Protokół XVII/16
z XVII Sesji VII Kadencji Rady Gminy Raczki
odbytej w dniu 29 listopada 2016 r.
Obrady XVII Sesji Rady Gminy rozpoczęły się o godz. 1000 i trwały do godz. 1230.
Miejsce obrad Gminny Ośrodek Kultury w Raczkach, Plac Kościuszki 15.
Radni obecni na sali obrad według załączonej listy obecności.
Ponadto obecni:
Wójt Gminy Raczki – Andrzej Szymulewski
Sekretarz Gminy – Andrzej Czuper
Skarbnik Gminy – Agnieszka Grzędzińska
Radca Prawny – Jerzy Lewczuk
Kierownik ZGKiM – Mirosław Wądołowski
Pracownik UG – Mariusz Zalewski
Pracownik UG – Jadwiga Szymulewska
Pracownik UG – Marianna Zackiewicz
Pracownik UG – Antoni Karaś
Pracownik UG – Jan Bubrowski
Sołtysi wsi wg załączonej listy obecności.
Pkt 1. Otwarcie sesji.
Sesję otworzył Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig:
„Otwieram XVII 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. Proszę Państwa Radnych w związku z faktem, że Pani Skarbnik musi ze względów
osobistych opuścić wcześniej dzisiejsze posiedzenie, zapytuję, czy będą wnoszone zapytania do Pani
Skarbnik w kwestiach finansowych? Wszystkie przedłożone projekty zostały szczegółowo omówione
podczas posiedzeń Komisji. Czy są jakieś inne propozycje zmiany porządku obrad?
Radni nie zgłosili potrzeby 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 uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na rok 2017.
8. Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie
ścieków.
9. Uchwała w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania
przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Gminy Raczki przez inne niż Gmina Raczki osoby
1

prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania
i wykorzystania.
10. Uchwała w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Raczki na 2017 rok.
11. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Związkowi Gmin Wiejskich Województwa
Podlaskiego.
12. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
13. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
14. Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.
15. Zapoznanie z projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2017 – 2024.
16. Zapoznanie z projektem budżetu gminy Raczki na 2017 r.
17. Przedstawienie planu zimowego utrzymania dróg.
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 XVI 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”.
Pkt 4. Interpelacje i wnioski radnych.
Radny Grzegorz Wiszowaty – Chciałbym zapytać, jak Gmina jest przygotowana do odśnieżania dróg
w okresie zimowym?
Radny Leszek Staniszewski – Mam propozycję, czy Urząd Gminy może pracować raz w tygodniu
o godzinę dłużej? Osoby pracujące w Suwałkach mają problem z załatwieniem spraw i często muszą brać
dzień wolny.
Radny Wojciech Żukowski – Stan dróg żwirowych na terenie naszej gminy. Mieszkańcy, którzy dalej
mieszkają od Raczek mają fatalne warunki drogowe, a szczególnie w tym roku. Dziury w nawierzchniach są
uciążliwe. Wprawdzie prowadzono prace naprawcze takich dróg, ale na niewiele się to zdało. Wcześniej
podnosiłem tą kwestie, aby opracować plan ogólny dróg żwirowych, a w szczególności tych, po których
odbywa się dowożenie dzieci i dążyć do ich poprawy.
Dlaczego nie było nikogo z reprezentacji Urzędu Gminy na Dniu Seniora?
Co z posterunkiem Policji w Raczkach? Słyszałem ostatnio jak był tu Wiceminister Spraw Wewnętrznych
i Administracji, że będą przywracane posterunki. Czy coś Pan Wójt myśli w tym kierunku?
Wiceprzewodniczący Rady Stanisław Ostrowski – Chciałbym zgłosić sprawę oświetlenia, przy
Gimnazjum, tj. na boisku nieczynne jest oświetlenie i oświetlenie przy hali na szczycie.
Odnośnie zakrętu z ul. Zielonej na ul. Sportową, tam ciągle są wyboje, które są wprawdzie zasypywane, ale
należałoby pomyśleć w tym, czy w przyszłym roku o skuteczniejszym rozwiązaniu, tj. położeniu
nawierzchni bitumicznej.
Pkt 5. Zapytania i wolne wnioski sołtysów.
Sołtys Stefan Czarniecki – Obecnie po tych opadach śniegu i przymrozku nawierzchnia dróg jest bardzo
śliska, a szczególnie przy przystankach, czy przejazdach kolejowych przydałoby się posypać piaskiem.
Autobus szkolny często ma problemy z wyhamowaniem, czy podjazdem pod górę.
Sołtys Piotr Bielecki – Mam pytanie, przez rok czasu oświetlenie uliczne w Lipówce, tj. nowe lampy
założone, jedna od początku nie świeci a dwie też z czasem przestały.
Wójt Gminy Raczki Andrzej Szymulewski – Przecież ostatnio one były naprawiane.
Sołtys Piotr Bielecki – Te lampy nadal nie świecą. Zapalą się, ale po niedługim czasie nie świecą.
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Wójt Gminy Raczki Andrzej Szymulewski – Wyślę pracowników, sprawdzimy te lampy i problem
zostanie usunięty.
Sołtys Piotr Bielecki – Odnośnie oznakowania na nowym rondzie. Jadąc od Olecka na pierwszym zjeździe
jest kierunkowskaz na Augustów, a kierunkowskaz na Suwałki kieruje na starą drogę. Czy nie można było
dać dodatkowej tablicy, że na pierwszym zjeździe można również na Suwałki jechać obwodnicą?
Sołtys Ewa Więcko – Chciałabym zapytać, kto odpowiada za Studzianki melioracyjne, bo u nas przy
drodze Kurianki Pierwsze – Kurianki Drugie nie mają pokryw i są odkryte. Często tamtą drogą chodzą
dzieci i mogą do nich wpaść.
Zwracam się z prośbą do Radnych, Pana Wójta, aby wsparli mnie przy rozmowie ze Starostą w sprawie
naszej drogi Kurianki Drugie. Wiemy, że pałac Paca został sprzedany i chcielibyśmy, aby część z tych
środków wykorzystać na tą inwestycję w naszej gminie.
Wójt Gminy Raczki Andrzej Szymulewski – Nie tylko chodzi o drogę powiatową w Kuriankach Drugich,
ale i droga w Krukówku do Małych Raczek, która była wcześniej zgłaszana, aby Starosta w związku ze
sprzedażą tego majątku w Dowspudzie zrealizował te inwestycje drogowe.
