Protokół V/15
z V Sesji VII Kadencji Rady Gminy Raczki
odbytej w dniu 19 czerwca 2015 r.
Obrady V Sesji Rady Gminy rozpoczęły się o godz. 1130 i trwały do godz. 1310.
Miejsce obrad Remiza OSP w Sidorach.
Radni obecni na sali obrad według załączonej listy obecności.
Ponadto obecni:
Starosta Powiatu Suwalskiego – Szczepan Ołdakowski
Wójt Gminy Raczki – Andrzej Szymulewski
Sekretarz Gminy – Andrzej Czuper
Skarbnik Gminy – Agnieszka Grzędzińska
Radca Prawny – Jerzy Lewczuk
Kierownik Referatu GKO – Romuald Dzienis
Sołtysi wsi wg załączonej listy obecności.
Pkt 1. Otwarcie sesji.
Sesję otworzył Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig:
„Otwieram V Sesję Rady Gminy Raczki”.
Witam przybyłych na sesję Rady Gminy Raczki: Pana Szczepana Ołdakowskiego Starostę Powiatu
Suwalskiego, Państwa radnych, Wójta Gminy Raczki, Państwa sołtysów oraz pracowników Urzędu
Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig – W dniu 27 maja obchodzony jest Dzień Samorządowca
i w związku z tym, że w tym okresie nie była zorganizowana sesja Rady Gminy, to zaplanowaliśmy
zorganizować uroczystość na dzień dzisiejszy.
W związku z powyższym, z tej okazji Dnia Samorządowca wszystkim pracownikom samorządowym,
Radnym oraz Sołtysom pragnę złożyć życzenia pomyślności, satysfakcji, sukcesów w realizacji zadań
samorządowych. Życzę Państwu dalszej wytrwałości i powodzenia w podejmowanych działaniach oraz
społecznej akceptacji, będącej źródłem satysfakcji i motywacji do dalszej pracy. Życzę wielu sukcesów
w pracy zawodowej, a także powodzenia w życiu osobistym i rodzinnym.
Wójt Gminy Raczki Andrzej Szymulewski – Witam Państwa serdecznie. Panie Przewodniczący, Panowie
Wiceprzewodniczący, szanowni Radni, Sołtysi, mieszkańcy obchodzimy 25-lecie funkcjonowania
odrodzonego Państwa Polskiego samorządu terytorialnego. Należy dodać, że samorząd terytorialny, mówię
o samorządzie gminnym, tym najniższym szczeblu, istnieje 25 lat, zaś samorząd powiatowy i wojewódzki
istnieją 16 lat. Nie bójmy się odpowiedzialności za ten ład społeczny, gospodarczy. Odrzuciliśmy dawny
system komunistyczny. W ciągu tych 25 lat, w naszym kraju, jak i w naszej gminie zostały
przeprowadzone istotne zmiany. Oczywiście, jak to w demokracji część osób jest zadowolona, część nie
jest zadowolona. Należy też wspomnieć, że Raczki w 2014 r. obchodziły 500-lecie. Trudno też nie
wspomnieć, a wręcz należy o tych, którzy działali na rzecz naszego samorządu, a odeszli do wieczności,
mam tutaj na myśli: Pana Marszałka Krzysztofa Putra, Pana Michała Górskiego, jak też należy wspomnieć
o osobach, które się też przyczyniły w ciągu tych 25 lat do rozwoju naszych miejscowości i Raczek, mam
tutaj na myśli: Pana Jana Kamińskiego, byłego Wójta Pana Romana Fiedorowicza, radnych, sołtysów. Jest
ich wielu, trudno wszystkich wymienić, więc pozwolę wymienić nielicznych, tj. Pana Kazimierza
Iwanowskiego, Pana Andrzeja Ostrowskiego, Pana Romualda Kopycińskiego, Pana Ryszarda
Kucharczyka, którzy byli wraz ze mną radnymi w latach 1998 – 2002, jak również sołtysów: Pana
Andrzeja Wasilewskiego, Pana Józefa Stankiewicza, Pana Franciszka Dobrzyń, jak też do rozwoju
przyczynili się wszyscy mieszkańcy, jak również urzędnicy naszego urzędu, kierownicy i pracownicy
jednostek. Pragnę podziękować Panu Staroście Szczepanowi Ołdakowskiemu za działalność na rzecz
rozwoju naszej gminy, jak i też Powiatu. Myślę, że ta działalność i współpraca Powiatu będzie dalej
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kontynuowana i liczę na jak najlepszą. Dziękuję też wszystkim Radnym, Sołtysom, mieszkańcom
zgromadzonych na tej sali, za pracę, za pomoc niesioną na rzecz rozwoju naszej gminy. Wszystkim życzę
wszelkiego dobra, zdrowia, a także dalszego zaangażowania w działalności dla dobra naszego
społeczeństwa. Na koniec chciałbym podziękować Panu Antoniemu Sutuła za ogromną pomoc w dniu
wczorajszym.
Mandat
radnego,
to
oczywiście
jest
pracą
w Radzie, doradztwo, ale też pracą społeczną i za to serdecznie bardzo dziękuję. Chciałbym oddzielnie
podziękować dwóm swoim radnym z mego komitetu i jak również jednocześnie przekazać od Posła Pana
Jarosława Zielińskiego listy gratulacyjne dla Pana Leszka Staniszewskiego i dla Pana Piotra
Słowikowskiego.
Starosta Powiatu Suwalskiego Szczepan Ołdakowski – Panie Przewodniczący, Panie Wójcie, Szanowna
Rado Panie i Panowie Sołtysi, ponieważ jesteśmy w tej atmosferze 25-lecia samorządu terytorialnego,
również pragnę Państwu złożyć serdeczne gratulacje z tego powodu. Przez te ćwierćwiecze samorząd
w Raczkach się kształtował, rozwijał, można stwierdzić, że cementował na rzecz dobra mieszkańców
Gminy Raczki. Wiele było realizowanych różnych przedsięwzięć, wiele było przeprowadzonych różnych
dyskusji, wiele problemów i wydaje mi się, że Gmina Raczki, jak i jej samorząd całkiem sobie dobrze
z tymi problemami radzi. Wielu z Was jest praktycznie od początku związana z samorządem Raczkowskiej
Gminy, ma ogromne doświadczenie i czuje potrzebę działania na rzecz wspólnoty Gminy Raczki.
