Protokół X/15
z X Sesji VII Kadencji Rady Gminy Raczki
odbytej w dniu 29 grudnia 2015 r.
Obrady X Sesji Rady Gminy rozpoczęły się o godz. 905 i trwały do godz. 1250.
Miejsce obrad Remiza OSP w Raczkach, Plac Kościuszki 37.
Radni obecni na sali obrad według załączonej listy obecności.
Ponadto obecni:
Proboszcz Parafii p.w. Trójcy Przenajświętszej – Ks. Kanonik Henryk Polkowski
Starosta Powiatu Suwalskiego – Szczepan Ołdakowski
Wójt Gminy Raczki – Andrzej Szymulewski
Nadleśniczy Nadleśnictwa Szczebra – Wojciech Stankiewicz
Delegat Podlaskiej Izby Rolniczej – Andrzej Ostrowski
Delegat Podlaskiej Izby Rolniczej – Stanisław Słowikowski
Wiceprezes BS Rutka Tartak O/Raczki – Wiesław Olfier
Właściciel Firmy „MELIOREX” - Antoni Paciorko
Właściciel Firmy „ANDAR” – Dariusz Andruczyk
Właściciel Zakładu Stolarskiego w Raczkach – Wojciech Konopko
Kierownik NZOZ „KORAMED” – Krzysztof Kotarski
Pracownik GOPS – Marta Litwiniuk
Kierownik BOS – Witold Bartoszewicz
Kierownik ZGKiM – Mirosław Wądołowski
Dyrektor Gimnazjum w Raczkach – Wiesława Jasionowska
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Raczkach/ Radny Rady Powiatu Suwalskiego – Artur Łuniewski
Radca Prawny – Jerzy Lewczuk
Sekretarz Gminy – Andrzej Czuper
Skarbnik Gminy – Agnieszka Grzędzińska
Pracownik UG – Jadwiga Szymulewska
Kierownik GKO – Romuald Dzienis
Pracownik UG – Antoni Karaś
Sołtysi wsi wg załączonej listy obecności.
Pkt 1. Otwarcie sesji.
Sesję otworzył Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig:
„Otwieram X Sesję Rady Gminy Raczki”.
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig przywitał zaproszonych gości, wójta, radnych, sołtysów oraz
pracowników Urzędu Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig – Na podstawie listy obecności stwierdzam, że w obradach
bierze udział 15 radnych, w związku z tym obrady Rady Gminy są prawomocne.
Pkt 2. Przyjęcie porządku obrad.
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig – Porządek obrad został przesłany w zawiadomieniu
o zwołaniu sesji. Proponuję do dzisiejszego porządku obrad wprowadzić do rozpatrzenia przez Radę
projekt uchwały, który został przesłany w materiałach na sesję, ale nieujęty w proponowanym porządku
obrad oraz został omówiony przez Stałe Komisje Rady, tj. w pkt 48 Uchwała zmieniająca Uchwałę Nr
IX/54/15 z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Raczki”. Czy są jakieś inne
propozycje zmiany porządku obrad?
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Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wprowadzenie proponowanej zmiany do porządku obrad.
W głosowaniu udział 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.
6. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami.
7. Uchwała w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych
prowadzonych przez Gminę Raczki.
8. Uchwała w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznego gimnazjum prowadzonego przez
Gminę Raczki.
9. Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Bakaniuk.
10. Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Bolesty.
11. Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Chodźki.
12. Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Franciszkowo.
13. Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Jankielówka.
14. Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Jaśki.
15. Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Józefowo.
16. Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Koniecbór.
17. Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Korytki.
18. Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Krukówek.
19. Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kurianki Pierwsze.
20. Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kurianki Drugie.
21. Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Lipowo.
22. Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Lipówka.
23. Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Małe Raczki.
24. Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Moczydły.
25. Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Planta.
26. Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Podwysokie.
27. Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rabalina.
28. Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Raczki.
29. Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rudniki.
30. Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Sidory.
31. Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Słoboda.
32. Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Stoki.
33. Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Sucha Wieś.
34. Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Szczodruchy.
35. Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Szkocja.
36. Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wasilówka.
37. Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wierciochy.
38. Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Witówka.
39. Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wronowo.
40. Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wysokie.
41. Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ziółkowo.
42. Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Żubrynek.
43. Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Raczki.
44. Uchwała w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Raczki na 2016 r.
45. Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.
46. Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2016 –
2022:
- odczytanie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2016 – 2022,
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- odczytanie opinii stałych komisji Rady Gminy w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Raczki na lata 2016 – 2022,
- odczytanie opinii w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2016 – 2022
przez przewodniczącego Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej i Budżetu Rady Gminy,
- odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2016 – 2022,
- dyskusja nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Raczki na lata 2016 – 2022,
- głosowanie nad uchwałą w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na
lata 2016 – 2022.
47. Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu gminy Raczki na 2016 r.:
- odczytanie projektu budżetu gminy Raczki na 2016 r.,
- odczytanie opinii stałych komisji Rady Gminy w sprawie projektu budżetu gminy Raczki na 2016 r.,
- odczytanie opinii w sprawie projektu budżetu gminy Raczki na 2016 r. przez przewodniczącego
Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej i Budżetu Rady Gminy,
- odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały w sprawie projektu budżetu
gminy Raczki na 2016 r. oraz o możliwości sfinansowania przedstawionego deficytu,
- dyskusja nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Raczki na 2016 r.,
- głosowanie nad uchwałą w sprawie uchwalenia budżetu gminy Raczki na 2016 r.
48. Uchwała zmieniająca Uchwałę Nr IX/54/15 z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie przystąpienia do
sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Raczki”.
49. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
50. Odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski sołtysów.
Porządek obrad został jednogłośnie przez radnych.
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig – Proszę Państwa w tym momencie chciałbym rozpocząć
spotkanie opłatkowe i w związku z tym udzielam głosu Ks. Proboszczowi.
Ks. Kanonik Henryk Polkowski – Rozpocznijmy dzisiejsze spotkanie od odśpiewania kolędy.
Wszyscy zebrani odśpiewali kolędę.
Wiceprzewodniczący Rady Stanisław Ostrowski – Odczytał fragment Ewangelii wg. Św. Łukasza
o Narodzeniu Jezusa Chrystusa.
Ks. Kanonik Henryk Polkowski – Złożył życzenia wszystkim zebranym z okazji Świąt Bożego Narodzenia
i Nowego Roku.
Ks. Kanonik poświecił opłatki oraz wszystkich zebranych.
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig – Udzielam głosu Panu Szczepanowi Ołdakowskiemu
Staroście Powiatu Suwalskiego.
Starosta Powiatu Suwalskiego Szczepan Ołdakowski – Podsumował współpracę Powiatu z Gminą i złożył
życzenia zebranym na sesji.
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig – Na progu Nowego 2016 Roku, życzę Państwu i wszystkim
mieszkańcom w imieniu swoim oraz Pana Wójta, dużo zdrowia, wielu sukcesów zawodowych
i pomyślności w życiu osobistym. Życzę, by był to rok spełnionych marzeń i zrealizowanych planów.
Niech ten zbliżający się 2016 rok, będzie rokiem radości, optymizmu, szczęścia i dużo wzajemnego
zrozumienia.
Ogłoszono 20 minutową przerwę.
Po przerwie.
Pkt 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig – Informuję, że protokół z IX Sesji Rady Gminy wyłożony był
do wglądu w Urzędzie Gminy pokój Nr 1, jak również projekt protokołu został udostępniony na stronie
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BIP Urzędu Gminy Raczki. Do projektu protokołu nie zostały wniesione zastrzeżenia, wobec tego
proponuję przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
Do protokołu nie wniesiono zastrzeżeń. Protokół z poprzedniego posiedzenia został przyjęty przez
radnych: 15 głosami „za”.
Pkt 4. Interpelacje i wnioski radnych.
Radny Wojciech Żukowski – Mam cztery pytania, a mianowicie:
- mamy cały czas zły stan dróg i co zmierzacie z tym zrobić?
- kto ustala listę zaproszonych gości na sesję?
- jak monitoruje się dawne wysypisko we wsi Ludwinowo? Z tego, co wiem, to trzeba przez ileś tam lat
monitorować, a z racji tego, że jest blisko lasu, to musi być odpowiednio zabezpieczone.
- kiedy zwróci się koszt ocieplenia hali sportowej?
