Protokół XXII/17
z XXII Sesji VII Kadencji Rady Gminy Raczki
odbytej w dniu 6 września 2017 r.
Obrady XXII Sesji Rady Gminy rozpoczęły się o godz. 900 i trwały do godz. 1155.
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
Starosta Powiatu Suwalskiego – Szczepan Ołdakowski
Prezes Zarządu Stowarzyszenia Małoraczkowiacy znad Rospudy –Anna Paciorko-Gawryłowicz
Sekretarz Gminy – Andrzej Czuper
Skarbnik Gminy – Agnieszka Grzędzińska
Kierownik GOPS w Raczkach – Justyna Sadowska-Kurzyna
Pracownik UG – Jadwiga Szymulewska
Poprzednia Sołtys wsi Bakaniuk – Marianna Bienio
Radca Prawny – Jerzy Lewczuk
Sołtysi wsi wg załączonej listy obecności.
Pkt 1. Otwarcie sesji.
Sesję otworzył Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig:
„Otwieram XXII Sesję Rady Gminy Raczki”.
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig przywitał zaproszonych gości, wójta, radnych, sołtysów,
mieszkańców gminy Raczki, Panią Mariannę Bienio – poprzednią Sołtys wsi Bakaniuk, pracowników
Urzędu Gminy Raczki, Radcę Prawnego Pana Jerzego Lewczuka.
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig – Na podstawie listy obecności stwierdzam, że w obradach
bierze udział 15 radnych, w związku z tym obrady Rady Gminy Raczki 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 zmian odnośnie porządku obrad?
Ponieważ nie ma uwag, to wobec tego porządek obrad jest następujący:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otwarcie sesji.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
Interpelacje i wnioski radnych.
Zapytania i wolne wnioski sołtysów.
Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami.
Uchwała w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach
wsparcia i mieszkaniach chronionych udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym
osobom bezdomnym, które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały na terenie Gminy Raczki.
8. Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej
w Raczkach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Raczkach.
9. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Suwalskiego z przeznaczeniem na
realizację zadania pn.: ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 2540B Raczki - Sucha Wieś – Janówka Augustów w km 0+000 - 1 + 850 (z wyłączeniem odcinka pasa drogowego obwodnicy Augustowa)”.
10. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2017-2024.
11. Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.
12. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Raczki za pierwsze półrocze 2017 roku,
informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury
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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.
13. Przedstawienie założeń społeczno-gospodarczych na 2018 rok.
14. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
15. Odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski sołtysów.
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig – Proszę o przegłosowanie proponowanego porządku obrad.
W głosowaniu udział wzięło 15 radnych. Za przyjęciem porządku obrad głosowało 15 radnych.
Pkt 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig – Informuję, że protokół z XXI 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 treści projektu protokołu zostały wniesione ustnie poprawki przez
Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Raczki – Pana Stanisława Ostrowskiego oraz Radnego Rady Gminy
Raczki – Pana Wojciecha Żukowskiego. Uwagi dotyczyły uzupełnienia treści protokołu pkt. 7 porządku
obrad: Uchwała w sprawie nadania nazwy rondu położonemu na terenie miejscowości Raczki. Rada
Gminy, po wysłuchaniu protokolanta oraz przedstawieniu poprawek, przeszła do głosowania nad
zgłoszonymi uzupełnieniami.
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig – wobec powyższego, zgodnie z § 31 pkt. 3 Statutu Gminy
Raczki Radni przeszli do głosowania. Kto jest za przyjęciem poprawki zgłoszonej przez Pana Radnego Wojciecha Żukowskiego do protokołu z poprzedniego posiedzenia sesji?
W głosowaniu udział wzięło 15 radnych. Zgłoszona poprawka została przyjęta przez radnych 10 głosami
,,za”, przy 4 głosach ,,przeciw” oraz 1 głosie ,,wstrzymującym się”.
W związku z powyższym stwierdzam, iż zgłoszona poprawka została przyjęta do protokołu.