Wszystkim Państwu serdecznie dziękuję za Wasze zaangażowanie. Czynię to w imieniu własnym, ale
także w imieniu całej Rady Powiatu Suwalskiego. Wydaje mi się, że Gmina Raczki jest na dobrym
poziomie swojego rozwoju i ma dobry potencjał, który pozwoli dalej jej się rozwijać. Nowa władza, tj.
nowa Rada i nowy Wójt są pełni energii, nowych pomysłów na to, aby wiele problemów raczkowskich
rozwiązywać. Jestem, również mieszkańcem tej gminy i również wespół przeżywam wszystkie sukcesy
Wasze, wszystkie osiągnięcia, jakie udało się zrealizować. Czuję się odpowiedzialny za tą gminę
i deklaruję Wam, że w dalszym ciągu chcę współpracować i myślę, że ta współpraca będzie bardziej
intensywna i z większym zrozumieniem, niż dotychczas. Chociaż nie mogę powiedzieć, bo byłbym tutaj
niesprawiedliwy, że tej współpracy nie było. Ona była cały czas i w wielu problemach dotyczących zadań,
jakie realizuje Powiat, zwłaszcza w przypadku remontu, modernizacji dróg mogliśmy liczyć zawsze na
pomoc i zrozumienie Radnych Gminy Raczki oraz poprzedniego Pana Wójta. Dziękuję Wam serdecznie za
tą dobrą współpracę i jednocześnie w imieniu swoim, Zarządu Powiatu i całej Rady Powiatu Suwalskiego
deklaruję chęć dalszej współpracy. Na ręce Panu Przewodniczącemu i Panu Wójtowi złożę
okolicznościowy grawerton z dedykacją z okazji obchodów 25-lecia samorządu terytorialnego cytatem
twórcy idei samorządu terytorialnego Profesora Jerzego Regulskiego: „(…) w Polsce samorządność może
odnosić szczególne sukcesy. Jesteśmy, bowiem społeczeństwem pełnym inicjatywy i zdolnym do wysiłku
(…). Panu Wójtowi, Szanownej Radzie oraz pracownikom Urzędu Gminy Raczki z okazji 25-lecia
odrodzenia samorządu terytorialnego w Polsce. Wszystkim, którzy przyczyniają się Do rozwijania
potencjału wspólnoty lokalnej i pogłębiania idei samorządności życzymy wielu sukcesów, dalszej udanej
i zgodnej współpracy, dynamiki działania w unowocześnianiu i modernizacji Gminy Raczki oraz realizacji
wszelkich zamierzeń na rzecz poprawy warunków życia i pracy jej mieszkańców. Podpisali:
Przewodniczący Rady Powiatu Suwalskiego Grzegorz Mackiewicz, Wicestarosta Suwalski Witold
Kowalewski i Starosta Suwalski Szczepan Ołdakowski.
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig – Na podstawie listy obecności stwierdzam, że w obradach
bierze udział 15 radnych, w związku z tym obrady Rady Gminy są prawomocne.
Pkt 2. Przyjęcie porządku obrad.
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig – Porządek obrad został przesłany w zawiadomieniu
o zwołaniu sesji. Czy są jakieś propozycje zmiany porządku obrad?
Ponieważ nie ma uwag, to wobec tego porządek 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.
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7. Informacja Wójta o zgłoszonych żądaniach i wydanych decyzjach, związanych z uchwaleniem planu
miejscowego.
8. Uchwała w sprawie zmiany uchwały dotyczącej utworzenia Punktu Przedszkolnego w Raczkach.
9. Uchwała w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników.
10. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Raczki za rok 2014
i sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Raczki za 2014 rok.
11. Uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Raczki absolutorium z tytułu wykonania budżetu
Gminy Raczki za 2014 rok.
12. Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.
13. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
14. Odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski sołtysów.
Porządek obrad został jednogłośnie przyjęty przez radnych.
Pkt 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig – Informuję, że protokół z IV Sesji Rady Gminy wyłożony
został do wglądu w Urzędzie Gminy pokój Nr 1. 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.
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig – Odczytam odpowiedzi udzielone pisemnie przez Pana Wójta
na wniesione na poprzedniej sesji Rady Gminy interpelacje przez radnego Pana Wojciecha Żukowskiego
oraz radnego Pana Jana Olszewskiego.
Odpowiedź na interpelację złożoną przez Pana Wojciecha Żukowskiego została udzielona w dniu 30
kwietnia 2015 r.: „Stosownie do wniesionej interpelacji wniesionej na IV Sesji Rady Gminy raczki w dniu
21 kwietnia 2015 r. dotyczącej transmitowania obrad sesji rady do Internetu uprzejmie informuje, że Rada
Gminy, jako organ administracji publicznej, musi działać na podstawie i w granicach prawa, a tym samym
w statucie powinny być zamieszczone wytyczne w sprawie możliwości transmisji oraz umieszczenia na
stronie internetowej JST nagrań z sesji. Statut określa organizację wewnętrzną, jak i tryb pracy organów
gminy, i na podstawie zawartych w nim zapisów działają organy administracji publicznej. Jeżeli zaś chodzi
o obywateli, którzy wykonują podczas obrad organu kolegialnego swoje prywatne nagrania, to nie muszą
oni mieć niczyjej zgody na zamieszczanie materiałów z sesji w Internecie. Pragnę zaznaczyć, że osoba
zamieszczająca nagranie z sesji musi pamiętać, ze ochroną wizerunku nie jest objęta jedynie osoba
powszechnie znana (radny, czy też urzędnik), jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez
nią funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych, zawodowych. Tym samym wizerunek
pozostałych osób jest chroniony, a co za tym idzie jego rozpowszechnianie wymaga zgody tych osób (art.
81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych). Nadmieniam także, iż na
wspomnianej sesji powołana została doraźna komisja statutowa, która ma za zadanie ujednolicanie
i dostosowanie do istniejącego prawa Statutu Gminy Raczki.”.
