Protokół XI/16
z XI Sesji VII Kadencji Rady Gminy Raczki
odbytej w dniu 16 lutego 2016 r.
Obrady XI Sesji Rady Gminy rozpoczęły się o godz. 905 i trwały do godz. 1310.
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
Radna Powiatu Suwalskiego – Irena Gryszkiewicz
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Suwałkach – Marek Dziemian
Delegat Podlaskiej Izby Rolniczej w Powiecie suwalskim – Stanisław Słowikowski
Inspektor PODR Szepietowo – Doradca rolniczy – Kacper Dzietczyk
Kierownik ZGKiM – Mirosław Wądołowski
Radca Prawny – Jerzy Lewczuk
Pracownik UG – Mariusz Zalewski
Pracownik UG – Jadwiga Szymulewska
Kierownik GKO – Romuald Dzienis
Pracownik UG – Bogusław Konieczny
Sołtysi wsi wg załączonej listy obecności.
Pkt 1. Otwarcie sesji.
Sesję otworzył Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig:
„Otwieram XI 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. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2015.
8. Sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Raczkach za 2015
rok.
9. Sprawozdanie za 2015 rok z wysokości osiąganych średnich wynagrodzeń nauczycieli na
poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzących przez
Gminę.
10. Przedstawienie planów pracy komisji rady na 2016 rok.
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11. Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych
przedszkoli oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę
Raczki.
12. Uchwała w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Gminy Raczki na lata 2016-2022”.
13. Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2016-2024.
14. Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.
15. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Suwalskiego z przeznaczeniem na
realizację zadania pn.: „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu wraz z dojazdami przez rzekę
Rospudę w m. Sucha Wieś w ciągu drogi powiatowej nr 1185B o przebiegu Dowspuda - Kurianki
w km 2+328”.
16. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
17. Odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski sołtysów.
Porządek obrad został jednogłośnie przez radnych.
Pkt 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig – Informuję, że protokół z X 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: 14 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się”.
Pkt 4. Interpelacje i wnioski radnych.
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig – Zaproszeni przedstawiciele KS „Polonia” Raczki w dniu
dzisiejszym nie mogą przybyć, ale są do dyspozycji w godzinach popołudniowych na Sali sportowej
i wszelkie sprawy związane z Klubem można z nimi omówić. W związku z tym działalność Klubu
przedstawi Pan Mariusz Zalewski. Ze względu na wyjazd służbowy udzielę teraz mu głosu.
Pracownik UG Mariusz Zalewski – Tym, czym zajmuje się KS „Polonia” Raczki. To myślę, że każdy tu
z obecnych wie, na czym polega działalność Klubu. Szkolimy zawodników z terenu Gminy Raczki, aby
dać możliwość startu dla przyszłych sportowców. Rozpoczęliśmy szkolenie zawodników od 7 roku życia
i pierwsze efekty już widać w postaci zeszłorocznego sukcesu naszej drużyny w kategorii 2000 i młodsi,
który zajęli IV miejsce w Mistrzostwach Polski z klubów do 300 tys. mieszkańców. W tym celu dalej
zmierzamy, żeby szkolić tą młodzież. Jeżeli chodzi o drużynę seniorską, ta drużyna jest budowana od 1,5
roku, kiedy zrezygnowaliśmy z zawodników przyjezdnych i oparliśmy się w większości na naszych
zawodnikach, który nie przechodzili szkolenia dla młodzieży. Musimy przyznać, że po tych niecałych
dwóch latach reprezentują się całkiem nieźle i mamy nadzieję, ze będzie coraz lepiej.
Rozważamy, czy już jest to dobry moment na to, aby awansować do II miejsca, z tego względu, czy nasi
zawodnicy są już przygotowani do rywalizacji na wyższym poziomie, czy nie lepiej jeszcze poczekać
i umocnić na tym poziomie naszą pozycję.
Radny Grzegorz Wiszowaty – Mam jedną uwagę, że promowanie kultury fizycznej to nie tylko szkolenie
młodzieży z zakresu piłki nożnej, ale powinny być organizowane imprezy ogólne dla ludności, bez
względu na wiek, czy umiejętności. Chodzi generalnie o krzewienie kultury fizycznej w większym
zakresie, tj. ruch na świeżym powietrzu.
Pracownik UG Mariusz Zalewski – W ubiegłym roku KS „Polonia” poza organizacją rozgrywek,
prowadziliśmy zajęcia sportowe w ferie dla młodzieży z gimnazjum (w tym roku ze względu na remont
sali sportowej nie były organizowane), odbywały się „Dni sportu” to dwudniowa impreza, nie tylko
związana z piłką nożną, bo to była ogólnorozwojowa, na którą zapraszaliśmy także dzieci spoza naszego
klubu. Organizujemy dodatkowo prze najróżniejsze turnieje, tj.: Gmimnazjada sportów zespołowych,
corocznie Szkolną Olimpiadę Sportową w Szkole Podstawowej. To jest nasz pomysł Klubu i my to
organizujemy tak, więc stawiamy ogólnie na jak największe zaangażowanie w ruch wśród młodzieży.
Osoby, które mają kontakt z naszym Klubem, dobrze wiedzą, że zajęcia w tych młodszych grupach nie
polegają na prowadzeniu zajęć typowo piłkarskich, ale poprzez zabawę przy wykorzystaniu piłki, aby
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aktywizować ruch i zaszczepiać tym właśnie tych najmłodszych. Wykorzystujemy do tego piłkę nożną, bo
okazuje się, że właśnie jest ta dyscyplina najbardziej rozwojowa i powszechna.
Radny Leszek Staniszewski – Czy zna Pan osiągnięcia Marcina Siękowskiego i Wojciecha
Barszczewskiego?
Pracownik UG Mariusz Zalewski – Tak. Wojciech Barszczewski z tego tytułu otrzymuje od Wójta Gminy
stypendium sportowe, a w przypadku Marcina Siękowskiego ze względu na kryteria zawarte w uchwale
Rady Gminy nie może być objęty takim stypendium. Jednakże chcemy tą osobę w jakiś sposób
uhonorować i są prowadzone w tym kierunku działania.
