Protokół XVIII/16
z XVIII Sesji VII Kadencji Rady Gminy Raczki
odbytej w dniu 23 grudnia 2016 r.
Obrady XVIII Sesji Rady Gminy rozpoczęły się o godz. 900 i trwały do godz. 1058.
Miejsce obrad Gminny Ośrodek Kultury w Raczkach, Plac Kościuszki 15.
Radni obecni na sali obrad według załączonej listy obecności.
Ponadto obecni:
Proboszcz Parafii p.w. Trójcy Przenajświętszej – Ks. Kanonik Henryk Polkowski
Starosta Powiatu Suwalskiego – Szczepan Ołdakowski
Wójt Gminy Raczki – Andrzej Szymulewski
Delegat Podlaskiej Izby Rolniczej – Andrzej Ostrowski
Delegat Podlaskiej Izby Rolniczej – Stanisław Słowikowski
Dyrektor GOK w Raczkach – Anna Dorota Halicka
Kierownik GOPS w Raczkach – Justyna Sadowska-Kurzyna
Kierownik BOS – Mariusz Zalewski
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Raczkach/ Radny Rady Powiatu Suwalskiego – Artur Łuniewski
Radca Prawny – Jerzy Lewczuk
Sekretarz Gminy – Andrzej Czuper
Skarbnik Gminy – Agnieszka Grzędzińska
Sołtysi wsi wg załączonej listy obecności.
Pkt 1. Otwarcie sesji.
Sesję otworzył Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig:
„Otwieram XVIII Sesję Rady Gminy Raczki”.
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig przywitał zaproszonych gości, wójta, radnych, sołtysów oraz
pracowników Urzędu Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig – Na podstawie listy obecności stwierdzam, że w obradach
bierze udział 14 radnych, w związku z tym obrady Rady Gminy są prawomocne.
Pkt 2. Przyjęcie porządku obrad.
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig – Porządek obrad został przesłany w zawiadomieniu
o zwołaniu sesji. Czy są jakieś propozycje zmiany porządku obrad?
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. Uchwała w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raczkach.
8. Uchwała uchylająca uchwałę Nr XXIX/187/98 Rady Gminy w Raczkach z dnia 1 kwietnia 1998 r.
w sprawie zasad podłączenia do istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy
Raczki i wysokości jednorazowej opłaty za podłączenie.
9. Uchwała przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Raczki na 2017 rok.
10. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2016 – 2024.
11. Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.
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12. Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2017 –
2024:
- odczytanie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2017 – 2024,
- odczytanie opinii stałych komisji Rady Gminy w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Raczki na lata 2017 – 2024,
- odczytanie opinii w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2017 – 2024
przez przewodniczącego Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej i Budżetu Rady Gminy,
- odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2017 – 2024,
- dyskusja nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Raczki na lata 2017 – 2024,
- głosowanie nad uchwałą w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na
lata 2017 – 2024.
13. Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu gminy Raczki na 2017 r.:
- odczytanie projektu budżetu gminy Raczki na 2017 r.,
- odczytanie opinii stałych komisji Rady Gminy w sprawie projektu budżetu gminy Raczki na 2017 r.,
- odczytanie opinii w sprawie projektu budżetu gminy Raczki na 2017 r. przez przewodniczącego
Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej i Budżetu Rady Gminy,
- odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały w sprawie projektu budżetu
gminy Raczki na 2017 r. oraz o możliwości sfinansowania przedstawionego deficytu,
- dyskusja nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Raczki na 2017 r.,
- głosowanie nad uchwałą w sprawie uchwalenia budżetu gminy Raczki na 2017 r.
14. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
15. 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 XVII 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 – Proszę Państwa w tym momencie chciałbym rozpocząć
spotkanie opłatkowe i w związku z tym udzielam głosu Ks. Proboszczowi.
Ks. Kanonik Henryk Polkowski – Rozpocznijmy dzisiejsze spotkanie od odśpiewania kolędy.
Wszyscy zebrani odśpiewali kolędę.
Wiceprzewodniczący Rady Stanisław Ostrowski – Odczytał fragment Ewangelii wg. Św. Łukasza
o Narodzeniu Jezusa Chrystusa.
Ks. Kanonik Henryk Polkowski – Złożył życzenia wszystkim zebranym z okazji Świąt Bożego Narodzenia
i Nowego Roku.
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig – Udzielam głosu Panu Szczepanowi Ołdakowskiemu
Staroście Powiatu Suwalskiego.
Starosta Powiatu Suwalskiego Szczepan Ołdakowski – Panie Wójcie, Szanowni Państwo pragnę złożyć
Wam życzenia w imieniu samorządu Powiatu Suwalskiego i swoim własnym. Cieszę się, że mogę w tym
dniu uroczystym być razem z Wami, przededniu Świąt Bożego Narodzenia, życzę Wam i Waszym
rodzinom wszelkiej pomyślności, dużo zdrowia, spokoju, wzajemnej życzliwości. Korzystając z okazji
chciałbym, również podziękować Radzie Gminy, Panu Wójtowi, Państwu Sołtysom i pracownikom Urzędu
Gminy za dobrą współpracę, jaką od wielu lat realizujemy wspólnie, poprzez realizacje wspólnie wielu
inwestycji w gminie, tj. na drogach. Mam nadzieję, że to nadal będzie kontynuowane i już są tego
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zapowiedzi, ponieważ w przyszłym roku wspólnie będziemy realizować pewne przedsięwzięcia w Gminie
Raczki. Wszystkiego dobrego w święta i w Nowym Roku Wam i Waszym rodzinom, pomyślnej realizacji
planów, zdrowia i oby ten Nowy Rok był sprzyjający wszystkim.
