Protokół XVI/16
z XVI Sesji VII Kadencji Rady Gminy Raczki
odbytej w dniu 18 października 2016 r.
Obrady XVI Sesji Rady Gminy rozpoczęły się o godz. 1000 i trwały do godz. 1210.
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 BOS – Mariusz Zalewski
Pracownik UG – Piotr Gajda
Pracownik UG – Bogusław Konieczny
Pracownik UG – Antoni Karaś
Sołtysi wsi wg załączonej listy obecności.
Pkt 1. Otwarcie sesji.
Sesję otworzył Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig:
„Otwieram XVI Sesję Rady Gminy Raczki”.
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig przywitał zaproszonych gości, wójta, radnych, sołtysów oraz
pracowników Urzędu Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig – Na podstawie listy obecności stwierdzam, że w obradach
bierze udział 15 radnych, w związku z tym obrady Rady Gminy są prawomocne.
Pkt 2. Przyjęcie porządku obrad.
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig – Porządek obrad został przesłany w zawiadomieniu
o zwołaniu sesji. Czy są jakieś propozycje zmiany porządku obrad?
Ponieważ nie ma uwag, to wobec tego porządek obrad jest następujący:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
4. Interpelacje i wnioski radnych.
5. Zapytania i wolne wnioski sołtysów.
6. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami.
7. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych.
8. Informacja Wójta Gminy z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych.
9. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Raczki w roku szkolnym 2015-2016.
10. Uchwała w sprawie organizacji wspólnej obsługi oświatowym jednostkom organizacyjnym
zaliczanym do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Raczki.
11. Uchwała w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy na 2017 rok Gminy Raczki
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego.
12. Uchwała w sprawie uchwalenia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną
i paliwa gazowe dla Gminy Raczki”.
13. Uchwała w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Raczki”.
14. Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.
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15. Przedstawienie założeń do projektu budżetu i kierunków polityki społeczno-gospodarczej na 2017
rok.
16. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
17. Odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski sołtysów.
Porządek obrad został przyjęty przez radnych: 15 głosami „za”.
Pkt 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig – Informuję, że protokół z XV 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: 14 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się”.
Pkt 4. Interpelacje i wnioski radnych.
Wiceprzewodniczący Rady Stanisław Ostrowski – Chciałbym zapytać, czy są osoby uprawnione w naszej
gminie, które nie złożyły wniosków na dodatek dla dzieci z programu 500+? Drugie pytanie, czy są osoby
zamieszkałe na terenie naszej gminy, które są zameldowane, a nie płacą za śmieci? Ile jest takich osób?
Radny Witold Wysocki – Chciałbym zapytać, czy od momentu ruszenia programu 500+ wpłynął na
zmniejszenie wydatków na opiekę społeczną?
Radny Jarosław Szyłak – Mam pytanie odnośnie naszej drogi gminnej, na której zostały mocno zniszczone
2 -3 zjazdy na drogi gruntowe. Czy taki fakt mamy zgłaszać, aby gmina naprawiła? Czy konsekwencje
ponosi ten, co je poniszczył?
Radna Ewa Ostapowicz – Czy rozpoczęte prace na parkingu przy osiedlu zostaną zakończone przed
1 listopada br.? Rodzice uczniów pytają, czy w tym roku szkolnym będzie uruchomiony gabinet
dentystyczny w Szkole Podstawowej?
Radny Wojciech Żukowski – Stan dróg żwirowych na terenie naszej gminy nie jest zadowalający,
podobnie jest ze stanem poboczy dróg, a szczególnie najgorszy jest na drodze powiatowej Raczki – Małe
Raczki – Wierciochy. Uważam, że ze względu na dowożenie dzieci Gmina powinna zwrócić się do
Starosty o ich poprawę, bo niedługo będzie trzeba naprawiać nasze autobusy tam jeżdżące.
W dokumentacji czytałem, że gmina będzie partycypować w kosztach naprawy poboczy dróg
powiatowych. Jak sobie przypominam, to te pobocza na tej drodze były naprawiane z ok. 4 lata temu
i kosztowało to Powiat ok. 50 tys. zł, na niedługo się to zdało. Uważam, że Gmina powinna pomóc
dofinansować Powiat w wykonaniu szerszej nakładki asfaltowej na odcinku od Małych Raczek do
Wiercioch. Ta droga ma coraz większe natężenie ruchu i doraźne nasypywanie poboczy nic na dłuższą
metę nie da.
Jaki zwrot z budżetu państwa w ramach funduszu sołeckiego był za rok 2015?
Jaka suma podatku VAT została zapłacona przez Urząd Gminy ogólnie w 2015 r.?
Jest taki program „Owoce i warzywa w szkole”. Czy nasze szkoły przystąpiły do tego programu i czy
ewentualnie przystąpią?
Dostałem taki sygnał, że w tym roku prawdopodobnie nie będzie piłki halowej w Raczkach? Muszę
przypomnieć, że jest to taki turniej, który się wpisał w halę raczkowską. Przyjeżdżają drużyny z Olecka,
Augustowa, Suwałk. Dlaczego tego turnieju nie będzie?
Następne pytanie dotyczy, czy Urząd Gminy wie w sprawie zmian w segregowaniu odpadów
komunalnych? Z tego, co słyszałem ma wejść kolejna zmiana, która ma wpłynąć na podwyżkę kosztów.
Dobrze byłoby z wyprzedzeniem poinformować o tych zmianach mieszkańców.
Kolejne pytanie dotyczy wniosku o przedszkole, które było w sprawozdaniu Wójta w poprzedniej sesji,
a miało być rozpatrzone do końca września. Jaki jest wynik?
Radny Leszek Staniszewski – Tam, żeby równiarka przeszła między Żubrynkiem a Chodźkami, bo tam
droga jest strasznie zniszczona i ciężko jest przejechać dla rolników.
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Jak wygląda sytuacja z dzikami? Czy Koła łowieckie wywiązują się z zobowiązań, że dokonują odstrzałów
deklarowanych ilości tych zwierząt?
Co jest z „Polonią Raczki”? Jak wygląda sytuacja, bo wyniki są marne?
Pkt 5. Zapytania i wolne wnioski sołtysów.
Sołtys Piotr Bielecki – Już rok czasu zgłaszałem oświetlenie uliczne w Lipówce, że jest nieczynne. Nie
wiem, kogo się doprosić, aby je naprawili? Druga sprawa, to ustawienie oświetlenia. O godz. 5.00 się
zapala, a o 6.00 już gaśnie, a kiedy idą na autobus to jest ciemno. Z kolei po południu pali się od godz.
18.30 do 24.00, a kiedy dzieci wracają z autobusu, to jest jeszcze ciemno.
Sołtys Stanisław Sieńkowski – Odnośnie Ośrodka Zdrowia, są takie pojedyncze sygnały, aby uruchomić
punkt szczepień w soboty. Uważam, że w trakcie ustalania projektu budżetu należałoby pewną sumę
przeznaczyć na poczet tego.
Pkt 6. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami.
Radny Grzegorz Wiszowaty – Mam pytanie, a chodzi mi o formację obrony cywilnej na terenie gminy
Raczki, chciałbym dowiedzieć się na temat tej organizacji i jak to wygląda?
Wójt Gminy Raczki Andrzej Szymulewski – Weszły nowe przepisy i my musieliśmy dostosować się
w tym zakresie do tych przepisów.
