Protokół XX/17
z XX Sesji VII Kadencji Rady Gminy Raczki
odbytej w dniu 28 marca 2017 r.
Obrady XX Sesji Rady Gminy rozpoczęły się o godz. 900 i trwały do godz. 1255.
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
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych – Marek Dziemian
Przedstawiciel PZDR w Suwałkach – Wiesław Anielak
Przedstawiciel PPH „MELIOREX” – Anna Paciorko-Gawryłowicz
Sekretarz Gminy – Andrzej Czuper
Skarbnik Gminy – Agnieszka Grzędzińska
Dyrektor GOK w Raczkach – Anna Dorota Halicka
Kierownik GOPS w Raczkach – Justyna Sadowska-Kurzyna
Kierownik BOS w Raczkach – Mariusz Zalewski
Pracownik GBP w Raczkach – Edyta Taraszkiewicz
Kierownik USC – Romuald Dzienis
Architekt P.P. ARCH-PLAN – Jolanta Niemiec-Górnik
Radca Prawny – Jerzy Lewczuk
Pracownik UG – Jadwiga Szymulewska
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 XX Sesję Rady Gminy Raczki”.
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig przywitał zaproszonych gości, wójta, radnych, sołtysów oraz
pracowników Urzędu Gminy Raczki.
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig – Na podstawie listy obecności stwierdzam, że w obradach
bierze udział 12 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. Przepraszam za omyłkę w niniejszym zawiadomieniu, o której każdy z Radnych
telefonicznie został poinformowany. Na wniosek Wójta Gminy Raczki proponuję wycofanie z porządku
obrad pkt 20 dotyczącego projektu uchwały w sprawie nieuwzględnienia wniosku o wprowadzenie
zwolnień od podatku od nieruchomości. Czy są jakieś inne propozycje zmiany porządku obrad?
Radny Wojciech Żukowski – Składam wniosek formalny o wycofanie z porządku obrad pkt 19
dotyczącego projektu uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego
w 2018 roku.
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig – Proszę o przegłosowanie dzisiejszego porządku obrad.
W głosowaniu udział wzięło 12 radnych. Za przyjęciem porządku obrad głosowało 10 radnych, przeciwko
1 radny, od głosu wstrzymał się 1 radny.
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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.
6. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami.
7. Sprawozdanie Biura Obsługi Szkół z wykonania zadań rzeczowych i realizacji środków budżetowych
za 2016 r.
8. Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Raczkach za rok 2016.
9. Sprawozdanie opisowe z działalności merytorycznej Gminnego Ośrodka Kultury w Raczkach za rok
2016.
10. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok.
11. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2016 rok.
12. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w 2016 r.
13. Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2022.
14. Uchwała w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach
wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, które
ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały na terenie Gminy Raczki.
15. Uchwała w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów do
nowego ustroju szkolnego od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
16. Uchwała w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do
publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Raczki jest organem prowadzącym oraz dla
osób prawnych innych niż jednostka samorządu terytorialnego lub osób fizycznych, dla których
ustalono obwód.
17. Uchwała w sprawie zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Raczki.
18. Uchwała w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Raczki.
19. Uchwała w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2018 roku.
20. Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy
Bakałarzewo z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Przebudowa drogi gminnej nr 101945B
Sadłowina - Karasiewo odc. 2437 m".
21. Uchwała w sprawie realizacji w 2018 r. zadania inwestycyjnego w Gminie Raczki.
22. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2017-2024.
23. Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.
24. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
25. Odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski sołtysów.
Pkt 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig – Informuję, że protokół z XIX 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: 11 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się”.
Pkt 4. Interpelacje i wnioski radnych.
Wiceprzewodniczący Rady Stanisław Ostrowski – W dniu 11 marca 2017 r. był obchodzony Dzień
Sołtysa, w związku z tym pragnę złożyć najserdeczniejsze życzenia Paniom i Panom Sołtysom: dużo
zdrowia, satysfakcji z pełnionej funkcji i jak najwięcej inicjatyw działalności samorządowej.