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig – Kto jest za przyjęciem poprawki zgłoszonej przez
Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Raczki – Pana Stanisława Ostrowskiego do protokołu z poprzedniego
posiedzenia sesji?
W głosowaniu udział wzięło 15 radnych. Zgłoszona poprawka została przyjęta przez radnych 10 głosami
,,za”, przy 3 głosach ,,przeciw” oraz 2 głosach ,,wstrzymujących się”.
W związku z powyższym stwierdzam, iż zgłoszona poprawka została przyjęta do protokołu.
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig – Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem protokołu z
poprzedniego posiedzenia wraz z poprawkami?
Za przyjęciem protokołu z poprzedniego posiedzenia wraz z poprawkami głosowało 10 radnych, przeciw
głosowało 5 radnych, wstrzymujących od głosu nie było. W związku z tym stwierdzam, że Rada Gminy
Raczki przyjęła protokół 10 głosami „za”.
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig – przechodzimy teraz do podziękowań, ze strony Pana Wójta,
Radnych, Sołtysów oraz wszystkich nas zebranych, poprzedniej Sołtys wsi Bakaniuk - Pani Marianny
Bienio za współpracę na rzecz gminy.
Wójt Gminy Raczki Andrzej Szymulewski – Składamy serdeczne podziękowania za wieloletnią
współpracę, mającą na celu dobro mieszkańców Gminy Raczki. Życzę Pani dużo zdrowia oraz wszystkiego
dobrego.
Pani Marianna Bienio – dziękuję wszystkim Państwu za miłą współpracę, przy okazji życzę dalszej,
owocnej pracy.
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig – Proszę powitać nowo wybranego Sołtysa wsi Bakaniuk –
Pana Pawła Konopko.
Pkt 4. Interpelacje i wnioski radnych.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Mirosław Sewastynowicz – Na samym początku chciałbym
podziękować dla Pana Wójta za szybką i sprawną akcję związaną z prześwietleniem drogi. W poniedziałek
na komisji prosiłem Pana Wójta, żeby powiadomił Starostwo Powiatowe odnośnie prześwietlenia drogi
między Bakaniukiem a Franciszkowem. Tam widzialność była zaledwie na 3 m. Odcinek został
poprawiony, oczyszczony, dzięki czemu widoczność uległa poprawie, droga stanie się bezpieczna za co
dziękuję.
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Mam jeszcze jedną sprawę. Proszę Państwa 11 –12 sierpnia przez Pomorze i Wielkopolskę przeszła
ogromna fala wichur z gradobiciem, która spowodowała ogromne szkody wśród mieszkańców, lasów.
Dlatego też, jako Wiceprzewodniczący, chciałbym zaapelować i prosić o wspólną solidarność nas jako
radnych, sołtysów, mieszkańców, żebyśmy jako społeczność zebrali się i pomogli potrzebującym.
Przypomnę, kiedy my mieliśmy suszę to cała Polska nam pomogła. Proponuję, żeby po dzisiejszej sesji
zorganizować taką pomoc np. w formie finansowej, żeby ta pomoc trafiła do ludzi najbardziej
potrzebujących. Dziękuję bardzo.
Radny Antoni Sutuła – chciałbym podziękować Panu Wójtowi za realizacje projektu parkingów przy ulicy
Kościelnej, drogi. Za to dziękuję, w końcu doczekaliśmy się parkingu i drogi - jest ładnie. Dziękuje
również Panu Przewodniczącemu, z racji pełnienia funkcji Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej, za owocną
współpracę oraz urzędnikom gminy, którzy przyczynili się do realizacji inwestycji.
Radny Leszek Staniszewski – ze środków pochodzących ze sprzedaży szkoły w Żubrynku miała być
zrobiona droga, tej drogi nadal nie widać.
Jeszcze jedna sprawa - w Rudniach żeby położyć kawałek chodnika przy drodze wojewódzkiej (od mostu
w kierunku Rudnik).