Wójt Gminy Raczki Andrzej Szymulewski – Szanowni Państwo, w imieniu swoim i Urzędu jestem bardzo
zadowolony z tego, że Starosta zawsze znajduje czas, aby być tutaj z nami i najważniejsze chwile spędzać.
Dziękuję Ks. Proboszczowi, który w podniosłych dla nas chwilach też jest tutaj z nami. Dziękuję, również
Radnym i Sołtysom, urzędnikom, Panu Mecenasowi za współpracę. Chciałbym życzyć nam wszystkim
spokoju, jakiegoś dialogu i zrozumienia. Wszystkiego dobrego.
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig – Chciałbym w imieniu swoim złożyć Państwu
najserdeczniejsze życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia, aby te święta upłynęły Państwu w spokoju,
gronie rodziny i najbliższych, a nadchodzący Nowy Rok obfitował Państwu wszelką pomyślnością.
Chciałbym podziękować Panu Staroście, Ks. Proboszczowi, że corocznie są obecni na naszym spotkaniu
opłatkowym, również Panu Wójtowi, Radnym, pracownikom Urzędu i Sołtysom za współpracę.
Ks. Kanonik poświecił opłatki oraz wszystkich zebranych.
Starosta Powiatu Suwalskiego Szczepan Ołdakowski – Szanowni Państwo, w dniu wczorajszym
gościliśmy w Powiecie nowego właściciela pozostałości Pałacu Paca w Dowspudzie. Jest on Prezesem
zarządu Hoteli Warszawskich „Syrena” oraz wiceprezesem Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego.
Kontaktuje się z nami od wielu miesięcy i udostępniamy wszelką dokumentację związaną z historią
Dowspudy, architektury pałacu. Z deklaracji wynika, że obecny właściciel ma zamiar odbudować pałac
i już zostały podjęte pewne prace zmierzające w tym kierunku. Myśli o wznowieniu Festiwalu muzyki
celtyckiej i również planuje nawiązać współpracę z Ambasadorem Wielkiej Brytanii, a w szczególności
z potomkami osadników, którzy za czasów Paca tutaj mieszkali. Ze swojej strony sugerowałem, że można
stworzyć Muzeum Powstania Listopadowego, bo takiego obiektu nie ma na skali całego kraju. Uważam, że
realizacja takiego przedsięwzięcia będzie dla Gminy Raczki i Powiatu Suwalskiego ogromnym atutem, tj.
drugim miejscem kultowym, które przyciągnie turystów. Pozwoli to na dodatkowe miejsca pracy, itp.
Powiatowi Suwalskiemu udało się pozyskać dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości
300 tys. zł. na remont drogi Raczki – Moczydły do skrzyżowania z łącznikiem obwodnicy Augustowa.
Będziemy składali razem z Wójtem za Waszą aprobatą wniosek o dofinansowanie zadania polegającego na
poszerzeniu odcinka od skrzyżowania z ulicą Słoneczną do skrzyżowania z wspomnianym łącznikiem
drogi biegnącej na obwodnicą Augustowa oraz poprawimy nawierzchnię asfaltową na całej długości ulicy
Południowej i nawierzchnię chodnika. Odnośnie realizacji innych zadań to mi w tej chwili trudno
powiedzieć, jak będą przebiegały. Nie ukrywam, że planuję zrobić porządek w Dowspudzie dotyczący
terenu po byłym gospodarstwie pomocniczym, gdzie są niewykorzystywane budynki. Prawdopodobnie
zostanie przeprowadzona rozbiórka niektórych z nich, uporządkuje się plac. Być może wydzieli się działki
i uchwali się dla tego obszaru plan zagospodarowania przestrzennego. Chciałbym część pieniędzy
uzyskanych ze sprzedaży pozostałości Pałacu Paca właśnie przeznaczyć na uporządkowanie terenu
Dowspudy. Chciałbym podziękować Państwu Radnym, Wójtowi za pomoc w realizacji mostu w Suchej
Wsi, którego dokonaliśmy w ramach wspólnej inicjatywy, również z Nadleśnictwem Szczebra.
Odnośnie realizacji dwóch dróg, tj. Kurianki i Krukówek jesteśmy na etapie uzgodnień przekazania
w formie aktu notarialnego z Nadleśnictwem Suwałki i Nadleśnictwem Szczebra. Chcemy w Krukówku
wykonać dokumentację do przejazdu kolejowego, bo tam uporządkowany jest pas drogowy i kiedy
będziemy mieli tą dokumentacje, to wtedy będzie podstawa do inwestowania.
Dyrektor GOK Anna Dorota Halicka – Proszę Państwa, bardzo chciałabym podziękować za współpracę
i za uczestnictwo we wszelkich przedsięwzięciach kulturalnych realizowanych przez Gminny Ośrodek
Kultury w Raczkach. Chcę zaprosić Państwa na trzy wydarzenia w styczniu 2017 r., tj. 8 stycznia 2017 r.
o godz. 18.00 w Centrum Obsługi Turysty Kordegarda w Dowspudzie odbędzie się Koncert Noworoczny
„Anielski głos kontra Taniec z szablami” w wykonaniu Ewy Chomicz- Wysockiej i jej gości, 22 stycznia
2017 r. o godz. 18.00 w Domu Parafialnym w Raczkach wraz z Kołem Młodych Przyjaciół Ziemi
Raczkowskiej zapraszamy na kolejną odsłonę tajemnicy narodzin Pana Jezusa w Raczkowskiej Szopce
Noworocznej oraz 28 stycznia 2017 r. o godz. 18.00 w GOK przy udziale Raczkowskich Archiwali
i Prelegenta Marka Sidor - kustosza Archiwum Państwowego w Suwałkach odbędzie się wernisaż wystawy
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archiwalnych fotografii „Horyzont Kultury. Życie kulturalne w Raczkach w latach 1910-1990”, prelekcja
„Przejawy działalności kulturalnej mieszkańców Raczek” i projekcja filmu dokumentalnego „Na pierwsze
Raczkowiak. Na drugie Muzykant” autorstwa Huberta Stojanowskiego.