Odpowiedź na interpelację złożoną przez Pana Jana Olszewskiego została udzielona w dniu 21 kwietnia
2015 r.: „W odpowiedzi na Pana interpelację w sprawie opracowania miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Jaśki, gm. Raczki uprzejmie informuję, Iż zgodnie z art. 14
pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015
r. poz. 199) w celu ustalenia przeznaczenia terenów, w tym dla inwestycji celu publicznego, oraz
określenia sposobów ich zagospodarowania i zabudowy rada gminy podejmuje uchwałę o przystąpieniu do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zwanego dalej „planem
miejscowym”. Integralną częścią uchwały, o której mowa w ust. 1, jest załącznik graficzny
przedstawiający granice obszaru objętego projektem planu. W/w uchwałę rada gminy podejmuje z własnej
inicjatywy lub na wniosek wójta. Przed podjęciem uchwały, wójt wykonuje analizę dotyczącą zasadności
przystąpienia do sporządzenia planu i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami
studium, przygotowuje materiały geodezyjne do opracowania planu oraz ustala niezbędny zakres prac
planistycznych. Stwierdzam, że w okresie od 2003 r. do chwili obecnej Rada Gminy Raczki z własnej
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inicjatywy ani na wniosek Wójta nie przystąpiła do podjęcia uchwały o przystąpieniu do opracowania
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Jaśki. Z tego tytułu Wójt nie zlecił
wykonania analizy urbanistycznej zasadności przystąpienia do sporządzenia w/w planu, wymaganej na
podstawie art. 14 pkt 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W przypadku podjęcia
przez Radę Gminy Raczki uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru wsi Jaśki, na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym zainteresowani zostaną zawiadomieni poprzez obwieszczenia zamieszczone: w prasie
lokalnej, na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu. Jednocześnie Wójt określi formę, miejsce
i termin składania wniosków do planu, nie krótszy niż 21 dni od daty ogłoszenia. Nadmieniam, iż aktualnie
sporządzony plan zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy Raczki obejmujący tereny
położone w obrębach miejscowości Raczki i Dowspuda, do którego opracowania przystąpiono na
podstawie Uchwały Nr XXX/190/13 Rady Gminy Raczki z dnia 19 grudnia 2013 r. nie obejmował i nie
obejmuje terenu obrębu Jaśki. Granice obszaru objętego ww. planem zostały ściśle określone
w załącznikach graficznych nr 1 i nr 2 stanowiących integralną część cytowanej uchwały. Tereny obrębu
Jaśki w przypadku złożenia odpowiednich wniosków i przeprowadzonych analiz mogą być objęte planem
miejscowym w późniejszym czasie.”.
Radny Jan Olszewski – Chciałbym poruszyć sprawę, która tak naprawdę toczy się od kilku lat i również
Pan Starosta o tym dobrze wie, bo Starostwo do mnie się zwracało o udostępnienie łąk nad rzeką Rospudą
w sprawie barszczu Sosnowskiego. Roślina ta rozprzestrzeniła się szczególnie wzdłuż od Dowspudy w dół
rzeki. To jest trucizna zagrażająca ludziom, zwierzętom i pozostałej roślinności. Rozprzestrzenia się
w bardzo szybkim tempie. Niszczy wszystko wokół siebie. Istnieje ona w całej Polsce. Musimy poczynić
wszelkie starania, aby zwalczyć tę roślinę, bo jak nic nie będziemy z tym robić, to zarośniemy barszczem
Sosnowskiego.
Zgłosił się do mnie pewien Pan z Polski, który proponuje wykupić tereny łąk od Świętego Miejsca w dół
rzeki, czyli do Augustowa. Wiem, że Gmina Raczki nic o tym nie wie. Teraz hektar tej łąki kosztuje od
1.000 zł. Mam wątpliwości, jak również i inni gospodarze, czy wykup nie będzie się odbywał ze szkodą
dla nadleśnictwa, dla gminy, dla samego rolnika. Nie wiemy, do jakich celów ma to służyć.
Kolejna sprawa dotyczy remontowanej drogi wojewódzkiej Raczki – Augustów. Zawsze, kiedy jest ona
remontowana, to pada deszcz. Pobocza, które były w złym stanie, teraz po wczorajszym nawiezieniu
i wyprofilowaniu po opadach deszczu są w jeszcze gorszym stanie, bo piasek został rozjeżdżony i zsunięty
do rowu, powstały koleiny i większe dziury.
Radny Piotr Naruszewicz – Na jakim etapie jest budowa łącznika z obwodnicy w kierunku Olecka? Do tej
pory ciężarowe samochody, a szczególnie te przewożące drzewo jeżdżą ulicami Raczek, co stanowi
problem. Nie zważają na tonaż, na nic.
Wiceprzewodniczący Rady Stanisław Ostrowski – Kto się zajmuje wykaszaniem poboczy? Chodzi mi tutaj
o drogę Raczki – Wierciochy, Raczki – Moczydły i w miejscowościach Witówka, Jankielówka.
Radny Wojciech Żukowski – Chodzi mi o bardzo zły stan poboczy drogi powiatowej od Małych Raczek do
Wiercioch. Należałoby je nie tylko podsypać, ale ich nawierzchnię utwardzić.
Radny Antoni Sutuła – Na odcinku drogi powiatowej Raczki – Chodźki mamy poprawiony asfalt, ale dalej
w kierunku Bakałarzewa, jest w bardzo opłakanym stanie i należałoby pomyśleć o modernizacji tej drogi.
Radny Witold Wysocki – Korzystając z okazji, że dziś jest obecny Pan Starosta, chciałbym podziękować
za pośrednictwem Pana Starosty, za wycięcie krzaków przy drodze powiatowej Raczki – Witówka. Bardzo
poprawiło to widoczność. Tylko jeszcze proszę o wyrównanie poboczy przy tej drodze, bo przez to niszczy
się utwardzona jej nawierzchnia. Monituję o to mając na uwadze późniejsze większe koszty napraw
nawierzchni dróg, niż w tej chwili tylko poprawy poboczy.
Radny Piotr Słowikowski – Korzystając z obecności Pana Starosty chciałbym zaapelować o wykoszenie
poboczy na drodze Kurianki Pierwsze – Kurianki Drugie tzw. łącznik.
Radny Antoni Sutuła – Zwracam się z prośbą od wędkarzy o wystosowanie pisma o zmniejszenie liczby
nadmiernych odłowów dla PGR chociażby na jeziorze Okrągłe, bo nie ma gdzie nawet ryby złowić.
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Starosta Powiatu Suwalskiego Szczepan Ołdakowski – My, nie jesteśmy właścicielem tego jeziora, ani
zarządcą.
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig – Zwrócimy się do Gminy Bakałarzewo i może również
wspólnie ze Starostwem wystosujemy w tej sprawie pismo do zarządcy jeziora o zmniejszenie liczby
odłowów ryb.
Radny Leszek Staniszewski – Na jakim etapie jest realizacja drogi przez Krukówek?