Radny Jan Olszewski – Znam takiego zawodnika, który jest mieszkańcem naszej gminy i jest potrójnym
Mistrzem Europy, w tej chwili walczy o Mistrza Świata i czy jemu należy się jakieś wyróżnienie, czy
stypendium?
Wójt Gminy Raczki Andrzej Szymulewski – Rozmawialiśmy już z Panem Mariuszem na temat
wspominanego przez Pana radnego zawodnika i podobnie jak Marcina Siękowskiego uhonorujemy.
Przyjrzymy się ich działalności sportowej i jeżeli będzie to zasadne wystąpimy do Rady Gminy o zmianę
kryteriów przyznawania stypendiów bądź nagród za osiągnięcia sportowe.
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Suwałkach Marek Dziemian – Szanowni Państwo, planujemy
rozbiórkę i budowę nowego mostu na rzece Rospuda we wsi Sucha Wieś, ponieważ obecny most jest już
w złym stanie technicznym. Wprowadzone zostało w ubiegłym roku ograniczenie tonażowe do 5 ton, ale
jeżeli w najbliższym czasie nie przebudujemy tego mostu, to będziemy musieli ten most zamknąć.
Założenia projektowe tego mostu ma poprawić nośność do 40 ton. Środki, które chcemy uzyskać na
realizację tego zadania będą pochodziły m.in. od Gminy Raczki, z Lasów Państwowych a główne
dofinansowanie pochodzić będzie z rezerwy ogólnej Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, tj. 50 %
zadania. Wartość szacunkowa zadania opiewa na kwotę 1.330 tys. zł.
Wójt Gminy Raczki Andrzej Szymulewski – Panie Dyrektorze, na jaką cenę realizacji zadania po przetargu
możecie liczyć?
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Suwałkach Marek Dziemian – W poprzednim roku
przebudowywaliśmy most w miejscowości Kotowina, którego wartość kosztorysowa była 1.100 tys. zł.
Wpłynęła tylko 1 oferta na kwotę 1.080 tys. zł. Dlatego nie liczymy na duże oszczędności po przetargu.
Radny Jarosław Szyłak – Na czas remontu tego mostu jak będzie organizowana przeprawa przez rzekę?
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Suwałkach Marek Dziemian – Na czas przebudowy mostu, most
będzie zamknięty dla ruchu pojazdów, który będzie odbywał się objazdami. Zostanie tylko wykonana
kładka dla pieszych.
Wójt Gminy Raczki Andrzej Szymulewski – Ile będzie trwała przebudowa mostu?
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Suwałkach Marek Dziemian – Jeżeli uzyskamy środki pochodzące
z rezerwy ogólnej, to myślę, że te utrudnienia trwałyby od lipca do końca listopada tego roku.
Radny Jarosław Szyłak – Wiemy, że Rospuda słynie ze spływów kajakowych i jak ta kwestia zostanie
rozwiązana?
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Suwałkach Marek Dziemian – Na czas rozbiórki mostu,
w przypadku przebudowy mostu w Kotowinie, wykonana została śluza i gdy większa grupa kajakarzy się
zbierała, to prace były przerywane i przeprowadzane były kajaki.
Wójt Gminy Raczki Andrzej Szymulewski – Na jaką odległość zostanie wykonany dojazd do mostu
z masy bitumicznej?
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Suwałkach Marek Dziemian – Dojazd od strony Raczek jest ujęty
od skrzyżowania z drogą gminną, tj. ok. 250 m o szerokości 5 m. Na dzień dzisiejszy mamy na te
odległości wydane pozwolenie na budowę i wszelkie zmiany podniosą wartość zadania, jak również
opóźnią jego realizację. Realizacja nakładki na dalszym odcinku drogi zostanie przeprowadzona w ramach
środków własnych po zakończeniu przebudowy mostu.
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Wójt Gminy Raczki Andrzej Szymulewski – Uważam, że wkład Gminy jest znaczący i należałoby od razu
zaplanować wykonanie nakładki z masy bitumicznej do skrzyżowania dróg a nie zostawiać te 60 m. W tej
sprawie spotkam się ze Starostą, aby poszukać dobrego rozwiązania tej kwestii.
Radny Antoni Sutuła – Jaką kwotę wsparcia zadeklarowały Lasy Państwowe?
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Suwałkach Marek Dziemian – Lasy Państwowe deklarowały
wsparcie finansowe w wysokości 130 tys. zł.
Sołtys Jan Chodkiewicz – Od kilkunastu lat walczę o remont tej drogi i Pan Starosta obiecuje ją poprawić,
ale do tej pory nic nie jest zrobione. Mieszkam na granicy dwóch gmin i dwóch powiatów, nawet nie ma
tablicy informacyjnej kierunek Raczki, ani Dowspuda, a on tak Dowspudę promuje. Proszę się przejechać
po tej drodze, a Nadleśnictwo podwójnie powinno takie pieniądze dać za niszczenie tej drogi.
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Suwałkach Marek Dziemian – Wspomniana droga kwalifikuje się
do przebudowy, a nie remontu. Wykonywane wszelkie prace cząstkowe nie przynoszą żadnego efektu.
Przedstawię Pana wniosek dla Zarządu Powiatu. Proces profilowania dróg żwirowych rozpoczniemy, gdy
będą sprzyjające warunki pogodowe.
Wójt Gminy Raczki Andrzej Szymulewski – Często do mnie wpływają wnioski mieszkańców
o utwardzenie poboczy dróg powiatowych, tj.: droga Raczki – Nieszki, droga Żubrynek – Podwysokie, bo
asfalt jest mocno pokruszony.
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Suwałkach Marek Dziemian – Będziemy w tym roku poprawę
poboczy w tych miejscach najgorszych, gdzie te zadolenia są dość znaczne.
Sołtys Ewa Więcko – Jeżeli jest tutaj poruszana sprawa dotycząca trudności utrzymania takich dróg
o nawierzchni 3,5 m, jaka ma być realizowana w naszej miejscowości, to może nie realizować budowy
takich wąskich dróg, a realizować te szersze.