Pkt 4. Interpelacje i wnioski radnych.
Radny Leszek Staniszewski – Uważam, że należałoby uhonorować osiągnięcie przez Marcina
Siękowskiego, który uzyskał drugie miejsce w Mistrzostwach Polski w Spale.
Wójt Gminy Raczki Andrzej Szymulewski – Zostanie on zaproszony w tym celu na następną sesję Rady
Gminy.
Radny Wojciech Żukowski – Stan dróg żwirowych na terenie naszej gminy nadal jest fatalny.
Czy Gmina w związku ze zmianą ustawy odstąpi lub wcale nie będzie wydawała zezwoleń na wycinkę drzew
i krzewów ze swoich działek? Tak zrozumiałem, że Gminy po wprowadzeniu zmiany ustawy będą musiały
zdecydować o tym.
Jest taki program unijny dotyczący przygotowania terenu pod inwestycje i czy my, jako Gmina będziemy
przystępować do tego programu, czy też nie? Ostatnio na forum sesji poruszaliśmy ten temat rozważając
kierunki rozwoju naszej gminy.
Pkt 5. Zapytania i wolne wnioski sołtysów.
Nie wniesiono zapytań, wolnych wniosków.
Pkt 6. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami.
Wójt Gminy Raczki Andrzej Szymulewski – Proszę Państwa dwie inwestycje, tj. „Przebudowa drogi
gminnej nr 102382B o nawierzchni żwirowej na bitumiczną wraz z przebudową zjazdów w Raczkach
i Małych Raczkach” – ETAP I km 0 + 000 – 1 + 100 oraz „Remont łazienki z malowaniem pomieszczeń
Ośrodka Zdrowia w Raczkach” zostały już zakończone i odebrane.
Radny Jan Olszewski – Może należałoby przedstawić sprawę dotyczącą Posterunku Policji w Raczkach, tj.
w jakich dniach i godzinach on będzie funkcjonował.
Wójt Gminy Raczki Andrzej Szymulewski – Wszelkie informacje w tej sprawie zostaną przesłane do
Sołtysów w formie cechu.
Radny Wojciech Żukowski – W pkt 4 w zakresie drogownictwa i gospodarki komunalnej podano, że do
zwalczania gołoledzi zakupiono 10 ton NaCl oraz 30 ton piasku 0-2. Chciałbym wiedzieć ile kosztowało te
30 ton piasku 0-2? Odnośnie wykonania remontu zjazdu na drodze Raczki – Małe Raczki, czy był on
uwzględniany w projekcie?
Wójt Gminy Raczki Andrzej Szymulewski – Proszę Państwa na pytanie dotyczące kosztu zakupu piasku
dokładnie odpowiem Panu Radnemu na następnej sesji, bo w tej chwili pracownik odpowiedzialny za
sprawy drogownictwa przebywa na urlopie, a nie chciałbym Pana Radnego wprowadzać w błąd. W tym
roku sami robiliśmy mieszankę do zwalczania gołoledzi, która wyniosła nas o wiele taniej.
Odnośnie wykonania zjazdu na wspomnianej drodze, to na wniosek właściciela został on przesunięty
w dogodne dla niego miejsce w ramach tej inwestycji.
Radny Wojciech Żukowski – W pkt 5 w zakresie drogownictwa i gospodarki komunalnej podano, że
ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na odśnieżanie dróg w 2017 r. Miałem zapytania od mieszkańców:
kiedy było to ogłaszane i jak to się rozstrzygnęło?
Wójt Gminy Raczki Andrzej Szymulewski – Nie był to przetarg, ale zapytania ofertowe. Nastąpił
w sprawozdaniu błąd pisarski, powinno być zapytanie ofertowe.
Załącznik Nr 1. – Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami.
Pkt 7. Uchwała w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raczkach.
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Kierownik GOPS Justyna Sadowska-Kurzyna – Od 1 stycznia 2017 r. wchodzi w życie ustawa dotycząca
wspierania kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, m.in. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej będzie
realizatorem tejże ustawy, tj. chodzi o wsparcie, poradnictwo i jednorazowe świadczenie dla rodzin gdzie
urodziło się dziecko z ciężkim nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą
życiu. Będziemy realizować podstawę ustawową, którą należy wprowadzić do zapisów Statutu Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej.
Z-ca Przewodniczącego Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej i Budżetu Ewa Ostapowicz – 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 14 radnych.
Wynik głosowania:
- „za” – 14
- „przeciw” – - „wstrzymującymi” – Stwierdzam, że w głosowaniu wzięło udział 14 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych.
W związku z tym stwierdzam, że uchwała została przyjęta 14 głosami „za”.
Załącznik Nr 2. – Uchwała Nr XVIII/149/16.
