Protokół XV/16
z XV Sesji VII Kadencji Rady Gminy Raczki
odbytej w dniu 30 sierpnia 2016 r.
Obrady XV Sesji Rady Gminy rozpoczęły się o godz. 900 i trwały do godz. 1130.
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
Kierownik Posterunku Policji w Bakałarzewie – asp. sztab. Krzysztof Sitko
Radca Prawny – Jerzy Lewczuk
Naczelnik OSP Raczki – Jarosław Bubrowski
Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza przy OSP Raczki
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 XV Sesję Rady Gminy Raczki”.
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig przywitał zaproszonych gości, wójta, radnych, sołtysów oraz
pracowników Urzędu Gminy. W szczególności chciałbym powitać nowo wybraną Panią Sołtys wsi Bolesty
Ewę Bokuniewicz.
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.
Proponuję na wniosek Wójta wprowadzić do dzisiejszego porządku obrad po pkt 8 dwa projekty uchwał:
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Bakałarzewo z przeznaczeniem na realizację zadania
pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 101945B Sadłowina - Karasiewo odc. 2437 m” i uchwałę w sprawie
udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Suwalskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn.:
„Przebudowa drogi powiatowej nr 1190B Raczki - Moczydły - Jankielówka – granica województwa w km
0+000 - 0+690,70”.
Czy są jakieś inne propozycje zmiany porządku obrad?
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wprowadzenie proponowanych zmian do porządku obrad.
Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za przyjęciem proponowanych zmian głosowało 15 radnych.
Proponowane zmiany do porządku obrad zostały przyjęte jednogłośnie.
Po wprowadzeniu zmian, 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.
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Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami.
Uchwała w sprawie zaliczenia drogi Plac Kościuszki w Raczkach do kategorii dróg gminnych.
Uchwała w sprawie realizacji w 2017 r. zadania inwestycyjnego w Gminie Raczki.
Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Bakałarzewo z przeznaczeniem na
realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 101945B Sadłowina - Karasiewo odc. 2437 m”.
10. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Suwalskiego z przeznaczeniem na
realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1190B Raczki - Moczydły - Jankielówka –
granica województwa w km 0+000 - 0+690,70”.
11. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2016-2024.
12. Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.
13. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Raczki za pierwsze półrocze 2016 roku,
informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury
i informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym z przebiegu realizacji
przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.
14. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
15. Odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski sołtysów.
Porządek obrad został przyjęty przez radnych: 15 głosami „za”.
6.
7.
8.
9.

Pkt 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig – Informuję, że protokół z XIV 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.
Sekretarz Gminy Raczki Andrzej Czuper – Do projektu protokołu zostało wniesione jedno zastrzeżenie,
które zostało uwzględnione.
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig – Proponuję przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia,
z wniesioną poprawką. Proszę o odczytanie tej poprawki.
Sekretarz Gminy Raczki Andrzej Czuper – Na ostatniej stronie projektu protokołu zmienione zostało
nazwisko z Dzienis na Kwiatkowski oraz dodana została wypowiedź radnego Pana Leszka
Staniszewskiego, która nie była uwzględniona w projekcie protokołu z poprzedniej sesji.
Radny Wojciech Żukowski – Kto z radnych wniósł o tą poprawkę?
Wiceprzewodniczący Rady Mirosław Sewastynowicz – Z racji pełnionej funkcji na wniosek kilku radnych
i sołtysów wniosłem o naniesienie poprawki do projektu protokołu.
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig – Czy są jakieś inne propozycje zmian w protokole?
Do protokołu nie wniesiono dalszych zastrzeżeń. Protokół z poprzedniego posiedzenia został przyjęty
przez radnych: 14 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się”.
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig – Proszę Państwa, w tym momencie przejdźmy do miłej
sprawy, tj. uhonorowania osób z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, która zajęła 2 miejsce w zawodach
wojewódzkich w Tykocinie. W imieniu Rady Gminy Raczki i Wójta Gminy pragniemy pogratulować wam
osiągniecie tego wysokiego miejsca.
Wójt Gminy Raczki Andrzej Szymulewski – Panie Przewodniczący, Panowie Wiceprzewodniczący,
Szanowni Radni, Szanowni Sołtysi i goście, ta Drużyna Młodzieżowa zajęła 2 miejsce w Wojewódzkich
Zawodach Ochotniczych Straży Pożarnych. Uważam, że jest to ogromne wyróżnienie, że w naszej gminie
jest tak zdolna młodzież. Cieszę się bardzo, że jest młody narybek, który interesuje się działalnością
ochotniczej straży i pod okiem doświadczonych strażaków szkolą się i nabywają umiejętności.
W przyszłości to oni będą strzec naszego bezpieczeństwa. Proszę zauważyć, że część pieniędzy z budżetu
przeznaczamy na straż pożarną, szczególnie na wyposażenie, ale też i na szkolenia strażaków. Proszę
Państwa, GOK i Straż pożarna w naszej gminie działa na bardzo wysokim poziomie i należy to docenić.
Jest to praca społeczna i ci, chłopcy, który spotykają się, trenują pod okiem Pana Jarosława Bubrowskiego.
Należałoby w tym miejscu również podziękować mu, za poświęcony czas, że kształci tę młodzież,
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pokazuje jak wygląda straż pożarna od podszewki. Zauważyłem, będąc czasem na tych treningach, że na
początku młodzi uczą się dyscypliny, porządku, układania sprzętu strażackiego, a potem dalszych
czynności. Trenują intensywnie, w pocie czoła pod okiem Pana Jarosława, a ich trud czasem
wynagradzany jest przez niego słodyczami. Na pewno ważne są umiejętności, ale też zgranie i praca
zespołowa tych młodych osób, aby osiągnąć taki sukces. W imieniu swoim i w imieniu całej społeczności
raczkowskiej droga młodzieży serdecznie gratuluje za to osiągnięcie. Bo to osiągniecie jest bardzo duże dla
nas, bo 2 miejsce na całe województwo w zawodach Młodzieżowych Drużyn. Również gratuluję Panu
Jarosławowi Bubrowskiemu za to, że prowadzi tak sprawnie tą drużynę strażacką.
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig, Wójt Gminy Raczki Andrzej Szymulewski złożyli gratulacje
i wręczyli listy gratulacyjne Młodzieżowej Drużynie Pożarniczej oraz nagrody rzeczowe.
