Sprawozdanie Wójta
z pracy w okresie między sesjami do przedstawienia na III Sesji Rady Gminy Raczki
w dniu 11 lutego 2015 roku.
Pragnę poinformować, że Zarządzeniem Nr 10/14 z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie określenia
sposobu wykonywania uchwał podjętych na II Sesji Rady Gminy w dniu 23 grudnia 2014 roku
przekazałem je do realizacji na poszczególne stanowiska pracy w Urzędzie Gminy, tj.:
- uchwałę w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2014 – 2020
przekazałem do realizacji referatowi finansowo – księgowemu,
- uchwałę w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r. przekazałem do realizacji referatowi
finansowo– księgowemu,
- uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2015 – 2020
przekazałem do realizacji referatowi finansowo – księgowemu,
- uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Raczki na rok 2015 przekazałem do realizacji referatowi
finansowo – księgowemu,
- uchwałę w sprawie przyjęć obywateli w sprawach skarg i wniosków przekazałem do realizacji
pracownikowi ds. obsługi organów gminy,
- uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Raczki
przekazałem do realizacji pracownikowi ds. obsługi organów gminy,
- uchwałę w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich przekazałem do realizacji
Sekretarzowi Gminy Raczki,
- uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie nadania nazwy rondu położonemu na terenie miejscowości
Raczki przekazałem do realizacji Sekretarzowi Gminy Raczki i pracownikowi ds. drogownictwa,
- uchwałę w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Raczki na 2015 rok przekazałem do realizacji
pracownikowi ds. obsługi organów gminy,
- uchwałę w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej przekazałem do realizacji
pracownikowi ds. obsługi organów gminy.
Pragnę poinformować, że Zarządzeniem Nr 10/14 z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie określenia
sposobu wykonywania uchwał podjętych na II Sesji Rady Gminy przekazałem je do realizacji na
poszczególne stanowiska pracy w Urzędzie Gminy.
Ponadto wszystkie uchwały są publikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu
Gminy Raczki.
Merytoryczna działalność Urzędu koncentrowała się na następujących zagadnieniach:
1.
Z zakresu referatu inwestycji, planowania i zagospodarowania przestrzennego, i gospodarki
nieruchomościami:
1. Zaświadczenia o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego:
- wydano 16 zaświadczeń.
2. Decyzje o warunkach zabudowy:
- wydano 6 decyzji,
- prowadzone jest 5 postępowań.
3. Decyzje o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego:
- wydano 1 decyzję w sprawie: Przebudowy dróg gminnych w gm. Raczki – Etap I „Rudniki –
Kurianki Pierwsze, Rudniki – Stoki”,
- prowadzone jest 1 postępowanie w sprawie: Budowy kablowej doziemnej linii SN o dł. 678 m; stacji
transformatorowej, wymiana istniejącego stanowiska słupowego; budowa kablowej doziemnej linii nn
dł. 203 m wraz ze złączami kablowo–pomiarowymi szt. 2 w miejscowości Ludwinowo.
4. Decyzje o podział nieruchomości:
- prowadzone jest 1 postępowanie.
5. W zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego:
- zgodnie z art. 17 pkt 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012r.
poz. 647, z późn. zm.) przesłano do uzgodnienia /zaopiniowania projekt planu i prognozy

oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi
obszaru gminy Raczki obejmującego tereny położone w obrębach miejscowości Raczki i Dowspuda.
6. W zakresie realizowanych inwestycji:
1) „Dostawa i montaż kolektorów słonecznych w ramach projektu „Słoneczna i czysta
ekologicznie Gmina Raczki – wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii poprzez
instalacje kolektorów słonecznych.”
W dniu 24.11.2014 r. podpisano umowę z firmą: EKOINSTAL Sp. z o.o. Sierakowice Prawe 141D,
96-100 Skierniewice za kwotę: 5.480.886,39 zł/brutto.
Podpisano umowę na nadzór inwestorski za kwotę: 63.960,00 zł brutto.
Inwestycja w trakcie realizacji.
2) „Przebudowa nawierzchni żwirowej na ciągi pieszo – jezdne utwardzone ulic: B. Chrobrego,
Mieszka I, Z. Starego, W. Łokietka, K. Wielkiego w Raczkach”
W dniu 01.12.2014 r. podpisano umowę z firmą: STRABAG Sp. z o.o. Budownictwo Infrastruktury
z siedzibą w: 05-800 Pruszków ul. Parzniewska 10 za kwotę: 792.250,15 zł brutto.
Podpisano umowę na nadzór inwestorski za kwotę: 18.000,00 zł brutto.
Inwestycja w trakcie realizacji.
3) „Usługi związane z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Raczki”
Numer ogłoszenia: 244405 - 2014; data zamieszczenia: 25.11.2014r.
W dniu 24.12.2014 r. podpisano umowę z MPO Sp. z o.o., ul. 42 Pułku Piechoty 48, 15-950 Białystok,
na okres 24 m-cy, za kwotę brutto: 684.288,00 zł.
7. Decyzje na wycinkę drzew i krzewów:
- wydano 28 decyzji.
8. W schronisku dla bezdomnych zwierząt przebywa aktualnie 49 psów z terenu Gminy Raczki,
a w okresie między sesjami nie odłowiono bezdomnych psów.
9. Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia:
- wydano 2 decyzje.
10. Oznaczenie posesji numerem porządkowym:
- wydano 2 decyzje.
2.