Pkt 8. Uchwała uchylająca uchwałę Nr XXIX/187/98 Rady Gminy w Raczkach z dnia 1 kwietnia
1998 r. w sprawie zasad podłączenia do istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie
Gminy Raczki i wysokości jednorazowej opłaty za podłączenie.
Sekretarz Gminy Raczki Andrzej Czuper – Szanowni Radni, w związku z tym, że Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej wydaje tylko warunki określające sposób podłączenia do sieci wodociągowo
– kanalizacyjnej, nie pobiera z tego tytułu opłat, dlatego też likwidujemy ten martwy przepis. Jeszcze tutaj
dochodzi sprawa, że Rada Gminy nie ma kompetencji w obecnych przepisach do ustalania opłat i jej
wysokości. W myśl powyższego Wójt Gminy przedkłada niniejszy projekt uchwały o uchyleniu uchwały
Nr XXIX/187/98 Rady Gminy w Raczkach z dnia 1 kwietnia 1998 r.
Z-ca Przewodniczącego Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej i Budżetu Ewa Ostapowicz – 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 14 radnych.
Wynik głosowania:
- „za” – 14
- „przeciw” – - „wstrzymującymi” – Stwierdzam, że w głosowaniu wzięło udział 14 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych.
W związku z tym stwierdzam, że uchwała została przyjęta 14 głosami „za”.
Załącznik Nr 3. - Uchwała Nr XVIII/150/16.
Pkt 9. Uchwała w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Raczki na 2017
rok.
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig – Państwo Radni, na posiedzeniach poszczególnych stałych
Komisji Rady zostały opracowane przez członków Komisji plany pracy na 2017 r. stanowiące załącznik do
niniejszego projektu uchwały.
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Pytań i uwag nie zgłoszono
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig – Poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W głosowaniu wzięło udział 14 radnych.
Wynik głosowania:
- „za” – 14
- „przeciw” – - „wstrzymującymi” – Stwierdzam, że w głosowaniu wzięło udział 14 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych.
W związku z tym stwierdzam, że uchwała została przyjęta 14 głosami „za”.
Załącznik Nr 4. – Uchwała Nr XVIII/151/16.
Pkt 10. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2016 –
2024.
Skarbnik Gminy Agnieszka Grzędzińska – Proponuje się dokonanie zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Raczki na lata 2016 - 2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata
2016 - 2024 w następującym zakresie:
a) w prognozie 2016 r. urealniono wielkości dochodów budżetowych na kwotę - 22.352.570,51 zł
i wydatków budżetowych na kwotę - 22.739.698,51 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 - 387.128 zł i ma on być pokryty
przychodami pochodzącymi z pożyczki długoterminowej. Zmniejszono planowane przychody na rok
bieżący o kwotę - 96.092 zł do łącznej kwoty - 2.170.550 zł, w związku ze zmniejszeniem kredytu
planowanego do zaciągnięcia w roku bieżącym,
c) w prognozie na lata 2017-2024 dokonano zmian dotyczących dostosowania wartości budżetowych
w tym okresie do tych, które ujęto w projekcie WPF na lata 2017-2024.
W załączniku dotyczącym przedsięwzięć realizowanych w latach 2016 - 2019 urealniono kwoty
przedsięwzięć przypadających do realizacji w tych latach. Limit zobowiązań w tym okresie wynosi 1.505.729 zł i dotyczy wydatków majątkowych.
Z-ca Przewodniczącego Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej i Budżetu Ewa Ostapowicz – 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 14 radnych.
Wynik głosowania:
- „za” – 13
- „przeciw” – - „wstrzymującymi” – 1
Stwierdzam, że w głosowaniu wzięło udział 14 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, od
głosu wstrzymał się 1 radny.
W związku z tym stwierdzam, że uchwała została przyjęta 13 głosami „za”.
Załącznik Nr 5. – Uchwała Nr XVIII/152/16.
Pkt 11. 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:
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a) zwiększenia dochodów własnych o kwotę - 5.600 zł dotyczących wpływów za wyżywienie
w jednostkach oświatowych oraz dochodów pomocy społecznej,
b) zmniejszenia dochodów własnych - 9.050 zł dotyczących odpłatności za przedszkole i odsetek
bankowych,
2) w planie wydatków budżetu gminy w następującym zakresie:
a) zmniejsza się wydatki własne o kwotę - 110.152 zł,
b) zwiększa się wydatki własne o kwotę - 10.610 zł dotyczące zakupu usług remontowych, opłat za pobyt
dzieci w oddziałach przedszkolnych oraz zakupu żywności do stołówki szkolnej,
3) urealniono plan wydatków na jedno zadanie inwestycyjne planowane do realizacji w roku bieżącym,
4) urealniono plan przychodów budżetu gminy na rok 2016.
Dochody budżetu gminy na 2016 r. wynoszą - 22.352.570,51 zł, w tym:
a) dochody bieżące - 20.958.405,51 zł, z tego środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - 0 zł,
b) dochody majątkowe - 1.394.165 zł, z tego:
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje - 548.550 zł.
Wydatki budżetu gminy na 2016 r. wynoszą - 22.739.698,51 zł, w tym:
1) wydatki bieżące - 20.183.798,51 zł, z tego:
a) wydatki jednostek budżetowych - 12.529.584,65 zł, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 8.037.389,49 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 4.492.195,16 zł,
b) dotacje na zadania bieżące - 1.131.345,86 zł,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 6.402.064 zł,
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 0 zł,
e) wydatki na obsługę długu - 120.804 zł,
2) wydatki majątkowe - 2.555.900 zł, z tego:
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 2.555.900 zł, w tym:
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 0 zł.
Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:
1. Dochody budżetu gminy ogółem - 22.352.570,51 zł, w tym:
- dochody bieżące - 20.958.405,51 zł,
- dochody majątkowe - 1.394.165,00 zł.
2. Wydatki budżetu gminy ogółem - 22.739.698,51 zł, w tym:
- wydatki bieżące - 20.183.798,51 zł,
- wydatki majątkowe - 2.555.900,00 zł;
3. Deficyt budżetu gminy w kwocie - 387.128 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi
z zaciągniętej pożyczki długoterminowej w wysokości 387.128 zł.
Z-ca Przewodniczącego Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej i Budżetu Ewa Ostapowicz – 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 14 radnych.
Wynik głosowania:
- „za” – 13
- „przeciw” – - „wstrzymującymi” – 1
Stwierdzam, że w głosowaniu wzięło udział 14 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, od
głosu wstrzymał się 1 radny.
W związku z tym stwierdzam, że uchwała została przyjęta 14 głosami „za”.
Załącznik Nr 6. – Uchwała Nr XVIII/153/16.
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Pkt 12. Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata
2017 – 2024.
- odczytanie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2017 – 2024
Skarbnik Gminy Agnieszka Grzędzińska – Projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Raczki na lata 2017 – 2024 przedstawiony był w drodze Zarządzenia Nr 202/16 Wójta Gminy Raczki
z dnia 10 listopada 2016 r. wieloletnia prognoza finansowa Gminy Raczki na lata 2017 - 2024 wraz
z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017 – 2024, tj. na kolejny rok budżetowy, aż do chwili
spłaty zobowiązań zaciągniętych n chwilę obecną przez gminę.
Dane, jeżeli chodzi o rok 2017 r. są zgodne z projektem budżetu gminy na rok 2017, zaś na kolejne lata
budżetowe 2018 - 2024 zostały przyjęte wskaźnikami wzrostu inflacji od 1 - 2 %.
Prognozowane dochody bieżące na 2017 rok ustalono na poziomie o 0,47 % niższym od przewidywanego
wykonania dochodów w 2016 r.
Planowana różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w roku 2017 jest stosunkowo
wyższa do roku 2016 w związku ze zmniejszeniem planowanych wydatków na bieżące utrzymanie dróg,
wykonanie prac związanych z planowaniem przestrzennym, wydatków oświatowych.
W planie dochodów majątkowych na lata 2018-2024 przewidziano kwoty ze sprzedaży działek
w miejscowości Raczki w 2018 r. na kwotę - 150.000 zł. Wartości te zostaną zaktualizowane w miarę
ubiegania się, bądź uzyskania przez Gminę Raczki dofinansowań na zadania inwestycyjne, które będą
planowane do realizacji w kolejnych latach. Na chwilę obecną te kwoty nie są znane.
Plan wydatków bieżących na lata 2018 - 2024 określono wskaźnikiem wzrostu ok. 1 %, tj. w granicach
stawek inflacji w ostatnich latach budżetowych.
W planie wydatków majątkowych na lata 2018 - 2024 ujęte zostały kwoty, które pozostają w budżecie po
zabezpieczeniu wydatków bieżących i spłat kredytów, które zaciągnięte zostały do realizacji budżetu.
Plan dochodów i wydatków będzie podlegał bieżącej weryfikacji w latach następnych, kiedy to będzie
możliwe bliższe określenie środków do pozyskania z zewnątrz, którymi będzie można dofinansować
potencjalne wydatki naszej gminy.
- odczytanie opinii stałych komisji Rady Gminy w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Raczki na lata 2017 – 2024
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Grzegorz Wiszowaty – Komisja Rewizyjna nie wniosła uwag, ani
zastrzeżeń do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki
na lata 2017 – 2024 i zaopiniowała pozytywnie.
Z-ca Przewodniczącego Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej i Budżetu Ewa Ostapowicz – Komisja
Oświaty, Pomocy Społecznej i Budżetu dokonała analizy i zaopiniowała pozytywnie 5 głosami „za”
Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Raczki na lata 2017 – 2024.
Przewodniczący Komisji Infrastruktury Wiejskiej, Ochrony Środowiska Rolnictwa i Turystyki Jarosław
Szyłak – Opinia naszej Komisji jest pozytywna 4 głosami „za”.
- odczytanie opinii w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2017 – 2024
przez przewodniczącego Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej i Budżetu Rady Gminy
Z-ca Przewodniczącego Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej i Budżetu Ewa Ostapowicz – Na podstawie
Uchwały NR XXXVII/182/10 Rady Gminy Raczki z dnia 17 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad
projektem uchwały budżetowej Komisja Oświaty, Pomocy Społecznej i Budżetu wraz z przewodniczącymi
pozostałych stałych Komisji Rady Gminy, Przewodniczącym Rady i Wójtem, Skarbnikiem Gminy oraz
dokonała analizy projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2017 – 2024 w dniu
22 grudnia 2016 r., zapoznała się z opiniami i wnioskami Stałych Komisji Rady Gminy oraz opinią RIO
w Białymstoku w sprawie wydania opinii o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na
lata 2017 – 2024.
Z przedstawionej opinii przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej pana Grzegorza Wiszowatego
wynika, że Komisja nie wniosła uwag i pozytywnie zaopiniowała projekt Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Raczki na lata 2017 – 2024.