Radny Jarosław Szyłak – Chciałbym zwrócić problem zaniżonego asfaltu po realizacji obwodnicy na
zjeździe z drogi powiatowej Sucha Wieś – Wysokie na Wronowo. Po opadach deszczu, czy śniegu na
środku skrzyżowania tworzy się kałuża wody. Było to zgłaszane wykonawcy zaraz po wykonaniu. Jest to
u zbiegu drogi powiatowej z drogą gminną, na środku skrzyżowania, po wykonaniu nakładki przez firmę
Budimex.
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Suwałkach Marek Dziemian – Przejadę się w to miejsce i ustalę
w czyim to pasie drogowym ten problem leży.
Sołtys Ewelina Jasionowska-Sieńkowska – Mam zdjęcia tego skrzyżowania, też zgłaszałam ten problem
dla Kierownika z Budimex-u, który odesłał mnie, abym zgłosiła to do Powiatu.
Radny Wojciech Żukowski – Chciałbym podziękować za zrobienie poboczy w kierunku Małych Raczek.
W tamtym roku zostały nierówności zebrane, zostały drzewa wycięte, które zagrażały uczestnikom ruchu.
Proszę o wykonanie podobnych prac na dalszym odcinku drogi od Małych Raczek do Wiercioch, ponieważ
stan tych poboczy stanowi bardzo duże zagrożenie. Zauważyłem, że na tej drodze cały czas zwiększa się
ruch pojazdów, bez względu na porę roku. Druga sprawa, jakie będzie skrzyżowanie między łącznikiem,
a drogą powiatową Raczki – Moczydły? Według wstępnych informacji ma to być normalne krzyżowe, co
uważam, że będą utrudnienia ruchu w tym miejscu i obawiam się, że niejednokrotnie dojdzie do
niebezpiecznych zdarzeń.
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Suwałkach Marek Dziemian – Tak, to skrzyżowanie będzie
normalne krzyżowe z pierwszeństwem przejazdu na drodze krajowej.
Odnośnie uzupełnienia poboczy na drodze Raczki – Wierciochy, to w okresie wiosennym postaramy się te
najbardziej niebezpieczne miejsca podsypać.
Radny Romuald Kwiatkowski – Panie Dyrektorze, w październiku zgłaszałem sprawę wycięcia krzaków
na drodze Raczki - Bakałarzewo i do tej pory nic się nie zmieniło. Tam w wielu miejscach przez te krzaki
nie ma dobrej widoczności dla osób poruszających się po tej drodze, a szczególnie chcących wjechać na tę
drogę. Czy jest realny termin tego wykonania?
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Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Suwałkach Marek Dziemian – Panie radny, w zeszłym roku
oczyściliśmy dwie drogi w Gminie Raczki, tj. Raczki – Moczydły – Wierciochy, Raczki – Wierciochy –
Bakałarzewo. Nie wyrobiliśmy się ze wspomnianym odcinkiem, ponieważ na cały Powiat dysponuję tylko
7 osobami.
Podmioty przewożące paszę, itp. rzeczy o masie powyżej 10 ton mogą od zarządcy drogi wystąpić
o zezwolenie na poruszanie się na tej drodze.
Radny Witold Wysocki – Odnośnie drogi Witówka – Moczydły – Raczki, a szczególnie skrzyżowania z tą
obwodnicą. Od wspomnianej strony w tej chwili jest brak zupełnej widoczności odcinków dojazdowych do
tego skrzyżowania, tj. obecnego łącznika zjazdu z obwodnicy oraz drogi powiatowej od strony Moczydeł.
Wnoszę o uzupełnienie poboczy, ponieważ przez te ubytki kruszą się brzegi asfaltu, w miejscach
niebezpiecznych, tj. na zakrętach, wzniesieniach.
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Suwałkach Marek Dziemian – Trudno mi się w tej sprawie
wypowiadać, jak te skrzyżowanie zostało zaplanowane przez GDDKiA i jak taką sytuację rozwiążą.
Radny Leszek Staniszewski – Panie Dyrektorze brakuje znaku informującego o wjeździe na obwodnicę.
Co z drogą na Krukówek? Jaka jest sytuacja, bo Wójt obiecał, że pieniądze ze sprzedaży szkoły
w Żubrynku zostaną przekazane na poczet budowy tej drogi?
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Suwałkach Marek Dziemian – Przedstawiona została już
dokumentacja podziałowa i w tej sprawie odbyło się spotkanie z właścicielami gruntów w tut. Urzędzie
Gminy. Część mieszkańców zadeklarowała się na nieodpłatne udostępnienie gruntów pod przebudowę
drogi. Jednakże część mieszkańców, w tym Pan, nie zgodzili się na przekazanie swoich gruntów.
Radny Leszek Staniszewski – Ile dla Lasów Państwowych Powiat zapłaci za odstąpienie gruntu pod drogę?
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Suwałkach Marek Dziemian – Były prowadzone rozmowy
z przedstawicielami Lasów Państwowych i teraz odbywają się prace geodezyjne polegające na wydzieleniu
gruntu pod drogę, które na być przekazane bezpłatnie. Dokumentacja jest na etapie uzgodnień
podziałowych.
Radny Tomasz Gaździński – Odnośnie projektowanego skrzyżowania na drodze Raczki – Moczydły,
dobrze byłoby tam zainstalować światła inteligentne.
Sołtys Stefan Czarniecki – Mam prośbę, na środku wsi Podwysokie jest nasyp drogi ok. 5 m, w ubiegłym
roku było tam 5 wypadków, w których auta leżały na dachu, droga jest dość uczęszczana, dowożone są
dzieci do szkoły, ustawcie tam barierkę.
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Suwałkach Marek Dziemian – Nie jest to miejsce niebezpieczne,
bo na prostej a kierowcy powinni przestrzegać obowiązujących w terenie zabudowanym prędkości. Są inne
miejsca, bardziej niebezpieczne, chociażby droga wojewódzka Raczki – Suwałki w lesie. Tam są wyższe
nasypy, ostrzejsze zakręty, a nie są oznakowane.
Ogłoszono 10 minutową przerwę.
Po przerwie.
Inspektor PODR Szepietowo Doradca rolniczy Kacper Dzietczyk – Przedstawił informację dotyczącą
ubezpieczeń upraw i zwierząt gospodarskich przez rolnika.
Radny Wojciech Żukowski – Mam kilka pytań, a mianowicie:
- mamy cały czas zły stan dróg gminnych żwirowych,
- czy będzie taka możliwość zadawania pytań dla Pana Wójta w Internecie i uzyskania odpowiedzi?