Radny Tomasz Gaździński – Potrzebne jest przeprowadzenie remontu dróg we wsi Szkocja. Wczoraj miała
miejsce impreza kulturalna, na której było tak dużo osób, że nie zmieścili się wszyscy na sali. W związku
z tym, jest potrzeba budowy sali widowiskowej i przydałoby się tym zająć w najbliższych latach.
Mam takie pytanie, czy kwota dochodu podana przez pracownika Urzędu Gminy w oświadczeniu
majątkowym jest kwotą brutto?
Radna Ewa Ostapowicz – Mam prośbę od mieszkańców ulicy Spokojnej, żeby tam ustawić znak
ograniczający prędkość dla samochodów ciężarowych. Chciałam zapytać w imieniu mieszkańców gminy
Raczki, czy i kiedy Pan Wójt planuje remont ubikacji dla mieszkańców w budynku Ośrodku Zdrowia.
Mam pytanie odnośnie sprawozdania Wójta, chodzi mi o te złożenie wniosku. Kiedy wiadomo będzie, że
uzyskamy te pieniądze na projekt dla przedszkolaka?
Radny Leszek Staniszewski – Odnośnie hali, przecież mamy nowy budynek i już jest remontowany. Kto
ten budynek odbierał do użytku? Czy jest jakaś gwarancja i na ile lat? Dlaczego jest remontowany
i wymieniają w nim okna?
Pkt 5. Zapytania i wolne wnioski sołtysów.
Nie wniesiono zapytań i wolnych wniosków.
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.
Pkt 7. Uchwała w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych
prowadzonych przez Gminę Raczki.
Pracownik UG Jadwiga Szymulewska – Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia
2 listopada 2015 r. oraz art. 20e ust. 3 ustawy o systemie oświaty do dnia 31.01 2016 r. Rada Gminy
zobowiązana jest podjąć uchwałę w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół
podstawowych i publicznych gimnazjów, dla których organem prowadzących jest Gmina Raczki. Kryteria
takie zostały określone odpowiednio do Szkoły Podstawowej i do Gimnazjum z określeniem dokumentów,
które powinny być złożone w celu potwierdzenia tych kryteriów.
Rekrutacja ta dotyczy kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły.
Podczas omawiania projektu uchwały dotyczącej określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół
podstawowych na posiedzeniu Komisji Infrastruktury Wiejskiej, Ochrony Środowiska Rolnictwa
i Turystyki dokonano zmiany w § 1 pkt 2 z 8 pkt na 10 pkt, również na posiedzeniu Komisji Oświaty,
Pomocy Społecznej i Budżetu omawialiśmy w/w zmianę.
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.
4

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 2. – Uchwała Nr X/62/15.
Pkt 8. Uchwała w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznego gimnazjum prowadzonego
przez Gminę Raczki.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej i Budżetu Piotr Słowikowski – Komisja Oświaty,
Pomocy Społecznej i Budżetu projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie.
Przewodniczący Komisji Infrastruktury Wiejskiej, Ochrony Środowiska Rolnictwa i Turystyki Jarosław
Szyłak – Opinia naszej Komisji jest pozytywna.
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig – Poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W głosowaniu wzięło udział 15 radnych.
Wynik głosowania:
- „za” – 15
- „przeciw” – - „wstrzymującymi” – Stwierdzam, że w głosowaniu wzięło udział 15 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych.
W związku z tym stwierdzam, że uchwała została przyjęta 15 głosami „za”.
Załącznik Nr 3. – Uchwała Nr X/63/15.
Pkt 9. Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Bakaniuk.
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig – Komisja Statutowa opracowała treść zapisów wszystkich
Statutów Sołectw Gminy Raczki, które poddane były konsultacjom społecznym dla mieszkańców
poszczególnych Sołectw. Na podstawie złożonych wniosków doprecyzowała ostateczną treść Statutów, tj.:
- w § 3 ust. 2 skreślono słowa: „w szczególności”,
- w § 3 ust. 2 pkt 4 otrzymał brzmienie: „organizowanie aktywności mieszkańców dla poprawy potrzeb
związanych z utrzymaniem porządku, czystości i estetyki, upowszechniania kultury i sportu;”,
- w § 10 skreślono słowa: „w szczególności”,
- w § 11 ust. 5 skreślono słowa: „w szczególności”.
Radny Wojciech Żukowski – Kiedy dostaniemy ten statut po poprawkach? Mam jeszcze jedną uwagę, że
w materiałach, jakie otrzymaliśmy w celu przeprowadzenia konsultacji a mianowicie w Zarządzeniu Nr
112/15 Wójta Gminy Raczki w § 5 pkt 2 mówi: „Wyniki konsultacji mają charakter opiniodawczy i nie
będą wiążące dla organów Gminy.”, taki zapis i tak już przy małym zaangażowaniu społecznym zniechęca
jeszcze bardziej. I z tego, co wiem to tylko nasza wieś wniosła kilka uwag do zapisów Statutu, z których
tylko było wzięte, tj. § 11 ust. 1 Rada sołecka składa się z 3 – 5 osób oraz § 12 pkt 3 zmieniono zapis
z 5 dni na 7 dni. W związku z tym, że konsultacje i zaangażowanie społeczne nie są wiążące dla organu
gminy, dlatego wstrzymam się od głosu.
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig – Panie radny zapisy wspomnianego tutaj Zarządzenia Wójta
wynikają z zapisów § 7 Uchwały Nr XV/80/12 Rady Gminy Raczki z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie
określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Raczki, który mówi: „Wynik
konsultacji nie jest wiążący dla organów Gminy Raczki.”. Jednakże na podstawie złożonych wniosków, po
konsultacji prawnej zostały ujęte wnioskowane uwagi, które znajdują podstawę prawną.
Radca Prawny Jerzy Lewczuk – Co do zasady, wszelkie konsultacje nie są wiążące dla organów, a jedynie
mają funkcję opiniodawczą. Konsultacje nie mogą wiązać Organu wykonawczego lub stanowiącego,
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ponieważ ma swoje kompetencje i ostateczna decyzja w tym przypadku należy do Rady. Państwa wnioski,
uwagi zgłoszone poprzez przeprowadzoną konsultację może Rada uwzględnić, lub je odrzucić.
Radny Wojciech Żukowski – Mi nie chodzi o decyzje tylko, w jaki sposób te uwagi są brane pod uwagę.
Radca Prawny Jerzy Lewczuk – Jeżeli chodzi o dodanie zapisu, że organem Sołectwa jest „Rada Sołecka”,
to nie jest możliwe, bo Rada Sołecka nie jest organem, ale ma funkcję wspomagającą działalność Sołtysa.
Organami Sołectwa są wyłącznie: Zebranie Wiejskie – organ uchwałodawczy i Sołtys – organ
wykonawczy. W tej sprawie jest Rozstrzygniecie Nadzorcze Wojewody, gdzie stwierdza się, że Rada
Sołecka nie jest organem a jedynie wspomaga prace Sołtysa.
Radny Wojciech Żukowski – Z tego, co pamiętam wnieśliśmy również poprawkę do Statutu dotyczącą jak
ma wyglądać tabliczka Sołtysa i czy to jest obligatoryjne?
Radca Prawny Jerzy Lewczuk – Nie spotkałem się z takim wnioskiem.
Wójt Gminy Raczki Andrzej Szymulewski – Uważam, że taką sprawę powinny regulować zapisy
wewnętrzne a nie dokumenty strategiczne, jakim jest Statut Sołectwa. Po drugie Statut Sołectwa
obowiązuje tylko dla danego Sołectwa i nie może on obligować dla wszystkich innych Sołectw. Jeżeli nie
ma innych przepisów określających sposób wywieszania i ich kształt tablic, i jeżeli będzie taka wola to
w drodze Zarządzenia określimy wzór.
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 4. – Uchwała Nr X/64/15.
Pkt 10. Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Bolesty.
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig – Poddał pod dyskusję projekt uchwały w sprawie uchwalenia
Statutu Sołectwa Bolesty.
Nie wniesiono zapytań, uwag do tego punktu.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej i Budżetu Piotr Słowikowski – Opinia Komisji jest
pozytywna.
Przewodniczący Komisji Infrastruktury Wiejskiej, Ochrony Środowiska Rolnictwa i Turystyki Jarosław
Szyłak – Opinia Komisji jest pozytywna.
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig – Poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W głosowaniu wzięło udział 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”
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Załącznik Nr 5. – Uchwała Nr X/65/15.
Pkt 11. Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Chodźki.
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig – Poddał pod dyskusję projekt uchwały w sprawie uchwalenia
Statutu Sołectwa Chodźki.