8

Z przedstawionej opinii przez Przewodniczącego Komisji Infrastruktury Wiejskiej, Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Turystyki pana Jarosława Szyłak wynika, że Komisja nie wniosła uwag i pozytywnie
zaopiniowała projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2017 – 2024.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej i Budżetu pan Piotr Słowikowski stwierdził, że
Komisja nie wniosła uwag i pozytywnie zaopiniowała projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Raczki na lata 2017 – 2024.
Na podstawie przedstawionych opinii przez Przewodniczących Stałych Komisji Rady Gminy Raczki
stwierdza się, że stałe Komisje Rady Gminy Raczki nie wniosły uwag do projektu Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Raczki na lata 2017 – 2024 i pozytywnie go zaopiniowały.
- odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2017 – 2024
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig zapoznał z treścią uchwały RIO w Białymstoku w sprawie
wyrażenia opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata
2017 – 2024.
Załącznik Nr 7. – Uchwała Nr RIO.V-00311-13/16.
Skarbnik Gminy Agnieszka Grzędzińska – Przedłożony projekt uchwały Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Raczki na lata 2017 – 2024 zawiera już poprawki, które zostały wniesione przez
Regionalną Izbę Obrachunkową.
Salę obrad opuścił Radny Mirosław Sewastynowicz.
- dyskusja nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Raczki na lata 2017 – 2024
Nie wniesiono zapytań, uwag do tego punktu.
- głosowanie nad uchwałą w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2016 –
2022
Z-ca Przewodniczącego Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej i Budżetu Ewa Ostapowicz – 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 13 radnych.
Wynik głosowania:
- „za” – 12
- „przeciw” – - „wstrzymującymi” – 1
Stwierdzam, że w głosowaniu wzięło udział 13 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, od
głosu wstrzymał się 1 radny.
W związku z tym stwierdzam, że uchwała została przyjęta 12 głosami „za”.
Załącznik Nr 8. – Uchwała Nr XVIII/154/16.
Pkt 13. Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu gminy Raczki na 2017 r.
Skarbnik Gminy Agnieszka Grzędzińska – Projekt budżetu Gminy Raczki na rok 2017 planowany jest na
następującym poziomie:
1) dochody budżetu gminy na poziomie - 21.828.320 zł, z tego:
- bieżące w wysokości - 20.787.710 zł,
- majątkowe w wysokości - 1.040.610 zł;
2) wydatki budżetu gminy na poziomie - 22.108.320 zł, z tego:
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- bieżące w wysokości - 19.534.809 zł,
- majątkowe w wysokości - 2.573.511 zł;
3) planuje się deficyt budżetu gminy w wysokości - 280.000 zł, który zostanie pokryty przychodami
pochodzącymi z kredytu długoterminowego zaciągniętego w roku przyszłym;
4) łączna kwota przychodów budżetu wynosi - 2.149.412 zł, a łączna kwota rozchodów budżetu wynosi –
1.869.412 zł;
5) limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:
- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 1.000.000 zł,
- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 280.000 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie –
1.869.412 zł;
6) w budżecie ustalono, zgodnie z ustawą o finansach publicznych, tj.:
- rezerwę w łącznej kwocie - 78.880 zł, w tym: ogólną w wysokości - 22.100 zł, celową w wysokości 56.780 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe,
- ustalono kwoty dochodów i wydatków związanych ze specjalnymi zasadami wykonywania budżetu,
czyli: dochody w kwocie - 55.000 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
oraz wydatki w kwocie - 53.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych, wydatki w kwocie - 2.000 zł na realizację zadań określonych
w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii,
- ustalono dochody i wydatki w kwocie - 10.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo
ochrony środowiska, dochody i wydatki w kwocie - 451.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami określonego w ustawie
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Wyodrębniono, również w budżecie kwotę - 325.204,50 zł do dyspozycji sołectw na realizację zadań
w ramach funduszu sołeckiego.
W związku z uwagami Regionalnej Izby Obrachunkowej była konieczność zwiększenia o 280 zł rezerwy
z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe, w związku z podjęciem przez Państwa Radnych na ostatniej
sesji uchwały dla Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego na dofinansowanie miejsc pamięci
na Białorusi w wysokości 1.000 zł też należało wprowadzić do budżetu gminy na 2017 r. i o tę łączną
kwotę 1.280 zł zmniejszyliśmy plan wydatków na usługi w administracji publicznej. Też dokonaliśmy
zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 40.000 zł na modernizacje budynku po byłej SP
w Jaśkach, a tą kwotę przeznaczyliśmy na wykonanie dokumentacji na rozbudowę i przebudowę strażnicy
OSP w Raczkach. W związku ze zmianami w ustawie okołobudżetowej na rok następny musieliśmy
zwiększyć plan dochodów na doskonalenie nauczycieli o 12.840 zł, co skutkuje zmniejszeniem planu
wydatków na zakupy i usługi w Szkole Podstawowej i w Gimnazjum o kwotę 12.840 zł.
Na salę obrad wrócił Radny Mirosław Sewastynowicz.
- odczytanie opinii stałych komisji Rady Gminy w sprawie projektu budżetu gminy Raczki na rok
2017
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Grzegorz Wiszowaty – Komisja Rewizyjna nie wniosła uwag, ani
zastrzeżeń do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Raczki na rok 2017.
Z-ca Przewodniczącego Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej i Budżetu Ewa Ostapowicz – Komisja
Oświaty, Pomocy Społecznej i Budżetu dokonała analizy i zaopiniowała pozytywnie projekt budżetu
Gminy Raczki na rok 2017.