Kierownik BOS Mariusz Zalewski – Na terenie kraju zastosowano inny sposób działania Systemu
Wczesnego Ostrzegania oraz Systemu Wykrywania i Alarmowania, i te zmiany, które dokonywaliśmy to
było dostosowanie do tych przepisów. Generalnie obrona cywilna funkcjonowała od dawna i ona nadal
funkcjonuje. Natomiast system wykrywania i alarmowania i wczesnego ostrzegania, to są takie dodatkowe
systemy do szybszego przesyłania informacji pomiędzy, tutaj: Wójt, Starosta, Wojewoda oraz Wójt,
Sołtysi. To tylko były, tzw. kosmetyczne zmiany dostosowujące do obowiązujących przepisów.
Co innego jest obronność, obrona cywilna, a zarządzanie kryzysowe, to są zupełnie odrębne organizacje,
które swoim działaniem dają pewną całość. Nadal bez zmian pozostają formacje obrony cywilnej, które
były powołane Zarządzeniem Wójta Gminy.
Załącznik Nr 1. – Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami.
Ogłoszono 15 minutową przerwę.
Po przerwie
Pkt 7. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z przeprowadzonej analizy oświadczeń
majątkowych.
Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych.
Przewodniczący Rady Lech Ludwig zapoznał obecnych z treścią informacji.
Załącznik Nr 2. – Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z przeprowadzonej
analizy oświadczeń majątkowych.
Pkt 8. Informacja Wójta Gminy z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych.
Wójt Gminy Raczki Andrzej Szymulewski zapoznał obecnych z treścią informacji.
Załącznik Nr 3. - Informacja Wójta Gminy z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych.
Pkt 9. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Raczki w roku szkolnym
2015-2016.
Nie wniesiono zapytań, uwag do tego punktu.
Załącznik Nr 4. – Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Raczki
w roku szkolnym 2015-2016.
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Pkt 10. Uchwała w sprawie organizacji wspólnej obsługi oświatowym jednostkom organizacyjnym
zaliczanym do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Raczki.
Kierownik BOS Mariusz Zalewski – Przedstawiony projekt uchwały wynika z faktu, że obowiązujące
przepisy pozwalające na współpracę między Biurem Obsługi Szkół a jednostkami oświatowymi szkołami,
tj. art. 5a ustawy o systemie oświaty, został przez obecny Rząd wycofany i z mocą od 1 stycznia 2017 r.
przestaje obowiązywać. Po to, żeby Biuro Obsługi Szkół mogło dalej prowadzić tą obsługę
administracyjno - szkolną należałoby na mocy ustawy o samorządzie gminnym dostosować sposób
funkcjonowania, czyli porozumienia pomiędzy Biurem Obsługi Szkół a jednostkami oświatowymi. Zakres
działania Biura pozostaje bez zmian.
Wójt Gminy Raczki Andrzej Szymulewski – Na komisjach rozmawialiśmy z Dyrektorami szkół
i najprawdopodobniej w przyszłym roku wejdzie ta reforma szkolnictwa. Projekt ustawy jest, ale nie ma
jeszcze przepisów wykonawczych, ale ze swojej stronie zadeklarowałem tym osobom, że wprowadzimy te
zmiany bez tzw. burzliwych zwolnień, tj. osoby z nabytym prawem do emerytury, winne odejść, aby nie
zwalniać ludzi młodych. Powoli przygotowujemy się do przeprowadzenia tej reformy. W listopadzie
spotkam się z Dyrektorami, Kierownikiem BOS i będziemy opracowywać model przechodzenia tych
nauczycieli z Gimnazjum do Szkoły Podstawowej. Więcej informacji będę w stanie udzielić na grudniowej
sesji, po wejściu przepisów. Jedynie powiedziane jest to, że w drugiej połowie grudnia Wójtowie
i Dyrektorzy szkół z naszego Powiatu, Starosta spotkają się z Panią Kurator i problematyka reformy
oświatowej zostanie omówiona. Trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że część nauczycieli może odejdzie
i wtedy tym osobom będzie trzeba płacić odprawy, i chcemy wyjaśnić, kto w takim przypadku będzie
ponosił z tego tytułu koszty, czy samorząd, czy budżet państwa. Skutki reformy nie będą dotyczyć
bezpośrednio dzieci, ale będą dotyczyć osób pracujących w szkole, tj. nauczycieli, personelu
administracyjnego i pomocniczego. Uważam, że to, że Pani Kurator odrzuciła naszą decyzję o utworzeniu
zespołu szkół, była błędną decyzją, bo uważam, że gdybyśmy w tej chwili byli tym zespołem, to te 3 – 4
lata pozwoliłoby na tzw. bezbolesne scalenie, w szczególności, jeżeli chodzi o dobranie kadry
nauczycielskiej.
Radny Wojciech Żukowski – Chciałbym zapytać Pana Wójta, co w takim razie stanie się z dyrekcją
Gimnazjum?
Wójt Gminy Raczki Andrzej Szymulewski – Proszę Pana radnego z projektu ustawy wynika, że
dyrektorem będzie Dyrektor Szkoły Podstawowej, a wicedyrektorem będzie Dyrektor z Gimnazjum.
Według wstępnych analiz obecna Pani Dyrektor Gimnazjum będzie wspomnianym wicedyrektorem Szkoły
podstawowej, a obecny Wicedyrektor Gimnazjum ma już uprawnienia emerytalne i będzie mógł przejść na
emeryturę.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej i Budżetu Piotr Słowikowski – Opinia naszej
Komisji jest pozytywna.
Przewodniczący Komisji Infrastruktury Wiejskiej, Ochrony Środowiska Rolnictwa i Turystyki Jarosław
Szyłak – Opinia naszej Komisji jest pozytywna.
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig – Poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W głosowaniu wzięło udział 15 radnych.
Wynik głosowania:
- „za” – 15
- „przeciw” – - „wstrzymującymi” – Stwierdzam, że w głosowaniu wzięło udział 15 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych.
W związku z tym stwierdzam, że uchwała została przyjęta 15 głosami „za”.
Załącznik Nr 5. – Uchwała Nr XVI/136/16.

4

Pkt 11. Uchwała w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy na 2017 rok Gminy Raczki
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego.
Pracownik UG Bogusław Konieczny – Szanowni Państwo, na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Rada Gminy przyjmuje roczny program współpracy
Gminy Raczki z organizacjami pozarządowymi. Okres ten związany jest z tym, że w międzyczasie mogą
powstać nowe organizacje pozarządowe działające na naszym terenie. Tak się składa, że w tym roku
powstała taka nowa organizacja i w przedstawionym Państwu projekcie programu w § 6 ust. 1 pkt 1 trzeci
myślnik w brzmieniu: „wspieranie działań w zakresie profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowego stylu
życia (stop cukrzycy)”. Chodzi tu o organizację diabetyków, czyli osób chorych na cukrzycę. Na podstawie
tego programu zorganizowany zostanie przetarg na wyłonienie organizacji pozarządowej, z którą Gmina
Raczki zawrze umowę.