Naczelnik OSP Raczki Jarosław Bubrowski – Szanowni Państwo, my z tymi chłopakami spotykamy się od
dwóch lat. Od dwóch lat pracujemy na ten sukces, bo to jest niewątpliwy sukces, bo w tych zawodach
Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych prym zawsze wiodło południe województwa. Z tamtych rejonów
drużyny startowały w zawodach krajowych. Za ten sukces pogratulował Komendant Wojewódzki, który
był dowódcą jednostki ratowniczo – gaśniczej w Suwałkach. Suwałki, Augustów, Sejny, czyli tzw. SAS
osiągnęły bardzo duży sukces, bo Drużyna Młodzieżowa z Bargłowa Kościelnego, tj. dziewczęca drużyna
zajęła 1 miejsce, ale w ćwiczeniu, tzw. musztra. Dziękuję za docenienie naszej Drużyny.
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig – Proszę wszystkich o powstanie i uczczenie minutą ciszy
śmierć Sołtysa wsi Bolesty Józefa Bokuniewicza, który zmarł w dniu 22 czerwca 2016 r.
Pkt 4. Interpelacje i wnioski radnych.
Radny Wojciech Żukowski – Sprawa dróg, wprawdzie były wczoraj trochę one porównane, ale jeżeli
jeździmy po drogach gminnych żwirowych to wiadomo, jaka jest nawierzchnia. W punkcie chciałbym
zapytać, co będzie z drogą przez las z „Ogrodnik” do Wasilówki? Czy ona będzie przejezdna, czy nie, bo
dlatego, że ostatnio zaczęto rozbierać przejazdy kolejowe? Dobrze byłoby, aby mieszkańcy zostali
poinformowani, które przejazdy zostaną zlikwidowane i w jaki sposób niektórzy dojadą do swoich pól.
Na stronie internetowej ukazało się ogłoszenie: pierwsze przetarg ofertowy na modernizację kotłowni
osiedlowej na paliwo stałe, to chodzi o Spółdzielnię Mieszkaniową. Czy można takie rzeczy zamieszczać
na stronie Urzędu Gminy?
Kolejne pytanie dotyczy ul. Kościelnej, a mianowicie, bardziej wiem z doniesień prasowych, ale z tego, co
tam ludzie mówią, nie wiem czy to zamierzone zamieszanie, jakieś wazony pojawiały się na tych
chodnikach, później znikały, tabliczka prawdopodobnie miała być, nie było. Ludzie byli karani za to.
Chciałbym, aby to zostało wyjaśnione.
Ostatnio jeździłem do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Dowspudzie i uważam, że też należałoby
tam porównać drogę, bo wyboje są tam niesamowite. Zauważyłem taki napis „Zakaz przejazdu przez most
w Dowspudzie”. Dlaczego? Moim zdaniem powinno być to jakoś widoczniej ogłoszone, że jeżeli ktoś
wjedzie na tą drogę, to powinien wiedzieć, że most jest nieczynny i w jakim czasie będzie to ewentualnie
naprawione.
Zauważyłem też remont oczyszczalni ścieków w Dowspudzie. Nie wiem, czy to jest w ramach gwarancji
jeszcze, czy to jest inny zakres napraw.
Następna sprawa, to jak byliśmy na spotkaniu z Panem Kierownikiem Posterunku Policji w Bakałarzewie
w Sidorach chodziło o informację zakazu wjazdu samochodów nad jezioro. Z tego, co słyszałem to dalej
jest praktykowane, że samochodami wjeżdża się na tej działce do jeziora i czy został wykonany napis:
zakaz wjazdu?
Dotyczy oświetlenia przy boisku w szkole i obok. Z tego, co słyszałem, w zimę jest oświetlone, a jak jest
już zmrok nie jest włączane światło.
Radny Jarosław Szyłak – Na ostatniej sesji zgłaszałem potrzebę wycięcia krzaków na jednej z posesji, od
bramy wjazdowej Szkoły we Wronowie w kierunku Ziółkowa. Ostatnio omalże tam nie doszło do kolizji.
Co będzie jak tam jeszcze będzie zjeździł autobus szkolny, bo wyjazd ze szkoły jest wcale niewidoczny?
Nic do tej pory w tej sprawie nie zrobiono.
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Radny Leszek Staniszewski – Panie Wójcie, budynek szkoły w Żubrynku został sprzedany, i czy te
pieniądze pójdą na tą drogę przez Krukówek lub na dofinansowanie Powiatu, aby tę drogę wykonał?
Mam prośbę, aby Pan Wójt w jakiś sposób zmobilizował Koła łowieckie, żeby coś zrobiły? W tej chwili
pola wyglądają, jak obozy koncentracyjne, bo rolnik stara się chronić swoje uprawy przed zniszczeniami
przez zwierzynę łowną. Mimo tego dziki dalej robią szkody, a Koła łowieckie szacują szkody tylko wtedy,
gdy uprawy są ogrodzone.
Radny Jan Olszewski – Jak wygląda sprawa barszczu Sosnowskiego? Czy problem był rozwiązywany na
szerszą skalę, czy tylko były to działania bieżące?
Radny Tomasz Gaździński – Mieszkańcy Dowspudy pytają, czy planowany jest remont drogi
w Dowspudzie?
Druga sprawa, remont drogi na tzw. Podwronowie?
Pkt 5. Zapytania i wolne wnioski sołtysów.
Sołtys Ewa Więcko – Chciałam zgłosić potrzebę wycięcia zakrzaczeń na drodze we wsi ze względu na
dowożenie dzieci do szkoły.
Chciałabym zgłosić potrzebę oznakowania naszych wsi, bo często kurierzy, czy karetki pogotowia mają
trudności ze znalezieniem adresatów. Uważam, że tak nie powinno być.
Kiedy będzie ukończony remont mostu w Suchej Wsi?
Kolejna sprawa, odnośnie naszej drogi. Radni wiedzą, że odcinek drogi powiatowej jest poszerzony. Są
plany robione na odcinek drogi gminnej ze środków z funduszu sołeckiego i czy po sprzedaniu tego placu
w Raczkach jest możliwość dołożenia środków na wykonanie tej drogi?