Radny Tomasz Gaździński – Korzystając z okazji, iż jest Starosta chciałbym powiedzieć, że dzięki Panu
Dowspuda pięknieje. Żal, że pozostałości pałacu Paca nie udało się odrestaurować. Czy coś planujecie w
tym kierunku działać? Chciałbym zgłosić, że most w Dowspudzie na rzece Rospuda zagraża
bezpieczeństwu i wypadałoby wyłączyć z ruchu i go wyremontować.
Wiceprzewodniczący Rady Mirosław Sewastynowicz – Proszę Państwa bardzo wiele tutaj dzisiaj miłych
i sympatycznych słów padło ze strony Pana Przewodniczącego, Pana Wójta, Pana Starosty dotyczących
25-lecia samorządu terytorialnego. Chciałbym bardzo serdecznie podkreślić tutaj udział wszystkich
pracowników Urzędu Gminy. To dzięki tym pracownikom te nasze urzędy i samorząd, jako Rada organ
uchwałodawczy i Wójt, jako organ wykonawczy mogą normalnie pracować i sympatycznie współpracować
z Powiatem, województwem. Dlatego tutaj w sposób szczególny ślę swoje podziękowania i gratulacje dla
pracowników Urzędu Gminy Raczki.
Starosta Powiatu Suwalskiego Szczepan Ołdakowski – Panie Wójcie, szanowna Rado, szanowni Państwo
padło tutaj wiele problemów, które dotyczą na styku powiat-gmina.
Barszcz Sosnowskiego. Jak wiecie Państwo już dwa razy występowaliśmy z wnioskiem o pozyskanie
środków na zwalczanie tej rośliny. Jeden wniosek był składany do programu operacyjnego Ryby i uzyskał
on najwyższą ocenę równolegle z drugim wnioskiem z Sejn na zakup samochodu strażackiego z tego
samego działania. Wszystkie środki pozyskały Sejny. Drugi wniosek był złożony do programu pn: Live
plus. Program bezpośrednio przez Komisję Europejską zarządzany. Dotyczył on zwalczania gatunków
obcych. Wniosek w Polsce Ministerstwo ochrony Środowiska oceniło pozytywnie, co zakwalifikowało do
dalszej oceny przez Komisję Europejską i tam nasz wniosek przepadł. Miesiąc temu dowiedzieliśmy się, że
nie został on zakwalifikowany ze względu na małą liczbę punktów przyznanych przez komisję oceniającą.
Natomiast nadal będziemy próbowali pozyskać środki, jak również wszelkich instrumentów na zwalczanie
tejże rośliny groźnej dla zdrowia i życia ludzi. Rozmawiałem w tej sprawie z Nadleśniczym Nadleśnictwa
Szczebra, który jest też zainteresowany zwalczaniem tego uporczywego chwastu i wspólnie będziemy
szukać rozwiązania tego problemu. Jego zwalczanie jest bardzo uciążliwe i jego jednorazowe skoszenie nic
nie daje. Nawet zwalczanie chemiczne nie powoduje całkowite wyginiecie tejże rośliny, ponieważ nasiona
są odporne na ich działanie. Według opinii eksperta z Wigierskiego Parku Narodowego zawartej roślinę tą
należy intensywnie kosić przez ok. 5 lat, wtedy ona traci wszystkie możliwości rozwojowe i wtedy ona
zanika. Jest to walka bardzo trudna i długoletnia. Jednakże apeluje do wszystkich rolników, aby przyłączyli
się do zwalczania tej rośliny na swoich polach, a szczególnie nie pozostawiać tego chwastu na miedzach
i przy okazji wykonywania prac polowych go wykaszać.
Odnośnie wykupu łąk nad Rospudą jest to pierwszy sygnał zgłoszony w takiej sprawie.
Remont drogi wojewódzkiej, to pogoda nie pozwala wykonawcy napraw poboczy na wykonanie tego
zadania. W tej chwili weszła w życie ustawa, która mówi, że w przypadku wybudowania drogi krajowej.
W naszym przypadku tej do Suwałk ekspresowej, to już nie gmina będzie przejmowała tą drogę zbędną dla
Generalnej Dyrekcji, tylko o stopień niżej, czyli województwo, czyli ta droga pomiędzy Suwałkami a
Augustowem, czyli będąca obecnie w zarządzie Gminy Nowinka. Doszły do mnie słuchy, że planowane
jest przekazanie drogi Augustów – Raczki – Suwałki w zarząd powiatowi, na co na pewno Zarząd Powiatu
się nie zgodzi, bo nie jesteśmy w stanie przy naszym budżecie utrzymać tej drogi na odpowiednim
standardzie, a w szczególności ją wyremontować. Panie Wójcie, myślę, że w tej sprawie wspólnie
wystąpimy do Zarządu Dróg Wojewódzkich o faktyczny remont tego odcinka, bo on nie został
wyremontowany.
Brak budowy łącznika na Olecko, to niewątpliwie ogromny problem. Miał on powstać, tuż po oddaniu
obwodnicy do użytku. Jednakże przy projektowaniu przebiegi drogi projektanci nie zauważyli, że będzie
on przebiegał przez cmentarz żydowski. Wtedy Dyrektor GDDKiA przy opiniowaniu projektu zapewniał,
że ten odcinek łączący z drogą na Olecko będzie wykonany w następnym roku po oddaniu do użytku
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obwodnicy. Teraz okazuje się, że pół roku mija i nic w tej sprawie się nic nie dzieje. Pan Wójt się w tej
sprawie kontaktował. Powiedziano wówczas, że droga powstanie, jeżeli Powiat przejmie w zarząd nowo
wybudowany łącznik, a tę drogę na Moczydły gmina. Takie rozwiązanie nie jest dla nas korzystne
i nielogiczne, bo ta droga na odcinku Augustów – Moczydły znajduje się w ciągu drogi krajowej a Raczki
– Olecko wojewódzkiej a łącznik należałby w Zarządzie Dróg Powiatowych. Poza tym ten odcinek
należałoby utrzymać w pierwszej kolejności odśnieżania, tj. o czarnej nawierzchni i wtedy wszystkie
środki, jakie mamy przeznaczone w budżecie ok. 200 tys. zł na utrzymanie dróg powiatowych
musielibyśmy przeznaczyć na ten cel. Wystąpiłem z wnioskiem do Dyrektora GDDKiA o podanie terminu
budowy łącznika i do tej pory nie otrzymałem odpowiedzi.