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Wnoszę odnośnie sposobu zapisu uchwał przygotowywanych dla nas Radnych, aby nie używać w tytułach
uchwał partykuł przeczących ,,nie”. Najlepiej, żeby zostało to ujednolicone, aby zapis nie sugerował
o sposobie głosowania.
Wójt Gminy Raczki Andrzej Szymulewski – Panie Mecenasie, czy stosowanie zapisu ,,nie” w uchwałach
od strony prawnej jest uzasadnione?
Radca Prawny Jerzy Lewczuk – Forma treści projektów uchwał uzależniona jest od intencji
wnioskodawcy, więc używanie partykuł przeczących ,,nie” pod względem prawnym jest uzasadnione.
Radny Tomasz Gaździński – Czy można byłoby ustawić wiatę przystankową w miejscowości Dowspuda,
na wysokości Zespołu Szkół? Wiem, że ta droga należy teraz do Powiatu.
Radny Wojciech Żukowski – Czy błędny zapis terminu w zawiadomieniu Radnych o sesji ma wpływ
prawny na skuteczne zawiadomienie? Chciałbym uzyskać odpowiedź na piśmie.
Radca Prawny Jerzy Lewczuk – Może to mieć skutek prawny, jeżeli ktoś z Radnych wniesie skargę, że nie
był na sesji, gdyż został niewłaściwie zawiadomiony.
Radny Wojciech Żukowski – Drogi żwirowe, zarówno gminne, jak i powiatowe są w fatalnym stanie.
Kolejna kwestia dotyczy stowarzyszeń funkcjonujących na terenie gminy, tj. chodzi o opłaty za
użytkowanie hali sportowej, a mianowicie, dlaczego nie wszystkie płacą za wynajem hali?
Czy można rozwijać inne dyscypliny sportu na terenie gminy, oprócz piłki nożnej?
Co będzie z wypełnianiem wniosków rolniczych w Urzędzie Gminy? Do tej pory nic w tej sprawie my,
Sołtysi nie otrzymaliśmy, aby następnie móc przekazać rolnikom z naszych sołectw.
Czy można byłoby w jakiś sposób Sołtysów, Radnych powiadamiać na temat materiałów dostępnych
w Urzędzie? Większość z nas często jest w Raczkach i moglibyśmy odbierać w siedzibie Urzędu.
Jaka część podatku dochodowego od osób fizycznych wpływa do budżetu gminy?
Spisywanie wody, co kwartał, czy jest przepis mówiący o częstotliwości dokonywania tych spisów.
Najlepiej byłoby spis dokonywać dwa razy do roku, obniżyłoby to koszty obsługi Zakładu.
Radny Piotr Słowikowski – Panie Starosto, czy planowane są prace dotyczące poprawy jakości stanu dróg
powiatowych Kurianki Pierwsze – Kurianki Drugie, tzw. odcinek Warszawa?
Radny Jarosław Szyłak – Czy planowana jest wycinka zakrzaczeń na drogach powiatowych?
Wiceprzewodniczący Stanisław Ostrowski – Należałoby uprzątnąć rowy przydrożne, dotyczy dróg
powiatowych, jak i gminnych.
Radny Leszek Staniszewski – Równanie dróg gminnych, jak i powiatowych przez równiarkę. Uważam, że
można byłoby połączyć krótkie odcinki dróg gminnych i powiatowych, które mogłaby wykonywać za raz
jedna równiarka.
Odbywają się turnieje siatkarskie między gminami poza naszą gminą, brakuje organizacji takiego turnieju
w naszej gminie.
Radny Jan Olszewski – Jak wyglądają kwestie związane z działaniami podejmowanymi na rzecz
zwalczania barszczu Sosnowskiego?