Sołtys Ewa Bokuniewicz – Mam pytanie odnośnie czyszczenia rowów melioracyjnych, bo w ubiegłym
tygodniu takie prace były wykonywane, ale nikt nie został z okolicznych wsi wcześniej o tym
poinformowany. Mieszkańcy mają pretensję, że przez brak tej informacji nie mogli na bieżąco usunąć tego
wyrobiska z tych rowów. Teraz zalega to na trawach. Najlepiej, aby w przyszłości wcześniej o tym
powiadamiać mieszkańców, wtedy każdy będzie mógł się zorganizować, żeby było to wywiezione na
bieżąco.
Sołtys Szymon Czarniecki – Chciałbym zapytać, co jest z gazociągiem na terenie naszej gminy?
Mieszkańcy przychodzą pytają, czy będzie on robiony?
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig – Chciałbym zakomunikować, że w dniu dzisiejszym na moje
ręce został złożony wniosek obywatelski do Rady Gminy Raczki od mieszkańców gminy Raczki,
reprezentowanych przez Panią Sołtys Danutę Kopiczko. Zwracają się o:
- zaplanowanie w budżecie Gminy Raczki na rok 2017 środków finansowych na wykonanie projektu
i budowę pobocza w formie chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 655 po stronie prawej lub lewej w
kierunku Suwałk, począwszy od mostu do skrzyżowania z drogą gminną Stoki – Bakałarzewo,
- pozyskanie pozwolenia na budowę,
- podjęcie współpracy z Zarządcą drogi wojewódzkiej nr 655 na rzecz współfinansowania budowy
chodnika w zakresie, na jaki pozwalać będą obowiązujące przepisy oraz sytuacja finansowa Gminy Raczki.
Poparcia obywatelskiemu wnioskowi udzielają pełnoletni mieszkańcy Gminy Raczki zgodnie z załączoną
do wniosku listą podpisów.
Przekazuję niniejszy wniosek dla Pana Wójta do zapoznania i udzielenia odpowiedzi w tym zakresie.
Pkt 6. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami.
Radny Wojciech Żukowski – Chciałbym zapytać, kiedy będzie odbiór drogi w Małych Raczkach?
Wójt Gminy Raczki Andrzej Szymulewski – Inwestycja ma być zrealizowana do 30 listopada br. o odbiór
powinien nastąpić w pierwszej połowie grudnia br.
Załącznik Nr 1. – Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami.
Wójt Gminy Raczki Andrzej Szymulewski – Szanowni Państwo, za dwa dni mija pół kadencji Rady
Gminy Raczki i działalności Wójta. Mija dwa lata wspólnej pracy: Wójta, Rady i Państwa Sołtysów. Na
wstępie chciałbym szczególnie podziękować Radzie Gminy, za ich rozumne i poważne podejście do tego,
co robimy. Wiem dobrze, że po prostu, każdy z nas ma inny charakter, inne podejście do różnych spraw
i zagadnień, ale chciałbym zaznaczyć i podziękować, że współpraca między Wójtem, Radą układa się
dobrze, nawet powiedziałbym bardzo dobrze. Dziękuję Radzie za zrozumienie i wyrozumiałość, za
dyskusję. Muszę powiedzieć, że dla mnie jest ogromnym zaszczytem, że mogę z Państwem współpracować
dla dobra całej Gminy. Podobnie dziękuje Państwu Sołtysom za właściwe zaangażowanie i działanie na
rzecz mieszkańców. Nawet te dzisiejsze pismo świadczy o dobrym działaniu Sołtysów na rzecz
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mieszkańców swoich Sołectw i całej Gminy. Szanowni Państwo, zmieniło się dużo, tj. zmienił się Wójt,
zmieniła się Rada, bo doszło 6 nowych radnych, co stanowi ok. 40 % całej Rady. Bardzo dziękuję, tym
nowym radnym, że są zaangażowani w swoją pracę, rozumiecie istotę i zadanie Rady Gminy. Podobnie
z Sołtysami po wyborach zmieniło się 9 Sołtysów, w tym bardzo dużo objęło tę funkcję pań. Dla mnie też
jest wielka przyjemność z Państwem pracować.
Proszę Państwa w ciągu tych dwóch lat udało się nam zrealizować: ciągi pieszo – jezdne z deszczówką
i nasadzeniem drzew na ulicach na osiedlu królów. To była inwestycja ok. 900 tys. zł. Zrobiliśmy ponad
300 urządzeń solarnych na terenie gminy Raczki. Z tymi solarami wiąże się taka sprawa, że groziła nam
kara finansowa od 5 do 20 % inwestycji, lecz inwestycja przebiegła pomyślnie i solary służą ludziom.
Wykonaliśmy oświetlenie uliczne ponad 500 lamp ledowych i solarnych, też inwestycja, która przyniesie
gminie oszczędności. Wykonaliśmy ul. Kościelną, parkingi, nawierzchnię asfaltową. Wykorzystaliśmy
jomby, kostkę na wykonanie parkingu na ul. Kościelnej. Zrobiliśmy ul. Browarną i ul. Chłodną,
wyłożyliśmy kostką. Zakupiliśmy Dom Regionalny w Raczkach i przyległe do niego działki.
Zmodernizowaliśmy ogrzewanie w budynkach: Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Kultury, Biurze
Obsługi Szkół. Trochę poprawiliśmy w Szkole Podstawowej i sali gimnastycznej. Do tej pory budynek
Biuro Obsługi Szkół i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej opalany był piecem węglowym, teraz jest to
piec olejowy i koszty jego obsługi nie wzrosły znacząco. Następnie przebudowaliśmy drogę wojewódzką,
co jest zasługą i Radnych i Urzędu i urzędników oraz moja, bo nie łatwo jest nakłonić kogoś do wykonania
takiej inwestycji. Kosztowało to nas sporo zabiegów, spotkań. Zrobiliśmy chodnik na ul. Zielonej, na który
wykorzystaliśmy kostkę pochodzącą z rozebranego chodnika na ul. Kościelnej. Przeprowadzona została
termomodernizacja sali gimnastycznej, tj. zostały ocieplone ściany, wymieniona stolarka okienna, drzwi,
elewacja, poprawiony został dach na sali oraz naprawiony został rekuperator i teraz działa właściwie
wentylacja tej sali. Na dniach zostanie odebrana droga Raczki – Małe Raczki, Rudniki pierwsza i druga
linia. Wnieśliśmy swój wkład finansowy do zrealizowanego przez Starostwo mostu w Suchej Wsi.