Wójt Gminy Raczki Andrzej Szymulewski – Proszę Państwa powstało też jeszcze jedno stowarzyszenie
i uważam, że należałoby szczegółowo przeanalizować priorytety realizacji zadań publicznych. Wiem, że to
stowarzyszenie będzie występowało o środki publiczne. Tutaj moja uwaga jest kierowana w szczególności
do jednego z radnych, czy w tych priorytetach jest zawarte zadanie, które będzie wykonywane przez to
stowarzyszenie. Przed podjęciem tego projektu uchwały mamy możliwość dodania jeszcze jakiegoś
zadania, aby nie blokować możliwości składania wniosków przez to stowarzyszenie.
Radny Wojciech Żukowski – Na dzień dzisiejszy trudno jest mi orzec, jak to określić, bo formą
działalności naszego stowarzyszenia jest to praktycznie cały zakres działalności kulturalnej, oświatowej.
Może pokrótce naświetlę istotę, bo w Małych Raczkach założyliśmy Stowarzyszenie „Małoraczkowiacy
znad Rospudy” i chcemy wybudować u siebie świetlicę. Z tego chcemy pozyskać środki z dwóch
stowarzyszeń, a mianowicie tzw. Lokalnej Grupy Rybackiej i Lokalnej Grupy Suwalsko-Sejneńskiej.
Prowadzimy już wstępne rozmowy, ale nie możemy ruszyć, jeżeli nie będziemy mieli projektu budowy.
Też jeszcze zwrócimy się do Pana Wójta o udostępnienie działki gminnej (wioskowej). Chcielibyśmy
wnioskować w ramach tego programu o środki na wykonanie wspomnianego projektu świetlicy. Trudność
polega na tym, że aplikując o środki z zewnątrz nie możemy tej budowli nazwać, jako świetlica wiejska,
ale może to być: stanica wodna, stanica dla rowerów, itp. Chcemy, żeby Gmina nam pomogła, tj. aby
zapłaciła za projekt, który zostanie wykonany przez firmę i w jakim to punkcie umieścić?
Wójt Gminy Raczki Andrzej Szymulewski – Zasygnalizowałem ten temat pod weryfikację, aby potem nikt
nie miał do mnie pretensji, że coś zostało ograniczone.
Pracownik UG Mariusz Zalewski – Chciałbym w tym zakresie dodać, że należy mieć świadomość tego, co
to jest współpraca z organizacjami pożytku publicznego. Otóż, jest to finansowanie zadań, które zleca Wójt
Gminy dla stowarzyszenia, tylko i wyłącznie na realizację zadań statutowych. Czyli jeżeli w statucie nie
ma budowy świetlicy, to i tak, z tego nie będzie można wziąć pieniędzy. Wykonanie projektu budowy to
nie jest zadaniem statutowym stowarzyszenia.
Radny Wojciech Żukowski – No dobrze, a jeżeli buduje się remizę strażacką?
Skarbnik Gminy Agnieszka Grzędzińska – Pieniądze na budowę świetlic, remiz nie pochodzą z tych
środków przeznaczonych na współpracę z organizacjami pożytku publicznego, to są zadania typowo
inwestycyjne i stanowią mienie komunalne gminy?
Radny Wojciech Żukowski – Panie Wójcie, czy z tych środków będzie można zrealizować wspomniany
przeze mnie projekt? Wykonanie uchwały po uchwaleniu przez Radę później należy do Wójta.
Sekretarz Gminy Raczki Andrzej Czuper – Nie wpłynął do Urzędu wniosek w tej sprawie. Gdy zostanie on
złożony, to wtedy Pan Wójt się do niego ustosunkuje.
Radny Wojciech Żukowski – Nie zaczynajmy od tyłu. Jeżeli my będziemy wiedzieli, że pozyskamy te
środki, to złożymy wniosek, ale jeżeli nie będzie można, to na darmo nie będziemy go składać.
Wójt Gminy Raczki Andrzej Szymulewski – Zapytamy w tej kwestii Radcę prawnego. Na pewno
potrzebny będzie statut stowarzyszenia i ten roczny program współpracy z organizacjami pożytku
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publicznego. Wtedy będę mógł odpowiedzieć, czy z tych środków będziemy mogli sfinansować projekt
budowlany świetlicy.
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig – Nie widzę przeszkód w przyjęciu projektu uchwały w tej
formie, a w późniejszym czasie zawsze możemy dokonać zmian tej uchwały.
Ogłoszono 10 minutową przerwę.
Po przerwie.
Wójt Gminy Raczki Andrzej Szymulewski – Dzwoniłem do Wójta Gminy ościennej, który na moją prośbę
konsultował ten temat z pracownikiem. Pracownik ów poinformował, że należałoby odpowiednio ująć te
zadanie we wniosku przedstawionym przez stowarzyszenie. W tej ościennej Gminie kilka stowarzyszeń
chce zrealizować powstanie placów zabaw, bo na realizację tego typu zadań, jako środka trwałego, też są
dostępne środki. W tej chwili nie mogę udzielić Panu Radnemu stuprocentowej odpowiedzi, muszę
skonsultować to z naszym Radcą prawnym.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej i Budżetu Piotr Słowikowski – Opinia naszej
Komisji jest pozytywna.
Przewodniczący Komisji Infrastruktury Wiejskiej, Ochrony Środowiska Rolnictwa i Turystyki Jarosław
Szyłak – Opinia naszej Komisji jest pozytywna.
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig – Poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W głosowaniu wzięło udział 15 radnych.
Wynik głosowania:
- „za” – 15
- „przeciw” – - „wstrzymującymi” – Stwierdzam, że w głosowaniu wzięło udział 15 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych.
W związku z tym stwierdzam, że uchwała została przyjęta 15 głosami „za”.
Załącznik Nr 6. – Uchwała Nr XVI/137/16.
Pkt 12. Uchwała w sprawie uchwalenia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną
i paliwa gazowe dla Gminy Raczki”.
Pracownik UG Piotr Gajda – Szanowni Państwo, obowiązek przyjęcia „Założeń do planu zaopatrzenia
w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Raczki” wynika z art. 19 ust. 8 ustawy z dnia
10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. Posiadanie gminnego planu zaopatrzenia w ciepło, energię
elektryczną i paliwa gazowe w Polsce jest obowiązkiem wynikającym w szczególności z:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, zgodnie, z którą do zadań własnych gminy
należą sprawy związane z zaopatrzeniem w energię elektryczną, cieplną oraz gaz;
2) ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, zgodnie, z którą gminy są odpowiedzialne za
sprawy lokalne, do których należą planowanie i organizacja zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną
i paliwa gazowe na obszarze gminy, jak również gmina realizuje zadania zgodnie z założeniami polityki
energetycznej państwa oraz z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Projekt założeń został opracowany na podstawie ankiet, które były zbierane w roku poprzednim i również
posłużyły do opracowania planu gospodarki niskoemisyjnej. Też od przedsiębiorstw, które zajmują się
dostarczaniem ciepła, energii elektrycznej i paliw otrzymaliśmy niezbędne informacje do tych opracowań.
Dowiedzieliśmy się też przy okazji, że nie jest planowana budowa sieci gazowej na terenie gminy Raczki,
poza tym kanałem przesyłowym przez firmę GAZ-SYSTEM.
