtem decydujemy, czy sprzęt wysłać wieczorem, czy też
rano. Podobnie kontaktuję się z Zarządcą Dróg Powiatowych odnośnie stanu ich dróg, ale często spotykam
się z decyzją odmowną. Następna sprawa, odcinek byłej drogi wojewódzkiej do Słobody odśnieżają
i posypują swoim sprzętem. Na wspomnianym przez Pana Radnego odcinku drogi jest ewidentny brak
posypania soli i dlatego ona jest biała. Status drogi się zmienił z wojewódzkiej na powiatową i widocznie
są takie standardy.
Odnośnie wiaduktów, które należą do GDDKiA: w Rudnikach, Szkocji, Wronowie, Koniecborze, Stokach,
gdy tylko dostaję sygnał, że jest tam ślisko to, jak dzwonię do Generalnej Dyrekcji, po jakimś czasie zaraz
posypują. W dniu 8 lutego br. autobusy ugrzęzły. My, rano odśnieżyliśmy drogi. Wiem, że sprzęt
z Powiatu też pracował, ale wcześniej już kilka samochodów ugrzęzło na drodze dokładnie w Sidorach
i dlatego tak to wyglądało.
Następna sprawa odnośnie wyjaśnienia z 2016 roku, które Pan Radny otrzymał, a chodziło o jego
zapytanie dotyczące zakupu mieszanki solnej i złożenia ofert na odśnieżanie dróg. Odpowiedź na
interpelację to jest znak sprawy, a znak sprawy jest z 2016 roku do tej sprawy jest podczepiany, a data
pisma jest 10.02.2017 r. Taki zapis jest prawidłowy.
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Sekretarz Gminy Andrzej Czuper – Wszystkie wiadomości, które są do przekazania dla mieszkańców
publikujemy na stronie internetowej. To jest na bieżąco prowadzone, a która wiadomość nie została
opublikowana?
Radny Wojciech Żukowski – Informacja np. z weterynarii.
Sekretarz Gminy Andrzej Czuper – Nie przypominam sobie, aby taka wpłynęła do Urzędu celem
umieszczenia na stronie internetowej.
Radny Wojciech Żukowski – Przykładowo w grudniu czytam, że Wojewoda wystąpił o pozwolenie
środowiskowe na budowę gazociągu, to moim zdaniem też dobrze było umieścić na stronie internetowej.
Często spotykam się, że w dokumentach jest informacja, że pismo zostało wywieszone w Urzędzie Gminy
2 tygodnie, a niektórzy zainteresowani nawet o tym nie wiedzą. Tak zostały wszystkie nasze działki
załatwione, które były w posiadaniu wsi w 1991 roku. Było wywieszone, ale mieszkańcy nic nie wiedzieli.
Sekretarz Gminy Andrzej Czuper – Proszę zwrócić uwagę na zakładkę obwieszczenia, tam wszystkie
obwieszczenia takie, jak Wojewody, czy Marszałka są umieszczane. Tak samo nasze dokumenty są
umieszczane.
Radny Wojciech Żukowski – Podobnie z informacją o kurach. Powiatowy Lekarz Weterynarii do mnie
przyjeżdża z pytaniem, ile pan ma kur? Zdziwiony, że Gmina nie poinformowała o obowiązku przekazania
przez mieszkańców takiej informacji do weterynarii.
Pracownik UG Bogusław Konieczny – Informacja o podaniu siedziby stada i ilości kur, jaką otrzymaliśmy
z Weterynarii, w tym samym dniu, co te pismo przyszło wysłałem do Sołtysów w celu powiadomienia
mieszkańców.
Radny Wojciech Żukowski – Informacja była z dnia 23 stycznia 2017 r., lekarz był w mojej wsi w dniu
24 stycznia br., a informacja z Urzędu datowane było z dnia 26 stycznia br. Tu chodzi mi o komunikację.
Wójt Gminy Raczki Andrzej Szymulewski – Podniesione uwagi przyjmujemy i więcej informacji, która
wpływa do Urzędu będziemy umieszczać na stronie internetowej, które będą dotyczyć mieszkańców
z terenu gminy Raczki.
Nie jestem w stanie powiedzieć, czy ten gazociąg będzie czy tez nie. Pisma przychodzą od operatora, ale
dotyczą prac geologicznych. Na dzień dzisiejszy dwa pisma przyszły. Czy to była plotka dziennikarska, że
tego nie będzie, trudno mi się odnieść. Nie mam pełnej informacji, czy ten gazociąg będzie przebiegał
przez gminę Raczki, czy nie będzie.
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig – Jak Państwo pamiętacie na tym spotkaniu mieliśmy się
spotkać do 31 stycznia br. z przedstawicielami Meliorexu, nie spotkaliśmy się. Wpłynęło pismo datowane
na dzień 9 lutego 2017 r. wobec powyższego te pismo i załatwienie tej sprawy będzie na następnym
posiedzeniu Rady Gminy w miesiącu marcu. Będzie przedstawione to na wszystkich komisjach i myślę, że
przewodniczący komisji powinni zaprosić przedstawiciela Meliorexu, żeby przedstawić swoje propozycje.
