Protokół I/14
z I Sesji VII Kadencji Rady Gminy Raczki
odbytej w dniu 1 grudnia 2014 r.
Obrady I Sesji Rady Gminy rozpoczęły się o godz. 1400 i trwały do godz. 1619
Miejsce obrad Gminny Ośrodek Kultury w Raczkach, Plac Kościuszki 15.
Radni obecni na sali obrad według załączonej listy obecności.
Ponadto obecni:
Proboszcz Parafii p.w. Trójcy Przenajświętszej – Ks. Kanonik Henryk Polkowski
Wójt Gminy Raczki – Roman Fiedorowicz
Wójt elekt – Andrzej Szymulewski
Zastępca Wójta – Piotr Gajda
Sekretarz Gminy – Andrzej Czuper
Skarbnik Gminy – Agnieszka Grzędzińska
Sołtysi wsi wg załączonej listy obecności.
Pkt 1. Otwarcie sesji.
Obradom I Sesji VII kadencji Rady Gminy Raczki przewodniczył radny senior Pan Witold Wysocki:
Radny senior Pan Witold Wysocki – W drodze Postanowienia Nr 35/2014 Komisarz Wyborczy
w Suwałkach z dnia 25 listopada 2014 r. na dzień dzisiejszy zwołał pierwszą sesję w celu złożenia
ślubowania przez radnych oraz wójtów gmin, burmistrzów miast wybranych w wyborach
przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 r. wobec powyższego:
„Otwieram I Sesję VII kadencji Rady Gminy Raczki”.
Na podstawie listy obecności stwierdzam quorum - na ustawowy skład 15 radnych, obecnych jest 15
radnych.
Witam przybyłych na sesję Rady Gminy Raczki: Ks. Kanonik Henryka Polkowskiego, Państwa radnych,
Wójta Gminy Raczki, Wójta elekta, sołtysów, pracowników urzędu gminy oraz pozostałych obecnych.
Radny senior Pan Witold Wysocki – Proszę radnych o przedstawienie się osobiście.
Każdy radny przedstawił się.
Pkt 2. Przedstawienie porządku obrad.
Radny senior Pan Witold Wysocki – W drodze wyżej wymienionego Postanowienia Komisarz Wyborczy
w Suwałkach ustalił następujący porządek obrad, który został przesłany Państwa w zawiadomieniu
o zwołaniu sesji.
1. Otwarcie sesji Rady Gminy Raczki.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Złożenie ślubowania przez Radnych.
4. Złożenie ślubowania przez Wójta Gminy Raczki.
5. Wybór Przewodniczącego Rady.
6. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady (Wiceprzewodniczących).
7. Zakończenie obrad sesji Rady Gminy Raczki.
Pkt 3. Złożenie ślubowania przez Radnych.
Radny senior Pan Witold Wysocki – Obecnie przystąpimy do ceremonii złożenia ślubowania przez nowo
wybranych radnych.
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Proponuję, aby ślubowanie odbywało się w następujący sposób. Odczytam rotę ślubowania, a następnie
najmłodsza radnych: Pani Ewa Ostapowicz odczyta z listy obecności kolejno imiona i nazwiska radnych,
którzy wypowiedzą według swojego wyboru, słowo „ślubuję” lub zwrot „ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”.
Czy są inne propozycje?
Jeżeli nie ma, to przystępujemy do ślubowania.
Senior Rady Witold Wysocki odczytał rotę ślubowania:
„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego
sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie mając na względzie dobro mojej Gminy i jej mieszkańców”.
Następnie najmłodsza wiekiem radna Ewa Ostapowicz odczytywała z listy obecności kolejno imiona
i nazwiska radnych, a każdy z radnych powstawał i składał ślubowanie poprzez wypowiedzenie słowa
„ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”.
Ślubowanie złożyli następujący radni Rady Gminy Raczki:
1.Gaździński Tomasz - „ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”
2. Kwiatkowski Romuald - „ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”
3. Ludwig Lech - „ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”
4. Naruszewicz Piotr - „ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”
5. Olszewski Jan - „ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”
6. Ostapowicz Ewa - „ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”
7. Ostrowski Stanisław - „ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”
8. Sewastynowicz Mirosław - „ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”
9. Słowikowski Piotr - „ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”
10. Staniszewski Leszek - „ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”
11. Sutuła Antoni - „ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”
12. Szyłak Jarosław - „ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”
13. Wiszowaty Grzegorz - „ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”
14. Wysocki Witold - „ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”
15. Żukowski Wojciech - „ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”.