Nie wniesiono zapytań, uwag do tego punktu.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej i Budżetu Piotr Słowikowski – Opinia Komisji jest
pozytywna.
Przewodniczący Komisji Infrastruktury Wiejskiej, Ochrony Środowiska Rolnictwa i Turystyki Jarosław
Szyłak – Opinia Komisji jest pozytywna.
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig – Poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W głosowaniu wzięło udział 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 X/66/15.
Pkt 12. Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Franciszkowo.
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig – Poddał pod dyskusję projekt uchwały w sprawie uchwalenia
Statutu Sołectwa Franciszkowo.
Nie wniesiono zapytań, uwag do tego punktu.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej i Budżetu Piotr Słowikowski – Opinia Komisji jest
pozytywna.
Przewodniczący Komisji Infrastruktury Wiejskiej, Ochrony Środowiska Rolnictwa i Turystyki Jarosław
Szyłak – Opinia Komisji jest pozytywna.
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig – Poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W głosowaniu wzięło udział 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 X/67/15.
Pkt 13. Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Jankielówka.
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig – Poddał pod dyskusję projekt uchwały w sprawie uchwalenia
Statutu Sołectwa Jankielówka.
Nie wniesiono zapytań, uwag do tego punktu.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej i Budżetu Piotr Słowikowski – Opinia Komisji jest
pozytywna.
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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 8. – Uchwała Nr X/68/15.
Pkt 14. Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Jaśki.
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig – Poddał pod dyskusję projekt uchwały w sprawie uchwalenia
Statutu Sołectwa Jaśki.
Nie wniesiono zapytań, uwag do tego punktu.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej i Budżetu Piotr Słowikowski – Opinia Komisji jest
pozytywna.
Przewodniczący Komisji Infrastruktury Wiejskiej, Ochrony Środowiska Rolnictwa i Turystyki Jarosław
Szyłak – Opinia Komisji jest pozytywna.
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig – Poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W głosowaniu wzięło udział 15 radnych.
Wynik głosowania:
- „za” – 14
- „przeciw” – - „wstrzymującymi” – 1
Stwierdzam, że w głosowaniu wzięło udział 15 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, od
głosu wstrzymał się 1 radny.
W związku z tym stwierdzam, że uchwała została przyjęta 14 głosami „za”
Załącznik Nr 9. – Uchwała Nr X/69/15.
Pkt 15. Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Józefowo.
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig – Poddał pod dyskusję projekt uchwały w sprawie uchwalenia
Statutu Sołectwa Józefowo.
Nie wniesiono zapytań, uwag do tego punktu.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej i Budżetu Piotr Słowikowski – Opinia Komisji jest
pozytywna.
Przewodniczący Komisji Infrastruktury Wiejskiej, Ochrony Środowiska Rolnictwa i Turystyki Jarosław
Szyłak – Opinia Komisji jest pozytywna.
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig – Poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W głosowaniu wzięło udział 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.
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W związku z tym stwierdzam, że uchwała została przyjęta 14 głosami „za”
Załącznik Nr 10. – Uchwała Nr X/70/15.
Pkt 16. Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Koniecbór.
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig - Poddał pod dyskusję projekt uchwały w sprawie uchwalenia
Statutu Sołectwa Koniecbór.
Nie wniesiono zapytań, uwag do tego punktu.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej i Budżetu Piotr Słowikowski – Opinia Komisji jest
pozytywna.
Przewodniczący Komisji Infrastruktury Wiejskiej, Ochrony Środowiska Rolnictwa i Turystyki Jarosław
Szyłak – Opinia Komisji jest pozytywna.
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig – Poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W głosowaniu wzięło udział 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 11. – Uchwała Nr X/71/15.
Pkt 17. Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Korytki.
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig – Poddał pod dyskusję projekt uchwały w sprawie uchwalenia
Statutu Sołectwa Korytki.
Nie wniesiono zapytań, uwag do tego punktu.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej i Budżetu Piotr Słowikowski – Opinia Komisji jest
pozytywna.
Przewodniczący Komisji Infrastruktury Wiejskiej, Ochrony Środowiska Rolnictwa i Turystyki Jarosław
Szyłak – Opinia Komisji jest pozytywna.
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig – Poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W głosowaniu wzięło udział 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 12. – Uchwała Nr X/72/15.
Pkt 18. Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Krukówek.
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig – Poddał pod dyskusję projekt uchwały w sprawie uchwalenia
Statutu Sołectwa Krukówek.
Nie wniesiono zapytań, uwag do tego punktu.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej i Budżetu Piotr Słowikowski – Opinia Komisji jest
pozytywna.
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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” – 13
- „przeciw” – - „wstrzymującymi” – 1
Stwierdzam, że w głosowaniu wzięło udział 15 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, od
głosu wstrzymało się 2 radnych.
W związku z tym stwierdzam, że uchwała została przyjęta 13 głosami „za”
Załącznik Nr 13. – Uchwała Nr X/73/15.
Pkt 19. Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kurianki Pierwsze.
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig – Poddał pod dyskusję projekt uchwały w sprawie uchwalenia
Statutu Sołectwa Kurianki Pierwsze.
Nie wniesiono zapytań, uwag do tego punktu.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej i Budżetu Piotr Słowikowski – Opinia Komisji jest
pozytywna.
Przewodniczący Komisji Infrastruktury Wiejskiej, Ochrony Środowiska Rolnictwa i Turystyki Jarosław
Szyłak – Opinia Komisji jest pozytywna.
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig – Poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W głosowaniu wzięło udział 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 14. – Uchwała Nr X/74/15.
Pkt 20. Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kurianki Drugie.
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig – Poddał pod dyskusję projekt uchwały w sprawie uchwalenia
Statutu Sołectwa Kurianki Drugie.
Nie wniesiono zapytań, uwag do tego punktu.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej i Budżetu Piotr Słowikowski – Opinia Komisji jest
pozytywna.
Przewodniczący Komisji Infrastruktury Wiejskiej, Ochrony Środowiska Rolnictwa i Turystyki Jarosław
Szyłak – Opinia Komisji jest pozytywna.
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig – Poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W głosowaniu wzięło udział 15 radnych.
Wynik głosowania:
- „za” – 14
- „przeciw” – - „wstrzymującymi” – 1
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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 15. – Uchwała Nr X/75/15.
Pkt 21. Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Lipowo.
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig – Poddał pod dyskusję projekt uchwały w sprawie uchwalenia
Statutu Sołectwa Lipowo.
Nie wniesiono zapytań, uwag do tego punktu.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej i Budżetu Piotr Słowikowski – Opinia Komisji jest
pozytywna.
Przewodniczący Komisji Infrastruktury Wiejskiej, Ochrony Środowiska Rolnictwa i Turystyki Jarosław
Szyłak – Opinia Komisji jest pozytywna.
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig – Poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W głosowaniu wzięło udział 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 16. – Uchwała Nr X/76/15.
Pkt 22. Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Lipówka.
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig – Poddał pod dyskusję projekt uchwały w sprawie uchwalenia
Statutu Sołectwa Lipówka.
Nie wniesiono zapytań, uwag do tego punktu.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej i Budżetu Piotr Słowikowski – Opinia Komisji jest
pozytywna.
Przewodniczący Komisji Infrastruktury Wiejskiej, Ochrony Środowiska Rolnictwa i Turystyki Jarosław
Szyłak – Opinia Komisji jest pozytywna.
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig – Poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W głosowaniu wzięło udział 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 17. – Uchwała Nr X/77/15.
Pkt 23. Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Małe Raczki.
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig – Poddał pod dyskusję projekt uchwały w sprawie uchwalenia
Statutu Sołectwa Małe Raczki.
Nie wniesiono zapytań, uwag do tego punktu.
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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” – 11
- „przeciw” – - „wstrzymującymi” – 4
Stwierdzam, że w głosowaniu wzięło udział 15 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych, od
głosu wstrzymało się 4 radnych.
W związku z tym stwierdzam, że uchwała została przyjęta 11 głosami „za”
Załącznik Nr 18. – Uchwała Nr X/78/15.
Pkt 24. Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Moczydły.
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig – Poddał pod dyskusję projekt uchwały w sprawie uchwalenia
Statutu Sołectwa Moczydły.
Nie wniesiono zapytań, uwag do tego punktu.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej i Budżetu Piotr Słowikowski – Opinia Komisji jest
pozytywna.