Zwróciłem się do Komendanta Miejskiego Policji o zwiększenie patroli na tej trasie, aby zminimalizować
przejazd tych pojazdów. Jednakże osobiście nie widzę w tej kwestii poprawy. Zamknąć tej drogi nie
możemy dla ruchu ciężarowego ze względu, że często dostarczają materiały dla rolników. Musimy czekać
na budowę łącznika.
Zarząd Dróg Powiatowych rozpoczął już wykaszanie poboczy. Wszelkie zgłoszone tutaj przez Państwa
w tym zakresie sugestie przekaże Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych.
Uzupełnianie poboczy. Przypominam, że dwa – trzy lata temu pobocza na drodze od Małych Raczek były
uzupełniane. Problem jest tego rodzaju, że nawierzchnie utwardzone są za wąskie i dochodzi do wybijania
poboczy w chwili mijania się pojazdów, szczególnie przez ciężarówki, ciągniki. Poprawiamy te pobocza
tam gdzie stan ich jest najgorszy oraz tam gdzie realizowane są zadania inwestycyjne w ramach
porozumienia z wykonawcą. Niestety nie mamy środków w budżecie pozwalających na bieżąco naprawiać
wszystkich ubytków poboczy.
Jestem po spotkaniu z Dyrektorem Regionalnym Lasów Państwowych w Białymstoku Nadleśnictwo
Suwałki i on zadeklarował, że Lasy Państwowe mogą partycypować w udziale własnym samorządów,
jeżeli będziemy składali wnioski na remonty dróg związane z gospodarką leśną.
Most w Chodorach jest w bardzo krytycznym stanie, co grozi zawaleniem. Podpory są spróchniałe
i należałoby jak najszybciej przystąpić do jego remontu. W tym roku opracujemy dokumentację
projektową i właśnie wspólnie z Nadleśnictwem spróbujemy i ewentualnie z Panem Wójtem złożymy
wniosek. Tak, jak realizowany jest most w Kotowinie, gm. Bakałarzewo.
Droga Raczki – Bakałarzewo niestety nie widzę w najbliższym czasie możliwości finansowych na
realizację dalszego odcinka tak, jak do Chodźk.
Jeżeli chodzi o nadmierny odłów ryb w jeziorze Okrągłe, to należy się w tej sprawie zgłosić do zarządcy
tego jeziora lub do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, który to jest
wydzierżawiającym podmiotom jezior. Powiat może tylko na podstawie zgłoszonego tutaj wniosku
przekazać, iż występuje niewłaściwa gospodarka na poszczególnych akwenach wodnych.
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig – Zwrócimy się do Gminy Bakałarzewo i może również
wspólnie ze Starostwem wystosujemy w tej sprawie pismo do zarządcy jeziora o zmniejszenie liczby
odłowów ryb.
Starosta Powiatu Suwalskiego Szczepan Ołdakowski – Realizacja drogi w Krukówku jest jeszcze na etapie
uzgadniania, bo nadal niektóry rolnicy nie wyrazili zgody na uregulowanie stanu prawnego działek, które
miałyby być zajęte pod tę drogę, jak również z Nadleśnictwem Szczebra jesteśmy w trakcie rozmów.
Wszystko zależne jest od naszych możliwości finansowych
Radny Wojciech Żukowski – Najlepiej byłoby zrealizować cały ciąg tej drogi do Małych Raczek.
Starosta Powiatu Suwalskiego Szczepan Ołdakowski – Proszę Państwa na początku lipca br. Oddany został
do użytku budynek kordegardy, jako centrum obsługi turystycznej wraz z hotelem, w którym to w tej
chwili trwa dostawa mebli. Obiekt ten stanie się ekskluzywną wizytówką Dowspudy. Sprawa pozostałości
pałacu Paca nadal jest nierozwiązana i bardzo trudno jest pozyskać środki na jego rewitalizację, ale nadal
czynimy w tym kierunku starania. Dokumentację, którą posiadamy podzieliliśmy na etapy, aby móc
aplikować o środki w różnych programach. Najpierw zabezpieczymy twe pozostałości przed dalszym
działaniem wandali poprzez ogrodzenie i założenie monitoringu.
Rozważamy różne koncepcje rozwoju działalności Szkoły w Dowspudzie oraz uporządkowania całego
terenu byłego gospodarstwa pomocniczo-szkolnego.
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Wiceprzewodniczący Rady Mirosław Sewastynowicz – Panie Starosto, padło tutaj pytanie odnośnie
barszczu Sosnowskiego. W lesie od 28 lat koszę go, po 3-4 razy w roku. Zaczynałem od 10 arów w tej
chwili mam 4 hektary tej rośliny. Jest to walka z „wiatrakami”. Potrafi on rozmnażać się z małych
kawałków. Koszenie, czy zwalczanie chemiczne niewiele daje.
Wójt Gminy Raczki Andrzej Szymulewski – Wczoraj, najdalej przedwczoraj wraz z Panem Antonim Karaś
oglądaliśmy most na rzece Rospuda w miejscowości Dowspuda i uważam, że w ramach własnej pracy
wykonamy niezbędnych napraw. Jest to koszt ok. 120 – 150 tys. zł. Jeżeli wykonane prace będą
niewystarczające lub niewłaściwe to zamkniemy ten most.
Jeśli chodzi o uzupełnienie poboczy przy drodze wojewódzkiej Augustów – Raczki kontaktowaliśmy się
z zarządcą drogi i również wystosowaliśmy pismo o złym wykonaniu prac. Dyrektor Zarządu Dróg
Wojewódzkich zapewnił, że nie zapłaci firmie dopóki nie poprawi tych poboczy.
Odnośnie drogi Augustów – Raczki – Suwałki też napiszemy pismo do Zarządu Dróg Wojewódzkich,
może wraz ze Starostą o przeprowadzenie remontu drogi.
Radny Wojciech Żukowski – Chciałbym podziękować Panu Staroście za wycięcie topoli na drodze do
Małych Raczek, bo stwarzały ogromne zagrożenie i usuniecie z pobocza ziemi.
Pkt 5. Zapytania i wolne wnioski sołtysów.