- czy są ubezpieczone nasze solary gminne?
- jaki jest stan hydrantów przeciwpożarowych?
- chciałbym, aby ktoś z gminy przedstawił plan łącznika obwodnicy od Moczydeł do drogi wojewódzkiej?
Radny Leszek Staniszewski – Panie Wójcie, jak ta szkoła w Żubrynku zostanie sprzedana, to te środki
przekazane zostaną na drogę?
Wójt Gminy Raczki Andrzej Szymulewski – Tak, te pieniądze zostaną przekazane na drogę w Krukówku.
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Wiceprzewodniczący Rady Stanisław Ostrowski – Należałoby zastanowić się o zmianie kryterium
udzielania stypendium Wójta Gminy Raczki dla uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum.
Radny Tomasz Gaździński – Czy planowana jest przebudowa drogi na Plancie (tzw. Podwronowo)?
Odnośnie kontynuacji nauki w pierwszych klasach przez sześciolatków, uważam, że te dzieci, których
rodzice zgodzą się na naukę i puszczą do pierwszych klasach, to będą miały łatwiejszy start do wszystkich
renomowanych szkół średnich, a później uczelni, gdyż nie będzie to liczny rocznik.
Radny Wojciech Żukowski – Za miesiąc prawdopodobnie odbędzie sesja, na której rozważane będzie
dalsze utrzymanie funduszu sołeckiego. Jakie plany w tej sprawie ma Pan Wójt? Uważam, że dobrze
byłoby teraz o tym powiedzieć Sołtysom, aby mogli skonsultować się z mieszkańcami wsi.
Wójt Gminy Raczki Andrzej Szymulewski – Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, Szanowni Państwo,
proszę Was o przekonsultowanie istoty funduszu sołeckiego w waszych wsiach. Generalnie analizując
sposób wykonania przyjętych już poszczególnych inwestycji, a szczególnie dotyczących budowy boisk lub
innych form zagospodarowania terenu, ta realizacja tych zadań ze względu na małe środki w ramach
funduszu przebiegać będzie przez kilka lat. Uważam, więc za zasadne zawieszenie, chociaż na rok podziału
środków na poszczególne wsie, a dokończenie realizacji tych już zgłoszonych zadań. Za rok zastanowimy
się, czy będziemy kontynuować wydzielanie funduszu, czy będziemy realizować wykonanie zadań
zgłoszonych przez wsie bezpośrednio w ramach budżetu gminy. Apeluję o przemyślenie tego tematu
i rozważenie z mieszkańcami wsi. Te pieniądze z funduszu przeznaczone będą na realizację zadań na
wsiach. Za miesiąc wspólnie podejmiemy w tej sprawie decyzję.
Radny Jan Olszewski – Ostatnio dużo się mówi o programie „500+”, czy Gmina jest przygotowana do jego
realizacji?
Radny Tomasz Gaździński – Planowana jest budowa gazociągu w Gminie Raczki, ma to trwać przez ok. 2
lata, który podzieli działki mieszkańców. Czy wykonawca udostępni przejazdy na działki? Gdzie takie
wnioski należy składać?
Pkt 5. Zapytania i wolne wnioski sołtysów.
Sołtys Ewa Więcko – Chodzi o ustawienie znaków bezpieczeństwa na skrzyżowaniu koło Dowspudy. Czy
wiadomo już, co powstanie na terenie przeznaczonym do sprzedaży koło piekarni?
Kolejne pytanie dotyczy czyszczenia rowów melioracyjnych w Kuriankach Drugich i kiedy to nastąpi?
Do kogo należy zgłaszać wnioski o odszkodowanie za zalane pola w wyniku zatamowania wody na rzece
przez bobry?
Odnośnie programu „500+”, czy z tego tytułu będzie zatrudnionych więcej pracowników w GOPS?
Należałoby wymienić armaturę sanitarną łazienek w filii SP w Kuriankach.
Sołtys Szymon Czarniecki – Kto jest odpowiedzialny za stan naszych autobusów szkolnych? Czy można
poprawić ich stan, aby tak często nie ulegały awariom?
Sołtys Piotr Bielecki – Odnośnie oświetlenia ulicznego, nowe oprawy a już od listopada jedna nie świeci,
a teraz i druga przestała.
Sołtys Ewelina Jasionowska-Sieńkowska – Należałoby dokonać czyszczenia studzienek melioracyjnych
w naszej okolicy. Z tego, co pamiętam miały być czyszczone w ubiegłym roku.
Sołtys Tomasz Dziekoński – Należałoby wyciąć krzaki na poboczach dróg gminnych we wsi Chodźki.
Radny Wojciech Żukowski – Co z Posterunkiem Policji, będzie on, czy nie będzie?
Pkt 6. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami.
Radny Wojciech Żukowski – W zakresie realizowanych inwestycji przedstawionych w punkcie 4
niniejszego sprawozdania, tj. „Przebudowa drogi gminnej publicznej w miejscowości Szkocja na działce nr
96/2 o dł. ok. 100mb o nawierzchni żwirowej na bitumiczną”, jaki koszt poniosła Gmina na realizację tego
zadania?
Wójt Gminy Raczki Andrzej Szymulewski – Zwrócił się do mnie przedsiębiorca z pytaniem, czy mogę mu
utwardzić drogę do jego zakładu. Na co odparłem przecząco. Zobowiązał się, że tę drogę wykona sam,
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Gmina miałaby tylko przygotować projekt, który kosztował 4,5 tys. zł. Została wykonana w ramach
porozumienia partnerskiego, a całkowity koszt realizacji drogi wyniósł ok. 120 tys. zł.
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 2015.
Nie wniesiono zapytań, uwag do tego punktu.
Załącznik Nr 2. – Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
w roku 2015.
Pkt 8. Sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Raczkach
za 2015 rok.
Radny Wojciech Żukowski – Struktura rozchodów a mianowicie największy koszt stanowią, bo 56,19%
płace i pochodne. Według prowadzonej działalności jest to duży składnik.