Starosta Powiatu Suwalskiego Szczepan Ołdakowski – Złożył życzenia z okazji Dnia Sołtysa. Przedstawił
informację na temat inwestycji drogowych zarówno na terenie Gminy Raczki, jak i Powiatu. Przekazał
zakres informacji na temat budżetu Powiatu oraz środków, które można pozyskać z programów unijnych
oraz planu i zakresu zadań inwestycyjnych. Przekazał informacje na temat ustawienia wiaty przystankowej
w Dowspudzie, stanu dróg, wycinki drzew i krzewów, zwalczania barszczu Sosnowskiego.
Sołtys Ewa Więcko – Panie Starosto, jak wygląda sprawa drogi Kurianki Drugie?
Starosta Powiatu Suwalskiego Szczepan Ołdakowski – Niewątpliwie sprawy własnościowe dotyczące pasa
drogowego zostały uregulowane, więc zostanie ona zrealizowana, w ramach posiadanych środków i gdy
uzyskamy dodatkowe środki z zewnątrz. Niestety bliżej określonego terminu nie mogę podać.
Radny Leszek Staniszewski – Czy szkoła w Dowspudzie będzie wygaszana?
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Starosta Powiatu Suwalskiego Szczepan Ołdakowski – Nie, szkoła w Dowspudzie nadal będzie
prosperować. Zmiany dotyczą tylko gospodarstwa pomocniczego i uporządkowania obiektów przez niego
wykorzystywanych.
Radny Witold Wysocki dotarł na salę obrad o godz. 9.50.
Wójt Gminy Raczki Andrzej Szymulewski – Szanowni Radni, Sołtysi stwierdzić muszę, że współpraca
między Gminą a Powiatem, należy ocenić, jako bardzo dobrą. Życzyłbym sobie, aby była ona
kontynuowana na takim samym poziomie. Wszelkie przedstawione tutaj przez Państwa sugestie dotyczące
realizacji zadań bieżącego utrzymania dróg żwirowych gminnych i powiatowych zostaną uwzględnione
w ramach współpracy z Powiatem.
Radny Wojciech Żukowski – Należałoby uporządkować pobocza na odcinku drogi powiatowej Raczki –
Małe Raczki – Wierciochy.
Sołtys Andrzej Naruszewicz – Należałoby również uporządkować pobocza na odcinku drogi powiatowej
Żubrynek – Podwysokie.
Mieszkaniec Krukówka – Jaki jest termin odnośnie realizacji asfaltu w Krukówku?
Starosta Powiatu Suwalskiego Szczepan Ołdakowski – Na dzień dzisiejszy jest przygotowywana
dokumentacja na wykonanie asfaltu tejże drogi do przejazdu kolejowego. Następnym krokiem będzie
pozyskanie środków na jej realizację. Niestety nie mogę bliżej określić terminu przeprowadzenia prac, czy
to będzie za rok, dwa, czy trzy lata.
Sołtys Król Jan – Należałoby wykonać niewielki odcinek drogi powiatowej Podbudówek - Józefowo.
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Marek Dziemian – Wszelkie kwestie tutaj poruszone zostały przez
Pana Starostę wyjaśnione. Odnośnie zgłoszonych zakresów prac na drogach powiatowych będą one
wykonywane sukcesywnie. Współpraca w zakresie dróg z Państwa gminą przebiega bardzo dobrze.
Pkt 5. Zapytania i wolne wnioski sołtysów.
Sołtys Ewa Więcko – Należałoby postawić znak z pierwszeństwem przejazdu na skrzyżowaniu dróg
Kurianki Drugie - Pijawne.
Sołtys Piotr Bielecki – Co z funduszem sołeckim, bo w ubiegłym roku padła deklaracja, że zostanie on
zawieszony tylko na jeden rok, tj. 2017 r.? Dlaczego znów chcecie go zawiesić na 2018 r.?
Przedstawiciel PZDR w Suwałkach Wiesław Anielak – Przedstawił zmiany dotyczące działalności
rolniczej, tj. zasad przemieszczania zwierząt z gospodarstwa (zbycie, nabycie zwierzęcia powinno być
udokumentowane umową, itd.), zasad oraz trybu wypełniania wniosków rolniczych. Zakresu i trybu
przeprowadzania kontroli.