Sołtys Marianna Bienio – Chciałabym zapytać się, bo też przez naszą wieś będzie kursował autobus
szkolny a w niektórych miejscach krzaki wystają nawet do połowy jezdni. Jest to droga powiatowa, ale czy
gmina nie może wpłynąć na Powiat, aby je usunął ze względu na dowożenie dzieci do szkół. Druga
sprawa, dotyczy zgłaszanej przeze mnie potrzeby ustawienia barierki ochronnej, czy Urząd wie, kiedy
Powiat ustawi ją?
Kolejny raz wnoszę o ustawienie wiaty przystankowej w Bakaniuku, kiedy będzie ustawiona i czy w ogóle
będzie?
Sołtys Piotr Bielecki – Odnośnie oświetlenia ulicznego, od listopada zgłaszałem, że trzy lampy się nie palą
i do tej pory nic z tym nie jest zrobione.
Kierownik Posterunku Policji w Bakałarzewie asp. sztab. Krzysztof Sitko – Szanowni Państwo, 16 sierpnia
2016 r. w Remizie OSP w Sidorach z częścią Sołtysów spotkaliśmy się i omówiliśmy sprawy dotyczące
funkcjonowania Policji na terenie gminy Raczki. W imieniu Komendanta Miejskiego Policji chciałbym
przekazać informacje, że od momentu otwarcia Posterunku Policji, tj. 1 czerwca b.r. jak wygląda
przestępczość na terenie gminy Raczki. W czerwcu 2015 r. tych przestępstw mieliśmy 6. W tym roku
poziom jest ten sam, tylko zmienił się rodzaj popełnianych przestępstw, tj. wykroczenia drogowe,
2 kradzieże i 1 zniszczenie mienia. Jeśli chodzi o lipiec b.r. nastąpił delikatny wzrost o 1 przestępstwo
drogowe.
Rozmawiałem z Panem Wójtem, który też był u Komendanta Miejskiego i zostało ustalone, że
w najbliższym okresie czasu będzie otwarty punkt przyjęć interesantów w Raczkach. Już nie trzeba będzie
ze swoimi sprawami jechać do Bakałarzewa. Ten punkt czynny będzie 2 razy w tygodniu. Współpraca
z Sołtysami układa się dobrze. Kwestię poruszoną przez Pana Sołtysa Żukowskiego odnośnie wjazdu aut
na brzeg jeziora na plaży gminnej w Sidorach, jeżeli będzie przez Gminę postawiony zakaz wjazdu, to my
będziemy go egzekwować.
Wójt Gminy Raczki Andrzej Szymulewski – W uzupełnieniu wypowiedzi Kierownika Posterunku Policji
rozmawiałem z Komendantem Miejskim Policji Jackiem Tarnowskim w sprawie punktu przyjęć, ale też
poruszona została kwestia walki z ASF, że policjanci mają obowiązek częściej patrolować na wsiach.
Kierownik Posterunku Policji w Bakałarzewie asp. sztab. Krzysztof Sitko – Mam prośbę od Komendy
Miejskiej w Suwałkach, aby każda posesja miała numerację. Prosimy Sołtysów, aby wpłynęli w tej kwestii
na mieszkańców. Często jest tak, że w zastępstwie miejscowych dzielnicowych, teren gminy obsługiwany
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będzie przez policjantów z Suwałk, którzy nie bardzo znają nasz obszar. Proszę, również Sołtysów
o przekazanie rolnikom poruszającym się kombajnami o obowiązku jazdy po drogach tymi maszynami
z odpiętym hederem.
Radny Tomasz Gaździński – Chciałbym spytać jak wygląda zabezpieczanie imprez masowych?
Kierownik Posterunku Policji w Bakałarzewie asp. sztab. Krzysztof Sitko – Każda impreza masowa
i niemasowa, tj. wszelka dokumentacja trafia do Komendy Miejskiej do Sztabu Policji. My, jesteśmy tylko
wykonawcą w celu zabezpieczenia. Impreza typu dożynki, jest to impreza nie masowa na tle religijnym.
W związku z tym będzie ona zabezpieczona przez nasz posterunek. Inny charakter imprez mają mecze
piłkarskie i proszę tutaj organizatorów tych meczy o bieżące informowanie naszego posterunku
o terminach, zmianach terminów meczy.
Sołtys Ewa Więcko – Ile policjantów pracuje na Posterunku Policji w Bakałarzewie?
Kierownik Posterunku Policji w Bakałarzewie asp. sztab. Krzysztof Sitko – Służbę tam pełni 5
policjantów, tj.: 2 dzielnicowych obsługujących teren gminy Raczki, 1 dzielnicowy obsługujący teren
gminy Bakałarzewo, 1 osoba dochodząca, i ja, jako Kierownik.
Na stronie internetowej Komendy Miejskiej znajdują się numery telefonów do każdego dzielnicowego i do
mnie. Można wszelkie sprawy zgłaszać telefonicznie.
Pkt 6. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami.
Nie wniesiono zapytań, uwag do tego punktu.
Załącznik Nr 1. – Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami.
Ogłoszono 15 minutową przerwę.
Po przerwie
Pkt 7. Uchwała w sprawie zaliczenia drogi Plac Kościuszki w Raczkach do kategorii dróg gminnych.
Wójt Gminy Raczki Andrzej Szymulewski – Proszę Państwa, na przyszły rok planujemy remont drogi,
i żeby zaplanować remont drogi, a w zasadzie mały odcinek ul. Placu Kościuszki, tj. od budynku apteki do
drogi wojewódzkiej. Ten odcinek drogi nie posiada numeru i żeby pozyskać środki na jej remont takich
dróg to wymagane jest, aby droga miała numer. Myślę, że na terenie gminy jest sporo takich dróg, które nie
mają numerów, ale sukcesywnie będziemy te braki usuwać. Stąd moja prośba o podjecie niniejszego
projektu uchwały.
Radny Grzegorz Wiszowaty – Chciałbym uściślić wypowiedź Wójta, czy chodzi o odcinek od
skrzyżowania ulicy Plac Kościuszki z drogą wojewódzką do skrzyżowania z ul Stodolną.
Wójt Gminy Raczki Andrzej Szymulewski – Nie cały, tylko część, tj. do budynku apteki.
Radny Witold Wysocki – Jeżeli zmienimy to na dany numer drogi, czy to nazwę zmieni ulicy?
Wójt Gminy Raczki Andrzej Szymulewski – Nie, tylko kategorię drogi na gminną, która do tej pory wcale
nie była określona dla tego odcinka ulicy Plac Kościuszki, a wszystko inne pozostanie bez zmian.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej i Budżetu Piotr Słowikowski – Komisja Oświaty,
Pomocy Społecznej i Budżetu zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.