Czy Zakład płaci podatek od nieruchomości dla Gminy? Jak będzie księgowana kwota za budowę studni
głębinowej? Czy to będzie, jako majątek trwały przekazany do Zakładu? Jak będzie księgowana budowa
zbiornika koło oczyszczalni ścieków?
Kierownik ZGKiM Mirosław Wądołowski – Nasz Zakład nie jest duży i dlatego te koszty są bardziej
znaczące w strukturze rozchodów. Jednakże zatrudnienie osób jest utrzymane na minimalnym poziomie. W
poprzednich latach doszło do redukcji etatów: nie ma osoby sprzątającej, palacza. Jednakże zadań mamy
dużo i musimy na takim poziomie utrzymać takie zatrudnienie.
Zakład nie płci podatku dla Gminy został on zwolniony uchwałą Rady Gminy.
Odnośnie przeglądów hydrantów, to dokonywany jest on sukcesywnie. W ubiegłym roku wykonany został
przegląd we wsiach: Moczydły, Szkocja, Planta. Hydranty są przeważnie niszczone w wyniku
nieostrożnych działań podczas prac polowych.
Wójt Gminy Raczki Andrzej Szymulewski – Odnośnie budowy studni głębinowej, która obecnie jest
w trakcie projektowania. Istotą jej budowy jest zapewnienie bezpieczeństwa i poprawy dostarczania wody.
Zakład, corocznie do Gminy odprowadza niewykorzystane środki. W tym roku będzie to ponad 40 tys. zł,
które przeznaczone będą na opracowanie dokumentacji na oczyszczalnię ścieków i pozostała część
środków na dokumentację dotyczącą budowy studni głębinowej.
Tak jak wszystkie urządzenia gospodarki wodno – ściekowej, studnia głębinowa też zostanie przekazana
dla Zakładu.
Odnośnie oczyszczalni ścieków w Dowspudzie. Na początku roku został zrobiony audyt przez Politechnikę
Białostocką, aby zdiagnozować przyczyny złego jej funkcjonowania. Oczyszczalnia obecnie ma
technologię XX, XXI wieku, ale na nasze realia ona się nie sprawdza, ponieważ często dochodzi do zabicia
filtrów, których cena wynosi ok. 200 tys. zł. Na podstawie tego audytu zdecydowaliśmy przywrócić stare
rozwiązania technologiczne i musimy na nowo przebudować tę oczyszczalnię, aby ostatecznie
doprowadzić do właściwego funkcjonowania. Przewidywalny koszt realizacji tego zadania wyniesie ok.
800 tys. zł.
Załącznik Nr 3. – Sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Raczkach za 2015 rok.
Pkt 9. Sprawozdanie za 2015 rok z wysokości osiąganych średnich wynagrodzeń nauczycieli na
poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzących przez
Gminę.
Pracownik UG Jadwiga Szymulewska – Proszę Państwa od 2001 roku przepisami prawa wymagane jest od
nas przeprowadzanie analizy wynagrodzeń nauczycieli, a od 2009 roku musimy również wykazać różnicę
wynikającą pomiędzy obowiązującymi tabelami mówiącymi o zasadniczym wynagrodzeniu
otrzymywanym przez nauczycieli, opracowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na podstawie,
których wyliczamy wynagrodzenia, a tabelą średnich wynagrodzeń, też opracowane przez wspomniane
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Ministerstwo, które mówi ile nauczyciel musi zarobić. Powstałą różnicę niewypracowanego pensum
musimy dopłacać. Jest to sprawa niezależna od nas i po prostu do końca stycznia musimy w formie
jednorazowego dodatku wyrównawczego nauczycielom wypłacić kwotę 54.051,62 zł, jak również do 10
lutego br. złożyć sprawozdanie do Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz przedstawić Radzie Gminy.
Załącznik Nr 4. – Sprawozdanie za 2015 rok z wysokości osiąganych średnich wynagrodzeń
nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach
prowadzących przez Gminę.
Pkt 10. Przedstawienie planów pracy komisji rady na 2016 rok.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej i Budżetu Piotr Słowikowski – Plan pracy Komisji
został opracowany na podstawie planu pracy Rady Gminy Raczki na 2016 rok.
Nie wniesiono zapytań, uwag, sugestii do planu pracy Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej i Budżetu na
2016 rok.
Załącznik Nr 5a. – Plan pracy Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej i Budżetu na 2016 rok.
Przewodniczący Komisji Infrastruktury Wiejskiej, Ochrony Środowiska Rolnictwa i Turystyki Jarosław
Szyłak – Plan pracy Komisji na rok 2016 został opracowany na podstawie planu pracy Rady Gminy Raczki
na 2016 rok.
Nie wniesiono zapytań, uwag, sugestii do planu pracy Komisji Infrastruktury Wiejskiej, Ochrony
Środowiska, Rolnictwa i Turystyki na 2016 rok.
Załącznik Nr 5b. – Plan pracy Komisji Infrastruktury Wiejskiej, Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Turystyki na 2016 rok.
Pkt 11. Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do
publicznych przedszkoli oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych
przez Gminę Raczki.
Pracownik UG Jadwiga Szymulewska – Proponujemy dokonanie zmian w Uchwale Nr III/20/15 Rady
Gminy Raczki z dnia 11 lutego 2015r. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych
przedszkoli oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę
Raczki i dostosowania w/w uchwały do obowiązujących przepisów prawa. Poprzednia opcja polityczna
wprowadziła przepis, iż z dniem 1 września 2016 r. znikają z przestrzeni publicznej oddziały przedszkolne,
tj. „zerówki” w szkołach podstawowych, które z mocy prawa miałyby się przekształcić w przedszkola.
Natomiast obecna opcja polityczna zmieniła, przesunęła termin realizacji, czyli do 1 września 2019 r.,
dlatego też musimy wprowadzić zapisy w w/w uchwale dotyczące oddziałów przedszkolnych.
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” – 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 6. – Uchwała Nr XI/104/16.
Ogłoszono 10 minutową przerwę.
Po przerwie.
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Pkt 12. Uchwała w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Gminy Raczki na lata 2016-2022”.
Radny Wojciech Żukowski – W jaki sposób były przeprowadzane konsultacje w sprawie „Strategii
Rozwoju Gminy Raczki”? Kto ten dokument opracowywał i jaki był koszt?
