Sprawozdanie Wójta
z pracy w okresie między sesjami do przedstawienia na IX Sesji Rady Gminy Raczki
w dniu 24 listopada 2015 roku.
Pragnę poinformować, że Zarządzeniem Nr 106/15 z dnia 13 listopada 2015 roku w sprawie
określenia sposobu wykonania uchwał podjętych na VIII Sesji Rady Gminy w dniu 28 października 2015
roku przekazałem je do realizacji na poszczególne stanowiska pracy w Urzędzie Gminy, tj.:
- uchwałę w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego wymiaru zajęć
nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki
określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz nauczycieli nie
wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela zatrudnionych w szkołach, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Raczki przekazałem do realizacji Kierownikowi i pracownikom BOS oraz
pracownikowi ds. meldunkowych i ewidencji ludności,
- uchwałę w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenia w wodę
i zbiorowe odprowadzanie ścieków przekazałem do realizacji Kierownikowi i pracownikom ZGKiM.
Ponadto wszystkie uchwały są publikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu
Gminy Raczki.
Merytoryczna działalność Urzędu koncentrowała się na następujących zagadnieniach:
1.

W drodze Zarządzeń Wójta:
- powołano komisję do odbioru końcowego na zadanie: „Przebudowa ulicy Kościelnej w Raczkach”,
- dokonano zmian w budżecie gminy na 2015 r.,
- zamiany nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie ewidencyjnym Małe Raczki,
pomiędzy Gminą Raczki, a Państwem ………………..…./*1
- dokonano zmian w budżecie gminy na 2015 r.,
- podano informację o wykonaniu budżetu Gminy Raczki za III kwartał 2015 roku,
- określono sposób wykonania uchwał Rady Gminy Raczki,
- przedstawiono projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2016-2022,
- przedstawiono projekt budżetu gminy Raczki na 2016 r.,
- przygotowano projekty uchwał Rady Gminy Raczki.

2.

W drodze Zarządzeń Wójta, jako kierownika Urzędu Gminy:
- dokonano zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r.,
- dokonano zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki na 2015 r.