3.

W zakresie drogownictwa i gospodarki komunalnej:
1. Sprzęt przy zimowym utrzymaniu dróg przepracował:
a) ZGKiM w Raczkach:
- zwalczanie gołoledzi w Raczkach - 36 godz.,
- odśnieżanie we wsi Raczki – 23 godz.,
- odśnieżanie na terenie Gminy Raczki – 28 godz.
2. Zakupiono 20 ton mieszanki żwirowo-solnej do zwalczania gołoledzi.
3. Wykonano remont odcinka drogi we wsi Moczydły (na odcinku skrzyżowania z drogą powiatową
Raczki - Witówka do posesji Pana Piotra Wilk).
4. Zlecono wykonanie 3 szt. wiat przystankowych w ramach funduszu sołeckiego (2 szt. Sołectwo
Podwysokie, 1 szt. Sołectwo Bolesty).
5. Zakupiono i zamontowano lustro drogowe 600 m na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej i drogi
gminnej Dowspuda - Szkocja - Korytki we wsi Dowspuda.
6. ZGKiM w Raczkach wykonywał prace polegające na bieżącym utrzymaniu parku, postoju oraz
przystanku PKS w miesiącu styczniu 2015 r.
W drodze Zarządzeń Wójta:
- dokonano zmiany składu Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,
- dokonano zmian w budżecie gminy na 2014 r.,
- określono sposób wykonania uchwał Rady Gminy Raczki,

- dokonano zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych
zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2014 r. oraz planowanych dochodów związanych z
realizacja zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w 2014 r.,
- dokonano zmian w budżecie gminy na 2014 r.,
- dokonano zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2014-2020,
- dofinansowano formy doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2015,
- przekazano informację o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków podległym jednostkom
organizacyjnym Gminy Raczki oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu tych jednostek w 2015 r.,
- przekazano uprawnienia kierownikom i dyrektorom gminnych jednostek organizacyjnych do
dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działu klasyfikacji budżetowej w planie
wydatków,
- przekazano uprawnienia kierownikom i dyrektorom gminnych jednostek organizacyjnych do
zaciągania w 2015 r. zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach
następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają
poza rok budżetowy,
- zarządzono wybory sołtysów i rad sołeckich,
- ustalono wysokości opłat za korzystanie z Sali sportowej przy Gimnazjum w Raczkach,
- odwołano Zastępcę Wójta Gminy Raczki,
- dokonano zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Raczki,
- zarządzono przeprowadzenie konsultacji w sprawie zbycia nieruchomości w miejscowości Raczki
pod sklep typu dyskont,
- przyjęto planu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Raczki oraz jednostkach organizacyjnych
Gminy Raczki na rok 2015,
- dokonano zmian w budżecie gminy na 2015 r.,
- podano informację o wykonaniu budżetu Gminy Raczki za IV kwartał 2014 roku,
- przygotowano projekty uchwał Rady Gminy Raczki.
4.

W drodze Zarządzeń Wójta, jako kierownika Urzędu Gminy:
- dokonano zmiany Regulaminu gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń
socjalnych w Urzędzie Gminy Raczki,
- dokonano zmiany Zarządzenia Nr 12 Wójta Gminy Raczki z dnia 27 sierpnia 2008 r. w sprawie
określenia zasad zwrotu kosztów wykonania okularów korygujących wzrok pracownikom Urzędu
Gminy Raczki,
- dokonano zmiany regulaminu wynagradzania pracowników w Urzędzie Gminy Raczki,
- ustalono pogotowie kasowe (stały zapas gotówki) dla kasy własnej Urzędu Gminy Raczki na
2015 r.,
- ustalono plan finansowy Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2015 r.,
- wprowadzono zakładowy plan kont dla Urzędu Gminy Raczki i budżetu gminy Raczki na 2015 rok,
- ustalono organizację i wykonywanie zadań obronnych w 2015 r.,
- dokonano zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r.
Wójt
Andrzej Szymulewski