W tym dokumencie są liczne błędy i brak niektórych założeń rozwojowych.
Wójt Gminy Raczki Andrzej Szymulewski – Dokument został opracowany przez firmę zewnętrzną:
„QUATRO” Grupa Doradcza Renata Giczewska-Węcek. Koszt tego opracowania wyniósł 22 tys. zł.
Strategia została przedstawiona pod konsultacje dla mieszkańców w drodze Zarządzenia Nr 139/16 z dnia
8 lutego 2016 r. Została opublikowana na stronie Internetowej Urzędu Gminy Raczki, wyłożona do wglądu
oraz przesłana do Sołtysów i każdy mógł zapoznać się z tym dokumentem i wnieść swoje uwagi, wnioski
i spostrzeżenia. Wszelkie uwagi przedłożone zostały uwzględnione i wprowadzone. Uważam, że obejmuje
on główne założenia rozwojowe Gminy, celowo nie wprowadzaliśmy szczegółowych zapisów, aby
w przyszłości nie blokować pewnych możliwych do realizacji inwestycji.
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig – Wszelkie uwagi tutaj przedstawione przez Państwa Radnych
zostaną wprowadzone do strategii i przed uchwaleniem podpisaniem przeze mnie uchwały.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej i Budżetu Piotr Słowikowski – Opinia Komisji jest
pozytywna.
Przewodniczący Komisji Infrastruktury Wiejskiej, Ochrony Środowiska Rolnictwa i Turystyki Jarosław
Szyłak – Opinia Komisji jest pozytywna.
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig – Poddał projekt uchwały z wprowadzonymi zmianami 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 XI/105/16.
Pkt 13. Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata
2016-2024.
Skarbnik Gminy Agnieszka Grzędzińska – Proponuje się dokonanie zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Raczki na lata 2016 - 2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata
2016 - 2024 w następującym zakresie:
a) w zakresie roku 2015 wprowadzono wykonanie wartości budżetowych zgodnie ze sporządzoną
sprawozdawczością za miesiąc grudzień 2015 r. W prognozie 2016 r. urealniono wielkości dochodów
budżetowych na kwotę - 20.372.883 zł i wydatków budżetowych na kwotę - 20.970.022 zł w związku
z wprowadzonymi zmianami w budżecie, w tym poszczególnych kategorii dochodów i wydatków
wymaganych przepisami rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie WPF,
b) zmieniono kwotę planowanego deficytu budżetu na rok 2016 na kwotę - 597.139 zł i ma on być pokryty
przychodami pochodzącymi z zaciągniętej pożyczki - 597.139 zł. Zwiększono planowane rozchody na rok
bieżący o kwotę - 122.560 zł do łącznej kwoty - 1.783.422 zł. Planowane przychody nie uległy zmianie,
c) w prognozie na lata 2017-2024 dokonano zmian dotyczących urealnienia wartości budżetowych
w zakresie dochodów, wydatków i rozchodów. Przedłużono długość określenia prognozy finansowej do
roku 2024 w celu zmniejszenia obciążeń poszczególnych budżetów na lata kolejne spłatami kredytu
planowanego do zaciągnięcia w roku bieżącym.
W załączniku dotyczącym przedsięwzięć realizowanych w latach 2016 - 2019 urealniono kwoty
przedsięwzięć przypadających do realizacji w tych latach. Limit zobowiązań w tym okresie wynosi 571.545 zł i dotyczy wydatków majątkowych.
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Przewodniczący Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej i Budżetu Piotr Słowikowski – Opinia Komisji jest
pozytywna.
Przewodniczący Komisji Infrastruktury Wiejskiej, Ochrony Środowiska Rolnictwa i Turystyki Jarosław
Szyłak – Opinia Komisji jest pozytywna.
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig – Poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W głosowaniu wzięło udział 14 radnych.
Wynik głosowania:
- „za” – 13
- „przeciw” – - „wstrzymującymi” – 1
Stwierdzam, że w głosowaniu wzięło udział 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 XI/106/16.
Pkt 14. Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.
Skarbnik Gminy Agnieszka Grzędzińska - Proponujemy dokonanie zmian zarówno po stronie dochodów,
jak i wydatków budżetu gminy na rok 2016, tj.:
1) w planie dochodów budżetu gminy w zakresie:
- zwiększenia dochodów własnych o kwotę - 562.870 zł, które dotyczą zrealizowanych wpływów z opłaty
eksploatacyjnej, dotacji ze środków europejskich otrzymanej na refundację wydatków poniesionych w roku
2015 na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Słoneczna i czysta ekologicznie Gmina Raczki - wzrost
wykorzystania odnawialnych źródeł energii poprzez instalacje kolektorów słonecznych” oraz planowanej
wpłaty nadwyżki za 2015 r. z ZGKiM Raczki,
2) w planie wydatków budżetu gminy w następującym zakresie:
a) zmniejsza się wydatki własne o kwotę - 26.781 zł,
b) zwiększenia wydatków o kwotę - 467.091 zł, w tym:
- wydatków realizowanych w ramach porozumień z jst - 136.000 zł dotyczące zwiększenia planu dotacji
celowej dla Powiatu Suwalskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbiórka istniejącego
i budowa nowego mostu wraz z dojazdami przez rzekę Rospudę w m. Sucha Wieś w ciągu drogi
powiatowej nr 1185B o przebiegu Dowspuda - Kurianki w km 2+328”,
- wydatków własnych o kwotę - 331.091 zł m.in. na wydatki majątkowe dotyczące dróg gminnych,
działalności oświatowej i gospodarki ściekowej, wydatki bieżące dotyczące utrzymania mienia, opłaty za
pobyt dzieci z terenu naszej gminy w jednostkach oświatowych prowadzonych przez inne jst, itp.,
3) urealniono plan wydatków na zadania inwestycyjne planowane do realizacji w roku bieżącym
i wprowadzono trzy nowe zadania do realizacji w roku bieżącym,
4) urealniono plan rozchodów na rok bieżący - zwiększenie spłat zaciągniętych kredytów o kwotę 122.560 zł,
5) urealniono plan dotacji udzielanych w 2016 r. z budżetu gminy jednostkom nienależącym do sektora
finansów publicznych,
6) urealniono plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Raczkach
na 2016 r.
Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:
1. Dochody budżetu gminy ogółem - 20.372.883 zł, w tym:
- dochody bieżące - 19.104.186 zł;
- dochody majątkowe - 1.268.697 zł.
2. Wydatki budżetu gminy ogółem - 20.970.022 zł, w tym:
- wydatki bieżące - 17.944.896 zł;
- wydatki majątkowe - 3.025.126 zł.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej i Budżetu Piotr Słowikowski – Opinia Komisji jest
pozytywna.
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Przewodniczący Komisji Infrastruktury Wiejskiej, Ochrony Środowiska Rolnictwa i Turystyki Jarosław
Szyłak – Opinia Komisji jest pozytywna.
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig – Poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W głosowaniu wzięło udział 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 9. – Uchwała Nr XI/107/16.
Pkt 15. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Suwalskiego
z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu wraz
z dojazdami przez rzekę Rospudę w m. Sucha Wieś w ciągu drogi powiatowej nr 1185B o przebiegu
Dowspuda - Kurianki w km 2+328”.
Radny Jarosław Szyłak – W tym roku mamy udzielić wsparcia dla Powiatu na realizację rozbiórki
i budowy mostu, a Powiat na drugi rok prawdopodobnie ma te pieniądze zwrócić. Na jakiej to zasadzie się
odbędzie, czy na podstawie jakieś umowy, porozumienia?
Wójt Gminy Raczki Andrzej Szymulewski – Nie mam takiego porozumienia, jest to umowa ustna.
W ramach działań w Lokalnej Grupy Działania Suwalsko – Sejneńskiej Starostwo wesprze nasze
inwestycje.
Radny Wojciech Żukowski – Zapoznałem się już z opracowywaną Strategią Rozwoju Powiatu i przyznać
muszę, że dzięki temu, że Starosta pochodzi z naszego terenu, to Gmina zyskuje, dlatego uważam, że
współpraca z Powiatem powinna być kontynuowana.
Wójt Gminy Raczki Andrzej Szymulewski – Starosta partycypuje w kosztach budowy naszych dwóch
dróg, tj. w Małych Raczkach i w Rudnikach. Zawarłem ze Starostą porozumienie i dokłada po 10 tys. zł.
do każdej z dróg.
Radny Wojciech Żukowski – W tej chwili mamy Lokalną Grupę Rybacką i mamy trochę swoich ludzi, że
w jakiś możliwy sposób możemy pozyskać jakieś środki. W tej Grupie z naszej Gminy są przedstawiciele,
jak również dobrze, że i Starosta poprze nasze działania. Dobrze byłoby zwrócić się do naszego Radnego
powiatowego Artura Łuniewskiego, który jest Przewodniczącym Infrastruktury w Powiecie Suwalskim,
a ostatnio nie było żadnych inwestycji na Gminę Raczki.
Radny Jan Olszewski – Proszę o wyjaśnienie, jeżeli nie zgodzimy się na dofinansowanie realizacji tego
zadania, to ten most będzie wybudowany.
Wójt Gminy Raczki Andrzej Szymulewski – Prawdopodobnie nie.
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”.
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Załącznik Nr 10. – Uchwała Nr XI/108/16.
Wójt Gminy Raczki Andrzej Szymulewski – Dziękuję Radnym za poparcie realizacji tej inwestycji
i myślę, że współpraca ze Starostą rokuje dobrze na przyszłość i niejednokrotnie wesprze nasze działania.
Pkt 16. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
Wójt Gminy Raczki Andrzej Szymulewski – Wiecie Państwo, że Kierownik Biura Obsługi Szkół odszedł
na emeryturę i nikogo na to miejsce nie będziemy zatrudniać. W tej chwili jeden z pracowników Biura
pełni obowiązki kierownika. Jest to niewątpliwie okazją do wprowadzenia zmian w funkcjonowaniu
oświaty na naszym terenie, poprzez utworzenie Zespołu Szkół. Wystąpiłem w tej sprawie o opinię do Rad
Pedagogicznych i mam już te opinie, które są oczywiście negatywne do naszych założeń. Generalnie
zmiany dotyczyłyby sfery administracyjnej i zarządczej placówki.
W uzasadnieniu do Kuratora Oświaty wskazałem: Połączenie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum
w Raczkach w Zespół w roku szkolnym 2016-2017 nie będzie miało wpływu na obniżenie etatów
pedagogicznych. Z analizy w/w szkół wynika, że zdecydowanie najlepszym rozwiązaniem dla zapewnienia
odpowiedniego zarządzania administracyjno-gospodarczego, dobrej organizacji pracy jest utworzenie
Zespołu. Połączenie placówek ma na celu:
1) usprawnienie zarządzania szkołami wchodzącymi w skład Zespołu, które będą działać pod
kierownictwem jednego dyrektora ze wspólną administracją, obsługą,
2) efektywniejsze wykorzystanie bazy dydaktycznej i lokalowej,
3) racjonalne zatrudnienie i wykorzystanie potencjału kadry pedagogicznej i obsługi.
Jeżeli otrzymam od Kuratora Oświaty opinię pozytywną, to powrócimy do tematu i również t tej sprawie
ponownie spotkam się z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców.
Odnośnie stanu dróg gminnych nieutwardzonych, to trudny temat, ale staramy się stan tych dróg
poprawiać. Rozważam zakup równiarki, więc proszę Radnych, Sołtysów o sugestie w tym temacie.
Odnośnie zadawania pytań i udzielania odpowiedzi przez Internet. Proszę Państwa, jeżeli jestem
w Urzędzie, to codziennie przyjmuję interesantów, nie tylko w wyznaczony dzień.
Odnośnie ubezpieczenia solarów. Nie przystąpiliśmy do ubezpieczenia tych urządzeń, ponieważ koszt tego
wyniósłby ok. 18 tys. zł. Doszliśmy do wniosku, że jeżeli dojdzie do jakieś awarii, to sami ją naprawimy.
Odnośnie zmiany kryterium przyznawania stypendium dla zdolnych uczniów, to zostanie przygotowany
projekt uchwały w tej sprawie.
Odnośnie sześciolatków, to uważam, że dobrze byłoby, aby powstały klasy pierwsze, ale jest to decyzja
rodziców. My, jako samorząd dostosujemy się.