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 przerwę 10 minutową.
Po przerwie.
Pkt 7. Sprawozdanie Biura Obsługi Szkół z wykonania zadań rzeczowych i realizacji środków
budżetowych za 2016 r.
Kierownik BOS Mariusz Zalewski – Szanowni Radni w sprawozdaniu została szczegółowo przedstawiona
działalność Biura Obsługi Szkół oraz poszczególnych jednostek oświatowych podlegających Gminie
Raczki za 2016 rok.
Załącznik Nr 2. – Sprawozdanie Biura Obsługi Szkół z wykonania zadań rzeczowych
i realizacji środków budżetowych za 2016 r.
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Pkt 8. Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Raczkach za rok 2016.
Nie wniesiono zapytań, uwag do tego sprawozdania.
Załącznik Nr 3. – Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej
w Raczkach za rok 2016.
Pkt 9. Sprawozdanie opisowe z działalności merytorycznej Gminnego Ośrodka Kultury w Raczkach
za rok 2016.
Dyrektor GOK Anna Dorota Halicka – Przedstawiła i obszernie omówiła główną działalność GOK za 2016
rok oraz przedstawiła problemy, jakie spotyka przy organizowaniu codziennych zajęć edukacyjno kulturalnych lub cyklicznych, bądź okolicznościowych imprez i uroczystości.
Radny Wojciech Żukowski – Jak jest rozliczany olej opałowy w GOK?
Skarbnik Gminy Raczki Agnieszka Grzędzińska – Na podstawie kubatury budynków.
Załącznik Nr 4. – Sprawozdanie z działalności merytorycznej Gminnego Ośrodka Kultury
w Raczkach za rok 2016.
Pkt 10. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok.
Wójt Gminy Raczki Andrzej Szymulewski – Przedstawił ocenę zasobów pomocy społecznej Gminy
Raczki za 2016 rok.
Nie wniesiono zapytań, uwag do tego sprawozdania.
Załącznik Nr 5. – Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok.
Pkt 11. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2016 rok.
Kierownik GOPS Justyna Sadowska-Kurzyna – Omówiła sytuację związaną z realizacją świadczeń
socjalnych, istotę i zależność przyznawania i wypłacania świadczeń.
Załącznik Nr 6. – Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej za 2016 rok.
Pkt 12. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w 2016 r.
Nie wniesiono zapytań, uwag do tego sprawozdania.
Załącznik Nr 7. – Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w 2016 r.
Pkt 13. Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2022.
Kierownik GOPS Justyna Sadowska-Kurzyna – Omówiła zakres przedmiotowy projektu uchwały, który
ma na celu pomoc ofiarom przemocy w rodzinie.
Salę obrad opuścił Wiceprzewodniczący Rady Mirosław Sewastynowicz.
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 12 radnych.
Wynik głosowania:
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- „za” – 12
- „przeciw” – - „wstrzymującymi” – Stwierdzam, że w głosowaniu wzięło udział 12 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych.
W związku z tym stwierdzam, że uchwała została przyjęta 12 głosami „za”.
Załącznik Nr 8. – Uchwała Nr XX/164/17.
Na salę obrad powrócił Wiceprzewodniczący Rady Mirosław Sewastynowicz.
Pkt 14. Uchwała w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt
w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom
bezdomnym, które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały na terenie Gminy Raczki.
Kierownik GOPS Justyna Sadowska-Kurzyna – Omówiła kwestie związane z zasadnością dofinansowania
osobom pozbawionym zameldowania na terenie gminy. Na gminie ciąży obowiązek dofinansowania
wsparcia schronienia osobom bezdomnym za terenu Gminy Raczki. Na dzień dzisiejszy nikt z terenu
naszej gminy nie przebywa w takim ośrodku, dlatego nieznane są koszty takiego pobytu osób bezdomnych.
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 13 radnych.
Wynik głosowania:
- „za” – 13
- „przeciw” – - „wstrzymującymi” – Stwierdzam, że w głosowaniu wzięło udział 13 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych.