Radny Wojciech Żukowski – po ostatnich deszczach fatalny jest stan dróg szutrowych. Panie Wójcie co
jest z poboczem z Małych Raczek do Wiercioch? Po prostu klęska. Rozmawiałem ze Starostą, Pan Wójt
obiecał 50 tys. zł na pobocza. Nie wiem, ale pewnie mieszkańcy się zbiorą i jakąś telewizję zaprosimy,
chyba taki kierunek obierzemy. Po prostu ta droga niedługo nie będzie nadawała się do użytku. Ja widzę
jakie ciężary jeżdżą, łamane są pobocza. Autobusy szkolne przejeżdżają przez te drogi, kierowcy pytają co
z drogą. Ja mówię, z tą sprawą należy zwrócić się do Wójta.
Dostałem taką informację z gminy (pismo odnośnie punktu kastracji i sterylizacji psów i kotów) bez
podpisu. Już tu kiedyś zwracałem uwagę, jak to kwalifikować. Jaka jest wiarygodność, że to przyszło z
gminy. Jeżeli ktoś napisał pismo to powinien pod nim się podpisać.
Czy w swojej kadencji wójt opiniował kołom łowieckim dalszą możliwość polowań, bo potrzebna jest
opinia Pana Wójta, z tego co wiem, co pięć lat. Czy podczas kadencji Pana Wójta była potrzebna taka
opinia i jakiemu kołu?
Chciałbym wiedzieć także, co jest z walką z barszczem Sosnowskiego? Słyszałem, że jakieś środki poszły i
co z tego będzie, czy będzie jakiś skutek tych działań?
Sprawa wydawanych decyzji. We wsi założyliśmy stowarzyszenie, chcemy sprawy wziąć w swoje ręce.
Mamy prężny zarząd. Dlaczego taki opór jest z wydawaniem niektórych decyzji? Ja myślałem, że
społeczeństwu trzeba pomagać. Urzędnicy biorą pieniądze z naszych podatków, powinni pomagać, a nie
utrudniać. Żeby nie niektóre sprawy, byśmy nie ruszyli do przodu. Panie Wójcie, tak nie może być. Jeszcze
urzędnik jakieś uwagi ma nieparlamentarne.
Kolejna sprawa - budowa gazociągu. Wiem, że intencje są dobre, wiem, że spotkania były. Władze się
zmieniają, a nas na dole jako rolników, właścicieli ziemi nie szanuje się. Jest to nie do pojęcia. I jeszcze
straszą, jak rozmawiałem z niektórymi, że jest to spółka strategiczna Skarbu Państwa i nic im nie zrobicie.
Proponują rolnikom 8 zł z groszami za wejście na pole i odwiert.
Czy gmina była reprezentowana w tym roku na imprezach poza gminą, jakaś promocja czy inne rzeczy?
Mamy w tej chwili niedokończony jeszcze jeden remont ulicy, dwóch ulic, był trzeciej, no i w tym czasie
nie było w ogóle regulacji ruchu, nie wiem czy to kompetencje wykonawcy, czy też to inwestora. Nie może
tak być, że ludzie jadą i muszą zawracać, nie raz także nie mogą zawrócić. Jest remont, powinna być zatem
regulacja ruchu, tego w Raczkach nie było.
Jest taki protokół z grudnia, gdzie do końca stycznia miała być opracowana sprawa ulg dla przedsiębiorców
byłych, obecnych i przyszłych. Ja tego do dzisiaj nie widzę. A ja ten protokół czytałem, wbrew tego, że
nam ogółowi nie było to dane. A powinno być, Panie Przewodniczący.
Jak wygląda sprawa szacowania szkód?
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Czy były pobierane pieniądze za przyłącza wodno-kanalizacyjne przez gminę? Bo z tego, co tutaj wynika
nie powinno być pobierane i nie wiem, czy mieszkańcy nie będą ubiegać się o zwrot.