Wykonujemy pierwszy etap remontu budynku Ośrodka Zdrowia, tj. wymieniamy części elektryczne,
przebudowujemy łazienkę. Ostatnio porównaliśmy pobocza dróg: Moczydły, Jaśkach i innych wsiach.
Wykonaliśmy programy, tj. Plan Zagospodarowania Przestrzennego, Plan Gospodarki Niskoemisyjnej,
Strategię rozwoju gminy. Te kluczowe dokumenty kończyły się w 2015 roku. Również trwają prace
służące poprawie działania oczyszczalni ścieków. Tutaj Pan Kierownik ZGKiM i moja osoba dołożyliśmy
wszelkich starań, aby dopiąć wymianę filtrów na nowe przez gwaranta. Chylę czoła dla Sołtysów i moich
pracownikom prowadzącym te sprawy, za właściwe wykorzystanie funduszu sołeckiego. Na finiszu jest
wykonanie boiska w Józefowie, Bakaniuku, Chodźkach. W szczególności dziękuję dla Pana Sołtysa
Chodźk za podjęcie starań osobiście i przez mieszkańców wsi, aby to boisko w Chodźkach powstało.
Świetlice w Lipówce, we wsi Lipowo. Prace przy Straży Pożarnej w Wierciochach, Suchej Wsi i Sidory.
Wiata w Wasilówce, która zostanie w przyszłym roku dokończona. Oświetlenie Moczydły, Jaśki.
W ramach tego funduszu zostały zakupione namioty, różnego rodzaju zestawy. Dofinansowaliśmy zakup
strojów dla zespołów. Poza tym o powstanie łącznika obwodnicy zabiegali Radni, ja i pozostali urzędnicy.
Wiadomo, że nie spełnia on wszystkich wymagań, bo jeszcze powinno być odpowiednia sygnalizacja na
skrzyżowaniu, ale nie byłem w stanie wpłynąć na zmianę przyjętej organizacji ruchu. Wysyłałem pisma
w tej sprawie do Wojewody, do Ministerstwa Rozwoju i Dyrektorem GDDKiA. Jednakże podczas odbioru
łącznika padły deklaracje, że według zmieniających się przepisów będzie możliwe wykonanie sygnalizacji
świetlnej w celu poprawienia bezpieczeństwa ruchu na tym skrzyżowaniu. Uruchomiony został bankomat
w Raczkach, kursowanie autobusu do Białegostoku przez Raczki. Orkiestra została uruchomiona, której
zostały zakupione nowe ubiory, prowadzony jest remont instrumentów. Wskrzeszone zostało Koło
wędkarskie „Rak”. Przedszkole w ferie zimowe pracuje, a świetlica szkolna pracuje o godzinę dłużej.
Został zakupiony na potrzeby Ośrodka Zdrowia fantom dla kobiet do badania piersi. Kontynuujemy
szczepienia ochronne dla osób starszych. W ciągu tych dwóch lat odbyliśmy dwie ważne imprezy, tj.
dożynki, które są zasługą całej Gminy. Obchodziliśmy uroczyste 40-lecie Gminnego Ośrodka Kultury.
W ciągu tych dwóch lat stosunki układały się właściwe z Radą, z Sołtysami, a Gminnym Ośrodkiem
Kultury ta współpraca przebiega wzorcowo. Też należy pochwalić naszą Straż Pożarną, która działa bardzo
dobrze. Oprócz zakupu Domu Regionalnego wraz z działkami, dokonaliśmy zakupu działki przy blokach
i drogę przy cmentarzu. Na bieżąco realizujemy wykupy gruntów pod drogi i ulice.
Nie udało się zrobić, zrealizować: Zespołu Szkół, posterunek Policji. Pomimo moich starań i zabiegów,
obietnic, jakie otrzymywałem nie udało się uruchomić karetki pogotowia. Może to i dobrze, bo gdyby był
ratownik medyczny, to osoby pracujące w naszym Ośrodku mogły być pokrzywdzone. Nie doszła również
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do skutku realizacja drogi w Małych Raczkach na całej długości, a udało się zrealizować tylko pewien
odcinek. Podobnie droga w Rudnikach miała być z asfaltem, droga w Sidorach. Nie przeszły nasze
3 wnioski na realizację tych dróg, które były składane do PROW. Podobnie było z wnioskami z innych
gmin powiatu suwalskiego, gdzie zabrakło punktów ze względu na wskaźnik bezrobocia, tj. był wyższy niż
średnia krajowa. Proszę Państwa jest jeszcze szereg rzeczy do zrobienia i mamy na to kolejne dwa lata.
Podsumowując w 2015 r. wykonaliśmy inwestycji na ok. 8 mln zł, w 2016 r. na 2,5 mln zł, w 2017 r.
planujemy na kwotę 2,5 mln zł. Trzeba brać pod uwagę, że jesteśmy zadłużeni, jako Gmina. Tak naprawdę
bez długów nic byśmy nie zrobili, ale obracamy się w realiach, jakich jesteśmy. Nie możemy zaciągać
więcej długów, aby nie doprowadzić do takiej sytuacji, by wszedł komisarz. Deficyt budżetowy w 2016 r.
był 719 tys. zł, na koniec 2016 r. zakładamy 483 tys. zł, a w 2017 r. 280 tys. zł. Te deficyty, to dzięki
Radzie i działaniu w granicach rozsądku, takie są. Możemy powiedzieć, że w porównaniu do innych
okolicznych gmin, są najmniejsze. Będziemy inwestować i w sytuacjach, gdy będzie to wymagalne, tj. gdy
będą możliwe do pozyskania środki z zewnątrz, będziemy zadłużać się, w granicach możliwości
finansowych gminy.
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig – Złożył życzenia w imieniu Rady Gminy Raczki: Wójtowi
Gminy i Sekretarzowi Gminy oraz Sołtysom z okazji zbliżających się imienin.
Pkt 7. Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na rok 2017.
Nie wniesiono zapytań, uwag do tego punktu.
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 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 XVII/141/16.