W związku z tym stwierdzam, że uchwała została przyjęta 13 głosami „za”.
Załącznik Nr 9. – Uchwała Nr XX/165/17.
Pkt 15. Uchwała w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i publicznych gimnazjów do
nowego ustroju szkolnego od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2017 r.
Salę obrad opuścił Radny Wojciech Żukowski.
Wójt Gminy Raczki Andrzej Szymulewski – Projekt dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów
prowadzonych przez Gminę Raczki, a także inne organy do nowego ustroju szkolnego, który był przez
Państwa Radnych przyjęty na poprzedniej sesji, został pozytywnie oceniony przez Kuratorium Oświaty i w
związku z tym przedstawiony został Państwu ostateczny projekt uchwały w tejże sprawie.
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 12 radnych.
Wynik głosowania:
- „za” – 12
- „przeciw” – - „wstrzymującymi” – 6

Stwierdzam, że w głosowaniu wzięło udział 12 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych.
W związku z tym stwierdzam, że uchwała została przyjęta 12 głosami „za”.
Załącznik Nr 10. – Uchwała Nr XX/166/17.
Na salę obrad powrócił Radny Wojciech Żukowski.
Pkt 16. Uchwała w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do
publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Raczki jest organem prowadzącym oraz dla
osób prawnych innych niż jednostka samorządu terytorialnego lub osób fizycznych, dla których
ustalono obwód.
Nie wniesiono zapytań, uwag do tego punktu.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej i Budżetu Piotr Słowikowski – Opinia naszej
Komisji jest pozytywna.
Przewodniczący Komisji Infrastruktury Wiejskiej, Ochrony Środowiska Rolnictwa i Turystyki Jarosław
Szyłak – Opinia naszej Komisji jest pozytywna.
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig – Poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W głosowaniu wzięło udział 13 radnych.
Wynik głosowania:
- „za” – 13
- „przeciw” – - „wstrzymującymi” – Stwierdzam, że w głosowaniu wzięło udział 13 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych.
W związku z tym stwierdzam, że uchwała została przyjęta 13 głosami „za”.
Załącznik Nr 11. – Uchwała Nr XX/167/17.
Pkt 17. Uchwała w sprawie zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Raczki.
Kierownik USC Romuald Dzienis – Przedstawił i omówił zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Raczki.
Salę obrad opuścił Radny Leszek Staniszewski.
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 12 radnych.
Wynik głosowania:
- „za” – 12
- „przeciw” – - „wstrzymującymi” – Stwierdzam, że w głosowaniu wzięło udział 12 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych.
W związku z tym stwierdzam, że uchwała została przyjęta 12 głosami „za”.
Załącznik Nr 12. – Uchwała Nr XX/168/17.
Wójt Gminy Raczki Andrzej Szymulewski – Proszę Państwa, sprawy związane z zagospodarowaniem
przestrzennym w Gminie Raczki nadzoruje architekt Pani Jolanta Niemiec-Górnik P.P. ARCH-PLAN.
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Na salę obrad powrócił Radny Leszek Staniszewski.
Ogłoszono 10 minutową przerwę.
Po przerwie.
Pkt 18. Uchwała w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Raczki.
Pracownik UG Bogusław Konieczny – Omówił program i przedstawił sytuację będącą na terenie gminy,
koszty związane ze sterylizacją zwierząt. Omówił obowiązki dotyczące sterylizacji zwierząt w myśl
ustawy.
Wójt Gminy Raczki Andrzej Szymulewski – Omówił zasady oraz sytuację związaną ze sterylizacją psów
i kotów.
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 13 radnych.
Wynik głosowania:
- „za” – 13
- „przeciw” – - „wstrzymującymi” – Stwierdzam, że w głosowaniu wzięło udział 13 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych.
W związku z tym stwierdzam, że uchwała została przyjęta 13 głosami „za”.
Załącznik Nr 13. - Uchwała Nr XX/169/17.