Przewodniczący Komisji Infrastruktury Wiejskiej, Ochrony Środowiska Rolnictwa i Turystyki Jarosław
Szyłak – Opinia Komisji jest pozytywna.
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig – Poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W głosowaniu wzięło udział 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 19. – Uchwała Nr X/79/15.
Pkt 25. Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Planta.
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig – Poddał pod dyskusję projekt uchwały w sprawie uchwalenia
Statutu Sołectwa Planta.
Nie wniesiono zapytań, uwag do tego punktu.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej i Budżetu Piotr Słowikowski – Opinia Komisji jest
pozytywna.
Przewodniczący Komisji Infrastruktury Wiejskiej, Ochrony Środowiska Rolnictwa i Turystyki Jarosław
Szyłak – Opinia Komisji jest pozytywna.
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig – Poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W głosowaniu wzięło udział 15 radnych.
Wynik głosowania:
- „za” – 14
- „przeciw” – 12

- „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 20. – Uchwała Nr X/80/15.
Pkt 26. Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Podwysokie.
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig – Poddał pod dyskusję projekt uchwały w sprawie uchwalenia
Statutu Sołectwa Podwysokie.
Nie wniesiono zapytań, uwag do tego punktu.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej i Budżetu Piotr Słowikowski – Opinia Komisji jest
pozytywna.
Przewodniczący Komisji Infrastruktury Wiejskiej, Ochrony Środowiska Rolnictwa i Turystyki Jarosław
Szyłak – Opinia Komisji jest pozytywna.
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig – Poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W głosowaniu wzięło udział 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 21. – Uchwała Nr X/81/15.
Pkt 27. Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rabalina.
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig – Poddał pod dyskusję projekt uchwały w sprawie uchwalenia
Statutu Sołectwa Rabalina.
Nie wniesiono zapytań, uwag do tego punktu.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej i Budżetu Piotr Słowikowski – Opinia Komisji jest
pozytywna.
Przewodniczący Komisji Infrastruktury Wiejskiej, Ochrony Środowiska Rolnictwa i Turystyki Jarosław
Szyłak – Opinia Komisji jest pozytywna.
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig – Poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W głosowaniu wzięło udział 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 22. – Uchwała Nr X/82/15.
Pkt 28. Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Raczki.
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig – Poddał pod dyskusję projekt uchwały w sprawie uchwalenia
Statutu Sołectwa Raczki.
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Nie wniesiono zapytań, uwag do tego punktu.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej i Budżetu Piotr Słowikowski – Opinia Komisji jest
pozytywna.
Przewodniczący Komisji Infrastruktury Wiejskiej, Ochrony Środowiska Rolnictwa i Turystyki Jarosław
Szyłak – Opinia Komisji jest pozytywna.
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig – Poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W głosowaniu wzięło udział 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 23. – Uchwała Nr X/83/15.
Pkt 29. Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rudniki.
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig – Poddał pod dyskusję projekt uchwały w sprawie uchwalenia
Statutu Sołectwa Rudniki.
Nie wniesiono zapytań, uwag do tego punktu.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej i Budżetu Piotr Słowikowski – Opinia Komisji jest
pozytywna.
Przewodniczący Komisji Infrastruktury Wiejskiej, Ochrony Środowiska Rolnictwa i Turystyki Jarosław
Szyłak – Opinia Komisji jest pozytywna.
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig – Poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W głosowaniu wzięło udział 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 24 – Uchwała Nr X/84/15.
Pkt 30. Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Sidory.
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig – Poddał pod dyskusję projekt uchwały w sprawie uchwalenia
Statutu Sołectwa Sidory.
Nie wniesiono zapytań, uwag do tego punktu.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej i Budżetu Piotr Słowikowski – Opinia Komisji jest
pozytywna.
Przewodniczący Komisji Infrastruktury Wiejskiej, Ochrony Środowiska Rolnictwa i Turystyki Jarosław
Szyłak – Opinia Komisji jest pozytywna.
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig – Poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W głosowaniu wzięło udział 15 radnych.
Wynik głosowania:
- „za” – 14
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 25. – Uchwała Nr X/85/15.
Pkt 31. Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Słoboda.
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig – Poddał pod dyskusję projekt uchwały w sprawie uchwalenia
Statutu Sołectwa Słoboda.
Nie wniesiono zapytań, uwag do tego punktu.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej i Budżetu Piotr Słowikowski – Opinia Komisji jest
pozytywna.
Przewodniczący Komisji Infrastruktury Wiejskiej, Ochrony Środowiska Rolnictwa i Turystyki Jarosław
Szyłak – Opinia Komisji jest pozytywna.
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig – Poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W głosowaniu wzięło udział 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 26. – Uchwała Nr X/86/15.
Pkt 32. Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Stoki.
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig – Poddał pod dyskusję projekt uchwały w sprawie uchwalenia
Statutu Sołectwa Stoki.
Nie wniesiono zapytań, uwag do tego punktu.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej i Budżetu Piotr Słowikowski – Opinia Komisji jest
pozytywna.
Przewodniczący Komisji Infrastruktury Wiejskiej, Ochrony Środowiska Rolnictwa i Turystyki Jarosław
Szyłak – Opinia Komisji jest pozytywna.
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig – Poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W głosowaniu wzięło udział 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 27. – Uchwała Nr X/87/15.
Pkt 33. Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Sucha Wieś.
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig – Poddał pod dyskusję projekt uchwały w sprawie uchwalenia
Statutu Sołectwa Sucha Wieś.
15

Nie wniesiono zapytań, uwag do tego punktu.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej i Budżetu Piotr Słowikowski – Opinia Komisji jest
pozytywna.
Przewodniczący Komisji Infrastruktury Wiejskiej, Ochrony Środowiska Rolnictwa i Turystyki Jarosław
Szyłak – Opinia Komisji jest pozytywna.
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig – Poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W głosowaniu wzięło udział 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 28. – Uchwała Nr X/88/15.
Pkt 34. Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Szczodruchy.
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig – Poddał pod dyskusję projekt uchwały w sprawie uchwalenia
Statutu Sołectwa Szczodruchy.
Nie wniesiono zapytań, uwag do tego punktu.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej i Budżetu Piotr Słowikowski – Opinia Komisji jest
pozytywna.
Przewodniczący Komisji Infrastruktury Wiejskiej, Ochrony Środowiska Rolnictwa i Turystyki Jarosław
Szyłak – Opinia Komisji jest pozytywna.
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig – Poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W głosowaniu wzięło udział 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 29. – Uchwała Nr X/89/15.
Pkt 35. Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Szkocja.
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig – Poddał pod dyskusję projekt uchwały w sprawie uchwalenia
Statutu Sołectwa Szkocja.
Nie wniesiono zapytań, uwag do tego punktu.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej i Budżetu Piotr Słowikowski – Opinia Komisji jest
pozytywna.
Przewodniczący Komisji Infrastruktury Wiejskiej, Ochrony Środowiska Rolnictwa i Turystyki Jarosław
Szyłak – Opinia Komisji jest pozytywna.
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig – Poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W głosowaniu wzięło udział 15 radnych.
Wynik głosowania:
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- „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 30. – Uchwała Nr X/90/15.
Pkt 36. Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wasilówka.
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig – Poddał pod dyskusję projekt uchwały w sprawie uchwalenia
Statutu Sołectwa Wasilówka.
Nie wniesiono zapytań, uwag do tego punktu.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej i Budżetu Piotr Słowikowski – Opinia Komisji jest
pozytywna.
Przewodniczący Komisji Infrastruktury Wiejskiej, Ochrony Środowiska Rolnictwa i Turystyki Jarosław
Szyłak – Opinia Komisji jest pozytywna.
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig – Poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W głosowaniu wzięło udział 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 31. – Uchwała Nr X/91/15.
Pkt 37. Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wierciochy.
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig – Poddał pod dyskusję projekt uchwały w sprawie uchwalenia
Statutu Sołectwa Wierciochy.
Nie wniesiono zapytań, uwag do tego punktu.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej i Budżetu Piotr Słowikowski – Opinia Komisji jest
pozytywna.
Przewodniczący Komisji Infrastruktury Wiejskiej, Ochrony Środowiska Rolnictwa i Turystyki Jarosław
Szyłak – Opinia Komisji jest pozytywna.
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig – Poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W głosowaniu wzięło udział 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 32. – Uchwała Nr X/92/15.
