Sprawozdanie Wójta
z pracy w okresie między sesjami do przedstawienia na IV Sesji Rady Gminy Raczki
w dniu 21 kwietnia 2015 roku.
Pragnę poinformować, że Zarządzeniem Nr 38/15 z dnia 16 marca 2015 roku w sprawie określenia
sposobu wykonywania uchwał podjętych na III Sesji Rady Gminy w dniu 11 lutego 2015 roku
przekazałem je do realizacji na poszczególne stanowiska pracy w Urzędzie Gminy, tj.:
- uchwałę w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raczkach przekazałem do
realizacji Kierownikowi GOPS w Raczkach,
- uchwałę w sprawie określenia szczegółowego trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych
przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby
fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli
prawidłowości wykorzystywania udzielonej dotacji przekazałem do realizacji pracownikowi ds.
meldunkowych i ewidencji ludności,
- uchwałę w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli oraz publicznych
innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Raczki przekazałem do realizacji
pracownikowi ds. meldunkowych i ewidencji ludności,
- uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w trybie art. 231 Kodeksu cywilnego
przekazałem do realizacji Kierownikowi Referatu inwestycji, zagospodarowania przestrzennego
i gospodarki nieruchomościami,
- uchwałę w sprawie desygnowania przedstawicieli Gminy Raczki do Ogólnego Zebrania Delegatów
Ekologicznego Stowarzyszenia Gmin „Rospuda”, przekazałem do realizacji pracownikowi ds. geologii
i środowiska,
- uchwałę w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. przekazałem do realizacji referatowi
finansowo– księgowemu,
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 17 zaświadczeń.
2. Decyzje o warunkach zabudowy:
- wydano 9 decyzji,
- prowadzonych jest 14 postępowań.
3. Decyzje o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego:
- wydano 4 decyzje w tym:
- 1 decyzja w sprawie budowy odcinka kablowej doziemnej linii elektroenergetycznej średniego
napięcia SN z wymianą stanowiska słupowego istniejącej linii SN w miejscowości Ludwinowo,
- 3 decyzje w sprawie budowy boisk piłkarskich (Bakaniuk, Józefowo i Chodźki).
4. Decyzje o podział nieruchomości:
- wydano 3 decyzje.
5. W zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego:
- zgodnie z art. 17 pkt 9 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r.
poz. 647, z późn. zm.) zawiadomiono poprzez obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy Raczki
obejmującego tereny położone w obrębach miejscowości Raczki i Dowspuda wraz z prognozą
oddziaływania na środowisko, w dniach od 1 kwietnia 2015 r. do 30 kwietnia 2015 r w siedzibie UG
Raczki, pok. Nr 2. Debata publiczna nad rozwiązaniami planu odbędzie się w dniu 30 kwietnia 2015 r.
w UG Raczki, pok. Nr 11, o godz. 1300.
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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.
7. Decyzje na wycinkę drzew i krzewów:
- wydano 37 decyzji.
8. W schronisku dla bezdomnych zwierząt przebywa aktualnie 50 psów z terenu Gminy Raczki,
a w okresie między sesjami odłowiono 7 bezdomnych psów.
9. Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia:
- wydano 2 decyzje.
10. Oznaczenie posesji numerem porządkowym:
- wydano 4 decyzje.
2.
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
3.