Radny senior Pan Witold Wysocki – Dziękuję bardzo. Gratuluję i stwierdzam, że radni, którzy złożyli
ślubowanie objęli mandat radnego Rady Gminy Raczki.
Radny Pan Witold Wysocki wręczył radnym Rady Gminy Raczki zaświadczenia o wyborze.
Pkt 4. Złożenie ślubowania przez Wójta Gminy Raczki.
Radny senior Pan Witold Wysocki – Zgodnie z wolą wyborów wyrażoną w wyborach, które odbyły się
w dniu 16 listopada 2014 r. Wójtem Gminy Raczki wybrany został Andrzej Szymulewski. Objęcie
obowiązków przez Wójta następuje z chwilą złożenia wobec Rady Gminy ślubowania.
Wójt Gminy Raczki Andrzej Szymulewski złożył ślubowanie:
„Obejmując urząd Wójta Gminy Raczki, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu,
a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców
gminy – „Tak mi dopomóż Bóg”.
Radny senior Pan Witold Wysocki – Wręczył Wójtowi Andrzejowi Szymulewskiemu zaświadczenie
o wyborze wójta.
Wójt Gminy Raczki Andrzej Szymulewski – Bardzo serdecznie witam Państwa wszystkich, szczególnie
witam Księdza Proboszcza, obecnego byłego Wójta, a także przybyłych na okoliczność ślubowania
moich kolegów Wójta Gminy Wieliczki, Wójta Gminy Klinowo i Wójta Gminy Ełk. Serdecznie witam
wszystkich. Bardzo dziękuję za zaufanie, obecnemu byłemu Wójtowi dziękuję za 22 lata pracy w Gminie
Raczki. Jestem bardzo zadowolony, dumny, że będę działał na rzecz społeczeństwa i swą rolę będę
wypełniał, jak najlepiej będę potrafił. W swoim życiu będę się kierował prawem. Głównie będzie to
dekalog, po drugie Konstytucją, a po trzecie przepisy samorządowe. Wszystkim Państwu życzę
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wszystkiego najlepszego. Będę rozmawiał z Państwem, słuchał Państwa i działał na rzecz Gminy Raczki.
Dziękuję uprzejmie.
Były Wójt Gminy Raczki Roman Fiedorowicz – Szanowny Andrzeju, moi drodzy. Tak to jest, że
przychodzi się i odchodzi. To jest naturalna kolej rzeczy. Myślę, że jeżeli mogę mówić cokolwiek o
swoim wójtowaniu, to można stwierdzić, że było ono zbyt długie, bo konflikt społeczny i nie zawsze do
końca się rozumieliśmy. Miałem tego świadomość i dlatego moja walka w tych wyborach była taka
iluzoryczna. Andrzejowi dziękuję za miłą kampanię, która była prowadzona na przyzwoitym poziomie,
nie taka, jaką przeżywaliśmy cztery lata temu. Rozegrana była fair play. Życie nie polega i nie kończy się
na wójtowaniu. Dwadzieścia dwa lata pełniłem funkcję wójta i szczególnie chciałbym podziękować temu
społeczeństwu, iż tutaj mogłem realizować pewne zamierzenia, wychować dzieci, a także zestarzeć się.
Mile wspominam ten czas, ponieważ zaczynałem jak większość tutaj z nas, jako idealista. Ta praca była
bardzo owocna, ponieważ była to swoista walka o zmianę tejże rzeczywistości i poprawę życia
mieszkańców. Życzę Andrzejowi, aby zapewne lepiej kontynuował prace, niż nam wychodziło. Warunki
są nieporównywalnie lepsze, niż kiedy myśmy zaczynaliśmy. Na pewno wójtowi będzie nieco łatwiej,
jeśli chodzi o pozyskanie pieniędzy, lub realizację inwestycji, które są istotą naszej pracy, tj. ciągłą pracą
nad zmianą oblicza naszej gminy. Gratuluję Ci Andrzeju i oczekuję, iż właśnie w jakiś sposób
kontynuował to, co z większością tutaj obecnych radnych robili do tej pory. Nie ukrywam, że w tej pracy
bywają chwile trudne i też chciałbym, abyś potrafił dobrze znosić. Wszystkiego dobrego.