Projekt założeń był opiniowany przez Samorząd Województwa Podlaskiego i uzyskał pozytywną opinię
w zakresie koordynacji współpracy z innymi gminami oraz zgodności z polityką energetyczną państwa, jak
również w myśl art. 19 ustawy – Prawo energetyczne został wyłożony na okres 21 dni do publicznego
wglądu, z informacją o możliwości składania w ww. terminie - wniosków, zastrzeżeń i uwag, przez osoby
i jednostki organizacyjne zainteresowane zaopatrzeniem w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla
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Gminy Raczki. O powyższym poinformowano poprzez wywieszenie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń
w siedzibie tut. Urzędu, na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz w poszczególnych sołectwach.
W związku z tym, że opracowany „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną
i paliwa gazowe dla Gminy Raczki” spełnia obowiązujące przepisy prawa (uzyskał wymagane opinie), a w
czasie jego wyłożenia do publicznego wglądu, nie wpłynął żaden wniosek od osób i jednostek
zainteresowanych, nie zanotowano też żadnych zastrzeżeń i uwag - zgodnie z art. 19 ust. 8 ustawy z dnia
10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne przedkłada się go Radzie Gminy Raczki, jako dokument,
stanowiący podstawę do uchwalenia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa
gazowe dla Gminy Raczki”.
Radny Wojciech Żukowski – Chciałbym zapytać ile kosztowało te opracowanie?
Pracownik UG Piotr Gajda – Dwa opracowania, tj. założenia i plan gospodarki niskoemisyjnej kosztowały,
ok. 23.370 zł.
Radny Wojciech Żukowski – Czy to obowiązywać będzie przyszłe inwestycje? Czy osoba planująca
inwestycje musi dostosować się do tego dokumentu?
Pracownik UG Piotr Gajda – Założenia uchwala się, na co najmniej 15 lat i aktualizuje go, co najmniej raz
na 3 lata zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne. Projekt założeń zawiera ogólne założenia
prowadzące do zmniejszenia energochłonności, tj. prace termomodernizacyjne, modernizacja oświetlenia,
taboru samochodowego, itp. Dokument ten wskazuje, a nie narzuca żadnych norm.
Radny Wojciech Żukowski – Analizując ten projekt założeń nie znalazłem nic o piekarni w Raczkach? Czy
GS nie chciał udostępnić danych? Zdziwiło mnie to też, że kotłownia Spółdzielni mieszkaniowej przez lata
nie będzie modernizowana.
Pracownik UG Piotr Gajda – Jak Pan zauważył nie wszyscy mieszkańcy, przedsiębiorcy udzielili
informacji. Udział w tym opracowaniu nie jest obowiązkiem i w ramach aktualizacji tych założeń możemy
uzupełnić te dane.
Wójt Gminy Raczki Andrzej Szymulewski – Proszę Państwa, akurat tak przypada, że te plany robimy
w celu ułatwienia pozyskania środków z zewnątrz na wsparcie realizacji inwestycji mieszkańcom z terenu
gminy, czy też realizowanych przez samą Gminę, np. budowy farmy fotowoltaicznej, itp. zamierzeń.
Posiadanie takich dokumentów przez Gminę podnosi punktację rankingową wniosków, jakie mogą być
składane w przyszłości.
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig – Wcale nie prawdą jest, że w przyszłości nieplanowana jest
modernizacja kotłowni. Spółdzielnia Mieszkaniowa też udostępniła dane na potrzeby opracowania tych
dokumentów. W przyszłości planowany jest gazociąg i planowane jest, że Gmina Raczki zostanie objęta
gazyfikacją. W związku z powyższym to ma być do ok. 2020 roku, ale czy nasza Gmina zakwalifikuje się
do tego, to czas pokaże. Spółdzielnia Mieszkaniowa będzie aplikować o gazyfikację osiedla.
Wójt Gminy Raczki Andrzej Szymulewski – Proszę Państwa, miesiąc, półtora miesiąca temu byłem na
spotkaniu u Wojewody i wraz z innymi samorządami z naszego terenu podpisałem list intencyjny
o gazyfikacji naszej gminy. Wprawdzie list intencyjny nie jest zobowiązujący, ale podjąłem taką decyzję,
ponieważ realizacja takiej inwestycji przyniesie korzyść mieszkańcom naszej gminy, a w szczególności
mieszkańcom miejscowości Raczki. Rozprowadzenie rur i doprowadzenie ich do posesji będzie dokonane
na koszt Polskiej Spółki Gazownictwa w Warszawie. Przewidywany zwrot tych kosztów dokona się
w przeciągu 25 lat. Rozesłane zostały przez nas ankiety do największych zakładów na terenie naszej gminy
i jeżeli z tych ankiet wyniknie to, że w tej spółce gazowej, doliczając się mieszkańców, zwrócą się te
nakłady w przeciągu 25 lat, to będziemy dążyć do tego, aby Raczki, Dowspuda w szczególności tam gdzie
są osiedla mieszkaniowe były zgazyfikowane. Pytałem, jaki jest szacunkowy roczny koszt utrzymania
domu, ok. 120 – 160 m i otrzymałem odpowiedź, że z ciepłą wodą, ogrzaniem i użytkowaniem kuchni
kosztuje w granicach 3.400 – 3.800 zł rocznie. Jest to dużo niższy koszt, jak grzanie olejem opałowym, czy
paliwami stałymi. Koszt podłączenia posesji zależy od rozprowadzenia rur i oscyluje w granicach 10-12
tys. zł wraz z piecem CO.
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Przewodniczący Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej i Budżetu Piotr Słowikowski – Komisja Oświaty,
Pomocy Społecznej i Budżetu projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie.
Przewodniczący Komisji Infrastruktury Wiejskiej, Ochrony Środowiska Rolnictwa i Turystyki Jarosław
Szyłak – Opinia naszej Komisji jest pozytywna.
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig – Poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W głosowaniu wzięło udział 15 radnych.
Wynik głosowania:
- „za” – 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 XVI/138/16.
Pkt 13. Uchwała w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Raczki”.
Pracownik UG Piotr Gajda – Plan gospodarki niskoemisyjnej jest powiązany z wcześniej omawianym
projektem założeń. Głównym celem opracowania jest wskazanie kierunków i sposobu aktualizacji
prowadzącej do zrównoważonego niskoemisyjnego rozwoju gminy Raczki. Celem strategicznym planu jest
to redukcja zużycia energii końcowej w stosunku do roku bazowego, tj. 1999 r., redukcji emisji CO2 oraz
zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej z odnawialnych źródeł ciepła.
Wyznaczone zostały cele szczegółowe i założono 9 takich celów: budowanie przewodniej roli Urzędu
Gminy w promocji i rozwoju gospodarki niskoemisyjnej na terenie gminy, zwiększanie świadomości
ekologicznej mieszkańców gminy oraz ich wpływu na lokalną gospodarkę energetyczną oraz jakość
powietrza, zmniejszenie zużycia cieplnej energii końcowej i elektrycznej energii końcowej w budynkach
(nie tylko chodzi o budynki użyteczności publicznej), zmniejszenie zużycia energii końcowej
w transporcie, zwiększenie wykorzystania energii cieplnej pochodzącej z odnawialnych źródeł energii w
budynkach mieszkalnych, zwiększenie wykorzystania energii elektrycznej pochodzącej z odnawialnych
źródeł energii w budynkach, zwiększenie wykorzystania energii elektrycznej pochodzącej z odnawialnych
źródeł energii w celach komercyjnych, redukcji emisji CO2.