Salę obrad o godz. 10.40 opuściła Skarbnik Gminy.
Pkt 8. Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków.
Radny Wojciech Żukowski – W materiałach dostaliśmy takie opracowanie, tj. wniosek ZGKiM wraz
z kalkulacjami kosztów w zakresie proponowanych stawek za wodę i za ścieki. W § 1 pkt 2 projektu
uchwały planowana jest podwyżka ceny ścieków. W uzasadnieniu do wniosku czytamy, że proponowana
podwyżka ceny ścieków podyktowana jest m.in. dużym zmniejszeniem się ilości sprzedawanych ścieków
na terenie Zespołu Szkół w Dowspudzie, z czego wynika zmniejszenie siep przychodów. Kolejnym
powodem zmiany wysokości ceny jest zakończenie gwarancji powykonawczej na maszyny i urządzenia
zainstalowane na oczyszczalni ścieków w Dowspudzie. Koszty napraw i eksploatacji tych maszyn
i urządzeń będą ponoszone przez Zakład. Brak odpowiedniej sprzedaży, wysokie koszty oczyszczania
i odprowadzania ścieków powodują, że niemożliwe jest odzyskanie poniesionych kosztów w danej
dziadzinie z uzyskanych przychodów ze sprzedaży ścieków. Myślę o tym, że może jest to wina nasza
Rady, czy Wójt zamoczył. Dlaczego po gwarancji już musimy myśleć o tak wielkim poniesieniu kosztów
inwestycji oczyszczalni ścieków? To mnie zastanawia? Nie chodzi to, bo uważa, że opłata winna być
adekwatna. W tym uzasadnieniu nie znajduję mowy, że z tych środków będą dokonywane inwestycje,
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tylko te planowane inwestycje w zakresie gospodarki wodno-ściekowej będziemy wykonywać z dochodów
ogólnych budżetu. To znaczy, że wtedy nie zrobimy, np. inwestycji drogowej, tylko będziemy znów
ponosić koszty poprawy działania i utrzymania oczyszczalni ścieków. Jak nie pozyskamy środków, które
są planowane n inwestycje wodno – kanalizacyjne, co wtedy będzie?
Kierownik ZGKiM Mirosław Wądołowski – Budowa studni w tej perspektywie jest strategiczną
inwestycją, bo jeżeli jej nie będzie, to Gmina nie będzie miała zupełnie wody. Jeżeli chodzi
o oczyszczalnię, też jest wymagane podjecie działań, aby uniknąć szeroko omawianego problemu. Został
w tej sprawie zrobiony audyt, możemy go udostępnić do wglądu osobom zainteresowanym. Koncepcja
modernizacji oczyszczalni wskazywała na zwiększenie zrzutu ilości ścieku, a w rzeczywistości zmniejszył
się, ponieważ w przypadku Dowspudy, jako szkoły, gospodarstwa szkolnego jeszcze 10 lat temu brali
2 tys. metrów wody, po 5 latach 1 tys. metrów, a w tej chwili biorą tylko 500 metrów. Rozmawiałem o tym
z Dyrektorem, który stwierdza, że internat jest teraz pusty, nie ma zaocznych, nie ma dużo uczniów.
Gospodarstwo ma tylko parę sztuk koni. Osiedle mieszkaniowe w Dowspudzie nie generuje dodatkowego
poboru wody. A jest to ok. 6 tys. metrów rocznie razy 5, co daje 30 tys., których brakuje.
Na podstawie takich kalkulacji zdecydowaliśmy na podwyżkę ceny za odprowadzane ścieki.
Radny Wojciech Żukowski – Nie mówię, że ludzie na tym stracą, ale takie są realia, że my w naszej gminie
płacimy niedużo za ścieki. W miastach płacą więcej za nie, tak samo za wodę.
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 14 radnych.
Wynik głosowania:
- „za” – 12
- „przeciw” – - „wstrzymującymi” – 2
Stwierdzam, że w głosowaniu wzięło udział 14 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, od
głosu wstrzymał się 2 radnych.
W związku z tym stwierdzam, że uchwała została przyjęta 12 głosami „za”.
Załącznik Nr 3. - Uchwała Nr XVII/142/16.
Pkt 9. Uchwała w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form
wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Gminy Raczki przez inne niż Gmina
Raczki osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania
i wykorzystania.
Nie wniesiono zapytań, uwag do tego punktu.
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 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”.
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Załącznik Nr 4. – Uchwała Nr XVII/143/16.
Pkt 10. Uchwała w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Raczki na 2017 rok.
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig – Państwo Radni otrzymaliście projekt planu pracy Rady
Gminy Raczki na 2017 rok. Zakres tematyczny spraw do rozpatrzenia prze Radę został podzielony na
kwartały, a nie jak było dotychczas na miesiące. W tym roku odbytych w sumie będzie 8 sesji
i w następnym roku też prognozujemy taką samą liczbę sesji.
Radny Wojciech Żukowski – Zdziwiło mnie to, z tego, co, ja trochę się interesuję samorządem naszym
i nie tylko. Co to jest za zmiana i dlaczego? Moim zdaniem, że plan jest po to, aby jakoś trzymać te rzeczy.
Myślę, że ja bardziej jestem zapoznany, niż ja wcześniej. Niektóry to może powinni bardziej wiedzieć, ·w
którym to miesiącu sesja się odbędzie. Niektórzy z nas pracują i mają swoje obowiązki.
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig – Proszę Państwa, zgodnie ze statutem każdy z radnych
otrzymuje z pewnym odstępem czasu informację o terminie zwołania i zakresie tematycznym sesji, aby
mógł się odpowiednio przygotować, czy móc w tych obradach uczestniczyć.
Radny Wojciech Żukowski – Czy komisje rady mogą też podobnie ustalić terminy swoich posiedzeń?
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig – Tak, nie widzę przeszkód, aby plany pracy komisji były
ustalone w ten sam sposób.
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” – 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 XVII/144/16.
Pkt 11. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Związkowi Gmin Wiejskich Województwa
Podlaskiego.
Sekretarz Gminy Raczki Andrzej Czuper – W nawiązaniu do inicjatywy Związku Gmin Wiejskich
Województwa Podlaskiego dotyczącej zbiórki środków finansowych na renowację polskich miejsc pamięci
na Białorusi, Zarząd Związku zwraca się z apelem do członków ZGWWP, aby poszczególne Rady Gmin
przyjęły uchwały w sprawie dofinansowania renowacji polskich akcentów na terenie Białorusi.