Pkt 38. Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Witówka.
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Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig – Poddał pod dyskusję projekt uchwały w sprawie uchwalenia
Statutu Sołectwa Witówka.
Nie wniesiono zapytań, uwag do tego punktu.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej i Budżetu Piotr Słowikowski – Opinia Komisji jest
pozytywna.
Przewodniczący Komisji Infrastruktury Wiejskiej, Ochrony Środowiska Rolnictwa i Turystyki Jarosław
Szyłak – Opinia Komisji jest pozytywna.
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig – Poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W głosowaniu wzięło udział 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 33. – Uchwała Nr X/93/15.
Pkt 39. Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wronowo.
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig – Poddał pod dyskusję projekt uchwały w sprawie uchwalenia
Statutu Sołectwa Wronowo.
Nie wniesiono zapytań, uwag do tego punktu.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej i Budżetu Piotr Słowikowski – Opinia Komisji jest
pozytywna.
Przewodniczący Komisji Infrastruktury Wiejskiej, Ochrony Środowiska Rolnictwa i Turystyki Jarosław
Szyłak – Opinia Komisji jest pozytywna.
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig – Poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W głosowaniu wzięło udział 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 34. – Uchwała Nr X/94/15.
Pkt 40. Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wysokie.
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig – Poddał pod dyskusję projekt uchwały w sprawie uchwalenia
Statutu Sołectwa Wysokie.
Nie wniesiono zapytań, uwag do tego punktu.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej i Budżetu Piotr Słowikowski – Opinia Komisji jest
pozytywna.
Przewodniczący Komisji Infrastruktury Wiejskiej, Ochrony Środowiska Rolnictwa i Turystyki Jarosław
Szyłak – Opinia Komisji jest pozytywna.
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig – Poddał projekt uchwały pod głosowanie.
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W głosowaniu wzięło udział 15 radnych.
Wynik głosowania:
- „za” – 14
- „przeciw” – - „wstrzymującymi” – 1
Stwierdzam, że w głosowaniu wzięło udział 15 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, od
głosu wstrzymał się 1 radny.
W związku z tym stwierdzam, że uchwała została przyjęta 14 głosami „za”
Załącznik Nr 35. – Uchwała Nr X/95/15.
Pkt 41. Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ziółkowo.
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig – Poddał pod dyskusję projekt uchwały w sprawie uchwalenia
Statutu Sołectwa Ziółkowo.
Nie wniesiono zapytań, uwag do tego punktu.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej i Budżetu Piotr Słowikowski – Opinia Komisji jest
pozytywna.
Przewodniczący Komisji Infrastruktury Wiejskiej, Ochrony Środowiska Rolnictwa i Turystyki Jarosław
Szyłak – Opinia Komisji jest pozytywna.
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig – Poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W głosowaniu wzięło udział 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 36. – Uchwała Nr X/96/15.
Pkt 42. Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Żubrynek.
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig – Poddał pod dyskusję projekt uchwały w sprawie uchwalenia
Statutu Sołectwa Żubrynek.
Nie wniesiono zapytań, uwag do tego punktu.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej i Budżetu Piotr Słowikowski – Opinia Komisji jest
pozytywna.
Przewodniczący Komisji Infrastruktury Wiejskiej, Ochrony Środowiska Rolnictwa i Turystyki Jarosław
Szyłak – Opinia Komisji jest pozytywna.
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig – Poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W głosowaniu wzięło udział 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 37. – Uchwała Nr X/97/15.
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Ogłoszono 20 minutową przerwę.
Po przerwie.
Pkt 43. Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Raczki.
Radny Wojciech Żukowski – W projekcie Statutu Gminy Raczki § 29 ust. 2 mówi: „Przebieg sesji
nagrywa się urządzeniem służącym do utrwalania dźwięku a utrwalony zapis pozostawia się do czasu
przyjęcia protokołu z obrad na następnej sesji”. Wnoszę o dokonanie zmiany w zapisie tego paragrafu
poprzez dodanie po słowie: „dźwięku” słowo: „i obrazu”. Zauważyłem, że my, jako Rada i jako Urząd
zatrzymaliśmy się w czasie. Następuje postęp i pojawiają się różne środki przekazu informacji, np. niektóre
sesje rad gmin, czy rad miast są transmitowane w Internecie. U nas nadal pozostajemy w takim starym
myśleniu, że przez jawność działania organów uważa się udział osób na sesji lub posiedzeniach Komisji.
Uważam, że należy wprowadzić ten zapis do Statutu Gminy Raczki.
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig – Poddał wniosek formalny Radnego Wojciecha Żukowskiego
o wprowadzenie zapisu § 29 ust. 2 o następującej treści: „Przebieg sesji nagrywa się urządzeniem służącym
do utrwalania dźwięku i obrazu, a utrwalony zapis pozostawia się do czasu przyjęcia protokołu z obrad na
następnej sesji” pod głosowanie.
W głosowaniu wzięło udział 15 radnych.
Wynik głosowania:
- „za” – 5
- „przeciw” – 8
- „wstrzymującymi” – 2
Stwierdzam, że w głosowaniu wzięło udział 15 radnych, za przyjęciem wniosku formalnego głosowało
5 radnych, przeciwko przyjęcia wniosku formalnego głosowało 8 radnych, od głosu wstrzymało się
2 radnych.
W związku z tym stwierdzam, że wniosek formalny o wprowadzenie zmiany zapisu § 29 ust. 2 Statutu
Gminy Raczki został odrzucony 8 głosami „przeciw”.
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” – 13
- „przeciw” – 1
- „wstrzymującymi” – 1
Stwierdzam, że w głosowaniu wzięło udział 15 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych,
przeciwko przyjęciu uchwały głosował 1 radny, od głosu wstrzymał się 1 radny.
W związku z tym stwierdzam, że uchwała została przyjęta 13 głosami „za”.
Załącznik Nr 38. – Uchwała Nr X/98/15.
Pkt 44. Uchwała w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Raczki na
2016 r.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Grzegorz Wiszowaty – Przedstawił pracy i zakres spraw, którymi
Komisja będzie się zajmowała w 2016 roku.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej i Budżetu Piotr Słowikowski – Komisja Oświaty,
Pomocy Społecznej i Budżetu zaopiniowała pozytywnie plan pracy Komisji Rewizyjnej.
Przewodniczący Komisji Infrastruktury Wiejskiej, Ochrony Środowiska Rolnictwa i Turystyki Jarosław
Szyłak – Opinia Komisji jest pozytywna.
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig – Poddał projekt uchwały pod głosowanie.
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W głosowaniu wzięło udział 15 radnych.
Wynik głosowania:
- „za” – 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 39. – Uchwała Nr X/99/15.
Pkt 45. Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.
Skarbnik Gminy Agnieszka Grzędzińska - Proponujemy dokonanie zmian zarówno po stronie dochodów,
jak i wydatków budżetu gminy na rok 2015, tj.:
1) w planie dochodów budżetu gminy w zakresie:
a) zwiększa się dochody własne o kwotę - 16.283 zł,
b) zmniejsza się dochody własne o kwotę - 5.187 zł w związku z niewykonaniem planu dochodów
w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych, dochodów gminy związanych z realizacją zadań
zleconych, itp.,
2) w planie wydatków budżetu gminy w zakresie:
a) zmniejsza się wydatki własne o kwotę - 48.304 zł,
b) zwiększa się wydatki własne o kwotę - 59.400 zł m.in. na wynagrodzenia osobowe pracowników, zakup
środków żywności oraz wydatki majątkowe dotyczące dróg gminnych i oświetlenia ulic, itp.,
3) urealniono plan wydatków na zadania inwestycyjne planowane do realizacji w roku bieżącym
i wprowadzono jedno zadanie do realizacji w roku bieżącym,
4) urealniono plan dotacji udzielanych w 2015 r. z budżetu gminy jednostkom nienależącym do sektora
finansów publicznych,
5) urealniono plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Raczkach
na 2015 r.
Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:
1. Dochody budżetu gminy na 2015 r. wynoszą - 22.750.506,95 zł, w tym:
a) dochody bieżące - 18.563.552,95 zł, z tego środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 29.366 zł,
b) dochody majątkowe - 4.186.954 zł, z tego:
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje - 4.108.414 zł.