Do realizacji tych właśnie celów wchodzi termomodernizacja budynków. Jeśli chodzi o sektor transportu,
to możliwe będzie pozyskanie środków z NFOŚiGW na, np. modernizację dróg, co pozwoliłoby na
zmniejszenie zużycia gazów odnawialnych i redukcji CO2. Przedsięwzięcia, które pozwolą na zmniejszenie
zużycia energii odnawialnych, to m.in.: montaż kolektorów słonecznych na budynkach, czy pomp ciepła,
powstanie farm fotowoltaicznych.
Plan
zakłada
„Gminny
program
termomodernizacji
budynków”,
„Gminny
program
energooszczędnościowy oświetlania w budynkach”, „Gminny program produkcji energii elektrycznej”.
Plan ten zawiera potencjalne źródła finansowania, tj. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego, Programu „RYŚ” NFOŚiGW, itp.
Radny Wojciech Żukowski – Na 72 stronie planu jest szczegółowy wykaz prac z zakresu drogownictwa
i bardzo dobrze, gdyby on był zrealizowany, bo dość dużo dróg bitumicznych by powstało w naszej
gminie.
Pracownik UG Piotr Gajda – Jeżeli znajdą się środki, to jak najbardziej będą te zamierzenia realizowane.
Plan gospodarki niskoemisyjnej niewątpliwie pomoże w uzyskaniu punktacji dodatkowej przy aplikowaniu
o środki z funduszy pomocowych. Jest to dokument strategiczny, który został przedstawiony dla
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku, który wyraził zgodę na odstąpienie od
przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Został on też wyłożony do wglądu,
podobnie jak w/w projekt założeń.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej i Budżetu Piotr Słowikowski – Komisja Oświaty,
Pomocy Społecznej i Budżetu projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie
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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 – Zapoznał z treścią projektu uchwały i poddał pod głosowanie
wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Raczki w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
Raczki.
W głosowaniu wzięło udział 15 radnych.
Wynik głosowania:
- „za” – 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 8. – Uchwała Nr XVI/139/16.
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:
a) zwiększenia dochodów własnych o kwotę - 4.224 zł dotyczących opłaty eksploatacyjnej i za zezwolenia
na sprzedaż napojów alkoholowych oraz dochodów budżetu gminy z tytułu spłat funduszu
alimentacyjnego,
b) zmniejszenia dochodów z dotacji celowej z Gminy Bakałarzewo - 20.000 zł.
2) w planie wydatków budżetu gminy w następującym zakresie:
a) zmniejsza się wydatki o kwotę - 57.317 zł,
b) zwiększa się wydatki własne o kwotę - 41.541 zł m.in. na wydatki bieżące dotyczące oświaty
i wychowania, ochrony zdrowia i zatrudnienia pracownika gospodarczego.
3) urealniono plan wydatków na zadania inwestycyjne planowane do realizacji w roku bieżącym.
4) urealniono plan dotacji udzielanych w 2016 r. z budżetu gminy.
Dochody budżetu gminy wynoszą - 21.551.043,98 zł, w tym:
a) dochody bieżące - 20.156.878,98 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 wynoszą - 22.034.263,98 zł, w tym:
1) wydatki bieżące - 19.476.478,98 zł, z tego:
a) wydatki jednostek budżetowych - 12.383.024,12 zł, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 8.005.128,84 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 4.377.895,28 zł,
b) dotacje na zadania bieżące - 1.131.345,86 zł,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 5.832.109 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 - 130.000 zł,
2) wydatki majątkowe - 2.557.785 zł, z tego:
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 2.557.785 zł, w tym:
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 0 zł.
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.
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W głosowaniu wzięło udział 15 radnych.
Wynik głosowania:
- „za” – 14
- „przeciw” – - „wstrzymującymi” – 1
Stwierdzam, że w głosowaniu wzięło udział 15 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, od
głosu wstrzymał się 1 radny.
W związku z tym stwierdzam, że uchwała została przyjęta 14 głosami „za”.
Załącznik Nr 9. – Uchwała Nr XVI/140/16.
Pkt 15. Przedstawienie założeń do projektu budżetu i kierunków polityki społeczno-gospodarczej na
2017 rok.
Wójt Gminy Raczki Andrzej Szymulewski – Proszę Państwa w przyszłym roku planujemy następujące
zadania, które chciałbym zrealizować, tj.:
1. Poprawić wydajność oczyszczalni ścieków poprzez budowę osadnika wtórnego i pompowni osadów
tejże oczyszczalni. Według kosztorysu wartość zadania ma wynieść 1.371.667 zł i na ten cel chcemy
pozyskać środki z zewnątrz w kwocie 832.650 zł. Będziemy aplikować o środki z Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
2. Budowę studni głębinowej wraz z obudową i podziemną instalacją zewnętrzną wodociągową
i elektryczną, o wartości kosztorysowej 239.200 zł. Też na ten cel będziemy aplikować o środki
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Jeżeli ich nie otrzymamy, to inwestycja
zostanie zrealizowana w oparciu o własne środki. Problem poboru wody niejednokrotnie był poruszany
tutaj na sesjach i uważam, że musimy zadbać o bezpieczeństwo dostarczania wody naszym mieszkańcom.
3. Przebudować ulicę Nowe Osiedle, a w szczególności chodzi o odcinek przy Ośrodku Zdrowia oraz ulicę
Plac Kościuszki wraz z budową i przebudową sieci gminnych o wartości zadania 1.277.729 zł, w tym
920.610 zł ma być pozyskanych z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na
lata 2016-2019 i ze środków wynikających z porozumienia z Gminą Bakałarzewo. O przyznaniu środków z
tego programu będziemy wiedzieli w dniu 31 października br.
4. Dofinansować zadanie związane z powiatową infrastrukturą drogową – Przebudowa drogi powiatowej
nr 1190B Raczki - Moczydły – Jankielówka - granica województwa. Gmina Raczki zadeklarowała
wsparcie finansowe w realizacji w wysokości 223 tys. zł. i jeżeli Powiat otrzyma dotację w/w zadanie, to
zostanie ono zrealizowane, a chodzi o ulicę Południową w kierunku do wjazdu na obwodnicę.
5. Remont budynku po byłej SP w Jaśkach, z przeznaczeniem niektórych pomieszczeń na mieszkania
socjalne w kwocie 100.000 zł. Na dzień dzisiejszy gmina Raczki nie posiada żadnych takich lokali
zastępczych, również w tym budynku część pomieszczeń będzie przeznaczona na świetlicę wiejską wsi
Jaśki.
6. Gmina Raczki dofinansuje remont poboczy dróg powiatowych na terenie gminy w kwocie 100.000 zł.
Planowane jest wykonanie tych poboczy łącznie z Powiatem na drogach: Raczki – Wierciochy - Bolesty,
Żubrynek – Lipowo – Podwysokie, część Józefowa. Pan radny wnioskował o utwardzenie poboczy
odcinka drogi Małe Raczki – Wierciochy, ale wiem, że Powiat nie sfinansuje tego ze względu na brak
środków.
Radny Wojciech Żukowski – W punkcie 6 założeń wskazane jest zadanie p.n.: Parking przy ul. Kościelnej
w Raczkach, jaka jest to lokalizacja? 70 tys. zł ma kosztować to zadanie.