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” – 5

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 2. – Uchwała Nr XV/130/16.
Pkt 8. Uchwała w sprawie realizacji w 2017 r. zadania inwestycyjnego w Gminie Raczki.
Wójt Gminy Raczki Andrzej Szymulewski – Proszę Państwa, w tym roku będziemy składać projekt do
15 września na tzw. schetynówkę. W tym roku składaliśmy 3 projekty na drogi i w rankingu wniosków
nasz Powiat został mocno skrzywdzony, jeśli chodzi o środki z PROW. Chodzi o drogi: Małe Raczki,
Rudniki – Stoki i Sidory, ale te projekty nie zostały uwzględnione w dofinansowaniu, ponieważ że nasz
Powiat ma niższe bezrobocie i w związku z tym my straciliśmy 2 punkty i inne gminy oraz dochód na
1 mieszkańca jest średni i też straciliśmy 2 punkty. Tydzień temu odbyło się spotkanie na wniosek
5 Wójtów, czyli: mój, Wójta Gminy Suwałki, Wójta Gminy Bakałarzewo, Wójta Gminy Filipów i Wójta
Gminy Przerośl wystosowany do Urzędu Marszałkowskiego, w celu wyjaśnienia, dlaczego gminy Powiatu
Suwalskiego (tylko jedna gmina) nie otrzymały wymaganych punktów i skąd takie kryteria ocen. Na to
spotkanie przyjechał: Pan Dyjuk Członek Zarządu Województwa Podlaskiego i Pani Filipowicz Dyrektor
Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wyjaśnili, że te przyjęte kryteria są kryteriami regionalnymi.
Omówiona została też kwestia dotycząca przyszłorocznego rozdania środków w ramach tego programu
i ustaliliśmy dodatkowe kryterium, aby nasz Powiat nie był pokrzywdzony, tj. dojazd do Białegostoku,
który wynosi 1,5 do 2 godzin. Za które powinniśmy otrzymać maks. 3 punkty ze względu na czas. Dałoby
to nam szansę na otrzymanie środków na wyżej wymienione zadania drogowe.
Odnośnie tego projektu uchwały to do 15 września b.r. można skorzystać z dotacji Wojewody na drogi,
tzw. schetynówki. W ramach tego programu obecnie zasady się zmieniły, tj. musi powstać droga
o szerokości 5 metrów i która spełniałaby kryteria bezpieczeństwa, i wtedy może byłaby dotacja. Niestety
drogi gminne na wsiach nie spełniają tych kryteriów, ale jeżeli chodzi o drogi w Raczkach, to one pod ten
program pasują, i żeby nie zaprzepaścić szansy na pozyskanie środków, zdecydowaliśmy się na
wyremontowanie ul. Nowe Osiedle, szczególnie przy budynku Ośrodka Zdrowia, bo tam jest problem
dotyczący małego parkingu, jak również podobny problem jest przy budynku BOS i GOPS. Planujemy
również na górze w Ośrodku Zdrowia otworzyć Punkt przyjęć interesantów przez Policję. Aby uzyskać
większą punktację, w związku z realizacją tej drogi chcielibyśmy jeszcze ująć odcinek ul. Stodolnej i ul.
Plac Kościuszki, aby zwiększyć punktacje zgodnie z kryteriami programu, tj. droga musi się łączyć z drogą
wojewódzką i dodatkowo będzie łączyła się z drogą powiatową. Dofinansowanie jest na poziomie 50 %.
Dodatkowo w trakcie realizacji tej drogi będziemy wymieniać rury azbestowe, remontować chodniki.
Radny Tomasz Gaździński – Tak, jak Pan Wójt mówił mamy do 15 września b.r. złożyć dokumenty, czy
zdążymy ze sprawami formalnymi, tj. wystąpić o pozwolenie na budowę, itp. sprawami?
Wójt Gminy Raczki Andrzej Szymulewski – Proszę Państwa, będzie zgoda na budowę, ale najważniejszy
będzie termin złożenia wniosku. Trochę terminy przygotowania dokumentacji opóźniły się właśnie ze
względu na brak numeru drogi ul Plac Kościuszki.
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”.
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Załącznik Nr 3. – Uchwała Nr XV/131/16.
Pkt 9. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Bakałarzewo z przeznaczeniem
na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 101945B Sadłowina - Karasiewo
odc. 2437 m”.
Wójt Gminy Raczki Andrzej Szymulewski – Proszę Państwa, przy aplikowaniu wniosków do
poszczególnych programów niejednokrotnie wymagane są porozumienia między jednostkami samorządu
terytorialnego. Takie porozumienie chcemy zawrzeć z Gminą Bakałarzewo na współfinansowanie
realizacji wcześniej omawianej drogi na ul. Nowe Osiedle, przez co uzyskamy dodatkowe punkty: od 1 do
5, a w zamian nasza Gmina wspomoże finansowo realizację drogi gminnej Sadłowina – Karasiewo przez
Gminę Bakałarzewo. Porozumienie opiewa, że nasz samorząd dokłada do realizacji zadania przez Gminę
Bakałarzewo 307 tys. zł, a Gmina Bakałarzewo również do naszego zadania dokłada 307 tys. zł. To
w ogólnym wyniku budżetowym wyjdziemy na 0. Jest to działanie ze względu na punktację rankingową.
Radny Leszek Staniszewski – Panie Wójcie, czy na pewno Gmina Bakałarzewo zwróci nam te pieniądze?
Wójt Gminy Raczki Andrzej Szymulewski – Proszę Państwa, wiem, że dziś pod obrady Rady Gminy
Bakałarzewo też jest przedłożony projekt uchwały intencyjnej zgodnie z postanowieniami zawartego
porozumienia. Myślę, że tak, ale ostatecznie będzie zależeć od decyzji organu stanowiącego.
Radny Witold Wysocki – A co w sytuacji, jeżeli wniosek z którejś ze stron nie przejdzie?
Wójt Gminy Raczki Andrzej Szymulewski – Gdyby tak się stało to musielibyśmy przedstawić
alternatywne zadania, do których nasz samorząd, czy Gmina Bakałarzewo wnioskował o przekazanie
wyżej wymienionej kwoty.
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 4. – Uchwała Nr XV/132/16.