Przewodniczący Komisji Infrastruktury Wiejskiej, Ochrony Środowiska Rolnictwa i Turystyki Jarosław
Szyłak – Komisja Infrastruktury Wiejskiej, Ochrony Środowiska Rolnictwa i Turystyki zaopiniowała
pozytywnie projekt budżetu Gminy Raczki na rok 2017.
- odczytanie opinii w sprawie projektu budżetu Gminy Raczki na rok 2017 przez przewodniczącego
Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej i Budżetu Rady Gminy
Z-ca Przewodniczącego Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej i Budżetu Ewa Ostapowicz – Komisja
Oświaty, Pomocy Społecznej i Budżetu wraz z przewodniczącymi pozostałych stałych Komisji Rady
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Gminy, Przewodniczącym Rady i Wójtem, Skarbnikiem Gminy dokonała analizy projektu budżetu gminy
Raczki na 2017 r. w dniu 22 grudnia 2016 r., zapoznała się z opiniami i wnioskami Stałych Komisji Rady
Gminy oraz opinią RIO w Białymstoku w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały
budżetowej Gminy Raczki na 2017 rok oraz możliwości sfinansowania deficytu.
Z przedstawionej opinii przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej pana Grzegorza Wiszowatego
wynika, że Komisja nie wniosła uwag i pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu Gminy Raczki na rok
2017.
Z przedstawionej opinii przez Przewodniczącego Komisji Infrastruktury Wiejskiej, Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Turystyki pana Jarosława Szyłak wynika, że Komisja nie wniosła uwag i pozytywnie
zaopiniowała projekt budżetu Gminy Raczki na rok 2017.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej i Budżetu pan Piotr Słowikowski stwierdził, że
Komisja nie wniosła uwag i pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu Gminy Raczki na rok 2017.
Na podstawie przedstawionych opinii przez Przewodniczących stałych Komisji Rady Gminy Raczki
stwierdza się, że stałe Komisje Rady Gminy Raczki nie wniosły uwag i pozytywnie zaopiniowały projekt
budżetu Gminy Raczki na rok 2017.
- odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały w sprawie projektu
budżetu Gminy Raczki na 2017 rok oraz o możliwości sfinansowania przedstawionego deficytu
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig zapoznał z treścią uchwały RIO w Białymstoku w sprawie
wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Raczki na 2017 rok oraz o możliwości
sfinansowania deficytu.
Załącznik Nr 9. – Uchwała Nr RIO.V-00310-13/16.
- dyskusja nad projektem uchwały w sprawie projektu budżetu gminy Raczki na 2017 rok
Radny Wojciech Żukowski – Zaznaczam na samym początku, że będę głosował przeciw projektowi
budżetu, ponieważ nie uwzględniono następujących rzeczy, tj. budżetu obywatelskiego, braku budowy
szaletu w Raczkach. Znów mamy mniejsze środki na remont dróg gminnych. W roku bieżącym mamy
razem z środkami pochodzącymi z funduszy sołeckich poszczególnych wsi na usługi remontowe dróg 197
tys. zł, a w przyszłym roku będzie na to przeznaczonych tylko 150 tys. zł. Przewidywany koszt utrzymania
psów w schronisku wynosi 85 tys. zł. Widzę, że żadnych Gmina nie przewiduje poczynań w kwestii
eliminacji problemu walki z bezpańskimi psami. Czeka zapewne na rozwiązania narzucone odgórnie przez
ustawodawcę. Gmina więcej wydaje na jednego psa w schronisku, aniżeli na dożywianie uczniów.
Następna sprawa, która chcę poruszyć, to Domy pomocy społecznej, na które w przyszłym roku znów
będziemy musieli wydawać 300 tys. zł. W 2017 r. przeznaczamy na dożywianie 47.500 zł, a 85 tys. zł na
schronisko dla psów.
Czy kwota wydatków na GOK będzie zwiększona ewentualnie w ciągu przyszłego roku budżetowego?
Co z opłatą za oświetlenie w Gminie Raczki? Bo, jak zauważyłem, to ona się nie zmniejszy, a w wręcz
przeciwnie zwiększy się i z czego to wynika?
Chodzi mi o zadania majątkowe, a mianowicie: budowa studni głębinowej i budowa osadnika wtórnego.
Chciałbym wiedzieć, czy te podane kwoty, to są już po wzięciu pod uwagę ewentualnych dotacji, czy
z naszych środków budżetowych? Uważam, że jak nie uzyskamy dotacji na te zadania, to nasz budżet
trochę się pokomplikuje.
Skarbnik Gminy Agnieszka Grzędzińska – Wskazane wartości na te zadania wodno – kanalizacyjne
stanowią wkład własny Gminy. Na chwilę obecną nie mamy złożonych dokumentów, ani przyznanego
dofinansowania, więc ani po stronie dochodów, ani po stronie wydatków te środki nie zostały ujęte.
Zabezpieczamy wyłącznie wkład własny do ewentualnej realizacji tych zadań.
Wójt Gminy Raczki Andrzej Szymulewski – Proszę Państwa, doskonale zdaję sobie sprawę, że ten budżet
nie zadawala wszystkich. Budżet jest skromny, bo takie środki posiadamy. Mam dużo założeń, które
chciałbym zrealizować, ale nie ma skąd wziąć na to środki. Zwróćcie Państwo uwagę na przychody
Gminy. Przygotowując z Panią Skarbnik tenże projekt budżetu dokonałem znacznych cięć i wykreśleń
w wydatkach poszczególnych działach i jednostkach organizacyjnych. Muszę, mieć na uwadze fakt,
o którym wspomniał Pan Radny, co będzie z budżetem, jeżeli nie dostaniemy dofinansowania na wskazane
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zadania, dlatego okroiłem pewne środki na wydatkach Urzędu Gminy, jednostek organizacyjnych i szkół.