W zakresie drogownictwa i gospodarki komunalnej:
W ramach bieżącego utrzymania wykonano prace remontowe na drogach we wsi: Szczodruchy,
Ludwinowo, Szkocja, Dowspuda, Raczki, ul. Balukiewicza, ul. Kaczorowskiego, ul. Zielona,
Sidory (plaża), Ziółkowo, Jankielówka, Wasilówka, Planta, Witówka, Koniecbór, Józefowo.
Równiarka przy profilowaniu dróg na terenie Gminy Raczki przepracowała 112 godzin.
Wycięto zakrzaczenia we wsi Lipówka, Słoboda, Chodźki.
Wykonano i ustawiono cztery przystanki we wsi Bolesty – 1 szt., Ziółkowo – 1 szt., Podwysokie –
3 szt.
Zakupiono znaki drogowe U1a - 30 szt., A–18a – 2 szt., E–5 – 4 szt.
Wykonano podejście do bankomatu w Raczkach.
Wykonano i ustawiono dwie ławki przy chodniku Raczki – Dowspuda.
ZGKiM w Raczkach wykonywał prace porządkowe na skwerach i ulicach w Raczkach.
Wykonano prace porządkowe przy rondzie na ulicy Kościelnej w Raczkach.
W drodze Zarządzeń Wójta:
- sporządzono i podano do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do
dzierżawy na czas oznaczony w drodze bezprzetargowej,
- dokonano zmiany Zarządzenia Nr 73/11 Wójta Gminy Raczki z dnia 22 lipca 2011r. dotyczącego
powołania i składu zespołu interdyscyplinarnego,
- prowadzenia Rejestru Instytucji Kultury, dla których organizatorem jest Gmina Raczki,
- określono wzory dokumentów związanych z Rejestrem Instytucji Kultury Gminy Raczki,
- upoważniono do dokonywania wpisów, zmian wpisów oraz wykreśleń wpisów w Rejestrze
Instytucji Kultury Gminy Raczki,
- zwołano zebranie wiejskie Sołectwa Rabalina,
- dokonano zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Raczki,
- dokonano zmian w budżecie gminy na 2015 r.,
- powołano Społeczną Radę Kultury przy Wójcie Gminy Raczki,
- dokonano zmian w budżecie gminy na 2015 r.,
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- podano sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdanie roczne
z wykonania planu finansowego instytucji kultury, dla których organem założycielskim jest Gmina
za 2014 rok i informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym z przebiegu
realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226, ust. 3 ustawy o finansach publicznych,
- określono sposób wykonania uchwał Rady Gminy Raczki,
- powołano komisję do odbioru końcowego na zadanie pn.: Dostawa i montaż kolektorów
słonecznych w ramach projektu „Słoneczna i czysta ekologicznie Gmina Raczki – wzrost
wykorzystania odnawialnych źródeł energii poprzez instalacje kolektorów słonecznych”,
- przekazano sprawozdanie finansowe Gminy Raczki za 2014 r.,
- dokonano zmian w budżecie gminy na 2015 r.,
- dokonano zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych
zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2015 r. oraz planowanych dochodów związanych
z realizacją zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w 2015 r.,
- dokonano zmian w budżecie gminy na 2015 r.,
- przygotowano projekty uchwał Rady Gminy Raczki.
4.

W drodze Zarządzeń Wójta, jako kierownika Urzędu Gminy:
- dokonano zmiany instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie
Gminy Raczki,
- powołano Komisję Konkursową w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego w sprawie
naboru na stanowisko urzędnicze ds. środków finansowych z funduszy unijnych i krajowych,
- ustalono harmonogram postępowania w sprawie naboru na stanowisko urzędnicze ds. środków
finansowych z funduszy unijnych i krajowych,
- ogłoszono nabór na wolne stanowisko – ds. środków finansowych z funduszy unijnych i krajowych,
- dokonano zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r.,
- powołano komisję w celu ustalenia normy zużycia materiałów pędnych samochodu służbowego
KIA Sportage będącego na stanie Urzędu Gminy Raczki,
- dokonano zmiany Zarządzenia Nr 18 Wójta Gminy Raczki z dnia 7 grudnia 2009 r. w sprawie
wprowadzenia regulaminu użytkowania samochodu służbowego i wykonywania obsługi
transportowej w Urzędzie Gminy Raczki,
- ustalono normy zużycia materiałów pędnych samochodu służbowego KIA Sportage,
- dokonano zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r.,
- dokonano zmiany regulaminu wynagradzania pracowników w Urzędzie Gminy Raczki,
- dokonano zmiany dokumentacji opisującej przyjęte zasady (politykę) rachunkowości i zakładowego
planu kont budżetu Gminy Raczki i Urzędu Gminy Raczki wprowadzonych Zarządzeniem Nr 1
Wójta Gminy Raczki z dnia 3 stycznia 2011 r. oraz w sprawie zmiany instrukcji gospodarki kasowej
w Urzędzie Gminy Raczki, BOS Raczki, GOPS Raczki, GBP Raczki oraz GOK Raczki,
- powołano komisję do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania,
- powołano administratora bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Gminy Raczki,
- dokonano zmiany Polityki bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Gminy w Raczkach oraz
wprowadzenia Instrukcji zarządzania systemem informatycznym w Urzędzie Gminy Raczki,
- dokonano zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r.,
- dokonano zmiany Zarządzenia Nr 16 Wójta Gminy Raczki z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie
ustalenia normy zużycia materiałów pędnych samochodu służbowego KIA Sportage.

Wójt
Andrzej Szymulewski
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