Sołtys Piotr Bielecki – Odnośnie oświetlenia ulicznego, u nas w Lipówce zmienili lampy i ustawili
dodatkowo na drodze powiatowej, w jednym miejscu lampę zasłania drzewo. Należałoby go usunąć. Na
drodze gminnej została między dwiema lampami zawieszona trzecia lampa a dalej na kolejnych 4 słupach
nie ma wcale. Uważam, że osoba odpowiedzialna z gminy powinna przejechać się i zobaczyć, czy ich nie
przesunąć.
Wójt Gminy Raczki Andrzej Szymulewski – Panie Sołtysie, Szanowni Państwo, jest taka sytuacja, że
w tamtym roku był zrobiony projekt odnośnie modernizacji oświetlenia. Międzyczasie PGE dokonywało
zmiany słupów. Otrzymaliśmy w podobnej sprawie kilka monitów dotyczących realizowanego zadania od
kilku innych Sołtysów, mieszkańców. Na poniedziałek umówiłem się z wykonawcą i nadzorującymi
projekt, przejedziemy się i będziemy dokonywać poprawy rozmieszczeniu tych lamp.
Sołtys Krzysztof Koncewicz – W Gminie Wieliczki organizowany jest znów Rajd Polski. W ubiegłym
roku w czasie tego rajdu z Wiercioch do Wojnas organizatorzy pobierali opłatę za przejazd na początku
asfaltu w Wierciochach. Zwolnieni byli z tych opłat mieszkańcy, ale problem powstał, gdy do tych
mieszkańców w tym czasie przyjechali z wizytą krewni. Ci, aby dojechać musieli zapłacić, nawet, gdy nie
uczestniczyli w tym rajdzie. W związku z tym mam pytanie, czy organizatorzy prawnie żądają opłat w tym
miejscu, bo uważam, że powinni pobierać opłaty na granicy gminy Wieliczki, gdzie odbywa się faktycznie
rajd.
Kierownik Referatu GKO Romuald Dzienis – Nie mamy jakiejkolwiek informacji o organizowanym
Rajdzie Polskim i jego przebiegu.
Sołtys Jolanta Kochańska – Wrócę do wyborów delegatów do Izb Rolniczych, które się niedawno odbyły.
W tym roku było większe zainteresowanie. Zorientowałam się, że wybrani delegaci nie są osobami
znanymi i w związku z tym, czy istnieje możliwość zaproszenia ich na sesję? Ci panowie powinni być
łącznikiem pomiędzy izbami a rolnikami, bo teraz tam naprawdę zaczyna się dużo dziać, jest dużo
wiadomości.
Druga sprawa dotyczy Komisji Infrastruktury Wiejskiej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa. Na poprzedniej
sesji prosiłam przewodniczącego tej Komisji, żeby zawiadamiał mnie, kiedy odbywają się jej posiedzenia,
bo my, jako Sołtysi jesteśmy zainteresowani uczestnictwem w tych posiedzeniach. A wynika to z faktu, że
na poprzedniej sesji członkowie tej Komisji byli przeciwni zmianie wypłacania diet sołtysom, gdyż
Panowie stwierdzili, że Sołtysi nie będą uczestniczyć w sesjach Rady Gminy. Mieliśmy dużą chęć, nie
tylko ja, ale i inni Sołtysi uczestniczyć w posiedzeniu tejże Komisji, ale nie otrzymałam od Pana
Przewodniczącego informacji o terminie spotkania, dlaczego?
Przewodniczący Komisji Infrastruktury Wiejskiej, Ochrony Środowiska Rolnictwa i Turystyki Jarosław
Szyłak – Wszelkie zawiadomienia o posiedzeniach Komisji, czy Sesji Rady są dostępne na stronie
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internetowej Urzędu a także wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie. A co do Pani prośby, to
zapomniałem i następnym razem poinformuje Panią o naszym posiedzeniu.
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig – Nowo wybranych delegatów do Izby Rolniczej zaprosimy na
najbliższą sesję.
Sołtys Danuta Kopiczko – Otrzymaliśmy informację dotyczącą zakazu niszczenia pasów drogowych,
wypasania, a zielsko na nich rośnie. Podczas budowy obwodnicy powstały nowe drogi techniczne, których
pobocza są bardzo zarośnięte. Należałoby zgłosić do zarządcy drogi o wykoszenie ich.
Wójt Gminy Raczki Andrzej Szymulewski – Prześlemy pismo w tej sprawie do Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad.
Sołtys Stefan Czarniecki – Chciałbym podziękować w imieniu własnym i pozostałych mieszkańców wsi
Podwysokie w wykonaniu i ustawieniu wiat przystankowych w naszej wsi.
Chciałbym, również wnioskować o poprawę drogi powiatowej Żubrynek – Lipowo – Podwysokie, bo
nawierzchnia asfaltowa jest już mocno popękana i wybijają się w niej dziury, jak również o wykoszenie
poboczy. Umieszczenie znaku informującego o drodze do Rabaliny.
Sołtys Ewa Więcko – Odnośnie barszczu Sosnowskiego, należałoby przesłać do każdego mieszkańca
informację o tym, że każdy powinien wykaszać tę roślinę, jak również instrukcję jak powinien to robić, aby
nie zostać poparzonym.
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. Informacja Wójta o zgłoszonych żądaniach i wydanych decyzjach, związanych z uchwaleniem
planu miejscowego.
Kierownik Referatu GKO Romuald Dzienis – Na podstawie art. 37 ust. 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Wójt przedstawia okresowo – odpowiednio do potrzeb,
lecz co najmniej raz do roku – na sesji Rady Gminy informację o zgłoszonych żądaniach, o których mowa
w art. 36 ust. 1-3 i ust. 5, i wydanych decyzjach, o których mowa w art. 37 ust. 6 i 7 ustawy. Art. 36 ust. 13 i ust. 5 w/w ustawy wskazuje na żądania właścicieli albo użytkowników wieczystych nieruchomości,
którzy w związku z uchwaleniem planu albo jego zmianą mogą żądać od gminy: odszkodowania za
poniesioną w związku z tym szkodą, wykupienia nieruchomości lub jej części, odszkodowania równego
obniżeniu wartości nieruchomości oraz w przypadku stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy w
sprawie planu miejscowego zwrotu w całości lub części naliczonej i pobranej przez gminę jednorazowej
opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości. Zgodnie z przekazaną Państwu Radnym informacją w
omawianym zakresie zgłoszono 1 żądanie, o którym mowa w art. 36 ust. 1 pkt 2 w/w ustawy dotyczącej
wykupu działki nr geod. 931/1 o pow. 0,0257 m2 ha, położonej w obrębie 0019-Raczki, przejętej na mocy
art. 98 ust. 1 i 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami na własność Gminy Raczki na drogę publiczną, po
uprawomocnieniu się decyzji podziałowej. Wykupu nie dokonano z powodu braku środków na zapłacenie
odszkodowania. Innych żądań nie zgłoszono.