2. Wydatki budżetu gminy na 2015 r. wynoszą - 24.014.811,95 zł, w tym:
1) wydatki bieżące - 15.888.359,95 zł, z tego:
a) wydatki jednostek budżetowych - 12.080.679,12 zł, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 7.411.073,43 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 4.669.605,69 zł,
b) dotacje na zadania bieżące - 1.064.716,83 zł,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.531.964 zł,
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 31.000
zł,
e) wydatki na obsługę długu - 180.000 zł,
2) wydatki majątkowe - 8.126.452 zł, z tego:
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 8.126.452 zł, w tym:
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 5.347.360 zł.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej i Budżetu Piotr Słowikowski – Komisja Oświaty,
Pomocy Społecznej i Budżetu zaopiniowała pozytywnie plan pracy Komisji Rewizyjnej.
Przewodniczący Komisji Infrastruktury Wiejskiej, Ochrony Środowiska Rolnictwa i Turystyki Jarosław
Szyłak – Opinia Komisji jest pozytywna 4 głosami „za”.
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig – Poddał projekt uchwały pod głosowanie.
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W głosowaniu wzięło udział 15 radnych.
Wynik głosowania:
- „za” – 14
- „przeciw” – 1
- „wstrzymującymi” – Stwierdzam, że w głosowaniu wzięło udział 15 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych,
przeciwko przyjęciu uchwały głosował 1 radny.
W związku z tym stwierdzam, że uchwała została przyjęta 14 głosami „za”.
Załącznik Nr 40. – Uchwała Nr X/100/15.
Pkt 46. Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata
2016 – 2022.
- odczytanie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2016 – 2022
Skarbnik Gminy Agnieszka Grzędzińska – Projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Raczki na lata 2016 – 2022 przedstawiony był w drodze Zarządzenia Nr 107/15 Wójta Gminy Raczki
z dnia 13 listopada 2015 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Raczki opiewa lata 2016 – 2022, czyli
tj. kolejny rok budżetowy, aż do chwili spłaty zobowiązań zaciągniętych przez naszą gminę.
Wykonanie dochodów, wydatków i innych wartości budżetowych dotyczy roku 2013, 2014 i 2015 roku
oraz wartości przyjęte na kolejne lata są prognozowane. Jeżeli chodzi o rok 2016 wartości są zgodne
z projektem budżetu gminy na rok 2016, zaś na kolejne lata budżetowe 2017-2022 zostały przyjęte
wskaźnikami wzrostu inflacji od 1,5-2 %.
Prognozowane dochody na rok 2016 ustalono na poziomie 16.777.640 zł, w tym:
- dochody bieżące w kwocie - 16.017.640 zł
- dochody majątkowe w kwocie - 760.000 zł.
Prognozowane wydatki na rok 2016 ustalono na poziomie 17.497.339 zł, w tym:
- wydatki bieżące w kwocie – 14.890.266 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie – 2.607.073 zł.
Planowane są spłaty zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek na łączna wartość 1.660.862 zł.
W związku z tym, że budżet planowany jest deficytowy to planowane jest zaciągniecie zobowiązania
w kwocie 2.380. 561 zł. Jeśli chodzi o kwotę zadłużenia naszego, to na koniec bieżącego roku planowane
jest na poziomie 5.234.926 zł a na koniec roku 2016 r. – 5.954.625 zł.
W wykazie przedsięwzięć na lata 2016 - 2019 ujęte zostało 1 zadanie inwestycyjne dotyczące
infrastruktury drogowej, tj. planuje się opracowanie i realizację programu przebudowy dróg gminnych na
lata 2016-2018.
Przedłożony przez Wójta Gminy Raczki projekt tejże uchwały uzyskał pozytywną opinię Regionalnej Izby
Obrachunkowej pod względem merytorycznym i formalnym sporządzonego dokumentu.
- odczytanie opinii stałych komisji Rady Gminy w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Raczki na lata 2016-2022
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Grzegorz Wiszowaty – Komisja Rewizyjna nie wniosła uwag, ani
zastrzeżeń do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki
na lata 2016-2022 i zaopiniowała pozytywnie.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej i Budżetu Piotr Słowikowski – Komisja Oświaty,
Pomocy Społecznej i Budżetu dokonała analizy i zaopiniowała pozytywnie 5 głosami „za” Wieloletnią
Prognozę Finansową Gminy Raczki na lata 2016-2022.
Przewodniczący Komisji Infrastruktury Wiejskiej, Ochrony Środowiska Rolnictwa i Turystyki Jarosław
Szyłak – Opinia naszej Komisji jest pozytywna 4 głosami „za”.
- odczytanie opinii w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2016 – 2022
przez przewodniczącego Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej i Budżetu Rady Gminy
Przewodniczący Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej i Budżetu Piotr Słowikowski – Na podstawie
Uchwały NR XXXVII/182/10 Rady Gminy Raczki z dnia 17 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad
projektem uchwały budżetowej Komisja Oświaty, Pomocy Społecznej i Budżetu wraz z przewodniczącymi
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pozostałych Komisji Rady Gminy, Przewodniczącym Rady i Wójtem, Skarbnikiem Gminy oraz
Wiceprzewodniczącymi Rady dokonała analizy projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki
na lata 2016 – 2022 w dniu 28 grudnia 2015 r., zapoznała się z opiniami i wnioskami Stałych Komisji
Rady Gminy oraz opinią RIO w Białymstoku w sprawie wydania opinii o projekcie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Raczki na lata 2016 – 2022.
Z przedstawionej opinii przez Przewodniczącego Komisji Infrastruktury Wiejskiej, Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Turystyki pana Jarosława Szyłak wynika, że Komisja nie wniosła uwag i pozytywnie
zaopiniowała projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2016 – 2022.
Z przedstawionej opinii przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej pana Grzegorza Wiszowatego
wynika, że Komisja nie wniosła uwag i pozytywnie zaopiniowała projekt Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Raczki na lata 2016 – 2022.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej i Budżetu pan Piotr Słowikowski stwierdził, że
Komisja nie wniosła uwag i pozytywnie zaopiniowała projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Raczki na lata 2016 – 2022.
Na podstawie przedstawionych opinii przez Przewodniczących Stałych Komisji Rady Gminy Raczki
stwierdza się, że Stałe Komisje Rady Gminy Raczki nie wniosły uwag do projektu Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Raczki na lata 2016 – 2022 i pozytywnie go zaopiniowały.
- odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2016 – 2022
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig zapoznał z treścią uchwały RIO w Białymstoku w sprawie
wyrażenia opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata
2016 – 2022.
Załącznik Nr 41. – Uchwała Nr RIO.V.-00311-30/15.
- dyskusja nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Raczki na lata 2016 – 2022
Nie wniesiono zapytań, uwag do tego punktu.
- głosowanie nad uchwałą w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2016 –
2022
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 13 radnych,
przeciwko przyjęciu uchwały głosował 1 radny.
W związku z tym stwierdzam, że uchwała została przyjęta 13 głosami „za”.
Załącznik Nr 42. – Uchwała Nr X/101/15.
Pkt 47. Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Raczki na rok 2016.
- odczytanie projektu budżetu Gminy Raczki na rok 2016
Skarbnik Gminy Agnieszka Grzędzińska – Projekt budżetu Gminy Raczki na rok 2016 jest tożsamy
z projektem, który był przedstawiony Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej do zaopiniowania
w miesiącu listopadzie w drodze Zarządzenia Nr 108/15 Wójta Gminy Raczki z dnia 13 listopada 2015 r.
Jeśli chodzi o strukturę budżetu gminy na rok 2016, to przedstawia się ona następująco:
1) planujemy dochody na poziomie 16.777.640 zł, w tym:
- dochody bieżące w wysokości 16.017.640 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 760.000 zł;
2) planujemy wydatki na poziomie 17.497.339 zł, w tym:
- wydatki bieżące w wysokości 14.890.266 zł,
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- wydatki majątkowe w wysokości 2.607.073 zł.
W budżecie tworzy się rezerwy w łącznej kwocie - 53.000 zł, w tym:
- ogólną w wysokości - 18.000 zł,
- celową w wysokości - 35.000 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.
Deficyt budżetu gminy wynosić będzie – 719.699 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi
z zaciąganych kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie – 719.699 zł.
Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości – 2.380.561 zł oraz łączna kwota rozchodów budżetu
w wysokości – 1.660.862 zł.
W budżecie wyodrębniono wartości, które określa ustawa o finansach publicznych, tj.