Pkt 19. Uchwała w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2018 roku.
Wójt Gminy Raczki Andrzej Szymulewski – Omówił sytuację związaną z rozdysponowaniem,
wydatkowaniem środków w ramach funduszu sołeckiego. Ponadto omówił kwestie związane
z możliwością wydatkowania tych środków w ramach określonych zadań, które zostały wskazane
w ustawie.
Radny Wojciech Żukowski – Poruszył kwestie wydatkowania środków pochodzących z środków funduszu
sołeckiego. Stwierdził, że te pieniądze należy ukierunkować i wydatkować.
Radny Jarosław Szyłak – Wskazał problemy dotyczące wyboru kryteriów i wariantów wyboru
przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego przez Sołectwa.
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 13 radnych.
Wynik głosowania:
- „za” – 11
- „przeciw” – 2
- „wstrzymującymi” – Stwierdzam, że w głosowaniu wzięło udział 13 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych,
przeciwko przyjęciu uchwały głosowało 2 radnych.
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W związku z tym stwierdzam, że uchwała została przyjęta 11 głosami „za”.
Załącznik Nr 14. – Uchwała Nr XX/170/17.
Pkt 20. Uchwała w sprawie zmiany uchwały 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 – Wyjaśnił kwestie związane z wcześniej zawartym
porozumieniem na temat dofinansowania zadania.
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 13 radnych.
Wynik głosowania:
- „za” – 13
- „przeciw” – - „wstrzymującymi” – Stwierdzam, że w głosowaniu wzięło udział 13 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych.
W związku z tym stwierdzam, że uchwała została przyjęta 13 głosami „za”.
Załącznik Nr 15. – Uchwała Nr XX/171/17.
Pkt 21. Uchwała w sprawie realizacji w 2018 r. zadania inwestycyjnego w Gminie Raczki.
Wójt Gminy Raczki Andrzej Szymulewski – W przyszłym roku planujemy przeprowadzenie rewitalizacji
Raczek, która wymaga wyodrębnienia środków w budżecie gminy na przyszły rok, planujemy pozyskanie
dofinansowania, który umożliwi realizację zadania.
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 13 radnych.
Wynik głosowania:
- „za” – 13
- „przeciw” – - „wstrzymującymi” – Stwierdzam, że w głosowaniu wzięło udział 13 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych.
W związku z tym stwierdzam, że uchwała została przyjęta 13 głosami „za”.
Załącznik Nr 16. – Uchwała Nr XX/172/17.
Pkt 22. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2017 –
2024.
Skarbnik Gminy Agnieszka Grzędzińska – Omówiła szczegółowo wydatki oraz dochody budżetu gminy.
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 13 radnych.
Wynik głosowania:
- „za” – 12
- „przeciw” – - „wstrzymującymi” – 1
Stwierdzam, że w głosowaniu wzięło udział 13 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, od
głosu wstrzymał się 1 radny.
W związku z tym stwierdzam, że uchwała została przyjęta 12 głosami „za”.
Załącznik Nr 17. – Uchwała Nr XX/173/17.
Pkt 23. 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.
Radny Wojciech Żukowski – Zostały zwiększone środki na realizację parkingu przy ul. Kościelnej, z jakiej
to przyczyny?
Wójt Gminy Raczki Andrzej Szymulewski – Kosztorys prac otrzymałem później, niż został przygotowany
harmonogram prac i opiewał na wyższą kwotę, niż pierwotnie zakładaliśmy. Niestety ostatecznie wynosi
ona 84 tys. zł.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej i Budżetu Piotr Słowikowski – Komisja Oświaty,
Pomocy Społecznej i Budżetu projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie
Przewodniczący Komisji Infrastruktury Wiejskiej, Ochrony Środowiska Rolnictwa i Turystyki Jarosław
Szyłak – Opinia naszej Komisji jest pozytywna.
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig – Poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W głosowaniu wzięło udział 13 radnych.