Natomiast zobligowany zapisami art. 36 ust. 4 i art. 37 ust. 6 ww. ustawy Wójt wdał 1 decyzję ustalającą
na kwotę 5.730 zł wysokość jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, w związku
ze sprzedażą 1 działki o powierzchni 0,8514 ha objętej ustaleniami „Miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części wsi: Rudniki, Sidory, Bolesty, Wierciochy, Ludwinowo, Małe Raczki” uchwalonego
Uchwałą Nr IV/19/11 Rady Gminy Raczki z dnia 27 stycznia 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z dnia 1 marca
2011 r. Nr 59, poz. 706). W dniu 7 października 2014 r. z tego tytułu wpłynęła żądana kwota.
Załącznik Nr 2. – Informacja Wójta o zgłoszonych żądaniach i wydanych decyzjach, związanych
z uchwaleniem planu miejscowego.
Pkt 8. Uchwała w sprawie zmiany uchwały dotyczącej utworzenia Punktu Przedszkolnego
w Raczkach.
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Przewodniczący Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej i Budżetu Piotr Słowikowski – Opinia Komisji
Oświaty, Pomocy Społecznej i Budżetu jest pozytywna: 5 głosami „za”.
Przewodniczący Komisji Infrastruktury Wiejskiej, Ochrony Środowiska Rolnictwa i Turystyki Jarosław
Szyłak – Opinia Komisji Infrastruktury Wiejskiej, Ochrony Środowiska Rolnictwa i Turystyki 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 V/34/15.
Pkt 9. Uchwała w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników.
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig – Wyznaczenie osób do zespołu opiniującego kandydatów na
ławników jest niezbędne w procedurze wyboru ławników na okres kadencji 2016 -2019. Zespół ten będzie
odpowiedzialny za ustalenie opinii każdego z kandydatów, którą przedstawią podczas sesji, na której będą
oni wybierani. Podczas prac komisji zostali do w/w zespołu wyznaczone następujące osoby: Pan Mirosław
Sewastynowicz, Pan Andrzej Czuper, którzy wyrazili zgodę oraz Pan Wojciech Żukowski, który nie
uczestniczył w tych posiedzeniach. Wobec powyższego pytam, czy Pan wyraża zgodę na uczestniczenie w
pracach zespołu?
Radny Wojciech Żukowski – Wyrażam zgodę.
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig – W związku z powyższym proponuje się powołać w skład
zespołu: Pana Mirosława Sewastynowicza, Pana Andrzeja Czuper i Pana Wojciecha Żukowskiego.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej i Budżetu Piotr Słowikowski – Komisja Oświaty,
Pomocy Społecznej i Budżetu pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Komisji Infrastruktury Wiejskiej, Ochrony Środowiska Rolnictwa i Turystyki Jarosław
Szyłak – Opinia Komisji Infrastruktury Wiejskiej, Ochrony Środowiska Rolnictwa i Turystyki jest
pozytywna.
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig – Poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W głosowaniu wzięło udział 15 radnych.
Wynik głosowania:
- „za” – 13
- „przeciw” – - „wstrzymującymi” – 2
Stwierdzam, że w głosowaniu wzięło udział 15 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, od
głosu wstrzymał się 2 radnych.
W związku z tym stwierdzam, że uchwała została przyjęta 13 głosami „za”.
Załącznik Nr 4. – Uchwała Nr V/35/15.
Pkt 10. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Raczki za rok 2014
i sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Raczki za 2014 rok.
- zapoznanie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Raczki za 2014 rok:
Skarbnik Gminy Raczki Agnieszka Grzędzińska przedstawiła i omówiła Radzie Gminy Raczki
sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdanie roczne z wykonania planu
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finansowego instytucji kultury, dla których organem założycielskim jest Gmina Raczki za 2014 rok
i informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym z przebiegu realizacji
przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych przekazane w drodze
Zarządzenia Nr 37/15 Wójta Gminy Raczki z dnia 12 marca 2015 r.,
Załącznik Nr 5. – Zarządzenie Nr 37/15.
- zapoznanie ze sprawozdaniem finansowym Gminy Raczki za 2014 rok:
Skarbnik Gminy Raczki Agnieszka Grzędzińska przedstawiła i omówiła Radzie Gminy Raczki
sprawozdanie finansowe Gminy Raczki za 2014 r. przekazane w drodze Zarządzenia Nr 40/15 Wójta
Gminy Raczki z dnia 30 marca 2015 r.
Załącznik Nr 6. – Zarządzenie Nr 40/15.
- zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku o przedłożonym przez Wójta
Gminy Raczki sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2014 rok:
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig zapoznał z treścią Uchwały Nr RIO.V-00321-5/15 składu
orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 23 marca 2015 roku w sprawie
wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Raczki sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2014
rok.
Załącznik Nr 7. – Uchwała Nr RIO.V-00321-5/15.
- zapoznanie z informacją o stanie mienia Gminy Raczki:
Skarbnik Gminy Raczki Agnieszka Grzędzińska przedstawiła informację o stanie mienia Gminy Raczki,
która stanowi Załącznik Nr 15 do Zarządzenia Nr 37/15 Wójta Gminy Raczki z dnia 12 marca 2015 r.
- zapoznanie z opinią Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Raczki w sprawie sprawozdania finansowego
Gminy Raczki za 2014 rok i sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Raczki za 2014 rok:
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Grzegorz Wiszowaty zapoznał z treścią opinii Komisji Rewizyjnej
w sprawie: sprawozdania finansowego Gminy Raczki za 2014 r., sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu gminy Raczki oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury, dla
których organem założycielskim jest Gmina za 2014 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego
Gminy Raczki za 2014 rok.
Załącznik Nr 8. – Opinia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Raczki w sprawie sprawozdania
finansowego Gminy Raczki za 2014 rok i sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
Gminy Raczki za 2014 rok.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej i Budżetu Piotr Słowikowski – Komisja Oświaty,
Pomocy Społecznej i Budżetu projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie: 5 głosami „za”.
Przewodniczący Komisji Infrastruktury Wiejskiej, Ochrony Środowiska Rolnictwa i Turystyki Jarosław
Szyłak – Opinia naszej Komisji jest pozytywna.