W związku z tym apelem Wójt Gminy przedstawia Radzie niniejszy projekt uchwały o dofinansowanie
w kwocie tysiąca złotych. Myślę, że będzie to kontynuowane cyklicznie.
Radny Tomasz Gaździński – Czy wiadomo jak wygląda ten pomnik do renowacji?
Wójt Gminy Raczki Andrzej Szymulewski – Uważam, że skoro będziemy to zadanie dofinansowywać, to
Prezes ZGWWP prześle nam dane przed renowacją i po renowacji oraz wszelkie informacje związane
z realizacją tego zadania. Myślę, że takie informacje będą nam wójtom przekazane w przyszłym roku.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej i Budżetu Piotr Słowikowski – Opinia naszej
Komisji jest pozytywna.
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Przewodniczący Komisji Infrastruktury Wiejskiej, Ochrony Środowiska Rolnictwa i Turystyki Jarosław
Szyłak – Opinia naszej Komisji jest pozytywna.
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig – Poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W głosowaniu wzięło udział 14 radnych.
Wynik głosowania:
- „za” – 14
- „przeciw” – - „wstrzymującymi” – Stwierdzam, że w głosowaniu wzięło udział 14 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych.
W związku z tym stwierdzam, że uchwała została przyjęta 14 głosami „za”.
Załącznik Nr 6. – Uchwała Nr XVII/145/16.
Ogłoszono 15 minutową przerwę.
Po przerwie.
Pkt 12. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig – W przedstawionym projekcie uchwały zostały wprowadzone
następujące zmiany stawek w podatku od nieruchomości zgodnie z obowiązującymi stawkami
ogłoszonymi przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, tj.:
- w § 1 pkt 1 lit. c „zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
materiałem siewnym – 10,59 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, czyli obniżono stawkę względem do roku
poprzedniego z kwoty 10,68 zł,
- w § 1 pkt 1 lit. d „związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w rozumieniu przepisów
o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,61 zł od 1 m2
powierzchni użytkowej”, czyli obniżono stawkę względem do roku poprzedniego z kwoty 4,65 zł.
- w § 1 pkt 1 lit. e „- z wyjątkiem budynków letniskowych, które zostały określone w pozwoleniu na
budowę, jako budynki letniskowe - 7,62 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej”, czyli obniżono stawkę
względem do roku poprzedniego z kwoty 7,65 zł.
- w § 1 pkt 2 lit. b „pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi
jezior i zbiorników sztucznych 4,54 zł od 1 ha powierzchni”, czyli obniżono stawkę względem do roku
poprzedniego z kwoty 4,58 zł.
- w § 1 pkt 2 lit. d „niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia
9 października 2015 r. o rewitalizacji, i położonych na terenach, dla których miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo
zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia
wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie
zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 2,98 zł od 1 m2 powierzchni”, czyli
obniżono stawkę względem do roku poprzedniego z kwoty 3,00 zł.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej i Budżetu Piotr Słowikowski – Komisja Oświaty,
Pomocy Społecznej i Budżetu projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie.
Przewodniczący Komisji Infrastruktury Wiejskiej, Ochrony Środowiska Rolnictwa i Turystyki Jarosław
Szyłak – Opinia naszej Komisji jest pozytywna.
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig – Poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W głosowaniu wzięło udział 14 radnych.
Wynik głosowania:
- „za” – 14
- „przeciw” – - „wstrzymującymi” – Stwierdzam, że w głosowaniu wzięło udział 14 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych.
W związku z tym stwierdzam, że uchwała została przyjęta 14 głosami „za”.
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Załącznik Nr 7. – Uchwała Nr XVII/146/16.
Pkt 13. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
Nie wniesiono zapytań, uwag do tego punktu.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej i Budżetu Piotr Słowikowski – Komisja Oświaty,
Pomocy Społecznej i Budżetu projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie
Przewodniczący Komisji Infrastruktury Wiejskiej, Ochrony Środowiska Rolnictwa i Turystyki Jarosław
Szyłak – Opinia naszej Komisji jest pozytywna.
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig – Zapoznał z treścią projektu uchwały i poddał pod głosowanie
wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Raczki w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
Raczki.
W głosowaniu wzięło udział 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 8. – Uchwała Nr XVII/147/16.
Przewodniczący Komisji Infrastruktury Wiejskiej, Ochrony Środowiska Rolnictwa i Turystyki Jarosław
Szyłak – Zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS przyjęta stawka kwintala żyta jest obniżona do roku
poprzedniego, tj. z 53,75 zł na 52,44 zł. W sumie podatek gruntowy będzie obniżony o 3,27 zł do hektara.
W tym roku wynosił on 134,37 zł, a w przyszłym będzie to 131,10 zł.
Podobnie została przyjęta stawka podatku leśnego, na podstawie ogłoszonego Komunikatu Prezesa
Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2016 r.
Pkt 14. Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.
Nie wniesiono zapytań, uwag do tego punktu.
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” – 12
- „przeciw” – - „wstrzymującymi” – 2
Stwierdzam, że w głosowaniu wzięło udział 14 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, od
głosu wstrzymało się 2 radnych.
W związku z tym stwierdzam, że uchwała została przyjęta 12 głosami „za”.
Załącznik Nr 9. – Uchwała Nr XVII/148/16.
Pkt 15. Zapoznanie z projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2017 –
2024.
Wójt Gminy Raczki Andrzej Szymulewski – Proszę Państwa, każdy z Radnych otrzymał do zapoznania się
niniejszy projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki. Dla mnie najistotniejszy jest wynik
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budżetu. Wynik budżetu od lat jest ujemny. Chciałbym, aby był on zrównoważony, czyli wydatki równały
się przychodom. Stopniowo idziemy w tym kierunku, tj. w 2014 r. wynik budżetu był -928 tys. zł, w 2015
r. był -789 tys. zł, w 2016 r. planujemy -483 tys. zł, a w 2017 r. przewidujemy -280 tys. zł. Właśnie dzięki
naszym decyzjom: państwa radnych, Pani Skarbnik i moim ten wynik finansowy mocno obniżamy, tj.
mniej się zadłużamy. Jeżeli będzie taka potrzeba wynikająca z konieczności realizacji inwestycji, na pewno
nie będziemy przestrzegać tego wyniku i będziemy pozyskiwać środki na dofinansowanie. Dziękuję
Państwu Radnym za takie przestrzeganie dyscypliny budżetowej.