Wójtowie uścisnęli sobie dłonie.
Wójt Gminy Raczki Andrzej Szymulewski – Uważam, że takie zachowanie byłego wójta, moje
zachowanie powinno być przykładem. Znamy się, jak wszyscy tutaj wiecie, przez trzydzieści lat.
Jesteśmy kolegami, przyjaciółmi. Wiem, że jest to trudny okres dla mego kolegi. Trzeba to przeżyć a na
pewno, jeżeli będzie taka potrzeba będę zwracał się do niego, do osoby z bogatym doświadczeniem.
Uważam, że tak, to powinno wyglądać.
Radny Witold Wysocki – Szanowni Państwo w związku z krótkim okresem do końca roku i potrzebą
opiniowania projektów uchwał dotyczących budżetu gminy należałoby w dniu dzisiejszym, również
powołać stałe komisje rady. Wobec powyższego proponuję wprowadzić do porządku obrad następujące
projekty uchwał:
- projekt uchwały w sprawie powołania stałej Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej i Budżetu,
- projekt uchwały w sprawie powołania stałej Komisji Infrastruktury Wiejskiej, Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Turystyki,
- projekt uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Raczki,
- projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Raczki.
Czy są może jeszcze jakieś propozycje zmian porządku obrad od Państwa Radnych?
Radny Wojciech Żukowski – Proponuję, aby uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia wójta
przełożyć do rozpatrzenia na przyszłą sesję.
Sekretarz Gminy Andrzej Czuper – Trudno jest przewidzieć, kiedy będzie zwołana następna sesja i jeżeli
będzie ona zwołana po świętach to uniemożliwi wypłacenie wynagrodzenia Wójtowi.
Radny Wojciech Żukowski – Jak coś, to zapewnie środki finansowe, jeżeli Wójt będzie potrzebował.
Radca prawny Jerzy Lewczuk – Nic nie stoi na przeszkodzie, z punktu widzenia prawnego, aby tą
uchwałę przełożyć na następną sesję, jeżeli będzie ona zwołana jeszcze w grudniu, ponieważ tego typu
uchwała nie stanowi przepisu prawa miejscowego i moc jej obowiązywania może sięgać wstecz.
Skarbnik Gminy Agnieszka Grzędzińska – Jeżeli ta sesja przypadnie w ostatnich dniach grudnia, to
fizycznie nie będzie możliwe dokonanie naliczenia i wypłacenia tego wynagrodzenia.
Wójt Gminy Raczki Andrzej Szymulewski – Trudno mi jest na ten temat mi się wypowiedzieć, gdyż
dotyczy bezpośrednio mej osoby. Uważam, że należałoby przeprowadzić głosowanie i rozstrzygnąć to
w sposób demokratyczny.
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Radny Lech Ludwig – Proponuję przeprowadzić głosowanie nad tymi wnioskami poczynając od najdalej
idącego, czyli wniosku przewodniczącego posiedzenia radnego Pana Witolda Wysockiego, a później, jak
on nie przejdzie to wtedy głosuje się nad kolejnym zgłoszonym wnioskiem.
Radny Witold Wysocki – Poddał wniosek pod głosowanie.
W głosowaniu nad rozszerzeniem porządku obrad wzięło udział 15 radnych.
Wynik głosowania:
- „za” – 11
- „przeciw” – 4
- „wstrzymującymi” – Stwierdzam, że w głosowaniu wzięło udział 15 radnych, za przyjęciem proponowanego porządku obrad
głosowało 11 radnych, przeciwko proponowanemu porządku obrad głosowało 4 radnych.
W związku z tym stwierdzam, że dzisiejszy porządek obrad został przyjęty 11 głosami „za”.
Po wprowadzeniu zmian dalszy porządek obrad jest następujący:
5. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy:
a) zgłaszanie kandydatów,
b) wybór komisji skrutacyjnej,
c) przeprowadzenie głosowania,
6. Wybór Wiceprzewodniczących Rady Gminy:
a) zgłaszanie kandydatów,
b) wybór komisji skrutacyjnej,
c) przeprowadzenie głosowania,
7. Uchwała w sprawie powołania stałej Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej i Budżetu.
8. Uchwała w sprawie powołania stałej Komisji Infrastruktury Wiejskiej, Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Turystyki.
9. Uchwała w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Raczki.
10. Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Raczki.