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig – Poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W głosowaniu wzięło udział 15 radnych.
Wynik głosowania:
- „za” – 14
- „przeciw” – - „wstrzymującymi” – 1
Stwierdzam, że w głosowaniu wzięło udział 15 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, od
głosu wstrzymał się 1 radny.
W związku z tym stwierdzam, że uchwała została przyjęta 14 głosami „za”.
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Załącznik Nr 9. – Uchwała Nr V/36/15.
Pkt 11. Uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Raczki absolutorium z tytułu wykonania
budżetu Gminy Raczki za 2014 rok.
- zapoznanie z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Raczki o udzielenie Wójtowi Gminy Raczki
absolutorium za 2014 rok:
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Grzegorz Wiszowaty przedstawił treść wniosku Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy Raczki o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy za rok 2014.
Załącznik Nr 10. – Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Raczki o udzielenie
Wójtowi Gminy Raczki absolutorium za 2014 rok.
- zapoznanie się z opinią RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Raczki o udzielenie Wójtowi
Gminy Raczki absolutorium za 2014 rok:
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig zapoznał Radnych Gminy Raczki z treścią Uchwały
Nr RIO.V-00322-3/14 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia
15 kwietnia 2015 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy
Raczki wniosku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium za 2014 rok.
Załącznik Nr 11. – Uchwała Nr RIO.V-00322-3/14.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej i Budżetu Piotr Słowikowski – Komisja Oświaty,
Pomocy Społecznej i Budżetu projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie: 5 głosami „za”.
Przewodniczący Komisji Infrastruktury Wiejskiej, Ochrony Środowiska Rolnictwa i Turystyki Jarosław
Szyłak – Opinia naszej Komisji jest pozytywna.
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig – Zapoznał z treścią projektu uchwały w sprawie udzielenia
Wójtowi Gminy Raczki absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok i poddał pod głosowanie
wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Raczki w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
Raczki.
W głosowaniu wzięło udział 15 radnych.
Wynik głosowania:
- „za” – 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 V/37/15.
Pkt 12. Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.
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 zwiększa się dochody własne o kwotę – 45.330 zł,
2) w planie wydatków budżetu gminy w następującym zakresie:
a) zmniejsza się wydatki własne o kwotę - 54.241 zł,
b) zwiększa się wydatki własne o kwotę - 99.571 zł m.in. w związku ze zwiększeniem dotacji dla
Gminnego Ośrodka Kultury w Raczkach i Stowarzyszenia Edukator, zwiększeniem planu wydatków na
przeciwdziałanie alkoholizmowi, pobyt mieszkańców naszej gminy w domach pomocy społecznej,
zatrudnienie pracowników w ramach robót publicznych, wypłatę stypendiów dla najzdolniejszych
uczniów, itp.,
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3) urealniono plan wydatków na jedno zadanie inwestycyjne i wprowadzono plan wydatków na jedno
zadanie,
4) urealniono plan dotacji udzielanych w 2015 r. z budżetu gminy jednostkom sektora finansów
publicznych i nie należącym do sektora finansów publicznych.
Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:
1. Dochody budżetu gminy ogółem - 22.159.039,72 zł, w tym:
1) dochody bieżące - 17.724.187,72 zł;
2) dochody majątkowe - 4.434.852,00 zł.
2. Wydatki budżetu gminy ogółem - 24.506.798,72 zł, w tym:
1) wydatki bieżące - 15.415.922,72 zł;
2) wydatki majątkowe - 9.090.876,00 zł.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej i Budżetu Piotr Słowikowski – Komisja Oświaty,
Pomocy Społecznej i Budżetu pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy
na 2015 r.
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” – 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 13. – Uchwała Nr V/38/15.
Pkt 13. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig – Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych zostały na
bieżąco udzielone przez Pana Starostę i Pana Wójta w pkt 4 dzisiejszego porządku obrad.
Pkt 14. Odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski sołtysów.
Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig – Delegatów do Izby Rolniczej z terenu naszej gminy
będziemy zapraszać na sesje Rady Gminy.
Wójt Gminy Raczki Andrzej Szymulewski – Wszystkie zgłoszenia o ustawienie znaków przekażę dla Pana
Antoniego Karaś i będziemy sukcesywnie uzupełniać. Wcześniej zgłoszone do ustawienia znaki będą
ustawione, po realizacji zamówienia. Czekamy na dostawę.
Odnośnie wykaszania poboczy dróg gminnych. Sprawę tą przekażę do ZGKiM, który realizuje to zadanie.
Radny Leszek Staniszewski – Chciałbym zwrócić uwagę w kwestii ustawiania znaków, aby je umieszczać
niżej lub wyżej, bo jadąc samochodem są one usytuowane za nisko lub jadąc sprzętem rolniczym to
niektóre są za wysoko.
Sekretarz Gminy Andrzej Czuper – Sposób ustawiania znaków drogowych określają stosowne przepisy
i według nich są one ustawiane.
Wiceprzewodniczący Rady Mirosław Sewastynowicz – Proszę Państwa barszcz Sosnowskiego nie parzy,
gdy jest chłodno. Tak, jak jest dzisiaj, tj. do temperatury 20ºC. Jak wcześniej mówiłem, dzisiaj kosiliśmy tę
roślinę. Jest on niebezpieczny powyżej 20ºC, przy suchej i upalnej temperaturze.
Wójt Gminy Raczki Andrzej Szymulewski – Dziękuję wszystkim Radnym za udzielenie absolutorium.
Dziękuję Państwu Sołtysom. Jestem otwarty na rozmowy, mam pewne pomysły i zapewne Państwo swoje
macie, więc myślę, że wspólnie coś stworzymy na rzecz dobra mieszkańców naszej gminy.
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Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig – Chciałbym serdecznie podziękować za pomoc
w zorganizowaniu dzisiejszej sesji i uroczystości dla Pana radnego Romualda Kwiatkowskiego i jego żony
oraz dla Pani Sołtys Małgorzaty Rutkowskiej i jej mężowi, pracownikom Urzędu Gminy i Pana Sekretarza.
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.
Dziękuję radnym, pracownikom urzędu gminy, sołtysom za udział w obradach Rady.
„Zamykam V Sesję Rady Gminy Raczki”.
Protokołowała
Danuta Karaś
Przewodniczący Rady
Lech Ludwig
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