Wójt Gminy Raczki Andrzej Szymulewski – Ma to być na ul. Kościelnej 24 – 25, jest to teren należący do
Gminy i Spółdzielnia oraz Wspólnoty nie są w stanie tego wyremontować. W dalszej kolejności planujemy
wyremontować nasz parking przy cmentarzu, a za rok zostałby jeszcze jeden parking przy bloku 21 – 22.
Cały ten obiekt byłby wtedy już kompleksowo zagospodarowany i poprawiłoby estetykę, funkcjonowanie
na potrzeby mieszkańców gminy. Na ten cel będziemy wykorzystywać kostkę z rozebranych chodników
w centrum Raczek. Z części tej kostki został wykonany chodnik na ul. Zielonej.
Radny Wojciech Żukowski – Z reguły dobrze, że robi się to wszystko dla potrzeby mieszkańców, tylko
zastanawiam się, czy wszystko dla tych mieszkańców trzeba, a co od tych mieszkańców. Czy Spółdzielnia
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nie może również pozyskać środków z zewnątrz, wtedy Gmina wsparłaby finansowo realizacje zadań? My,
mogliśmy stworzyć stowarzyszenie, a Spółdzielnia wychodzi z założenia, że im się należy. Później dostaję
zapytania, dlaczego tam się robi, a niektóre drogi, które po 50-60 lat nie są praktycznie naprawiane. Droga
Ludwinowo – Bolesty nad jeziorem.
Radny Antoni Sutuła – Nie zgadzam się z Pana wypowiedzią, na obszarze Spółdzielni i Wspólnot, są
tereny należące do Gminy i to na tych terenach zabiegamy o wykonanie modernizacji parkingu, itp. prac,
które nie były wykonywane ponad 30 lat.
Radny Wojciech Żukowski – Nie mówię, że trzeba wykonać, ale też powinna być jakaś inicjatywa od
mieszkańców osiedla.
Wójt Gminy Raczki Andrzej Szymulewski – Przedstawiłem taki plan i chciałbym za zgodą Radnych
w przyszłym roku go wykonać. Priorytetem jest wykonanie modernizacji oczyszczalni i studni głębinowej,
która ma służyć wszystkim mieszkańcom. W tym roku była robiona termomodernizacja sali gimnastycznej,
która nie służy tylko mieszkańcom Raczek, ale też dla wszystkich mieszkańców, a szczególnie uczniom
szkół. Przychyliłem się do prośby mieszkańców Spółdzielni, ponieważ mamy na stanie tę kostkę i tylko
kosztować nas będzie dokumentacja i robocizna. W przyszłym 2018 r. na miejscowość Raczki planujemy
wydać 200 tys. zł, a reszta środków inwestycyjnych ok. 1 mln zł pójdzie na drogi gminne w naszej gminie.
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig – Ten parking będzie zrobiony przy cmentarzu, to będzie
służył dla wszystkich mieszkańców Gminy Raczki, a także osobom spoza gminy, których bliscy
pochowani są na tym cmentarzu. Druga sprawa, pozostałe planowane prace na parkingu pod blokami
Wspólnoty wymagają uporządkowania terenu, powiększenia parkingu, ponieważ w obecnej chwili nie
można tam swobodnie zaparkować, czy przejechać samochodem, z którego korzystają nie tylko
mieszkańcy bloków, ale też niejednokrotnie osoby przyjezdne. Pan też niejednokrotnie jeździ do syna,
który tam mieszka.
Radny Wojciech Żukowski – Choć tam syn mój mieszka, to nie znaczy, że ma być uprzywilejowany,
a jeżeli nie mogę się miedzy blokami zatrzymać. To zawsze nasuwa mi się takie stare powiedzenie: „Jaki
pan, to taki kram”.
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig – Jak do Pana Radnego inwestycja jest robiona i takich
dyskusji na mieszkańców Małych Raczek nie było. Nikt tutaj z Radnych nie negował wykonania tego
zadania, więc proszę Pana Radnego, żeby Pan zastanowił się nad swoim postępowaniem.
Radny Antoni Sutuła – Stwierdzić muszę, że to nie jest wywyższanie nas mieszkańców osiedla, bo my
jesteśmy tacy sami ludzie, jak pozostali mieszkańcy gminy. Podatki też płacę, nie mniejsze, niż Pan kolega
Radny, jestem mieszkańcem tych Raczek, a że właśnie mieszkam na tym osiedlu, to tylko taki jest mój
wybór życiowy. Uważam, że na równi należy mi się to, co pozostałym mieszkańcom naszej gminy.
Dlaczego Pan, ludzi z osiedla poniża?
Radny Wojciech Żukowski – Nie poniżam, proszę się zorganizować, wziąć jakiś projekt i go zrobić.
Radny Antoni Sutuła – Osobiście angażuję się w wykonywaniu prac dotyczących naszej Wspólnoty oraz
całego osiedla mieszkaniowego. Wspólnotę zobowiązałem i najpierw sama wykonała parking z własnych
pieniędzy, ale my też płacimy podatki i chcemy, aby został on zmodernizowany.
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig – Proszę Państwa kończymy tę dyskusję, bo ona niczego nie
wniesie, z której wynikło, że jeżeli robić jakąś drogę lub Iną inwestycję na wsi, to każde sołectwo powinno
zawiązać stowarzyszenie i każdy musiałby projekt wykonać, i ją wykonać.
Radny Leszek Staniszewski – Odnośnie założeń do projektu budżetu na rok 2017. Chcę przypomnieć, że
szkoła w Żubrynku została sprzedana i jakoś nie widzę realizacji drogi Krukówek – Żubrynek? Trzeba ten
Powiat zmobilizować i dofinansować realizację tej drogi. Ta szkoła powstała w czynie społecznym, a i
wszelkie prace były w ten sposób przy niej wykonywane. Teraz Gmina sprzedała i te pieniądze należałoby
przeznaczyć na potrzeby mieszkańców Krukówka i Żubrynka.
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig – Panie Radny o realizację drogi, którą się Pan się ubiega jest
drogą powiatową i jeśli nie ma projektu z Powiatu, to my nie możemy na czyimś gruncie, jako Gmina
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dofinansować lub czy coś robić. Jeśli Powiat będzie wykonywał tę drogę, to na pewno tutaj koledzy radni
wyrażą zgodę na dofinansowanie jej realizacji. Uważam, że takie zapytania o realizację tej drogi należy
kierować bezpośrednio do władz Powiatu.
Sołtys Danuta Kopiczko – Chodzi mi o te wypadki, na tej obwodnicy. Uważam, że w tej sprawie gdzieś
trzeba napisać pismo, aby ją poszerzyli. Niedługo Gmina Raczki będzie słynąć z wypadków na tej drodze.
Tam nie ma tygodnia, aby nie było wypadków.
Ta inwestycja, która jest robiona na drodze do Olecka, rondo. Tam gwarantuje, na pewno też będą. Ciężko
osobówką jest się zmieścić, a co będzie dalej. Mówili, że te pierwsze rondo jest wąskie, ale te nowe jest
jeszcze gorzej zrobione.
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig – Ta inwestycja jest wykonywana przez GDDKiA.
Radny Grzegorz Wiszowaty – Podobną sytuację mieliśmy na rondach w Suwałkach i pytałem projektanta,
dlaczego są w ten sposób wykonywane. On odpowiedział, że według założeń projektowych rondo ma za
zadanie wymusić maksymalne zwolnienie pojazdów.