Pkt 10. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Suwalskiego
z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1190B Raczki Moczydły - Jankielówka – granica województwa w km 0+000 - 0+690,70”.
Wójt Gminy Raczki Andrzej Szymulewski – Szanowni Radni, Szanowni Sołtysi, sami Państwo wiecie, że
Powiat realizując zadania na terenach poszczególnych gmin występuje do samorządów o partycypację
w kosztach. Przedmiotem projektu uchwały jest przebudowa drogi powiatowej Moczydły – Jankielówka,
szczególnie na odcinku od ul. Słonecznej w kierunku Moczydły. Wielokrotnie prosiłem Pana Starostę
o poszerzenie tego odcinka drogi i przez to o poprawę bezpieczeństwa w ruchu, ponieważ bardzo dużo
osób korzysta z dojazdu na obwodnicę. Często przychodzili do mnie ludzie ze skargą na stan drogi
i poboczy. Powiat zwrócił się z wnioskiem o dofinansowanie przebudowy tej drogi i uważam za zasadne
jej wykonanie, bo każdy, kto będzie chciał jechać obwodnicą, będzie korzystał z tego odcinka drogi.
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 – Poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W głosowaniu wzięło udział 15 radnych.
Wynik głosowania:
- „za” – 14
- „przeciw” – - „wstrzymującymi” – 1
Stwierdzam, że w głosowaniu wzięło udział 15 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, od
głosu wstrzymał się 1 radny.
W związku z tym stwierdzam, że uchwała została przyjęta 14 głosami „za”.
Załącznik Nr 5. – Uchwała Nr XV/133/16.
Wójt Gminy Raczki Andrzej Szymulewski – Rozmawiałem z Panem Starostą o planowanych przez Powiat
remontach innych dróg powiatowych z terenu naszej gminy, tj. Raczki – Małe Raczki, Wierciochy,
Bolesty, Żubrynek, Lipowo, Podwysokie, Józefowo. Padło stwierdzenie, że jeżeli Gmina będzie
partycypować w kosztach to jest szansa na wykonanie remontu. Ustaliliśmy, że w przyszłym roku
wykonamy ze Starostą remont poboczy tych dróg powiatowych, co uchroni przed dalszą degradacją
nawierzchni asfaltowych. Zrozumcie Państwo, w Powiecie jest 8 gmin i każdy z tych samorządów chce,
aby Starosta u nich wykonał remonty, czy pobudował drogi. Niewątpliwym naszym plusem, jest to, że
Starosta pochodzi i mieszka w naszej gminie, i często jest przychylny współpracować z naszą gminą.
Należy to docenić. Planujemy tych poboczy dróg powiatowych wyremontować ok. 26 km.
Pkt 11. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 20162024.
Skarbnik Gminy Agnieszka Grzędzińska – Proponuje się dokonanie zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Raczki na lata 2016 - 2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata
2016 - 2024 w następującym zakresie:
a) w prognozie 2016 r. urealniono wielkości dochodów budżetowych na kwotę - 21.073.230,97 zł
i wydatków budżetowych na kwotę - 21.556.450,97 zł, w związku z wprowadzonymi zmianami
w budżecie, w tym poszczególnych kategorii dochodów i wydatków wymaganych przepisami
rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie WPF,
b) zmieniono kwotę planowanego deficytu budżetu na rok 2016 na kwotę - 483.220 zł i ma on być pokryty
przychodami pochodzącymi z pożyczki długoterminowej. Zmniejszono planowane przychody na rok
bieżący o kwotę - 420.439 zł do łącznej kwoty - 2.266.642 zł, w związku ze zmniejszeniem kredytu
planowanego do zaciągnięcia w roku bieżącym,
c) w prognozie na lata 2017-2024 dokonano zmian dotyczących urealnienia wartości budżetowych
w zakresie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów. W związku ze zmniejszeniem planowanego
do zaciągnięcia kredytu w roku bieżącym oraz wprowadzeniem do planu przychodów kredytu w roku
2017, w poszczególnych kolejnych latach prognozy urealniono wartości spłat rat tych kredytów oraz
odsetek od tych zobowiązań.
W załączniku dotyczącym przedsięwzięć realizowanych w latach 2016 - 2019 urealniono kwoty
przedsięwzięć przypadających do realizacji w tych latach. Limit zobowiązań w tym okresie wynosi 1.739.923 zł i dotyczy wydatków majątkowych.
Wójt Gminy Raczki Andrzej Szymulewski – Proszę Państwa Sołtysów, powoli zmniejszamy dług gminy
i w tym roku zmniejszymy ten dług. Oczywiście, jak zajdzie taka potrzeba, to podejmiemy decyzję o jego
zwiększeniu. Uważam, że Rada, ja i Pani Skarbnik zachowujemy się, jak gospodarze i podejmujemy
działania, które zaspokajają potrzeby mieszkańców, przy jednoczesnym racjonalnym wydatkowaniu
pieniędzy. Zaczynaliśmy z długiem, ok. 6 mln zł, a zredukujemy go do 5.200 – 5.300 tys. zł. Proszę nie
sądzić, że początkowy pułap zadłużenia był krytyczny, on był zgodnie z rachunkowością na bezpiecznym
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poziomie. Jednakże przyszedł czas spłat rat pewnych zobowiązań, które były zaciągnięte wcześniej na
realizację zadań. Uważam, że dzięki Pani Skarbnik zachowujemy dyscyplinę budżetową.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej i Budżetu Piotr Słowikowski – Komisja Oświaty,
Pomocy Społecznej i Budżetu projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie
Przewodniczący Komisji Infrastruktury Wiejskiej, Ochrony Środowiska Rolnictwa i Turystyki Jarosław
Szyłak – Opinia naszej Komisji jest pozytywna.
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig – Poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W głosowaniu wzięło udział 15 radnych.
Wynik głosowania:
- „za” – 14
- „przeciw” – - „wstrzymującymi” – 1
Stwierdzam, że w głosowaniu wzięło udział 15 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, od
głosu wstrzymał się 1 radny.
W związku z tym stwierdzam, że uchwała została przyjęta 14 głosami „za”.
Załącznik Nr 6. – Uchwała Nr XV/134/16.