Taka plotka wyszła, że kto głosował za rondem im. Antoniego Paciorko, do tego straż nie będzie się za
dużo angażowała. Nie wiem czy to złośliwość, czy nie. Zauważyłem, patrząc na ostatnie kataklizmy w
Polsce, to rząd spycha to wszystko na samorządy. Często się zastanawiam, jak my opłacamy tych
strażaków. Czy czasami nie trzeba by było podnieść im tej stawki godzinowej, albo też zamiast płacić dla
firm ochroniarskich z gminnych pieniędzy, przeszkolić w tym kierunku i dać zarobić strażakom.
Panie Przewodniczący nie powinniśmy dostawać w ostatniej chwili materiałów, a dostajemy.
Dla Stowarzyszenia Małoraczkowiacy znad Rospudy Pan Wójt, z tego co pamiętał, obiecał 20 tys. zł, a w
zmianach do budżetu jest 10 tys. zł. Ja uważam, że jeżeli coś się obiecuje, to trzeba dotrzymać danego
słowa.
Radny Grzegorz Wiszowaty – Pani Mucharska zwróciła mi uwagę na stan techniczny Raczkowskiego
Domu Regionalnego, stan okien jest w nienajlepszym stanie. Ponoć też nie ma żadnej informacji o
działalności tej instytucji.
Radny Witold Wysocki – ja w sprawie organizacji ruchu na drodze tego łącznika. Zauważam, że często tiry
mają utrudnienia z zawróceniem i wróceniem na węzeł. Czy nie można by było zwrócić się do Generalnej
Dyrekcji o postawienie tabliczki, która by informowała kierowców o możliwości zawrócenia na danym
rondzie.
Radny Tomasz Gaździński – na Plancie pojawiły się ogniska barszczu Sosnowskiego. Myślę, że jest to w
gestii gminy, żeby coś z tym zrobić.
Radny Jarosław Szyłak – mam prośbę, żeby zrobić na następną sesję zestawienie, jak Sołectwa
wykorzystały pieniądze z funduszu sołeckiego na dokończenie inwestycji zaplanowane na 2017 rok.
Pkt 5. Zapytania i wolne wnioski sołtysów.
Sołtys Jan Król – prośba o usunięcie krzaków w Józefowie koło Kościoła. Droga, wyjazd jest niewidoczny.
Sołtys Ewelina, Justyna Jasionowska – Sieńkowska – Przedszkole w Raczkach liczy grupę 26 maluchów,
są dwie grupy 3-4 latków. Na jedną grupę jest jedna pani. W przepisach prawa jest zapis, że na grupę co
najmniej 23 latków to musi być jeszcze pomoc dodatkowej osoby. Jest zatrudniona Pani na 3 grupy przez 6
godzin dziennie. Czy u nas nie ma środków na to, żeby była dodatkowa pani do opieki nad dziećmi?
Sołtys Jolanta Kochańska – chciałabym bardzo serdecznie podziękować dla Pana Wójta za pomoc w
uzyskaniu działki sołeckiej, staramy się w tej chwili ją zagospodarować. Chciałabym podziękować również
Komisji Rewizyjnej, która na posiedzeniu z grudnia 2016 roku nakazała naprawę dróg w pasie budowy
Obwodnicy Augustowa. Jest to realizowane, droga jest robiona.
Sołtys Ewa Więcko – chciałabym zwrócić uwagę na uroczystości dożynkowe. Niedługo będzie tak, że
rolnicy nie będą chcieli uczestniczyć w tego rodzaju imprezach. Czują się poszkodowani, w tym całym
zajściu nie widać tych rolników.
Chciałabym też zapytać o imprezy na terenie naszej gminy z udziałem zespołów disco polo. Mieszkańcy
lubią muzykę łatwą, lekką i przyjemną.
Sołtys Wojciech Żukowski – popieram Panią sołtys. Ja zawsze utożsamiam się z gminą. U nas z gminy nie
ma takiej inicjatywy, żeby zachęcić mieszkańców do wicia wianków czy robienia innych rzeczy.