Odnośnie programu „500+”. Po rozmowie z Panią Kierownik GOPS w tej sprawie zdecydowaliśmy
zaadoptować na górze dwa pomieszczenia, tj. po archiwum BOS i mieszkalne. Archiwum po odmalowaniu
i dostosowaniu do potrzeb przenieść do tego mieszkalnego, a te po archiwum zaadoptować na potrzeby
biura. Na prowadzenie tego programu Gmina otrzymała ok. 3 mln zł, z czego 2 % przeznaczone jest na
zatrudnienie nowego pracownika i wyposażenie biura.
Odnośnie budowy gazociągu, to 1 i 2 marca 2016 r. odbędą się indywidualne konsultacje społeczne
odnośnie przebiegu tego gazociągu w Urzędzie Gminy i trudno mi jest wypowiedzieć się, jak będzie
wyglądać przebieg budowy tej inwestycji.
Odnośnie budowy drogi na Plancie. Kilka lat temu Gmina chciała wykonać tą drogę, ale jeden z rolników
nie wyraził na to zgody i temat upadł. Na dzień dzisiejszy pieniędzy na realizację tej drogi nie mamy
i jeżeli pojawią się możliwości pozyskania środków z Funduszu Obszarów Wiejskich, to wystąpimy o nie.
Radny Jarosław Szyłak – Panie Wójcie, jeżeli przystępowalibyście do sporządzenia dokumentacji
projektowej tej drogi, to jedynym rozsądnym rozwiązaniem będzie na nowo wytyczyć jej przebieg przez
geodetę.
Kierownik GKO Romuald Dzienis – 2 lutego br. Wojewoda Podlaski wydał decyzję, tzw. ZIRD-owską na
realizację inwestycji drogowej. Mapa z projektem przebiegu tego łącznika znajduje się do wglądu
w Urzędzie Gminy w pokoju nr 2 i nr 12. Ta decyzja ma rygor natychmiastowej wykonalności. Ogłoszony
został przetarg na wykonanie tej inwestycji z terminem do końca listopada br.
Odnośnie szczegółów dotyczącej samej realizacji inwestycji i spraw odszkodowawczych, to
przeprowadzone będzie spotkanie konsultacyjne z inwestorem 9, 10, 11 marca br. Na to spotkanie zostaną
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przez Pana Wójta zaproszeni przedstawiciele: GDDKiA, służb Wojewody, prawdopodobnie delegowany
będzie Wicewojewoda wraz z geodetą.
Zajmowany teren obejmuje dwa obręby: Moczydły – 8 działek i Raczki – 32 działki. Wszystkie osoby
otrzymały zawiadomienia odnośnie przekazania wskazanych działek.
Radny Tomasz Gaździński – Te tereny nie należą już do właścicieli. Podatek rolny jeszcze ci właściciele
mają obowiązek opłacić, aż do momentu zakończenia prac podziałowych. Dobrze byłoby wypracować
przez Pana Wójta z Wojewodą takie stanowisko, aby przy wycenie właściciele działek mogli pisemnie
wystąpić o skserowanie i wysłanie operatu szacunkowego. Do zapoznania się z operatem będzie trzeba
jechać osobiście do Białegostoku i tylko otrzyma się go do wglądu, a nie dla siebie.
Pkt 17. Odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski sołtysów.
Wójt Gminy Raczki Andrzej Szymulewski – Sprawę ustawienia tych znaków przekażę do zarządców dróg.
Odnośnie sprzedawanego gruntu gminnego przy piekarni. Nie jestem w stanie powiedzieć, pod co tam
nabywca ten grunt wykorzysta. W palnie mamy określony, jako teren usługowo -handlowy do 2.000 m.
Spółki Wodnej Tomasz Gaździński – Na sesji w marcu br. odpowiem, jakie są założenia wykonywania
prac na urządzeniach melioracyjnych. A odnośnie czyszczenia studni melioracyjnych we wsi Wronowo, to
w tym roku zostanie to wykonane.
Wójt Gminy Raczki Andrzej Szymulewski – Odnośnie niedziałających lamp, to te zgłoszenie przekażę do
serwisanta.
Pracownik UG Bogusław Konieczny - Wnioski o odszkodowanie za zalane pola w wyniku zatamowania
wody na rzece przez bobry należy kierować do Zarządu gospodarki wodnej, a pośrednio, jeżeli ta rzeka
traktowana jest, jako zbieracz, to takie wnioski kierować trzeba do Powiatu.
Wójt Gminy Raczki Andrzej Szymulewski – Odnośnie wymiany armatury sanitarnej w filii SP
w Kuriankach przekażę tę sprawę dla Dyrektora Szkoły Podstawowej, który jest zarządcą tej placówki.
Odnośnie stanu technicznego autobusów. Na dzień dzisiejszy jestem odpowiedzialny za stan autobusów do
dowożenia dzieci i muszę stwierdzić, że ten tabor jest już wyeksploatowany. Za rok, dwa trzeba myśleć
o zakupie nowego autobusu. Niedawno musieliśmy w jednym wymienić skrzynię biegów. W kolejnym bak
cieknie, na części trzeba czekać, bo są to starsze typy pojazdów. Może trzeba było pomyśleć o wyłonieniu
w drodze przetargu firmy dowożącej nasze dzieci na niektóre trasy, co skutkowałoby zmniejszeniem
kosztu utrzymania taboru.
Na dzień dzisiejszy wszystkie autobusy są dopuszczone do ruchu, mają aktualne przeglądy, są sprawne.
Niestety w przypadku awarii nie jesteśmy w stanie dowieźć wszystkie dzieci do szkoły.
Sprawę wycinki krzaków na drogach gminnych przekażę drogomistrzowi.
Odnośnie Posterunku Policji, to na dzień dzisiejszy trwają konsultacje społeczne prowadzone przez Policję
na temat opracowania mapy bezpieczeństwa kraju i jaki dadzą one wynik, to trudno mi jest cokolwiek
powiedzieć.
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 za udział w obradach Rady.
„Zamykam XI Sesję Rady Gminy Raczki”.
Protokołowała
Danuta Karaś
Przewodniczący Rady
Lech Ludwig
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