Pkt 12. 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 - 188.631 zł dotyczących środków z Podlaskiego Urzędu
Wojewódzkiego na refundację wydatków poniesionych w 2015 r. w ramach funduszu sołeckiego, środków
ze sprzedaży majątku, opłaty eksploatacyjnej, uzyskanych środków z rezerwy subwencji, odsetek od
zaległości, itp.,
2) w planie wydatków budżetu gminy w następującym zakresie:
a) zmniejszenia wydatków własnych o kwotę - 1.248.857 zł,
b) zwiększenia wydatków własnych o kwotę - 1.017.049 zł, m.in. na wydatki bieżące dotyczące
utrzymania dróg i mienia gminy, zatrudnienia pracowników w jednostkach oświatowych, zakupu
materiałów, wydatki majątkowe dotyczące wyposażenia OSP i organizacji placu sportowo-rekreacyjnego
w Chodźkach,
3) urealniono plan wydatków na zadania inwestycyjne planowane do realizacji w roku bieżącym
i wprowadzono nowe zadanie do realizacji w roku bieżącym,
4) urealniono plan przychodów budżetu gminy na rok bieżący.
Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:
1. Dochody budżetu gminy ogółem - 21.073.230,97 zł, w tym:
- dochody bieżące - 19.659.065,97 zł,
- dochody majątkowe - 1.414.165,00 zł.
2. Wydatki budżetu gminy ogółem - 21.556.450,97 zł, w tym:
- wydatki bieżące - 18.976.205,97 zł,
- wydatki majątkowe - 2.580.245,00 zł.
Wójt Gminy Raczki Andrzej Szymulewski – Szanowni Państwo, została sprzedana szkoła w Żubrynku, po
kilku bezowocnych przetargach. Kupiła ją osoba z terenu naszej gminy z zamiarem prowadzenia
nieuciążliwej działalności w formie cateringu. Również sprzedaliśmy działkę koło piekarni pod sklep
wielko powierzchniowy. Pamiętacie Państwo, prowadzona była ankieta pośród mieszkańców, czy
w Raczkach ma powstać sklep wielko powierzchniowy i wtedy 75 % ankietowanych opowiedziało się za
tym pomyłem. Kupiona została za kwotę 652 tys. zł minus podatek VAT, ok. 7 tys. zł. Obecny właściciel
planuje zbudować sklep o dużo powierzchniowy, na powstać myjnia bezobsługowa i pomieszczenia na
aptekę.
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Przewodniczący Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej i Budżetu Piotr Słowikowski – Opinia Komisji jest
pozytywna.
Przewodniczący Komisji Infrastruktury Wiejskiej, Ochrony Środowiska Rolnictwa i Turystyki Jarosław
Szyłak – Opinia Komisji jest pozytywna.
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig – Poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W głosowaniu wzięło udział 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 7. – Uchwała Nr XV/135/16.
Pkt 13. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Raczki za pierwsze półrocze 2016 roku,
informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury
i informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym z przebiegu realizacji
przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych
Skarbnik Gminy Agnieszka Grzędzińska – Informacja z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016
r. została sporządzona w drodze Zarządzenia 184/16 Wójta Gminy Raczki z dnia 5 sierpnia 2016 r., która
została Państwu Radnym przesłana do szczegółowego zapoznania się.
Składniki budżetowe na dzień 31 czerwca 2016 r. przedstawiają się następująco:
1) dochody budżetu zostały wykonane na poziomie 54,67 %;
2) wydatki budżetu zostały wykonane na poziomie 45,59 %.
W związku z powyższym zakładany deficyt na koniec półrocza b.r. nie wystąpił. Stwierdzono nadwyżkę
dochodów nad poziomem wydatków. Było to związane z tym, że większość zadań inwestycyjnych
w I półroczu b.r. nie zostało zrealizowanych. Zakończonych zostało tylko 6 mniejszych inwestycji, których
kwoty nie są bardzo znaczące w budżecie i wykonanie wydatków inwestycyjnych stanowiło 23,92 %. Jeśli
chodzi o informację dotyczącą wykonania planów finansowych instytucji kultury nie stwierdza się żadnych
nieprawidłowości przy wykonaniu tych planów. Wieloletnia Prognoza Finansowa i jej wykonanie idzie w
ślad za wykonaniem budżetu, i tu również w wykonaniu dochodów i wydatków nie widać
nieprawidłowości.
Nie wniesiono uwag i zapytań do tego punktu.
Załącznik Nr 8. – Zarządzenie Nr 184/16.
Pkt 14. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
Wójt Gminy Raczki Andrzej Szymulewski – Proszę Państwa w tym roku wykonaliśmy prace na obszarze
ok. 3 ha i uważam, że zostały wykonane w sposób profesjonalny, tj. nad tym pracowała specjalna firma,
która ścinała ten barszcz Sosnowskiego, zabierała i utylizowała. Koszt tych prac poniesione były przez:
Gminę Raczki – 10 tys. zł, a Starostwo – ok. 15 tys. zł. Na wspomnianym obszarze było 3 -krotne koszenie
tej rośliny i usuwanie. Uważam, że ta rzecz powinna być kontynuowana i będziemy w jakimś procencie
partycypować w kosztach tych prac. Nasza Gmina należy do Lokalnej Grupy Działania, w której mamy
zagwarantowane 58.800 zł środków zewnętrznych z tzw. bioróżnorodności. Z tego działania możemy
pozyskać środki na walkę z barszczem Sosnowskiego. Myślę, że w przyszłym roku napiszemy wniosek na
pozyskanie całej tej puli środków, oczywiście przy wkładzie własnym 10 tys. zł. To w sumie mielibyśmy
na ten cel ok. 70 tys. zł i moglibyśmy takie prace wykonać na 9 ha.
Radny Jan Olszewski – Czy został przez te działania opanowany rejon Dowspudy?
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Wójt Gminy Raczki Andrzej Szymulewski – Sami Państwo wiecie, żeby opanować barszcz Sosnowskiego
to trzeba przez ok. 5 lat systematycznego koszenia i utylizacji. Są dwie metody walki z tą rośliną, metoda
chemiczna i metoda fizyczna. Metoda fizyczna polega na koszeniu, wywożeniu i utylizacji, a w metodzie
chemicznej nastrzykuje się system korzeniowy środkami chemicznymi dozwolonymi w stosowaniu na
obszarze Natura 2000, w odpowiednim czasie. Podjęliśmy pierwsze kroki w kierunku walki z tą
niebezpieczną rośliną i zamierzamy to dalej kontynuować.
Salę obrad opuścił Radny Jan Olszewski.