Załącznik Nr 1. – Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami.
Pkt 6. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami.
Nie wniesiono zapytań, uwag do tego punktu.
Ogłoszono przerwę 10 minutową.
Po przerwie.
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Załącznik Nr 2. - Uchwała Nr XXII/180/17.
Pkt 7. Uchwała w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w
ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych udzielających schronienia osobom tego
pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały na
terenie Gminy Raczki.
Salę opuścił Radny Wojciech Żukowski.
Kierownik GOPS Justyna Sadowska-Kurzyna – przestawiła projekt uchwały w sprawie ustalenia
szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, które ostatnie stałe
miejsce zameldowania posiadały na terenie Gminy Raczki. Omówiła kwestie związane z zasadnością
udzielenia dofinansowania osobom niemającym schronienia z terenu Gminy Raczki.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej i Budżetu Piotr Słowikowski – Opinia naszej
Komisji jest pozytywna.
Przewodniczący Komisji Infrastruktury Wiejskiej, Ochrony Środowiska Rolnictwa i Turystyki Jarosław
Szyłak – Opinia naszej Komisji jest pozytywna.
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig – Poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W głosowaniu wzięło udział 14 radnych.
Wynik głosowania:
- „za” – 14
- „przeciw” – - „wstrzymującymi” – Stwierdzam, że w głosowaniu wzięło udział 14 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych.
W związku z tym stwierdzam, że uchwała została przyjęta 14 głosami „za”.
Załącznik Nr 3. – Uchwała Nr XXII/181/17.
Pkt 8. Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły
Podstawowej w Raczkach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Raczkach.
Na salę obrad wrócił Radny Wojciech Żukowski.
Pracownik UG Raczki - Pani Jadwiga Szymulewska – omówiła zasady przekształcenia dotychczasowej
sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Raczkach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Raczkach z
uwzględnieniem nowych przepisów prawa oświatowego, łącznie z filią funkcjonująca w Kurianach w
zakresie klas 1-3.
Witold Wysocki – Dlaczego jeśli oddziałów w podstawówce się zwiększyło, to nadal pozostało klas 1-3, a
nie 1-4?
Pracownik UG Raczki - Pani Jadwiga Szymulewska – Jeśli chodzi o filię w Kuriankach to jest klasa
,,0’’jako oddział przedszkolny, a szkoła podstawowa to są klasy 1-3. W nowych przepisach prawa
oświatowego jest zapis, że można zwiększyć do 1-4, ale na razie nie weszło to w życie i nauczanie
wczesnoszkolne jest 1-3.
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” – 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 4. – Uchwała Nr XXII/182/17.
Pkt 9. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Suwalskiego z przeznaczeniem
na realizację zadania pn.: ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 2540B Raczki - Sucha Wieś – Janówka
-Augustów w km 0+000 - 1 + 850 (z wyłączeniem odcinka pasa drogowego obwodnicy Augustowa)”.
Wójt Gminy Raczki Andrzej Szymulewski – omówił kwestię dofinansowania realizacji zadania pn.:
,,Przebudowa drogi powiatowej nr 2540B Raczki - Sucha Wieś – Janówka -Augustów w km 0+000 - 1 +
850 (z wyłączeniem odcinka pasa drogowego obwodnicy Augustowa. Zwrócił się z prośbą do Państwa
Radnych o udzielenie takiej pomocy z uwagi na fakt, iż musi być wzajemna współpraca podmiotów w
ramach realizowanych przedsięwzięć na różnych szczeblach samorządowych.
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” – 14
- „przeciw” – 1
- „wstrzymującymi” – Stwierdzam, że w głosowaniu wzięło udział 15 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych,
przeciwko podjęciu uchwały głosował 1 radny.
W związku z tym stwierdzam, że uchwała została przyjęta 14 głosami „za”.
Załącznik Nr 5. – Uchwała Nr XXII/183/17.