11. Zakończenie obrad sesji Rady Gminy Raczki.
Pkt 5. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy.
Radny Witold Wysocki – Przystępujemy do wyboru Przewodniczącego Rady Gminy, w związku z tym
proponuję powołanie 3 osobowej Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia tajnego głosowania w
wyborze Przewodniczącego Rady.
Rada Gminy 15 głosami „za” zadecydowała o powołaniu 3 osobowej Komisji Skrutacyjnej.
Radny Witold Wysocki – Informuję, że członek Komisji Skrutacyjnej nie może być kandydatem
w wyborach Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady.
Proszę o zgłaszanie kandydatów na członków Komisji Skrutacyjnej.
Radni zgłosili do Komisji Skrutacyjnej następujących kandydatów spośród radnych:
- Leszka Staniszewskiego - wyraził zgodę,
- Jarosława Szyłak – wyraził zgodę,
- Jana Olszewskiego – wyraził zgodę.
Rada Gminy 15 głosami „za” powołała Komisję Skrutacyjną.
Po ukonstytuowaniu się skład Komisji Skrutacyjnej jest następujący:
1) Jarosław Szyłak – Przewodniczący,
2) Jan Olszewski – Członek,
3) Leszek Staniszewski – Członek.
Radny Witold Wysocki – Proszę o zgłaszanie kandydatów.
Radny Romuald Kwiatkowski zgłosił kandydaturę Lecha Ludwiga.
Radny Lech Ludwig wyraził zgodę na kandydowanie.
Więcej kandydatów nie zgłoszono.
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Zarządzono 5 minutową przerwę na przygotowanie kart do głosowania w wyborach Przewodniczącego
Rady Gminy.
Po przerwie.
Radny Witold Wysocki – Informuję, iż wyboru Przewodniczącego Rady dokonuje się w głosowaniu
tajnym bezwzględną większością głosów w obecności, co najmniej połowy ustawowego składu rady, a
zgłoszeni kandydaci nie mogą brać udziału w głosowaniu.
Komisja Skrutacyjna przeprowadziła głosowanie.
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Jarosław Szyłak przedstawił wyniki głosowania odczytując
protokół komisji.
Załącznik Nr 1. – Protokół Komisji Skrutacyjnej.
Radny senior Witold Wysocki – Zapoznał z treścią projektu uchwały w sprawie wyboru
Przewodniczącego Rady Gminy i poddał 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 I/1/14.
Radny Witold Wysocki przedstawił nowo wybranego Przewodniczącego Rady Pana Lecha Ludwiga,
złożył gratulacje, poprosił o zajęcie miejsca przy stole prezydialnym i przekazał dalsze prowadzenie
obrad.
Przewodniczący Rady Lech Ludwig – Podziękował radnym za zaufanie i wybór zapewniając, że będzie
działał dla dobra gminy i jej mieszkańców.
Pkt 6. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy (Wiceprzewodniczących).
Przewodniczący Rady Lech Ludwig – Zgodnie ze Statutem Gminy Raczki wybieramy dwóch
wiceprzewodniczących. Wyboru dokonuje się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów
w obecności, co najmniej połowy ustawowego składu rady. Przeprowadzone będzie oddzielne głosowanie
na każdego wiceprzewodniczącego. Proszę o zgłaszanie kandydatów na pierwszego
Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Raczki.
Radny Antoni Sutuła zgłosił kandydaturę Mirosława Sewastynowicza.
Radny Mirosław Sewastynowicz wyraził zgodę na kandydowanie.
Radny Grzegorz Wiszowaty zgłosił kandydaturę Stanisława Ostrowskiego.
Radny Stanisław Ostrowski wyraził zgodę na kandydowanie.
Więcej kandydatów nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Lech Ludwig – Zaproponował pozostawienie 3 osobowej Komisji Skrutacyjnej do
przeprowadzenia tajnych głosowań na wiceprzewodniczących.
Rada Gminy 15 głosami „za” zadecydowała o pozostawieniu wcześniej wybranej 3 osobowej Komisji
Skrutacyjnej.
Zarządzono 5 minutową przerwę na przygotowanie kart do głosowania.
Po przerwie.
Radny Grzegorz Wiszowaty wycofał kandydaturę Stanisława Ostrowskiego.
Radny Stanisław Ostrowski wyraził zgodę na wycofanie swej kandydatury.