Załącznik Nr 10. – Zarządzenie Nr 188/16.
Pkt 16. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
Kierownik GOPS Justyna Sadowska-Kurzyna – W kwestii programu 500+ mogę powiedzieć, że do dnia
3 października 2016 r. do ośrodka wpłynęło 467 wniosków o ustalenie prawa do świadczenia
wychowawczego. Wydano 454 decyzje przyznających świadczenie wychowawcze. Pozostałe 13 wniosków
są w trakcie rozpatrywania. Wg. szacunków ministerstwa programem 500+ na terenie gminy Raczki
objętych miało być 723 dzieci. W miesiącu październiku 2016 r. pomocą objęto w sumie 434 rodziny,
którym przysługiwało świadczenie na 764 dzieci, z czego 296 rodzin stanowiły rodziny z ustalonym
prawem do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko.
Do dnia 3 października 2016 r. wypłacono 5.420 świadczeń na łączną kwotę 2.703.755 zł.
Radny Wojciech Żukowski – Czy obowiązkowo składa się wnioski do tego programu, czy to jest
dobrowolne?
Kierownik GOPS Justyna Sadowska-Kurzyna – Jest ono dobrowolne, na wniosek uprawnionej osoby.
Sołtys Danuta Kopiczko – Jakie jest kryterium dochodowe, aby się ubiegać o pomoc?
Kierownik GOPS Justyna Sadowska-Kurzyna – Kryterium dochodowe w przypadku ubiegania się o pomoc
społeczną to 515 zł na osobę w rodzinie i 634 zł w przypadku osoby samotnej. Jeżeli chodzi o świadczenie
wychowawcze, to określona jest inna kwota.
Radny Witold Wysocki – Czy zmniejszyły się wydatki na pomoc społeczną, bo z tego, co wiem to
w MOPS w Suwałkach o ok. 20 % spadła ilość złożonych wniosków?
Kierownik GOPS Justyna Sadowska-Kurzyna – Wypłata świadczeń wychowawczych nie spowodowała
bardzo znaczącego spadku osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Dla porównania
w okresie trzech miesięcy 2015 r., tj. czerwiec, lipiec oraz sierpień z pomocy tut. ośrodka skorzystało 85
rodzin, tj. 120 osób w rodzinie, na łączną kwotę około 27.000 zł. Natomiast w okresie trzech miesięcy roku
bieżącego było to 60 rodzin, tj. 97 osób na łączną kwotę około 26.000 zł. Jak widać pomimo spadku osób
korzystających, kwota świadczeń pozostała na podobnym poziomie.
Sekretarz Gminy Andrzej Czuper – Przypominam, że opłata za śmieci naliczana jest na podstawie
deklaracji za każdą osobę zamieszkałą na terenie gminy Raczki, a nie za zameldowaną.
Pracownik UG Antoni Karaś – Odnośnie zniszczonych wjazdów drogi Wronowo – Ziółkowo w kierunku
szkoły. Były kilkakrotne interwencje z naszej strony, nie tylko w sprawie dokonanych zniszczeń, ale też
i zanieczyszczania drogi. Niestety rolnicy mają ciężki sprzęt rolniczy i dochodzi niejednokrotnie do
pewnych zniszczeń nawierzchni dróg. Postaramy się te zniszczenia w najbliższym czasie usunąć.
Wójt Gminy Raczki Andrzej Szymulewski – Pojawiła się w mediach informacja, że ma być zapewniona
dzieciom łatwiejszy dostęp do stomatologów poprzez powstanie w szkołach gabinetów dentystycznych.
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Jest to program państwowy i jeżeli on wejdzie w życie, o czym zostaniemy poinformowani stosownym
pismem, i jeżeli zgłosi się do mnie lekarz dentysta z kontraktem NFZ, to jak najbardziej pomożemy
utrzymać taki gabinet.
Skarbnik Gminy Agnieszka Grzędzińska – Jeśli chodzi o zwrot wydatku funduszu sołeckiego poniesionego
w 2015 r. otrzymaliśmy 30 % zwrotu tych właśnie środków w kwocie 88.956,04 zł.
Odnośnie podatku VAT, poprzedni rok był rokiem specyficznym, bo realizowaliśmy zadanie dotyczące
montażu kolektorów słonecznych, gdzie od tego zadania odprowadzaliśmy podatek stanowiący wkład
mieszkańców i mieliśmy możliwość uzyskania zwrotu z Urzędu Skarbowego z tytułu realizacji tego
zadania i od poniesionych wydatków, odprowadziliśmy VAT do Urzędu Skarbowego w kwocie 96.910 zł,
a otrzymaliśmy zwrot 430.787 zł. Jeśli chodzi o naszą bieżącą działalność roczną to jest w granicach 16
tys. zł. VAT odprowadzanego do Urzędu Skarbowego.
Kierownik BOS Mariusz Zalewski – Program „Owoce i warzywa w szkołach” wdrożony jest w Szkole
Podstawowej i od dwóch lat uczestniczy w tym programie.
Odnośnie piłki halowej. Tak się składa, że 12 lat temu byłem pomysłodawcą tego turnieju i przez ten okres
był realizowany. Ze względu na fakt, że zainteresowanie tym turniejem znacznie spadło, uznaliśmy, że ten
turniej zastąpimy w tym roku dwoma innymi, tj. jeden skierowany jest do zawodników tylko
niezrzeszonych, a drugi turniej, w którym udział mogą wziąć również zawodnicy zrzeszeni. Dzięki temu
będzie mniejsze obłożenie sali i dodatkowe grupy będą mogli z niej skorzystać w środy. Turnieje odbywać
się będą w weekendy.
Sekretarz Gminy Andrzej Czuper – Proszę Państwa, 13 stycznia 2016 r. do Sejmu wpłynął projekt poselski
ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 16 marca 2016 r. skierowano go
do pierwszego czytania w komisjach: do Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa
oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. 31 marca 2016 r. odbyło się pierwsze
czytanie w komisjach. Taki jest stan legislacji na dzień dzisiejszy w/w projekt ustawy i jeżeli zostanie on
uchwalony to zawsze obowiązuje vacatio legis, tj. wyznaczony czas na dostosowanie się do
wprowadzanych zmian i poinformowanie o nich mieszkańców. Szczegółowy projekt zmian ustawy
przekazuję na ręce Pana Radnego Żukowskiego.
Wójt Gminy Raczki Andrzej Szymulewski – W miesiącu grudniu 2015 r. składaliśmy wniosek
o przedszkole. Chodziło o logopedię, zajęcia plastyczne, fizjoterapełtykę, itp. Wniosek, moim zdaniem był
dobrze przygotowany, ale była taka sytuacja, że nie zgadało się jedno słowo na gdzieś 60 – 70 stron
wniosku, tj. fizjoterapełtyka, bo trzeba było te słowo zastąpić innym stwierdzeniem. Wniosek otrzymał
przez dwóch oceniających osób na 61 punktów i 86 punktów. Odrzucono ten wniosek przez jedno to
słowo. Wniosek poprawiliśmy i ponownie został on złożony.
Odnośnie równiarki na odcinku drogi między Żubrynkiem a Chodźkami to skierujemy się w tej sprawie
z pismem do zarządcy drogi, tj. do Zarządu Dróg Powiatowych.