Pkt 10. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 20172024.
Skarbnik Gminy Agnieszka Grzędzińska – Przedstawiła Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 20172026 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2026. Prognoza została przedłużona o
dwa lata do roku 2026 w związku z wydłużeniem okresu spłaty kredytów przewidzianych do zaciągnięcia
przez gminę. W prognozie na lata 2018-2020 dokonano zmian dotyczących m.in. wydatków majątkowych
w związku z ustaleniem założeń do budżetu na rok 2018 oraz wydatków i dochodów pochodzących ze
środków Unii Europejskiej w związku z uzyskaniem akceptacji na dofinansowanie zadań planowanych do
realizacji przez gminę z tych środków oraz środków z budżetu państwa. W 2018 roku zwiększono wykaz
zadań inwestycyjnych w związku z przyjętymi założeniami majątkowymi na następny rok do realizacji i w
latach 2018-2026 urealniono wielkości planowanych rozchodów w związku ze zmianą planów przychodów
na rok 2018.
Radny Wojciech Żukowski – Patrzę zawsze na wskaźnik długu. Śledząc dokumenty finansowe, ten dług w
kolejnych latach wzrasta? Z czego to wynika, proszę wytłumaczyć.
Skarbnik Gminy Agnieszka Grzędzińska – faktyczny stan zadłużenia na koniec roku 2018 będzie wynosił
6 581 388,73 zł, ale w związku z tym, że na następny rok planowane są zadania inwestycyjne, które
realizowane będę z dofinansowania ze środków zewnętrznych, a refundacja poniesionych wydatków będzie
dopiero w kolejnym roku budżetowym, więc 662 470,00 zł jest to kwota długu zaciągnięta na
wyprzedzające dofinansowanie. Wskaźnik tego długu w stosunku do dochodów będzie niższy.
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” 1Stwierdzam, 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 XXII/184/17.
Pkt 11. Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.;
Skarbnik Gminy Agnieszka Grzędzińska – Przedstawiła propozycję zmian zarówno po stronie dochodów,
jak i wydatków, które związane są z realizowanymi zadaniami na terenie gminy.
Wójt Gminy Raczki Andrzej Szymulewski – na komisjach rozmawialiśmy na temat zmian w budżecie,
były bardzo różne głosy. Najwięcej zastrzeżeń Radni wnieśli do dofinansowania Stowarzyszenia
Małoraczkowiacy. Są to jednak pieniądze sołectwa do wykorzystania przez jego mieszkańców. Widać, że
mieszkańcy coś robią, złożyli wniosek do dofinansowania zadania ,,Świetlica - stanica nad Rospudą” ze
środków zewnętrznych i pozyskali środki na ten cel.
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig – chciałbym serdecznie powitać Starostę Powiatu Suwalskiego
– Pana Szczepana Ołdakowskiego.
Radny Wojciech Żukowski – Jeżeli inne wsie będą w taki sposób się angażować to również poprę takie
inicjatywy. Wkład własny jest niezbędny do realizacji podjętego przedsięwzięcia. Pragnę nadmienić, iż
nowo powstały obiekt będzie ogólnodostępny, podejrzewam, że m.in. GOK będzie mógł prowadzić swoje
imprezy.
Prezes Zarządu Stowarzyszenia Małoraczkowiacy znad Rospudy – Pani Anna Paciorko-Gawryłowicz –
chcemy dążyć do tego by rozwijać wieś Małe Raczki, a zatem też gminę. Chcemy wybudować świetlicę,
stanicę nad Rospudą. Bardzo fajnie się złożyło, że są teraz środki do wykorzystania z funduszy unijnych na
takie cele. Z Lokalnej Grupy Rybackiej dostaliśmy około 250 tys. zł. Musimy mieć wkład własny na te
zadanie w wysokości 90 tys. zł. 60 tys. zł już mamy. Mam nadzieję, że Państwo Radni zagłosują za
udzieleniem dotacji w kwocie 10.000 tys. zł dla naszego stowarzyszenia. Nie chciałabym, żeby doszło do
sytuacji, gdzie pozyskaliśmy środki zewnętrzne, a projekt upadnie przez 20 tys. zł. Świetlicę budujemy w
Małych Raczkach, ale z niej będzie korzystała cała gmina oraz osoby z zewnątrz. W ramach zadania
zawarliśmy także porozumienie z Klubem Polonia, z Klubem Seniora, Urzędem Pracy w Suwałkach o
wspólnych inicjatywach.