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Radca prawny Jerzy Lewczuk – W takiej sytuacji należy ponownie przygotować karty do głosowania na
jednego kandydata, aby móc ustalić czy uzyskał bezwzględną większość głosów „za”.
Zarządzono 5 minutową przerwę na przygotowanie kart do głosowania.
Po przerwie Komisja Skrutacyjna przeprowadziła głosowanie.
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Jarosław Szyłak przedstawił wyniki głosowania odczytując
protokół komisji.
Załącznik Nr 3. – Protokół Komisji Skrutacyjnej.
Przewodniczący Rady Lech Ludwig zapoznał z treścią projektu uchwały w sprawie wyboru
Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Raczki.
W głosowaniu wzięło udział 15 radnych.
Wynik głosowania:
- „za” – 15
- „przeciw” – - „wstrzymujących” – Stwierdzam, że w głosowaniu wzięło udział 15 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych.
W związku z tym stwierdzam, że uchwała została przyjęta 15 głosami „za”.
Załącznik Nr 4. – Uchwała Nr I/2/14.
Przewodniczący Rady Lech Ludwig – Przedstawił pierwszego nowo wybranego Wiceprzewodniczącego
Rady Pana Mirosława Sewastynowicza i złożył gratulacje.
Przewodniczący Rady Lech Ludwig –
Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Raczki.

Proszę

o

zgłaszanie

kandydatów

na

drugiego

Radny Grzegorz Wiszowaty zgłosił kandydaturę Stanisława Ostrowskiego.
Radny Stanisław Ostrowski wyraził zgodę na kandydowanie.
Więcej kandydatów nie zgłoszono.
Zarządzono 5 minutową przerwę na przygotowanie kart do głosowania.
Po przerwie Komisja Skrutacyjna przeprowadziła głosowanie.
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Jarosław Szyłak przedstawił wyniki głosowania odczytując
protokół komisji.
Załącznik Nr 5. - Protokół Komisji Skrutacyjnej.
Przewodniczący Rady Lech Ludwig – Zapoznał z treścią projektu uchwały w sprawie wyboru
Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Raczki.
W głosowaniu wzięło udział 15 radnych.
Wynik głosowania:
- „za” – 15
- „przeciw” – - „wstrzymujących” – 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 6. – Uchwała Nr I/3/14.
Przewodniczący Rady Lech Ludwig – Przedstawił drugiego nowo wybranego Wiceprzewodniczącego
Rady Pana Stanisława Ostrowskiego i złożył gratulacje. Ponownie pogratulował obu radnym wyboru
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i poprosił Wiceprzewodniczących Rady Pana Mirosława Sewastynowicza i Pana Stanisława
Ostrowskiego o zajęcie miejsca przy stole prezydialnym.
Pkt 7. Uchwała w sprawie powołania stałej Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej i Budżetu.
Przewodniczący Rady Lech Ludwig – Proszę o zgłaszanie kandydatów do Komisji Oświaty, Pomocy
Społecznej i Budżetu.
Zgłoszono następujące kandydatury.
- Jana Olszewskiego – wyraził zgodę.
- Piotra Naruszewicza – wyraził zgodę.
- Witolda Wysockiego – wyraził zgodę.
- Piotra Słowikowskiego – wyraził zgodę.
- Ewę Ostapowicz – wyraziła zgodę.
Przewodniczący Rady Lech Ludwig – Zapoznał z treścią projektu uchwały w sprawie powołania stałej
Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej i Budżetu, i poddał pod głosowanie.
W głosowaniu wzięło udział 15 radnych.
Wynik głosowania:
- „za” - 15
- „przeciw” – - „wstrzymujących” – 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 7. – Uchwała Nr I/4/14.
Pkt 8. Uchwała w sprawie powołania stałej Komisji Infrastruktury Wiejskiej, Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Turystyki.
Przewodniczący Rady Lech Ludwig – Proszę zgłaszać kandydatów do Komisji Infrastruktury Wiejskiej,
Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Turystyki.
Zgłoszono następujące kandydatury:
- Wojciecha Żukowskiego – wyraził zgodę,
- Romualda Kwiatkowskiego – wyraził zgodę,
- Jarosława Szyłak – wyraził zgodę,
- Antoniego Sutułę – wyraził zgodę,
- Tomasza Gaździńskiego – wyraził zgodę.