Pracownik UG Antoni Karaś – Panie, Panowie Radni, Panie, Panowie Sołtysi, poczyniliśmy pewne
działania odnośnie wspomnianego przejazdu kolejowego Ogrodniki – Chmielówka, który jest
w zarządzaniu obecnie Lasów Państwowych. Nie dochodzi tam droga, która jest w mieniu komunalnym
Gminy Raczki. Droga gminna Kolonia Raczki – Małe Raczki kończy się na granicy lasu. W związku
z tymi projektowanymi pracami PKP dotyczącymi zmniejszenia ilości przejazdów kolejowych
likwidowane są te przejazdy śródpolne, jak również zostanie zmieniona kategoria niektórych przejazdów
z kat. D na kat. E, które będą należały do mieszkańców, którzy będą zobowiązani do opieki tych
przejazdów. Na spotkaniu z przedstawicielami PKP, przedstawiciela Nadleśnictwa Szczebra Leśniczym
Kulinkowskim, Pan Wójt i ja podjęliśmy ustalenia, co do jednego przejazdu, na który nie mamy formalnie
żadnego wpływu. Wyraziliśmy wolę, przejęcia jego z zarządu Nadleśnictwa w formie użyczenia z jednej
i z drugiej strony w administrowanie. Chodzi o przejazd na Wasilówkę, m.in. ze względu na dowożenie
dzieci i dla mieszkańców Wasilówki. Wspomniany przejazd pozostanie w kat. D. Leśnictwo nie było
zainteresowane utrzymaniem tego przejazdu w kat. D i aby nim się opiekować. Drugi przejazd, którego
droga biegnie do Wiercioch, będzie zmieniony na kat. E, tzn. będzie on zamykany, a gospodarzem tego
przejazdu będzie Nadleśnictwo.
W sprawie parkowania pojazdów na ul. Kościelnej 2 tygodnie temu po licznych interwencjach
mieszkańców i innych osób zebrała się komisja z Urzędu Marszałkowskiego, z Zarządu Dróg
Wojewódzkich. Zgodnie z ich ustaleniami będzie ten zakaz zatrzymywania się i postoju ustawiony koło
posesji nr 11. Będzie tabliczka „Nie dotyczy zaopatrzenia” z czasem do 15 minut. Proszę Państwa, nie po
to zabiegi robiliśmy i pewien wkład wnosili, żeby samochody poruszały się nam po chodnikach.
Rozumiem, ze przez to powstaną pewne utrudnienia. Dostawca będzie mógł dojechać, rozładować towar
i uważam, że nic się nie stanie, jak 20 metrów dalej będzie musiał zaparkować swój samochód.
Wójt Gminy Raczki Andrzej Szymulewski – Proszę Państwa, droga ta jest w gestii Zarządu Dróg
Wojewódzkich i to nie my dysponujemy, i żebyśmy coś chcieli tam zrobić, to musimy za każdym razem
prosić o zgodę zarządcy. Proszę Państwa, żeby ta droga była zrobiona, obojętnie, jaki odcinek drogi
wojewódzkiej, wymaga od nas gospodarzy gmin szeregu zabiegów, starań. A potem Pan Dyrektor czyta
o tej całej sytuacji w gazecie. Zamiast podziękowań spotyka krytykę. Nie sądzę, że następnym razem łatwo
zgodzą się cośkolwiek u nas wyremontować.
Pracownik UG Antoni Karaś – Do 30 października b.r. ma być wykonany most w drodze powiatowej
Dowspuda – Kurianki Pierwsze w miejscowości Sucha Wieś. Odnośnie przejazdu przez most
w Dowspudzie, to tutaj z Panem Wójtem postanowiliśmy wyłączyć go z ruchu, ze względu na jego stan
i bezpieczeństwo. Będzie dokończony most w Suchej Wsi, a potem tutaj Panowie podejmą decyzje, czy
budujemy od nowa, bo remont nic już nie da, według technologii budowy takich urządzeń.
Odnośnie plaży gminnej w Sidorach, to został zamówiony szlaban i będzie też ustawiony zakaz zjazdu
pojazdów nad brzeg jeziora z informacją, że nie dotyczy to wodowania łodzi, wędkarzy i służb
ratowniczych.
Pracownik UG Bogusław Konieczny – Zgodnie z założeniami projektu, w ramach, którego modernizacja
plaży została wykonana, nie możemy zabronić zjazdu nad brzeg jeziora wędkarzom wodującym swe
łodzie.
Radny Grzegorz Wiszowaty – Uważam, że wystarczy postawić zakaz parkowania, bo właśnie tam w tym
problem jest.
Sołtys Ewa Więcko – Mówi Pan, że zostanie ustawiony szlaban, ale co będzie w przypadku, kiedy nad
jezioro będzie musiała zjechać karetka pogotowia?
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Pracownik UG Antoni Karaś – Służby ratunkowe, wędkarze, strażacy będą miały możliwość otwarcia tego
szlabanu.
Odnośnie usunięcia zakrzaczeń na drodze przy szkole we Wronowie, to w miarę możliwości postaramy się
te krzaki wyciąć.
Odnośnie poprawy dojazdu do PSZOK, to zostanie ona poprawiona, myślę, że w przeciągu 10 dni.
Odnośnie drogi w Dowspudzie, to już rozmawiałem z zarządcą i ustaliliśmy, że zawiozę wywrotkę
kruszywa, a oni sami to rozplantują.
Wójt Gminy Raczki Andrzej Szymulewski – Odnośnie umieszczenia przetargu na stronie internetowej
Urzędu Gminy, Pan Przewodniczący zwrócił się do mnie w tej sprawie i uznałem, że jeżeli to dotyczy
również dużej ilości mieszkańców gminy Raczki mieszkających na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej, to
zezwoliłem na jego umieszczenie.
Radny Wojciech Żukowski – Czy to prawnie jest w porządku? Na terenie gminy mamy wiele podmiotów
i czy jak oni się zwrócą o zamieszczenie swoich informacji, to też będą podobnie potraktowani?
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig – Jeżeli te ogłoszenie wywołuje takie oburzenie, to na
przyszłość już nie zwrócę się odnośnie umieszczania na stronie internetowej czegokolwiek. Jeśli to kogoś
razi, to przepraszam.
Radca Prawny Jerzy Lewczuk – Przepisy tego nie zabraniają, aczkolwiek jest to strona internetowa dla
Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych gminy.