Radny Jan Olszewski – mieszkam nad Doliną Rospudy i jest to dobra inicjatywa.
Wójt Gminy Raczki Andrzej Szymulewski – jeżeli chodzi o podejmowanie inicjatyw przez mieszkańców,
to musze także pochwalić wieś Józefowo, Chodźki, Wronowo, Szkocję, Małe Raczki oraz inne wsie, które
zaczynają coś robić. Nie możemy blokować zadań. Niedługo powstaną dodatkowe place zabaw, mini
siłownie celem integracji wsi.
Radny Wojciech Żukowski – korzystając z obecności Pana Starosty chciałbym powiedzieć, że droga, przy
której powstanie świetlica, stanica leży przy drodze powiatowej. Ja już nieraz zwracałem uwagę, wstyd mi
jak autokar stoi w wodzie, przywozi kajakarzy, przyjeżdżają wojska amerykańskie. Może Pan Starosta coś
o tym pomyśli.
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Wiceprzewodniczący rady Mirosław Sewastynowicz – czytałem dokumenty finansowe i w nich była
zawarta tylko informacja o dofinansowaniu stowarzyszenia. Pani Prezes - jestem pełen podziwu i dziękuję
za to, że pracujecie. Jednak jestem zwolennikiem jednego dużego ośrodka, ale w Raczkach. Jeżeli
powstanie stanica, macie już przyznane środki na te zadanie, to należy jednak pomóc zrealizować te
działanie.
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”.
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig – proszę o zabranie głosu Pana Starostę.
Starosta Powiatu Suwalskiego – Szczepan Ołdakowski – serdecznie witam Państwa i dziękuję za
zaproszenie na dzisiejsza sesję. Na ręce Wójta, Pana Przewodniczącego i całej Rady, Sekretarza i
strażaków składam podziękowania za współudział w organizacji Święta Plonów w Dowspudzie. Pragnę
podziękować i pogratulować kołom gospodyń wiejskich za przygotowanie stoisk, które były okazałe i
bogate. Musze przyznać, że ta wspólna inicjatywa Dożynki powiatowe-gminne były udane.
Zrealizowaliśmy wspólną inwestycję w tym roku, ulica południowa została wyremontowana,
zmodernizowana. Jest to teraz w porządnym standardzie. Chcę podziękować Radzie oraz Panu Wójtowi za
współudział finansowy. Urząd Marszałkowski oraz Zarząd Województwa także wsparł nas finansowo. Jest
jeszcze sporo dróg do zrobienia, które będą realizowane m.in. ze środków zewnętrznych. Ponadto Starosta
omówił kwestie związane z realizacją inwestycji drogowych, pozyskaniem środków zewnętrznych na
budowę oraz przebudowę dróg. Jednocześnie podziękował za udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu
Suwalskiego w związku z przebudową drogi powiatowej.
Załącznik Nr 7 – Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Raczki za pierwsze półrocze
2017 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
Pkt. 12. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Raczki za pierwsze półrocze 2017 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.
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig – otrzymaliście Państwo informację o wykonaniu budżetu za
pierwsze półrocze 2017 roku w materiałach. Czy są jakieś pytania?
Nie ma pytań, a zatem przechodzimy do pkt. 13 porządku posiedzenia.
Załącznik Nr 8 – Przedstawienie założeń społeczno-gospodarczych na 2018 rok.
Pkt. 13. Przedstawienie założeń społeczno-gospodarczych na 2018 rok.