Przewodniczący Rady Lech Ludwig – W Statucie Gminy nie ma zapisów mówiących o ilości członków
w poszczególnych komisjach Rady. To Rada ustala składy osobowe i ilość członków w tych komisjach.
Wzorem lat poprzednich w tejże komisji było powołanych czterech członków komisji, ale nic nie stoi na
przeszkodzie, aby było ich pięciu. Któryś z radnych spośród tych dwóch komisji będzie powołany w
skład również Komisji Rewizyjnej.
Radca prawny Jerzy Lewczuk – § 53 ust. 4 Statutu Gminy Raczki mówi, iż: „Radny może być członkiem
nie więcej niż dwóch komisji stałych, a przewodniczącym lub zastępcą – tylko jednej”. Więc nie stoi nic
na przeszkodzie, aby radni byli powołani do dwóch komisji.
Sekretarz Gminy Andrzej Czuper – Powinniście Państwo ustalić, czy skład tej komisji ma być
czteroosobowy, czy pięcioosobowy.
Przewodniczący Rady Lech Ludwig – Jeżeli ustalimy, iż ma to być czteroosobowy skład, to będziemy
musieli przeprowadzić głosowanie nad poszczególnymi zgłoszonymi kandydaturami. W związku
z powyższym pytam zgłoszonych kandydatów, czy ktoś chce się wycofać na rzecz powołania go do
składu Komisji Rewizyjnej?
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Radny Wojciech Żukowski zrezygnował z kandydowania do Komisji Infrastruktury Wiejskiej, Ochrony
Środowiska, Rolnictwa i Turystyki.
Zapoznał z treścią projektu uchwały w sprawie powołania stałej Komisji Infrastruktury Wiejskiej,
Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Turystyki i poddał pod głosowanie.
W głosowaniu wzięło udział 15 radnych.
Wynik głosowania:
- „za” – 14
- „ przeciw” – 1
- „wstrzymujących” – 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 8. – Uchwała Nr I/5/14.
Przewodniczący Rady Lech Ludwig – Poproszę, aby w poszczególnych komisjach wyłonić
przewodniczących i zastępców komisji.
Ogłoszono 10 minutową przerwę na ukonstytuowanie się Komisji.
Po przerwie.
Stałe Komisje Rady Gminy przedstawiły, kto został przewodniczącym lub zastępcą w poszczególnych
komisjach, tj.:
1. Komisja Oświaty, Pomocy Społecznej i Budżetu:
- Radny Pan Piotr Słowikowski – Przewodniczący Komisji,
- Radna Pani Ewa Ostapowicz – Zastępca Przewodniczącego.
2. Komisja Infrastruktury Wiejskiej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Turystyki:
- Radny Pan Jarosław Szyłak – Przewodniczący Komisji,
- Radny Pan Romuald Kwiatkowski - Zastępca Przewodniczącego.
Pkt 9. Uchwała w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Raczki.
Przewodniczący Rady Lech Ludwig – Przystąpimy teraz do powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy
Raczki. Proszę o zgłaszanie kandydatów, których wybierać będziemy poprzez głosowanie jawne.
Zgłoszono następujących kandydatów.
Wiceprzewodniczący Rady Mirosław Sewastynowicz zgłosił kandydaturę Grzegorza Wiszowatego na
Przewodniczącego Komisji.
Radny Grzegorz Wiszowaty – wyraził zgodę.
Radny Jan Olszewski zgłosił kandydaturę Wojciecha Żukowskiego.
Radny Wojciech Żukowski – nie wyraził zgody.
Radny Stanisław Ostrowski zgłosił kandydaturę Leszka Staniszewskiego na Zastępcę Przewodniczącego.
Radny Leszek Staniszewski – wyraził zgodę.
Przewodniczący Rady Lech Ludwig – W związku z tym, że radny Pan Wojciech Żukowski nie chce być
powołany do Komisji Rewizyjnej musimy wybrać radnego, spośród tych dwóch komisji.
Radny Leszek Staniszewski zgłosił kandydaturę Piotra Słowikowskiego.
Radny Piotr Słowikowski – wyraził zgodę.
Na przewodniczącego komisji zgłoszono kandydaturę Grzegorza Wiszowatego, który otrzymał
w głosowaniu 13 głosów „za” przy 1 głosie „wstrzymującym się”.
Na Zastępcę Przewodniczącego zgłoszono kandydaturę Leszka Staniszewskiego, który otrzymał
w głosowaniu 13 głosów „za” przy 1 głosie „wstrzymującym się”.