Radny Wojciech Żukowski – Na stronie 15 projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej w załączniku nr 3
są dochody majątkowe a mianowicie, chodzi mi o dochód ze sprzedaży działek w miejscowości Sidory nad
jeziorem Bolesty na cele rekreacyjne. Czy to naprawdę musi być ukierunkowana sprzedaż w tym
kierunku? Moim zdaniem powinni trochę zabrać głos w tej sprawie mieszkańcy Sidor. Dlatego, że
z przekazów medialnych i z obserwacji widzi się, jak ci letnicy potrafią czasem nieźle dokuczyć rolnikom,
a mianowicie z czasem zaczyna przeszkadzać jakiś smród, hałasy. Uważam, że jeżeli planuje się gdzieś
robić inwestycję, to należy tam najpierw przeprowadzić rozeznanie pośród mieszkańców. Pozwoli to na
eliminację niepotrzebnych sytuacji spornych, utrudnień. Zgodziłbym się na te sprzedawanie tych działek,
gdyby pieniądze zostały zainwestowane w coś, co w przyszłości przyniesie jakieś korzyści. Na przykład
nic nie jest planowane o jakieś strefie, np. przemysłowej. Była kiedyś rozmowa o tym, że można byłoby ją
utworzyć. Teraz to zeszło z eteru. Mamy węzeł komunikacyjny, przy którym może powstać taka strefa
i kiedy to może nastąpić, to wtedy Gmina będzie potrzebowała pieniędzy na wykupienie i uzbrojenie
terenu. Dlatego uważam, że nie powinno się pochopnie sprzedawać tych terenów w Sidorach. Też trzeba
zwrócić uwagę na kreującą się tendencję dostępności dotacji z zewnątrz na niektóre dziedziny, które są
realizowane przez gminę.
Wójt Gminy Raczki Andrzej Szymulewski – Proszę Państwa, uwaga Pana Radnego jest zasadna, ale proszę
jedną rzecz zrozumieć, że w 2017 i 2018 r. mamy największe raty spłat kredytów. W 2017 r. musimy
oddać 1.900 tys. zł kredytu plus odsetki. W 2018 r. podobna kwota. Na przyszły rok dysponujemy kwotą
1.200 tys. zł, czyli musimy zaciągnąć kredyt na brakującą kwotę. Resztę inwestujemy, więc proszę
wyobrazić jak musimy działać, spłacamy ratę kredytu i zaciągamy na to kolejny kredyt. Jeżeli mamy
pozyskane środki z zewnątrz, to robimy inwestycje. Nie mówię, że sprzedaż działek jest to panaceum na
wszystko, ale sytuacja nas do tego zmusza. Jeżeli chcemy coś zrobić. Po drugie, jeżeli byśmy sprzedawali
te działki, to na pewno o tym fakcie będzie wiedziała Pani Sołtys, jak również mieszkańcy. Zadłużenie
gminy wynosi obecnie 24 % do całości przychodu, tj. należy odliczyć przychody na szkoły, opiekę
społeczną, wychowawczą itp. zadania pomocy społecznej, co zmniejsza nasze możliwości inwestycyjne.
Uważam, że to zasadne, że należy szukać pieniędzy na tą strefę i w sprawie niej w niedalekim upływie
czasu mam spotkać się z Prezesem strefy Pana Leszka Deca. Jeżeli poprze on ten pomysł i w jakiś sposób
wspomoże, i jeżeli będzie zgoda radnych, to będę starał się taką strefę utworzyć. Jednakże trzeba
zrozumieć, że Gmina w okolicy węzła nie ma własnych działek, to są prywatne tereny rolnicze, które
należałoby wykupić. Proszę Państwa, jeżeli zrobić podstrefę, to trzeba dysponować terenem od 15-20
hektarów, czyli na zakup Gmina powinna dysponować ok. 2,5 mln zł. Gminy na taki wydatek nie stać.
Jeżeli będzie zainteresowanie przedsiębiorstw powstaniem w naszej gminie takiej podstrefy, to będziemy
dążyć do jej powstania. Całkowicie w jednym roku zaprzestaniemy realizować inwestycje, co pozwoli
zaoszczędzić pewną sumę, a w drugim roku przystąpimy do wykupów gruntów pod strefę. Innego
rozwiązania nie widzę.
Radny Wojciech Żukowski – Panie Wójcie, my musimy na coś się zdecydować, powiedzieć, czy dążymy
do rozwoju gminy, tworząc podstrefę, albo spłacamy pożyczkę.
Wójt Gminy Raczki Andrzej Szymulewski – Panie Radny Wójt sam nie podejmie takiej decyzji w tej
sprawie musi wypowiedzieć też Rada.
Radny Grzegorz Wiszowaty – Chciałbym zapytać, czy w związku z ewentualną strefą, terenami
inwestycyjnymi, czy elementy zostały uwzględnione w zmianie studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego? Wiem, że w tej chwili jest na etapie opracowywania, ale natomiast nie
znam rozwiązań.
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Wójt Gminy Raczki Andrzej Szymulewski – Tak, rozwiązania są następujące, bo w tej sprawie
rozmawiałem z Panią architekt, która zasugerowała, że tereny najlepsze są, jeżeli chodzi o rozwój, po
prawej stronie obwodnicy, na górze. Pod uwagę trzeba wziąć dostępność komunikacyjną, położenie.
Radny Tomasz Gaździński – Uważam, że należałoby też uwzględnić tereny za szkołą w stronę Szkocji
oraz po drugiej stronie od wsi Moczydły.
Wójt Gminy Raczki Andrzej Szymulewski – Wspomniany przez Pana Radnego teren jest już objęty
w Studium, tylko chodzi o jego poszerzenie o ten teren przy łączniku.
Załącznik Nr 10. – Zarządzenie Nr 202/16.
Pkt 16. Zapoznanie z projektem budżetu gminy Raczki na 2017 r.