Radny Wojciech Żukowski – Organ publiczny ma działać według prawa i w ramach prawa, a już prywatna
osoba, jeżeli nie ma zakazu, to może.
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig – Panie Wojciechu musi Pan zrozumieć pewne rzeczy i tyle.
Ma Pan tyle lat, że czas najwyższy, to zrozumieć.
Wójt Gminy Raczki Andrzej Szymulewski – Proszę Państwa, remont oczyszczalni ścieków okres
gwarancyjny kończy się do końca września b.r. To, co Pan Radny zauważył, to był przegląd serwisowy. Na
razie przez te 3 lata nie dołożyliśmy ani złotówki. W przyszłym roku planujemy na oczyszczalni wykonać
wtórny osadnik oczyszczania ścieków, który wyniesie ok. 1.200 tys. zł. Już wcześniej ten temat
poruszałem. Musimy podjąć te działania, aby przystosować jej działanie do naszych warunków.
Zastosowana technologia jest właściwa i oczyszczony ściek spełnia wymogi, jednakże przebieg technologii
jego oczyszczania bardzo obciąża filtry, które często się zapychają i aby to wyeliminować musimy
wykonać ten wtórny osadnik oczyszczania ścieków, przez który 90 % ścieków będzie przepływać,
a później te 10 % będzie przepływać przez tą nowo wybudowaną oczyszczalnię.
W przyszłym roku będziemy wykonywać studnię głębinową. Obecnie mamy 3 takie studnie w Raczkach,
ale jedna jest nieczynna, druga w 50 % jest zapiaszczona i to jest przyczyną braku wody w Korytkach.
Musimy zabezpieczyć się przed całkowitym brakiem wody.
Radny Leszek Staniszewski – Panie Wójcie, czy ta oczyszczalnia nie spełnia warunków?
Wójt Gminy Raczki Andrzej Szymulewski – Proszę Państwa gdyby ta oczyszczalnia spełniałaby warunki,
to byśmy jej nie modernizowali. Należy w jak najszybszym czasie wrócić częściowo do starej technologii,
ponieważ jak tego nie zrobimy, to będziemy musieli, co dwa lata wymieniać filtry, które kosztują ok. 150
tys. zł za 1 komplet, a mamy ich 4 zestawy. W sumie 600 tys. zł. Konsultowałem tę sprawę z fachowcami
i podjęliśmy decyzję o budowie wtórnego osadnika ścieków, aby wstępnie oczyścić ściek, a później
trafiałby on na te filtry. Wracamy do starej oczyszczalni tylko w nowszej technologii.
Radny Leszek Staniszewski – Rozmawiałem z jednym z Panów i stwierdził on, że te filtry powinne być
czyszczone. Chyba, że są nieczyszczone, albo wadliwie kupione, bo one powinne starczyć na kilkanaście
lat.
Wójt Gminy Raczki Andrzej Szymulewski – Od początku założone były filtry „Schwander”, niemieckiej
firmy. One wyglądają, jak kilka kartek papieru. Obecnie założone są formy Alfa Laval. Te filtry są jakiś
czas płukane chemicznie naprzemiennie dwoma środkami i raz do roku te filtry wyciągane są osadnika i są
myte. Do wyciągnięcia tych filtrów używa się ciężkiego sprzętu. Na dzień dzisiejszy spełniają one swoją
12

rolę. Jednakże filtry zużywają się i nie wiem skąd Pan powziął taką wiedzę na ten temat, ale w naszych
warunkach, mimo, że są czyszczone, to zużywają się. Trudno mi jest ocenić, które filtry są właściwe,
założone zostały według projektu.
Radny Jarosław Szyłak – Odnośnie filtrów, a bardziej, co przez te filtry idzie. Zwróćmy uwagę, też na
kulturę, to, co się znajduje w ściekach. Sam użytkuje przy dojarce filtry DeLaval i wystarczy, że znajdzie
się tam część jakaś ostra, to ona niszczy ten filtr. Ale za tamtej kadencji, tuż po otworzeniu kanalizacji były
przypadki, że znalazł się gruz, znalazły się ziemniaki i inne rzeczy w przepompowniach. Niestety te filtry
tego nie wytrzymają.
Pkt 15. Odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski sołtysów.
Pracownik UG Antoni Karaś – Odnośnie tych lamp w Lipówce, to spotkam się po sesji z Panem Sołtysem
i dokładnie ustalimy, o jakie lampy chodzi.
Odnośnie zgłoszonych przez Panią Sołtys znaków to zamówię i zostaną ustawione, a w sprawie
zakrzaczeń, to przekażę to sprawę zarządcy drogi.
Wójt Gminy Raczki Andrzej Szymulewski – Odnośnie wiaty na drodze wojewódzkiej, to nie możemy jej
tam postawić, gdyż sam przystanek leży w pasie drogowym i nie ma tam miejsca na ustawienie wiaty.
Zarząd Dróg Wojewódzkich nie zezwala nam tam ustawić wiaty. Jeżeli Państwo zrobili w ten sposób, że
właściciel sąsiedniej działki zgodzi się na użyczenie ok. 3 m2, to my wtedy postawimy tę wiatę. Musicie
Państwo, to ustalić z tym Panem.
Odnośnie przeznaczenia środków ze sprzedaży szkoły w Żubrynku na poprawę drogi w Żubrynku, to
przychylam się do tej prośby, bo uważam, że trzeba tę drogę wyremontować, ale czy to będą pieniądze
z tej sprzedaży, czy innego źródła to nie ma znaczenia. Proszę Państwa, jeżeli chcecie, aby Powiat coś
u nas poprawił, to również jedźcie do Starosty i składajcie swe prośby, a nie tylko do mnie składacie
zapytania o to, kiedy droga w Krukówku będzie wykonana. Macie z tej wsi Radnego, Sołtysa i z tym
pytaniem zwróćcie się bezpośrednio do Starosty.
Odnośnie dzików, to wpłynęło do mnie 1 podanie i to podanie przekazałem do Koła łowieckiego i jak na
razie odpowiedzi na nie mam. Jeżeli chodzi o polowania, to jedynie mogę się zwrócić do Kół z prośbą o
większy odstrzał, bo rolnicy narzekają na mały odstrzał dzików, które niszczą uprawy.
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 XV Sesję Rady Gminy Raczki”.
Protokołowała
Danuta Karaś
Przewodniczący Rady
Lech Ludwig
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