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Przewodniczący Rady Lech Ludwig zapoznał z treścią projektu uchwały w sprawie wyboru członków
Komisji Rewizyjnej i poddał pod głosowanie.
W głosowaniu wzięło udział 14 radnych.
Wynik głosowania:
- „za” – 14
- „ przeciw” – - „ wstrzymujących” – Stwierdzam, że w głosowaniu wzięło udział 14 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych.
W związku z tym stwierdzam, że uchwała została przyjęta 14 głosami „za”.
Załącznik Nr 9. - Uchwała Nr I/6/14.
Pkt 10. Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Raczki.
Radny Wojciech Żukowski – Składam wniosek formalny, aby nie rozpatrywać dziś tego projektu
uchwały, tylko na następnej sesji.
Radca prawny Jerzy Lewczuk – Taka zmiana może nastąpić tylko poprzez zmianę porządku obrad
przegłosowując ją większością głosów.
Przewodniczący Rady Lech Ludwig – Wniosek formalny o zmianę porządku obrad został złożony przez
Pana radnego, aby wyłączyć spod obrad uchwałę w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Raczki
i rozpatrzeć ją na następnej sesji, więc musimy go przegłosować.
W głosowaniu za zmianą porządku obrad wzięło udział 15 radnych.
Wynik głosowania:
- „za” – 6
- „przeciw” – 8
- „wstrzymującymi” – 1
Stwierdzam, że w głosowaniu wzięło udział 15 radnych, za zmianą porządku obrad głosowało 6 radnych,
przeciwko zmianie porządku obrad głosowało 8 radnych, od głosu wstrzymał się 1 radny.
W związku z tym stwierdzam, że wniosek formalny został odrzucony 8 głosami „przeciw”.
Przewodniczący Rady Lech Ludwig – Przedkładam Panu Wójtowi i Państwu Radnym do zapoznania
i zaopiniowania projekt składników wynagrodzenia, jakie będzie Pan Wójt otrzymywał. Przedstawia się
on następująco:
1) wynagrodzenie zasadnicze w kwocie – 4.800,00 zł,
2) dodatek funkcyjny w kwocie – 1.000,00 zł,
3) dodatek specjalny w wysokości 20% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego
w kwocie – 1.160,00 zł,
4) dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 9% wynagrodzenia zasadniczego w kwocie – 432,00 zł.
Razem miesięczne wynagrodzenie wynosiłoby 7.392,00 zł brutto.
Sekretarz Gminy Andrzej Czuper – Dla porównania podam, jakie wynagrodzenie poprzedni Wójt
otrzymywał, tj.:
1) wynagrodzenie zasadnicze w kwocie – 5.779,00 zł,
2) dodatek funkcyjny w kwocie – 1.500,00 zł,
3) dodatek specjalny w wysokości 20 % łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego
w kwocie – 1.455,80 zł,
4) dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 20 % wynagrodzenia zasadniczego w kwocie – 1.155,80 zł.
Razem 9.890,60 zł brutto.
Przewodniczący Rady Lech Ludwig – Co sądzą Państwo o przedstawionej propozycji, a co sądzi o tym
sam zainteresowany?
Wiceprzewodniczący Rady Stanisław Ostrowski – W przedstawionym projekcie uchwały jest duża
różnica względem wynagrodzenia, jakie otrzymywał poprzedni Wójt.
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Sekretarz Gminy Andrzej Czuper – Przedstawiona została Państwu tabela I: „Stanowiska wójtów
(burmistrzów, prezydentów miast), starostów i marszałków województw” stanowiąca załącznik nr 3 do
rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2013
r. poz. 1050, w której podane są kwoty przedziału najniższego i najwyższego wynagrodzenia
zasadniczego, które przewidziane są dla pracowników samorządowych na poszczególnych stanowiskach
kierowniczych. ma postawie tego Rada Gminy może ustalić poziom wynagrodzenia dla Wójta Gminy. W
pozycji 4 niniejszej tabeli dla Wójta, burmistrza w gminie do 15 tys. mieszkańców wynagrodzenie
zasadnicze przewidziane jest w granicach 4.200-5.900 zł a maksymalny poziom dodatku funkcyjnego
określony jest do 1.900 zł.