- ustalono dochody w kwocie - 55.000 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych oraz wydatki w kwocie - 53.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
- ustalono wydatki w kwocie - 2.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie
przeciwdziałania narkomanii,
- ustalono dochody i wydatki w kwocie - 10.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo
ochrony środowiska,
- ustalono dochody i wydatki w kwocie - 451.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami określonego w ustawie
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Wyodrębniono, również w budżecie kwotę - 325.204,50 zł do dyspozycji sołectw na realizację zadań
w ramach funduszu sołeckiego.
Jeżeli chodzi o zadania inwestycyjne, to planowanych jest 26 zadań inwestycyjnych na łączną kwotę
2.607.073 zł, w tym 2 zadania są dotacją dla Powiatu suwalskiego i Województwa podlaskiego.
Przedstawiony projekt uchwały budżetowej Gminy Raczki na rok 2016 uzyskał pozytywną opinię
Regionalnej Izby Obrachunkowej.
- odczytanie opinii stałych komisji Rady Gminy w sprawie projektu budżetu gminy Raczki na rok
2016
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Grzegorz Wiszowaty – Komisja Rewizyjna nie wniosła uwag, ani
zastrzeżeń do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Raczki na rok 2016.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej i Budżetu Piotr Słowikowski – Komisja Oświaty,
Pomocy Społecznej i Budżetu dokonała analizy i zaopiniowała pozytywnie projekt budżetu Gminy Raczki
na rok 2016.
Przewodniczący Komisji Infrastruktury Wiejskiej, Ochrony Środowiska Rolnictwa i Turystyki Jarosław
Szyłak – Komisja Infrastruktury Wiejskiej, Ochrony Środowiska Rolnictwa i Turystyki zaopiniowała
pozytywnie projekt budżetu Gminy Raczki na rok 2016.
- odczytanie opinii w sprawie projektu budżetu Gminy Raczki na rok 2016 przez przewodniczącego
Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej i Budżetu Rady Gminy
Przewodniczący Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej i Budżetu Piotr Słowikowski – Komisja Oświaty,
Pomocy Społecznej i Budżetu wraz z przewodniczącymi pozostałych Komisji Rady Gminy,
Przewodniczącym Rady i Wójtem, Skarbnikiem Gminy oraz Wiceprzewodniczącymi Rady dokonała
analizy projektu budżetu Gminy Raczki na 2016 r. w dniu 28 grudnia 2015 r., zapoznała się z opiniami
i wnioskami Stałych Komisji Rady Gminy oraz opinią RIO w Białymstoku w sprawie wydania opinii
o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Raczki na 2016 rok oraz możliwości sfinansowania
deficytu.
Z przedstawionej opinii przez Przewodniczącego Komisji Infrastruktury Wiejskiej, Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Turystyki pana Jarosława Szyłak wynika, że Komisja nie wniosła uwag i pozytywnie
zaopiniowała projekt budżetu Gminy Raczki na rok 2016.
Z przedstawionej opinii przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej pana Grzegorza Wiszowatego
wynika, że Komisja nie wniosła uwag i pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu Gminy Raczki na rok
2016.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej i Budżetu pan Piotr Słowikowski stwierdził, że
Komisja nie wniosła uwag i pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu Gminy Raczki na rok 2016.
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Na podstawie przedstawionych opinii przez Przewodniczących Stałych Komisji Rady Gminy Raczki
stwierdza się, że Stałe Komisje Rady Gminy Raczki nie wniosły uwag i pozytywnie zaopiniowały projekt
budżetu Gminy Raczki na rok 2016.
- odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały w sprawie projektu
budżetu Gminy Raczki na 2016 rok oraz o możliwości sfinansowania przedstawionego deficytu
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig zapoznał z treścią uchwały RIO w Białymstoku w sprawie
wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Raczki na 2016 rok oraz o możliwości
sfinansowania deficytu.
Załącznik Nr 43. – Uchwała Nr RIO.V.-00310-30/15.
- dyskusja nad projektem uchwały w sprawie projektu budżetu gminy Raczki na 2016 rok
Radny Wojciech Żukowski – W materiałach nie otrzymaliśmy opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy, ani budżetu gminy. Druga sprawa, brakuje mi
funduszu obywatelskiego w tym projekcie budżetu. Miał być również przedłożony nam plan budowy,
remontów dróg, abyśmy wiedzieli, gdzie i jakie drogi należy poprawić i w jakich kwotach. Następna
sprawa dotyczy kultury. Nie widzę tu, aby w przyszłym roku środki na ten cel były większe, wręcz
przeciwnie będą one mniejsze. Brakuje mi pomysłu ograniczenia kosztów utrzymania psów w schronisku i
ograniczania ich ilości. Wiemy, że przyszłoroczny budżet będzie mniejszy o 6.517 tys. zł. Zabrakło mi
najważniejszego, tj. patrzenia w kierunku oszczędności. W jaki sposób jest monitorowana ilość psów
przebywających w schronisku? Czy to ktoś kontroluje?
Brakuje mi realizacji budowy publicznego WC w Raczkach, o co od kilkunastu lat monituję.
Deficyt budżetu wyniesie 719 tys. zł a ogółem zadłużenie gminy wyniesie 2.380 tys. zł.
Uważam, że pewnych inwestycji nie należałoby robić, chociażby remontu sali sportowej, która wyniesie
ponad 1 mln zł. Absurdem jest, że po tak niedługim czasie należy coś poprawiać dużym nakładem
finansowym. Kto za to odpowiada?
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig – Opinie RIO wpłynęły do Urzędu Gminy w dniu 21 grudnia
2015 r. i zostały przekazane Radnym do zapoznania na posiedzeniach wszystkich Komisji. Materiały na
sesję wysłane były parę dni wcześniej, więc nie było możliwości przekazania ich łącznie.
Radny Tomasz Gaździński – Należy się zgodzić z Radnym Wojciechem Żukowskim, że są za małe środki
finansowe na kulturę. Gminny Ośrodek Kultury działa prężnie i prowadzi sporo zajęć, odbywa się dużo
imprez kulturalnych, a te planowane środki są niewystarczające. Przedstawiony przyszłoroczny budżet jest
skromny, ponieważ gmina nie pozyskuje środków z zewnątrz. Z jakiego to powodu?
Wójt Gminy Raczki Andrzej Szymulewski – Szanowni Radni, Państwo Sołtysi kończymy rok budżetowy
2015, w którym to zostały wykonane następujące inwestycje w kwocie 8.126.452 zł, tj. kolektory
słoneczne, modernizacja oświetlenia ulicznego, przebudowa nawierzchni żwirowej na osiedlu „królów”,
przebudowa nawierzchni na ul. Kościelnej, przebudowa na ul. Browarnej. Większość inwestycji była
zaplanowana przez poprzednią Radę i tutaj przyznać trzeba, że bardzo dobrze. Wykonaliśmy te zadania
zgodnie z przyjętym harmonogramem. Jednakże przyznać trzeba, że na poczet realizacji wcześniejszych
inwestycji gmina musiała zaciągnąć zobowiązania pieniężne, których termin spłaty właśnie przypada na
następny rok, tj. 2016. To prawda, że przyszłoroczny budżet jest dość skromny, w którym nie ma środków
pozyskiwanych z zewnątrz, ale tylko, dlatego, że programy pomocowe jeszcze nie ruszyły. Po drugie
musimy przygotować niezbędne dokumentacje, które są wymagalne przy złożeniu wniosków o pozyskanie
środków. Jeżeli tylko programy ruszą, to będziemy składać wnioski w ciągu przyszłorocznego roku
budżetowego. Planujemy pozyskać takie środki na modernizację budynku po byłym posterunku policji.
Wysokość subwencji i dotacji stanowiące dochód gminy zostały w tym roku okrojone o ok. 100 tys. zł,
przy naszych dochodach jest to olbrzymia kwota. Również na rok 2016 przypadło, że musimy opracować
3-4 strategiczne programy, które są niezbędne przy aplikacji o środki. Opracowanie ich jest bardzo
kosztowne, są to: Strategia Rozwoju Gminy Raczki, Program Gospodarki Niskoemisyjnej, zmiana Studium
zagospodarowania przestrzennego i Plan Zagospodarowania Przestrzennego.
Na rok 2016 i kolejne lata przypadają duże spłaty kredytu, wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
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O przyszłorocznym budżecie nie można mówić, że jest nieoszczędny. My, z Panią Skarbnik dokonaliśmy
znacznych cięć budżetowych, tj. środków na OSP, Gminną Bibliotekę Publiczną, Gminny Ośrodek
Kultury, itp. Gdybyśmy tego nie zrobili, to ten deficyt byłby znacznie większy.