Na koniec roku prognozujemy deficyt w kwocie 1.280 tys. zł, jest to jeden z mniejszych deficytów.
W razie potrzeby nie widzę problemu ze zwiększeniem deficytu. Odnośnie WC, to zamierzamy
rozbudować budynek strażnicy OSP w Raczkach i jeden z pomieszczeń zostanie wydzielony
z przeznaczeniem na WC. Należałoby tylko rozważyć sposób, na jakich zasadach je udostępnić, czy
w formie odpłatnej, bo na przykładzie obecnych toalet, które stoją w parku widzimy, jak mieszkańcy dbają
o to.
Odnośnie psów, czipowanie zwierząt jest bardzo drogie, dlatego też można byłoby skorzystać z innego
rozwiązania. Otóż, można zamówić blaszki, które są zawieszane do smyczy, na budę, tj. oznakować psa
i zrobić zdjęcie. Jest to kwestia do rozważenia i szerszej dyskusji nad tym problemem. Sama umowa ze
schroniskiem wynosi 6 tys. zł brutto miesięcznie, ale do tego dochodzą koszty sterylizacji zwierząt.
W listopadzie br. zapłaciliśmy 2.400 zł za sterylizację. Może powinniśmy wystosować taką informację do
mieszkańców za pośrednictwem Państwa Sołtysów, że każdy pies znajdujący się na posesji traktowany
będzie, że należy do tego gospodarstwa, a właściciel gospodarstwa jest też właścicielem psa. Proszę
Państwa my wydamy duże pieniądze i oznakujemy swoje psy, ale co z psami, które dotrą do nas z innych
gmin? Myślę, że takie i tak Gmina będzie musiała odławiać i umieszczać w schronisku. Uważam, że ten
problem powinien być rozwiązany odgórnie, tj. poprzez ustawę, bo dzięki niej Gminy miałyby w rękach
aparat do respektowania założeń ustawowych przez mieszkańców.
Skarbnik Gminy Agnieszka Grzędzińska – Jeśli chodzi o oświetlenie, to wydatki z tego tytułu
prognozujemy na tym samym poziomie do roku bieżącego ze względu na powiększającą się sieć. Doszły
nam nowe miejscowości, tj. Jaśki i Lipówka, a w przyszłym roku planujemy wykonanie oświetlenia
w Moczydłach i dalszy etap w Jaśkach, oświetlenie w Podwysokim i Rabalinie. Skutkować może
zwiększeniem kosztów ponoszonych przez Gminę na ten cel.
Wójt Gminy Raczki Andrzej Szymulewski – Proszę Państwa o podjecie uchwały celem zatwierdzenia tego
budżetu na 2017 rok.
- głosowanie nad uchwałą w sprawie uchwalenia budżetu gminy Raczki na 2017 rok
Z-ca Przewodniczącego Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej i Budżetu Ewa Ostapowicz – Komisja
Oświaty, Pomocy Społecznej i Budżetu projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie
Przewodniczący Komisji Infrastruktury Wiejskiej, Ochrony Środowiska Rolnictwa i Turystyki Jarosław
Szyłak – Opinia naszej Komisji jest pozytywna.
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig – Poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W głosowaniu wzięło udział 14 radnych.
Wynik głosowania:
- „za” – 13
- „przeciw” – 1
- „wstrzymującymi” – Stwierdzam, że w głosowaniu wzięło udział 14 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych,
przeciwko podjęciu uchwały głosował 1 radny.
W związku z tym stwierdzam, że uchwała została przyjęta 13 głosami „za”.
Załącznik Nr 10. – Uchwała Nr XVIII/155/16.
Pkt 14. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
Wójt Gminy Raczki Andrzej Szymulewski – Odnośnie dróg, oczywiście temat powraca, związany jest
z budżetem. Naprawa dróg będzie realizowana w miarę posiadanych środków.
Kwestia ustawy odnośnie wycinki drzew. Na dzień dzisiejszy jest tylko projekt tejże ustawy i jak zostanie
ona uchwalona, to wtedy zostanie opracowana i przedłożona Radzie do akceptacji koncepcja dotycząca
sposobu wycinki drzew na terenie Gminy Raczki.
Odnośnie programu dotyczącego przygotowania terenów pod inwestycje. Proszę Państwa, nie
dysponujemy własnymi gruntami gminnymi, które moglibyśmy przeznaczyć pod inwestycje. Gdybyśmy
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takie posiadali, to wpierw przeznaczyłbym je na realizację programu Mieszkanie 500+, ze względu na
potrzeby młodych mieszkańców. Niestety Gmina nie posiada takich gruntów. Przewidywany koszt
sprzedaży działek na Bolestach wynosi 120 tys. zł, a nam potrzeby jest obszar o powierzchni 15 ha, a to
koszt ok. 1.500 tys. zł. Dopiero gdybyśmy posiadali te tereny inwestycyjne, to wtedy moglibyśmy wystąpić
o dofinansowanie ich zagospodarowania.
Pkt 15. Odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski sołtysów.
Nie udzielono odpowiedzi do zapytań i wolnych wniosków, ponieważ ich nie wniesiono.
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 XVIII Sesję Rady Gminy Raczki”.
Protokołowała
Danuta Karaś
Przewodniczący Rady
Lech Ludwig
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