Przewodniczący Rady Lech Ludwig – Proponuję wynagrodzenie zasadnicze ustalić w kwocie 5.500,00 zł.
Proszę Wiceprzewodniczących Rady, Przewodniczących i Zastępców Stałych Komisji, Pana Wójta i
Panią Skarbnik o przejście do drugiej sali, tam skonsultujemy i podejmiemy decyzję o wysokości
składników wynagrodzenia.
Przewodniczący wraz z pozostałymi radnymi, Wójtem i Skarbnikiem przeszli do drugiego
pomieszczenia.
Przewodniczący Rady Lech Ludwig – Przedstawię projekt uchwały w sprawie wynagrodzenia Wójta
Gminy Raczki. Po konsultacjach ze wszystkimi przewodniczącymi, wiceprzewodniczącymi doszliśmy do
pewnego konsensusu, który przedstawia się następująco:
„Ustala się miesięczne wynagrodzenie Wójtowi Gminy Raczki – Panu Andrzejowi Szymulewskiemu
w następującej wysokości:
1) wynagrodzenie zasadnicze w kwocie – 5.500,00 zł;
2) dodatek funkcyjny w kwocie – 1.000,00 zł;
3) dodatek specjalny w wysokości 20% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego
w kwocie – 1.300,00 zł;
4) dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 9% wynagrodzenia zasadniczego w kwocie – 495,00 zł.
Ponadto Wójtowi Gminy Raczki zgodnie z właściwymi przepisami przysługują: nagrody jubileuszowe
i dodatkowe wynagrodzenie roczne.
Traci moc Uchwała Nr XI/58/11 Rady Gminy Raczki z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia
wynagrodzenia Wójta.”. Poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały.
W głosowaniu wzięło udział 15 radnych.
Wynik głosowania:
- „za” – 14
- „ przeciw” – - „ wstrzymujących” – 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 10. - Uchwała Nr I/7/14.
Pkt 11. Zakończenie obrad sesji Rady Gminy Raczki.
Ks. Kanonik Henryk Polkowski – W dniu wczorajszym było Andrzeja. Mamy tutaj Wójta Andrzeja,
Sekretarza Andrzeja Czupra i z tej racji składam najlepsze życzenia solenizantom. Życzę, aby ta praca
tutaj w Gminie układała się jak najlepiej, jak również współpraca z Radą. Żebyśmy byli postrzegani, jako
Gmina dobra, jako i Parafia, spotykali się z pozytywną opinią poza granicami gminy. Życzę zdrowia,
pomyślności solenizantom na czele z Wójtem, by pełen werwy wszedł w tą działalność naszej gminy i jak
najlepiej kierował tą naszą wspólnotą przy pomocy radnych i sołtysów, aby wszystkim działo się jak
najlepiej w tej naszej ojczyźnie, jaką jest Gmina Raczki. Układ tutaj z Kościołem dotychczas układało się
nam bardzo dobrze. Myślę, że będzie się układać w dalszym ciągu na tym samym poziomie, a może
nawet jeszcze lepiej. Wszystkiego najlepszego. Szczęść Boże w działaniu.

10

Wójt Gminy Raczki Andrzej Szymulewski – Dziękuję dla Księdza Proboszcza, dziękuję dla wszystkich
za wsparcie i myślę, że wywiążę się ze swoich obietnic w całości. Znacie mnie Państwo od trzydziestu
lat. Jestem mieszkańcem Raczek. Wykonywałem zawód weterynarza i myślę, że dosyć ciężko
pracowałem. Bywały takie lata, iż pracowałem po 18, 19 godzin. Myślę, że jak będę pracował na rzecz
gminy po te 18, 19 godzin, przynajmniej przez te pierwsze dwa lata no to będą efekty zauważalne. I to
mogę Państwu obiecać, że będę służył społeczeństwu. Zawsze drzwi będą do mnie otwarte i jeżeli ktoś
będzie miał problem, zapraszam. Będziemy rozmawiać, będę starał się pomóc.
Wszyscy obecni z inicjatywy Ks. Proboszcza zaśpiewali solenizantom sto lat.
Przewodniczący Rady 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 Wójtowi, radnym, pracownikom urzędu gminy, sołtysom za udział w obradach Rady.
„Zamykam I Sesję VII kadencji Rady Gminy Raczki”.
Protokołowała
Danuta Karaś
Przewodniczący Rady
Lech Ludwig
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