Wynik głosowania:
- „za” – 12
- „przeciw” – 1
- „wstrzymującymi” – Stwierdzam, że w głosowaniu wzięło udział 13 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych,
przeciwko podjęciu uchwały głosował 1 radny.
W związku z tym stwierdzam, że uchwała została przyjęta 12 głosami „za”.
Załącznik Nr 18. – Uchwała Nr XX/174/17.
Pkt 24. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig – Na prośbę kilku Radnych kolejne sesje będą się odbywały
w środy. O terminach i tematyce zostaniecie Państwo powiadomieni w sposób zwyczajowo przyjęty.
Sprawy związane z obsługą sesji prowadzić będzie nowa osoba i myślę, że nie będziecie Państwo mieć
uwag w tym zakresie.
Proszę Państwa wpłynęły dwa wnioski odnośnie nadania nazwy ronda w Raczkach: od Anny PaciorkoGawryłowicz, Piotra Paciorko i Marii Paciorko oraz Oddziału Zarządu Gminnego OSP Raczki.
Przewodniczący Rady odczytał treść wniosków.
Radca Prawny Jerzy Lewczuk – Istnieje zasadność przeprowadzania konsultacji w związku z nadaniem
nazwy rodu, ale nie jest to konieczne. Decyzję podejmuje Rada Gminy, aczkolwiek są różne interpretacje
w zakresie tej tematyki.
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Wiceprzewodniczący Rady Stanisław Ostrowski – Wiemy, że konsultacje społeczne są potrzebne, ale nie
są zarazem wiążące dla organów uchwałodawczych.
Wójt Gminy Raczki Andrzej Szymulewski – Odpowiedź w zakresie błędnego terminu zawiadomienia na
sesję zostanie przedstawiona na piśmie Panu Radnemu, w związku z jego żądaniem.
Kierownik BOS Mariusz Zalewski – Wyjaśnił kwestie związane z opłatą za użytkowanie hali. Nie tylko
KS Polonia korzysta z hali, ale także inne podmioty mogą korzystać. Wyjaśnił również kwestie rywalizacji
w ramach różnych sportów oraz zespołów gminnych zarówno dziewcząt, jak i chłopców.
Odnośnie w kwestii usprawnienia komunikacji Sołtysów, Radnych z Urzędem Gminy można uruchomić
powiadamianie poprzez sms. To funkcjonuje w Biurze Obsługi Szkół w kwestii informowania rodziców
o problemach dowożenia uczniów, jeżeli takie wystąpią. Można na wzór tego uruchomić bazę sms
w Urzędzie Gminy i będą Państwo powiadamiani o istotnych sprawach, które chociażby pojawiają się na
stronie internetowej Urzędu Gminy.
Wójt Gminy Raczki Andrzej Szymulewski – Drogi żwirowe na terenie gminy utrzymane są w stanie
dobrym.
Odnośnie wypełnianiu wniosków dla rolników, to w każdą środę w Urzędzie będzie osoba pomagająca
w ich wypełnianiu.
Pracownik UG Antoni Karaś – Omówił pracę równiarki w miejscowościach na terenie gminy, konserwacji
bieżącej dróg na terenie gminy, złożone zapytania ofertowe, które wyłonią wykonawcę. Omówił stan dróg
oraz środki przeznaczone na ich utrzymanie.
Skarbnik Gminy Agnieszka Grzędzińska – Omówiła wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
do budżetu gminy.
Sekretarz Gminy Andrzej Czuper – Przedstawił kwestie związane z kwartalnym spisywaniem wody
u odbiorców, które wynikają z przyjętego zarządzeniem Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej.
Pkt 25. Odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski sołtysów.
Pracownik UG Antoni Karaś – Zostanie oznakowane skrzyżowanie dróg Kurianki Drugie – Pijawne
w ramach zachowania bezpieczeństwa i w porozumieniu z Zarządem Dróg Powiatowym.
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 XX Sesję Rady Gminy Raczki”.
Protokołowała
Danuta Grabowska
Przewodniczący Rady
Lech Ludwig
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