Znaczna ilość posiadanych pieniędzy planujemy przeznaczyć na budowę dróg, tj. drogę w Rudnikach ok.
900 tys. zł. Planujemy w porozumieniu z przedsiębiorcami wykonać drogę od składu GS-u w kierunku
Małych Raczek.
Odnośnie realizacji sali gimnastycznej. Była ona budowana 10 – 12 lat temu i na tamte czasy została
wykonana zgodnie z założeniami. Obecnie realizujemy jej modernizację ze względu, że otrzymaliśmy
dofinansowanie, ale głównie dla tego, że obiekt wymagał remontu, ponieważ koszty utrzymania tego
obiektu znacznie wzrosły. Został przeprowadzony audyt energetyczny budynku, który wykazał ogromne
straty ciepła, co przekładało się na znaczne koszty ogrzewania. Budynek ten służy naszym dzieciom i tym,
którzy z tej sali korzystają.
Odnośnie wysokich kosztów za utrzymanie bezpańskich psów. Wcześniej gmina płaciła miesięcznie od
każdego psa przebywającego w schronisku, od tamtego roku jest to ryczałt w wysokości 6 tys. zł. Gmina
musi każdego bezdomnego psa wyłapać, nie może tego odmówić. Być może po zmianie ustawy o ochronie
zwierząt samorządy będą miały aparaty do walki ze zmniejszeniem ich populacji.
Odnośnie zadłużenia gminy przyjęliśmy założenia, aby jej nie zadłużać. Jednakże w przypadku, gdy będzie
potrzeba realizacji niezbędnego zadania i jak pojawią się środki z zewnątrz, to rozważymy zasadność.
Odnawialne źródła energii. Będziemy wchodzić w takie programy, ale na bazie doświadczeń innych gmin.
Proszę Państwa Radnych o przyjecie tego projektu budżetu na rok 2016.
Chciałbym podziękować pracownikom Urzędu Gminy, jednostek podległych za ich wkład pracy w
realizację zadań w roku 2015, Państwu Radnym, Państwu Sołtysom za realizację zadań w ramach funduszu
sołeckiego.
W nadchodzącym 2016 roku chciałbym życzyć Państwu dużo zdrowia, rolnikom obfitości zbiorów, żeby
nie było suszy i innych zdarzeń losowych, a przedsiębiorcom rozwoju wizji i wszelkiej pomyślności.
- głosowanie nad uchwałą w sprawie uchwalenia budżetu gminy Raczki na 2016 rok
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 przyjęciu uchwały głosował 1 radny.
W związku z tym stwierdzam, że uchwała została przyjęta 14 głosami „za”.
Załącznik Nr 44. – Uchwała Nr X/102/15.
Pkt 48. Uchwała zmieniająca Uchwałę Nr IX/54/15 z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Raczki”.
Kierownik GKO Romuald Dzienis – Panie Przewodniczący, Państwo Radni, z powodu wątpliwości
zgodności z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
brzmienia zapisu w § 1 ust. 3 pkt 2 Uchwały Nr IX/54/15 Rady Gminy Raczki z dnia 24 listopada 2015 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Raczki”, proponujemy zmianę w/w punktu poprzez zastąpienie wyrazów:
„doprowadzenia do zgodności ustaleń „STUDIUM” z ustaleniami Miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego „NAD ROSPUDĄ” zatwierdzonego Uchwałą Nr XVI/88/12 Rady Gminy Raczki z dnia 15
maja 2012 r. lub ustaleniami jego aktualizacji;” na: „zmiana przeznaczenia terenów wskazanych nad rzeką
Rospudą;”. Proszę Szanowną Radę o pozytywne przyjęcie w/w uchwały.
Radny Wojciech Żukowski – Gdzie jest położony teren objęty w/w zmianą.
Kierownik GKO Romuald Dzienis – Jest to teren położony w Raczkach przy ul. Raczkowskiej i ul.
Nadrzecznej.
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Radny Jan Olszewski – Proszę o wyjaśnienie, dlaczego ten zapis budzi wątpliwości, co do zgodności
z przepisami ustawy.
Kierownik GKO Romuald Dzienis – Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
plan miejscowy musi być zgodny ze studium, a nie odwrotnie tak jak by to wynikało z zapisów § 1 ust. 3
pkt 2 Uchwały Nr IX/54/15. Stąd konieczność wprowadzenia zmiany w/w zapisu.
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 45. – Uchwała Nr X/103/15.
Pkt 49. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig – Listę gości zaproszonych ustala Przewodniczący
w porozumieniu z Wójtem oraz na podstawie sugestii Przewodniczących Komisji.
Wójt Gminy Raczki Andrzej Szymulewski – Kontrola wysypiska w Ludwinowie przeprowadzana jest dwa
razy do roku. Jest to kontrola izomeryczna wykonywana na podstawie odczytów poziomu wody
w studniach. Monitorowane jest osadzanie się gruntów przez geodetę, jak również prowadzone są
nasadzania drzew.
Kierownik GKO Romuald Dzienis – Koszt realizacji termomodernizacji sali gimnastycznej wynosi 686
tys. zł, w tym 200 tys. zł to tzw. premia termomodernizacyjna. Prowadzone prace polegają na: dociepleniu
ścian, zmniejszeniu powierzchni okien, wymianie drzwi, wymianie grzejników i zaworów
termostatycznych, wymianie oświetlenia na ledowe, które docelowo mają przynieść nam minimum 30 %
oszczędności. Wcześniej prowadzone były prace termomodernizacyjne budynków szkolnych w wyniku,
których obecny koszt utrzymania tych obiektów zmniejszył się o ok. 50 %.
Wójt Gminy Raczki Andrzej Szymulewski – Budowa sali widowiskowej jest zasadna i zrealizujemy to
zadanie w miarę posiadanych środków. W strategii rozwoju gminy docelowo planujemy ten budynek
straży rozbudować i przekształcić w Centrum Zarządzania Kryzysowego. Być może, że to pomieszczenie,
w którym dziś obradujemy uda się powiększyć i przeznaczyć na salę widowiskową.
Odnośnie ustawienia znaków na ul. Spokojnej, to takie znaki zostały już zamówione i czekamy na
realizację zamówienia.
Jeśli chodzi o budynki użyteczności publicznej, to wszelkie remonty będą na bieżąco wykonywane.
Odnośnie wniosku dotyczącego projektu przedszkolaka, to został on już złożony i czekamy na jego
rozpatrzenie. Koszt realizacji tego zadania wynosi 106 tys. zł, w tym środki z zewnątrz na poziomie 90 tys.
zł. Prawdopodobnie rozpatrzenie wniosku będzie w maju – czerwcu 2016 r.
Odnośnie złego stanu dróg. Cały czas tą sprawę monitorujemy i tam gdzie ich stan jest najbardziej zły, to
poprawiamy. Przygotuję Państwu Radnym harmonogram remontów, budowy dróg gminnych i na
podstawie tego będziemy decydować, którą drogę i w jakiej kolejności remontować.
Skarbnik Gminy Agnieszka Grzędzińska – Informacja o dochodzie podana w oświadczeniu majątkowym,
tj. wynagrodzenie brutto pomniejszone o koszty uzyskania przychodu.
Radny Leszek Staniszewski – Spotykam się z negatywnymi opiniami o KS „Polonia” Raczki, a w związku
z tym, że gmina przekazuje dotację w wysokości 90 tys. zł. na ten klub wnoszę, aby na przyszłą sesje
zaprosić Prezesa Klubu i kierownika drużyny.
Wójt Gminy Raczki Andrzej Szymulewski – Nie zgadam się z takimi opiniami, ponieważ działalność KS
„Polonia” przynosi efekty. Mieliśmy niedawno na sesji młodzieżową drużynę prowadzoną pod
kierownictwem tego Klubu, która zdobyła wysokie miejsce podczas turnieju.
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Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig – Zostaną na następną sesję zaproszeni Prezes Klubu
i kierownik drużyny.
Pkt 50. Odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski sołtysów.
Nie udzielono odpowiedzi do zapytań i wolnych wniosków, ponieważ ich nie wniesiono.
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 za udział w obradach Rady.
„Zamykam X Sesję Rady Gminy Raczki”.
Protokołowała
Danuta Karaś
Przewodniczący Rady
Lech Ludwig
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