Wójt Gminy Raczki Andrzej Szymulewski – Proszę Państwa, niniejszy projekt budżetu został przedłożony
Państwu Radnym, który zawiera zestawienie wydatków i przychodów budżetowych. Po stronie wydatków
zostały wprowadzone ograniczenia, z których mogą być niezadowoleni dyrektorzy szkół, kierownicy
jednostek podległych oraz pracownicy Urzędu. Inwestycje, które są zaplanowane będą realizowane.
Radny Wojciech Żukowski – Czy będą uwzględnione inne rzeczy w budżecie? Czy już jest to wersja
ostateczna?
Wójt Gminy Raczki Andrzej Szymulewski – Proszę Państwa, zawsze w ciągu robi się korektę budżetowa,
tj. albo wprowadza się nowe zadania i przy pomocy Radnych Gminy ustala się to. Z własnych środków
możemy wybudować studnię głębinową, bo nie są to duże pieniądze, ale już remontu oczyszczalni nie
będziemy w stanie zrealizować, jak nie uzyskamy dofinansowania z zewnątrz, gdyż koszt wynosi 1.301
tys. zł. W takim przypadku część środków, które pozostaną mogą być wykorzystane na realizacje innych
zadań. W chwili obecnej składamy wspólnie z 4 pozostałymi sąsiednimi gminami i naszą Strażą Pożarną
wniosek trans graniczny z Białorusią. Do końca roku będzie wiadome, czy ten wniosek będzie przyjęty,
a ostateczne rozstrzygnięty zostanie do końca kwietnia 2017 r. W ramach tego wniosku planujemy zakup
małego samochodu strażackiego ok. 12 tys. euro, a 18 tys. euro, które byśmy dostali przeznaczamy na
rozbudowę budynku Straży Pożarnej z myślą o sali widowiskowej na 170 miejsc. Mie zamykamy
ostatecznie kształtu budżetu, jeżeli będzie taka potrzeba będziemy wprowadzać zmiany w ciągu roku
budżetowego.
Załącznik Nr 11. – Zarządzenie Nr 203/16.
Pkt 17. Przedstawienie planu zimowego utrzymania dróg.
Pracownik UG Antoni Karaś – Przedstawiony został Państwu plan zimowego utrzymania dróg, których
zarządcą jest Wójt Gminy Raczki. Jest on analogiczny do roku poprzedniego.
Mamy zabezpieczonych ok. 50 ton mieszanki żwirowo-solnej. Jest ona na bazie w ZGKiM
Potrzeby sprzętowe przedstawiają się następująco:
- 3 pługi czołowe dwustronne na ciągnikach rolniczych pow. 80 KM
- 2 ciągniki rolnicze z pługiem jednostronnym pow. 60KM – ZGKiM
- piaskarka na ciągniku rolniczym - ZGKiM.
Proszę Państwa Sołtysów, Radnych, abyście w razie potrzeby odśnieżania dróg kontaktowali się ze mną,
ponieważ nie sposób jest mi wszędzie dojechać, zobaczyć i odpowiednio szybko zainterweniować.
Załącznik Nr 12. – Plan zimowego utrzymania dróg.
Pkt 18. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
Sekretarz Gminy Andrzej Czuper – Proszę Państwa cztery, pięć lat temu było coś takiego w Urzędzie
Gminy, że w piątek Urząd pracował od 8.00-16.00. W związku z tym, że interesantów było więcej przed
godziną 8.00 niż od godziny 15.00-16.00. Zarządzeniem wójta zostało to zmienione i nie ma takiej
potrzeby żeby wprowadzać takie zmiany. Dlatego zostało to zmienione, teraz urząd pracuje od 7.30 do
15.30 od poniedziałku do piątku. Większość spraw można załatwić i w Suwałkach, przykładowo
działalność gospodarcza, urząd stanu cywilnego wszędzie w Polsce można załatwić. Urząd nie musi być
przyporządkowany do miejsca zamieszkania.
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Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig – Ja myślę, że jest to w miarę potrzeb, jeśli będzie nacisk
społeczeństwa to zapewne będzie to wprowadzone, żeli społeczeństwo po prostu będzie tego żądało. Ale
na dzień dzisiejszy jest jeden wniosek, jak będzie więcej to myślę, że Pan Wójt się zastanowi nad tym.
Pracownik UG Jan Bubrowski – Proszę Państwa wczoraj otrzymaliśmy pismo z Inspekcji Weterynaryjnej
o takich po prostu zaleceniach. Przede wszystkim Powiatowy Lekarz Weterynarii przypomina
o wymaganiach dotyczących uboju świń w gospodarstwie oraz nowe zasady identyfikacji i rejestracji
trzody chlewnej, które obowiązują od 18 października i właśnie prosi żeby za pośrednictwem Państwa
sołtysów przekazać tą informację w teren. Prosi jednocześnie o informację o sposobie załatwienia sprawy,
czyli niezbędna jest informacja zwrotna, żeby było to potwierdzone. Dostępne są listy i osoba, która
zapozna się z ulotką powinna ją podpisać i przekazać dla mnie, a my, jako urząd taką zbiorówkę prześlemy
do Powiatowego Lekarza Weterynarii.
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig – Był upoważniony Wiceprzewodniczący Rady Stanisław
Ostrowski w ramach zastępstwa Przewodniczącego Rady, aby w imieniu Wójta i w imieniu
Przewodniczącego złożył życzenia, przekazał kwiaty w Dniu Seniora.
Wiceprzewodniczący Rady Stanisław Ostrowski – Byłem upoważniony i reprezentowałem Wójta na
spotkaniu Klubu Seniora.
Radny Wojciech Żukowski – Ja też byłem na tym spotkaniu i nie rozumiem, w jaki sposób można
reprezentować Radę Gminy i Wójta Gminy? Proszę, aby wyjaśnił mi, to Radca prawny.
Wójt Gminy Raczki Andrzej Szymulewski – Ja jestem praktycznie na każdym spotkaniu organizowanym
na terenie gminy. Miałem wtedy wyjazd i poprosiłem Panią Dyrektor GOK-u, która jest moim
pracownikiem podległym, żeby w moim imieniu przeprosiła za niemożliwość uczestniczenia
w uroczystości oraz złożyła życzenia. A w imieniu Rady Gminy wypowiadał się wiceprzewodniczący.
Proszę Państwa, odnośnie posterunku. Nie mówimy o posterunku, bo posterunek to budynek i nazwa.