Skarbnik Gminy Agnieszka Grzędzińska – Państwo Radni w materiałach otrzymaliście Zarządzenie nr
265/17 Wójta Gminy Raczki z dnia 21 sierpnia 2017 roku w sprawie założeń do projektu budżetu i
kierunków polityki społeczno-gospodarczej na 2018 rok. Wskazany jest tutaj wykaz zadań inwestycyjnych
oraz nakłady finansowe niezbędne do realizacji przedmiotowych inwestycji, źródła finansowania oraz
środki z budżetu, jakie musimy zabezpieczyć.
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Pkt. 14. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
Wójt Gminy Raczki Andrzej Szymulewski – środki ze sprzedaży szkoły w Żubrynku zostaną przeznaczone
na remont drogi.
Wójt Gminy Raczki Andrzej Szymulewski – mam kontakt z Radnym z gminy Brusy, nie jesteśmy bogatą
gminą ale musimy pomóc potrzebującym. Państwo zastanówcie się nad formą pomocą oraz kwotą tej
pomocy. Uważam jednak, że samorząd samorządowi powinien przekazać środki finansowe z uwagi na to,
że powstały tam szkody materialne.
Wójt Gminy Raczki Andrzej Szymulewski – Zarząd Dróg Powiatowych spotka się z pracownikami urzędu
gminy w celu ustalana remontów poboczy dróg.
Wójt Gminy Raczki Andrzej Szymulewski – nie wiem, jak niepodpisane pismo wyszło z urzędu, powinno
być podpisane, będę zwracał na to uwagę.
Wójt Gminy Raczki Andrzej Szymulewski – odpowiedź na interpelację odnośnie rocznych planów
łowieckich została przesłana na piśmie.
Wójt Gminy Raczki Andrzej Szymulewski – starostwo przeznacza 2/3 środków kwota około 17 tys. zł
gmina 1/3 środków około 5 tys. zł na zwalczanie barszczu Sosnowskiego na powierzchni 2,9 ha. Zwalczane
jest to metodą mechaniczną. Trudno powiedzieć o efektach. Te działania trwają dopiero drugi rok a
efektów można oczekiwać po 3-4 latach walki z tą rośliną. Jeśli przyniesie to efekty to będę rozmawiał z
gminami ościennymi.
Wójt Gminy Raczki Andrzej Szymulewski – zdecydowanie o Raczkowski Dom Regionalny należy zadbać,
myślę że w przyszłym roku środki na ten cel powinny się znaleźć. Nie będą to jednak duże środki.
Skarbnik Gminy Agnieszka Grzędzińska – materiały czasami wymagają modyfikacji, zmian, które
pojawiają się na etapie realizacji zadań. Jeżeli pojawiają się zmiany finansowe to automatycznie projekt
budżetu wymaga modyfikacji, by móc być aktualnym. I dlatego też materiały czasami są dostarczane przed
samą sesją.
Pkt 15. Odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski sołtysów.
Wójt Gminy Raczki Andrzej Szymulewski – mamy trzy grupy przedszkolaków, jest trzech wychowawców
i jedna pomoc na pełny etat. Łącznie mamy 78 dzieci. Jeśli uważacie Państwo, że należy zatrudnić
dodatkową, jedną osobę do pomocy, to tak zrobimy. Będę pilotował tą sprawę.
Wójt Gminy Raczki Andrzej Szymulewski – w przyszłym roku prawdopodobnie zrobimy wspólnie z GOK
Dni Raczek, zrobimy wtenczas różną muzykę, w tym disco polo.
Wójt Gminy Raczki Andrzej Szymulewski – temat odnośnie obniżenia podatków będzie poruszany przy
budżecie.
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig – Porządek sesji został wyczerpany. Informuję, że projekt
protokołu 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 XXII Sesję Rady Gminy Raczki”.
Protokołowała
Emilia Tertel
Przewodniczący Rady
Lech Ludwig
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