Proszę Państwa z tego, co słyszałem to Pan Minister Rolnictwa Krzysztof Jurgiel w porozumieniu
z Ministrem Środowiska podjęli działania i zwiększyli limit do odstrzelenia dzików na danym obszarze.
Też podejmują działania związane z kołami łowieckimi. W kwestii, czy Koła łowieckie dokonują
zadeklarowanych odstrzałów nie mogę na to pytanie odpowiedzieć, ponieważ jest to poza moimi
kompetencjami.
Pracownik UG Mariusz Zalewski – Klub Polonia w stosunku do roku ubiegłego ma lepsze wyniki, bo
uzyskali dwa zwycięstwa, dwa remisy i dwie porażki. Utrzymują średni poziom, ale przypominam, że jest
to najmłodszy zespół w rozgrywkach. W drużynie gra pięciu zawodników szesnastoletnich. Jeżeli chodzi
o grę, to reprezentują wysoki poziom, a jeżeli chodzi o wyniki, to one nie przychodzą tak od razu.
Radny Leszek Staniszewski – W sąsiedniej Gminie Filipów drużyna, zajmuje I lub II miejsce i oni mają
budżet w granicach 40 tys. zł, a Klub Polonia ile ma?
Pracownik UG Mariusz Zalewski – Klub Polonia ma 90 tys. zł, z tym, że Klub Rospuda Filipów ma jeden
zespół seniorów, a Polonia Raczki ma cztery zespoły młodzieżowe i drużyna seniorska. Same utrzymanie
drużyn młodzieżowych to koszt kilkutysięczny.
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Radny Leszek Staniszewski – Czy Gmina Raczki pomaga drużynom niezrzeszonym? W jaki sposób
pomaga?
Pracownik UG Mariusz Zalewski – Swego czasu faktycznie zespołom typowo gminnym były zakupywane
stroje, były finansowane różne inne rzeczy. Natomiast w tej chwili te drużyny LZS, a właściwie jedna
drużyna LZS Krukówek, w której gra też większość zawodników z Suwałk, nigdy nie zwracała się o to,
aby cokolwiek pomóc, czy sfinansować. Można powiedzieć tak, jeżeli ktoś chce zajmować się piłką nożną
i mamy szerzyć kulturę fizyczną, może przyjść do Polonii i w niej grać.
Radny Leszek Staniszewski – A co ci juniorzy osiągają?
Pracownik UG Mariusz Zalewski – Uważam, że dużym sukcesem jest to, że zamiast siedzieć w domu
przed komputerem, czy telewizorem, to przychodzą grać w piłkę, rozwijają swoje umiejętności.
Salę obrad o godz. 1158 opuścił Radny Jan Olszewski.
Radny Wojciech Żukowski – Myślałem w ogóle, aby gmina nasza przejęła od Powiatu drogę Krukówek –
Małe Raczki, ale jeżeli tak inwestycje się robi, jak się robi na gminnych drogach, to myślę, że może Powiat
jej nie zrobi i my pewnie nie zrobilibyśmy, bo przecież Gmina mogłaby przejąć tę drogę od Powiatu i jakoś
tym mieszkańcom pomóc. Czasem jeżdżę drogą Małe Raczki – Żubrynek, nieraz szczególnie po deszczu,
to uważam, że niektóre osoby odpowiedzialne za tą drogę powinne wziąć dobry samochód i po niej
przejechać.
Wójt Gminy Raczki Andrzej Szymulewski – Pewnie Pan masz rację, tylko jakby miał Pan pomysł, jak
zwiększyć przychody Gminy? Jeżeli Pan mi odpowie na to pytanie, to ja wszystkie drogi powiatowe
przejmuję, które są na terenie Gminy Raczki. Może za dwa lata zamienimy się stanowiskami i wtedy
prawdopodobnie zadam Panu takie samo pytanie, jak Pan dzisiaj. Jeżeli Pan uważa, że znajdzie lepiej
pieniądze, to proszę bardzo.
Radny Wojciech Żukowski – W tych założeniach, też widziałem, żeśmy rozmawiali w tamtym roku, w tym
roku problem wraca. W tej chwili nie wiem, w którym miesiącu mijała gwarancja na oczyszczalnię
ścieków. Podejrzewam, że można było wziąć tego wykonawcę, aby konkretnie to poprawił, a jak nie
założyć jemu sprawę sądową, jeżeli jest to źle zrobione. W założeniach patrzyłem, że 800 tys. zł będziemy
musieli w to znów włożyć. Uważam, że należałoby wziąć tego wykonawcę i niech naprawi, zamiast znów
ponosić koszty.
Wójt Gminy Raczki Andrzej Szymulewski – Oczyszczalnia jest wykonana w sposób należyty, jednakże jej
technologia oczyszczania jest zbyt nowoczesna na nasze potrzeby i aby zminimalizować koszt wymiany
filtrów, ok. 600 tys. zł, które Gmina musiałaby ponosić, co dwa lata, musimy dokonać jej przebudowy
poprzez przywrócenie dotychczasowego wstępnego oczyszczania ścieku.
Pkt 17. Odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski sołtysów.
Wójt Gminy Raczki Andrzej Szymulewski – Odnośnie kwestii ustawienia włączania i wyłączania
oświetlenia, to zapraszam po sesji do Urzędu Gminy i ustalimy czas dogodny dla mieszkańców wsi. Jutro
mają przyjechać i przeprowadzić przegląd oświetlenia, to zgłosimy te trzy lampy do naprawy.
Odnośnie Ośrodka Zdrowia. Jest on czynny codziennie od poniedziałku do piątku do godziny 18 00.
Uważam, że nie ma potrzeby, aby otwarty był w soboty.
Radna Ewa Ostapowicz – Dla Sołtysa chodzi, aby punkt szczepień był otwarty też w soboty przez ok. 2
godziny, ponieważ niektórzy pacjenci mają zgodnie z zaleceniami otrzymać zastrzyk, również w sobotę.
Wójt Gminy Raczki Andrzej Szymulewski – W tej kwestii porozmawiam z Panem Kotarskim, który
prowadzi Ośrodek Zdrowia w Raczkach i to on jest decyzyjny w tej sprawie.
Radny Leszek Staniszewski – Czy można coś takiego zrobić, tj. strefę ekonomiczną spod Suwałk zrobić
w Raczkach, tzw. podstrefę? Mieszkaniec jeden z gminy będzie w Suwalskiej Strefie budował swój zakład.
Może trzeba byłoby pomyśleć, aby pozyskać inwestorów u nas w gminie poprzez utworzenie w Raczkach
takiej podstrefy?
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Wójt Gminy Raczki Andrzej Szymulewski – Na pewno pomysł jest dobry. Mogłaby być ona
zlokalizowana w okolicach łącznika w kierunku lasu. Jednakże trzeba mieć pieniądze, aby wykupić tam
grunty, uzbroić je. Obecnie mamy kilka działek w Sidorach nad jeziorem Bolesty. Jeżeli Radni zdecydują,
to można byłoby część tych działek sprzedać i wykupić wspomniane grunty na cele inwestycyjne. Z kolei
nie wiemy, czy lokalizacja naszej gminy byłaby atrakcyjna i czy pozyskalibyśmy inwestorów?
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 XVI Sesję Rady Gminy Raczki”.
Protokołowała
Danuta Karaś
Przewodniczący Rady
Lech Ludwig
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