U nas prawdopodobnie był rewir, posterunek był w Bakałarzewie. Czy u nas powinien być rewir? Na te
pytanie Pan Minister Spraw Wewnętrznych Pan Zieliński powiedział w ten sposób, że jeżeli stworzymy
pomieszczenia to utworzymy rewir, obojętnie, w którym miejscu. Postanowiłem w ten sposób zrobić, że na
razie pieniędzy publicznych nie wydawać na remont. Na górze w Ośrodku Zdrowia zostało udostępnione
pomieszczenie, zakupiony został laptop i tam dzielnicowi będą przyjmować petentów. Będzie to
odpowiednio oznakowane, każdy z mieszkańców będzie maił dostęp do dzielnicowego, w określonych
dniach i godzinach, aby porozmawiać. Jak to utworzymy zostanie umieszczona informacja na stronie
internetowej, będzie informacja na radzie. W przyszłości, w ramach współpracy transgranicznej, jak
zostanie rozbudowana Straż Pożarna, i wówczas w nowo powstałych pomieszczeniach powstanie rewir
posterunkowy, mało mniejszy niż w Bakałarzewie.
Odnośnie oświetlenia przy sali gimnastycznej, to sprawdzę, bo za to odpowiada kierownik jednostki.
Kierownikiem jednostki sali gimnastycznej jest Pan Lik, wyjaśnię z nim, czemu tam te światła się nie palą.
Odnośnie oświetlenia ul. Sportowej będziemy składać wniosek w tej sprawie do Lokalnej Grupy Działania,
do której my należymy. Mamy projekt ulicy (nakładki na ulice Sportową i tam paru lamp). Obiecałem
młodzieży, że tam zrobimy. Jeżeli LGD uruchomi środki, to stamtąd będziemy mieli około 63 tysięcy.
Jeżeli byśmy mieli te pieniądze, trochę dołożymy ze swoich zrobimy świeżą nakładkę, oświetlenie. Jak
będą te pieniądze to zrobimy całą nakładkę, nabierze to wyglądu.
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig – Proszę Państwa wpłynęło pismo Przedsiębiorstwa
Produkcyjno-Handlowego „Meliorex” Sp. z o.o. do Rady Gminy Raczki o rozważenie wprowadzenia na
terenie Gminy Raczki już od 2017 roku preferencyjnych rozwiązań w zakresie podatku od nieruchomości
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej. Chcę powiedzieć, że po ustaleniu z Przewodniczącymi
stałych Komisji Rady odbędzie się spotkanie w tej sprawie z przedstawicielem firmy „Meliorex” w dniu
12 grudnia 2016 r. o godz. 19.00 w tym budynku GOK-u. Proszę o uczestnictwo całej Rady Gminy
z przedstawicielem „Meliorex”. Ostatecznie ten termin potwierdzimy dla Państwa Radnych, po uzyskaniu
potwierdzenia przybycia wnioskodawcy. Uważam, że zasadne byłoby spotkać się Radzie trochę wcześniej,
tj. ok. godz. 18.30, aby omówić sprawę. Spotkanie odbędzie się w formie wspólnego posiedzenia
wszystkich komisji, z którego zostanie sporządzony protokół.
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Pkt 19. Odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski sołtysów.
Wójt Gminy Raczki Andrzej Szymulewski – Sprawa oświetlenia w Lipówce była zgłoszona po ostatniej
sesji serwisantowi i miało to być usunięte. Sprawdzimy, w czym jest problem.
Pracownik UG Antoni Karaś – W sprawie oznakowania ronda, już wcześniej z Panem Wójtem
sygnalizowaliśmy dla GDDKiA Oddział w Białymstoku oraz dla kierownika budowy. W dopowiedzi
otrzymaliśmy pismo, iż oznakowanie ronda jest zgodne z obowiązującymi przepisami, tj. jest
kierunkowskaz S61, który wskazuje dojazd do tej drogi S61. Zapraszam Pana Sołtysa do Urzędu
przedstawię szczegółowe wyjaśnienia zarządcy drogi w tej sprawie.
Prezes Spółki Wodnej Tomasz Gaździński – Pokrywy zostaną zamówione i założone na te studzianki
melioracyjne.
Odnośnie czyszczenia rowów, to prosiłem wykonawcę tego zadania, aby przed rozpoczęciem prac w danej
wsi informował o tym Sołtysów.
Wójt Gminy Raczki Andrzej Szymulewski – Wystosujemy pismo do Zarządu Dróg Powiatowych odnośnie
zgłaszanych spraw odnośnie dróg powiatowych.
Odnośnie gazociągu, to nie mam żadnej informacji oficjalnej informacji, że nie będzie on realizowany na
terenie gminy. Dowiedziałem się o tym, ale to nie są jeszcze informacje potwierdzone, z Internetu oraz od
dziennikarza piszącego do gazety regionalnej. Nie znam obecnych założeń nowego przebiegu tejże linii
gazociągu. Jeżeli będę miał w tej sprawie informacje, to poinformuje o tym wszystkich zainteresowanych.
Proszę Państwa, odnośnie podnoszonych spraw w kwestii realizacji na terenie Gminy Raczki przez
Starostwo budowy, przebudowy, czy modernizacji dróg powiatowych myślę, że najlepiej byłoby zaprosić
tutaj na sesję w przyszłym roku Starostę i radnych powiatowych z naszego terenu, aby omówić te sprawy.
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig – Uważam, że lepiej byłoby umówić się w tej sprawie na
spotkanie ze Starostą i Dyrektorem Zarządu Dróg, ale nie na sesji.
Wójt Gminy Raczki Andrzej Szymulewski – Szanowni Państwo, w dniu 18 grudnia 2016 r. Gminny
Ośrodek Kultury w Raczkach, Wójt Gminy Raczki oraz raczkowskie Sołectwo zapraszają wszystkich
mieszkańców na Raczkowską Wigilię, która na placu przy Urzędzie Gminy w Raczkach.
W programie:
- uroczyste powitanie oraz życzenia od władz
- przełamanie się opłatkiem i wspólny posiłek wigilijny
- koncert Orkiestry Dętej OSP Raczki i wspólne kolędowanie z lokalnymi zespołami
- wizyta Świętego Mikołaja.
Zapraszam wszystkich na tą Wigilię.
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 XVII Sesję Rady Gminy Raczki”.
Protokołowała
Danuta Karaś
Przewodniczący Rady
Lech Ludwig
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