Wtedy też zostanie wypracowane stanowisko poszczególnych komisji dotyczące tejże sprawy.
Radny Jarosław Szyłak – Uważam, że należałoby zrobić jedna wspólną komisję odnośnie tej sprawy i raz
przedstawić, omówić sprawę.
Radny Leszek Staniszewski – Dotyczy drogi w Rudnikach, tam gdzie są wzniesienia najwyższe, czy będą
jakieś barierki, a czy w Bakaniuku Powiat zamontuje barierkę.
Pracownik UG Antoni Karaś – Był ten ustawienia balustrady przy rzece Szczeberka poruszany. Powiat
odpowiedział, iż ustalili, że tam nie ma 2,5 m, co nie wymaga ustawienia barierek.
Jeśli chodzi o tą drogę w Rudnikach, robiona jest dwuetapowo i jeśli będzie asfalt, są tam przewidziane
bariery. Jeżeli będziemy występować o dofinansowanie, to będzie chodnik i bariery. W miejscowości
Rudniki jest skończony 1 etap inwestycji, drugi etap będzie polegał na pełnym oznakowaniu,
prawdopodobnie podbudowie i nawierzchni bitumicznej dwuwarstwowej o szerokości 3,5 m.
Wójt Gminy Raczki Andrzej Szymulewski – Odpowiadając na pytanie poprzednie, że nie są wykonywane
zalecenia Komisji Rewizyjnej. Odbyłem spotkanie z mieszkańcami zainteresowanymi tą sprawą i tę drogę,
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o której mówimy w jakiś sposób poprawimy. Także te zalecenia Komisji Rewizyjnej i prośby
mieszkańców oraz porozumienie wypełnimy w tym roku. Do Pana S. ta droga będzie poprawiana
systematycznie tak, żeby była w dobrym stanie przejezdności. Oczywiście, nie będzie robiona tak, jak
droga na Szkocji.
Pracownik UG Antoni Karaś – Zazwyczaj stan przejezdności poszczególnych dróg są zgłaszane przez
kierowców autobusów szkolnych, za pośrednictwem Kierownika Obsługi Szkół i staramy się dbać
o bezpieczeństwo dzieci. Monity o tym przekazuję na bieżąco do Zarządcy Dróg Powiatowych, po jakiś 2
godzinach dostaję od nich odpowiedź, że po sprawdzeniu przez nich tego stanu niepotrzebne jest wysyłanie
sprzętu.
Pracownik UG Bogusław Konieczny – Jest nowa ustawa o ochronie przyrody, która obowiązuje od tego
roku. Są różne rozbieżne interpretacje przez różnych ludzi odpowiedzialnych za to, w tym i przez
Ministerstwo Środowiska. Być może na najbliższą sesję zostanie przygotowana w tej sprawie stosowna
uchwała, szczególnie, jeżeli chodzi o wycinkę z pasów drogowych. Zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa
można wycinać drzewa z przeznaczeniem na opał, ale jeżeli będzie to wycinka na cele związane
z działalnością gospodarczą, tj. np. że chce w tym miejscu wybudować budynek gospodarczy to, wtedy już
nie można. Są też liczne ograniczenia, jeśli chodzi o topolę i wierzbę, ewentualnie kasztanowiec, to do 100
cm średnicy na wysokości 1.40 cm. Pozostałe drzewa do 50 cm. Prawdopodobnie wejdzie przepis, że nie
będzie można wycinać w okresie lęgowym.
Pkt 19. Odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski sołtysów.
Wójt Gminy Raczki Andrzej Szymulewski – W tym roku na sterylizację zwierząt jest przeznaczone 5 tys.
zł i tą akcję rozpoczniemy, gdzieś może w maju br. Skontaktuję się z miejscowymi lekarzami weterynarii i
omówimy kwestię ceny i ilości zwierząt, które zostaną poddane sterylizacji. Takie zabiegi wykonywane
będą wyłącznie w punkcie weterynaryjnym. Stosowne ogłoszenie w tej sprawie będzie zamieszczone na
stronie internetowej, gdzie mieszkańcy mają się zgłosić ze sterylizacją zwierząt.
Pracownik UG Bogusław Konieczny – Ustawa o ochronie przyrody precyzuje, co można zabierać z drzew
zwalonych przez bobry. Jeśli chodzi o odszkodowania, to należy w tej sprawie zgłaszać do Regionalnej
Dyrekcji Ochrony Środowiska, ale przed zebraniem zwalonego drzewa.
Odnośnie planowanej budowy kurnika, to decyzja w tej sprawie została unieważniona przez Samorządowe
Kolegium Odwoławcze. Na dzień dzisiejszy ma decyzji środowiskowej, więc na razie nie ma inwestycji.
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 XIX Sesję Rady Gminy Raczki”.
Protokołowała
Emilia Tertel
Przewodniczący Rady
Lech Ludwig
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