3.
Z zakresu referatu inwestycji, planowania i zagospodarowania przestrzennego, i gospodarki
nieruchomościami:
1. Zaświadczenia o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego:
- wydano 18 zaświadczeń.
2. Decyzje o warunkach zabudowy:
- wydano 6 decyzji,
- prowadzone są 3 postępowania.
3. Decyzje o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego:
- wydano 1 decyzję na : „Rewitalizacja Placu Kościuszki w Raczkach Etap I obejmująca:
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* Wyłączenie jawności informacji publicznej.
Jawność sprawozdania wyłączona w części (dane osobowe właścicieli gruntu).
Podstawa prawna wyłączenia: art. 23 ust. 1 i art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, z późn. zm.)
Osoba dokonująca wyłączenia: Andrzej Szymulewski – Wójt Gminy Raczki
Podmiot, w którego interesie dokonano wyłączenia jawności: osoby fizyczne (właściciele gruntu).
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1) rewitalizację Pl. Kościuszki w Raczkach – przebudowa ciągów pieszych, dróg wewnętrznych,
parkingu, rozbudowa oświetlenia ulicznego, budowa fontanny wraz z budową złącza wodociągowego
na dz. nr 562, 524, 1029/1 1029/2, 748, 528;
2) budowę zjazdu publicznego z drogi wojewódzkiej nr 664 o nr 474/1;
3) remont chodnika na drogach wojewódzkich nr 655 i 664 na dz. o nr ewid. 474/1, 480 i 761; na
nieruchomościach oznaczonych na mapie ewidencji gruntów numerami geod.: 480, 761, 474/1, 562,
524, 1029/1, 1029/2, 748 i 528 w obrębie ewidencyjnym 0019- Raczki, w gminie Raczki;
- prowadzone jest 1 postępowanie w sprawie: „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu wraz
z dojazdami przez rzekę Rospudę w m. Sucha Wieś w ciągu drogi powiatowej nr 1185B w przebiegu
Dowspuda - Kurianki w km 2+328” na nieruchomościach oznaczonych na mapie ewidencji gruntów
numerami geod.: 136/1, 4, 2/2, 135, 5 w obrębie ewidencyjnym 0025- Sucha Wieś i 651 w obrębie
ewidencyjnym 0011- Kurianki, w gminie Raczki.
4. Decyzje o podział nieruchomości:
- wydano 3 decyzje.
5. W zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego:
- przygotowano projekt uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany „Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Raczki”.
6. W zakresie realizowanych inwestycji:
1) „Przebudowa ulicy Kościelnej w Raczkach”
W dniu 27.10.2015 r. dokonano protokolarnego odbioru robót budowlanych wykonanych przez firmę:
Oleckie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe z siedzibą ul. Wojska Polskiego 12, 19-400 Olecko, za
kwotę: 375 530,82 zł.
Koszt nadzór inwestorskiego: 9 300,00 zł.
2) „Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 102404B w miejscowości Szkocja na działce nr 96/2
o dł. ok. 100mb o nawierzchni żwirowej na bitumiczną”
W dniu 12.10.2015 r. podpisano umowę z Panem Maciejem Domysławskim, na opracowanie
kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę ww. drogi za kwotę brutto
4.500zł.
Zgodnie z Umową zawartą w dn. 12.10.2015r. pomiędzy Gminą Raczki, a Przedsiębiorstwem
Produkcyjno-Handlowym „Meliorex” Sp. z o.o. w Raczkach: Gmina Raczki zobowiązała się wykonać
projekt techniczny wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń na przebudowę ww. drogi, a PPH
„Meliorex” Sp. z o.o. zobowiązała się wykonać nieodpłatnie roboty budowlane zgodnie z projektem
budowlanym na ww. odcinku drogi.
3) „Remont ulicy Chłodnej na działce nr 760 i ulicy Browarnej na działce nr ewid. 476 obręb
Raczki – etap I – remont ulicy Browarnej”
W dniu 12.10.2015 r. podpisano umowę z firmą „A.Z.O.” Zakład Ogólnobudowlany Andrzej Tez
w Suwałkach na wykonanie remontu ul. Browarnej za łączną kwotę brutto 87.334,67 zł.
Inwestycja w trakcie realizacji.
4) „Wykonanie oświetlenia ulicznego wsi „Jaśki I”
W dniu 26.10.2015 r. podpisano umowę na wykonanie oświetlenia ulicznego wsi Jaśki z Zakładem
Elektrycznym, ul. Mereckiego 66, 16-400 Suwałki za kwotę brutto: 43.860,80 zł.
Inwestycja w trakcie realizacji.
5) „Wykonanie oświetlenia ulicznego wsi „Moczydły I i III”
W dniu 26.10.2015 r. podpisano umowę na wykonanie oświetlenia ulicznego wsi Moczydły
z Zakładem Elektrycznym, ul. Mereckiego 66, 16-400 Suwałki za kwotę brutto: 26.909,82 zł.
Inwestycja w trakcie realizacji.
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6) „Wykonanie oświetlenia ulicznego na ul. Sportowej w Raczkach”
W dniu 19.05.2015 r. podpisano umowę na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo kosztorysowej zadania inwestycyjnego: „Wykonanie oświetlenia ulicznego na ul. Sportowej
w Raczkach” z Zakładem Projektowo-Usługowym PROJEKT Stanisław Olejnik, za kwotę: 5 000,00 zł
brutto.
Dokumentacja w trakcie opracowywania.
7) „Przebudowa ulic w Raczkach – etap I wykonanie dokumentacji na przebudowę ulic: Ks.
Kaczorowskiego, Ks. Balukiewicza i Górskiego w Raczkach”
W dniu 01.07.2015 r. podpisano umowę z Panem Maciejem Domysławskim, na opracowanie
kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z oświetleniem ulicznym zadania
inwestycyjnego: „Przebudowa ulic w Raczkach – etap I wykonanie dokumentacji na przebudowę ulic
Ks. Kaczorowskiego, Ks. Balukiewicza i Górskiego w Raczkach”, za łączną kwotę brutto wynosi
35 000,00 zł, słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych.
Dokumentacja w trakcie opracowywania.
8) W dniu 27.10.2015 r. dokonano protokolarnego odbioru robót budowlanych zrealizowanego
zadania pn. „Ochrona przyrody na terenie Gminy Raczki poprzez wykonanie zadrzewień, zakrzewień
i urządzenie terenów zieleni”. Całkowity koszt przedsięwzięcia wynosi 12 928,15 zł, dotacja
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na poziomie
10 120,06 zł.
9) Opracowanie kpl. dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z audytem energetycznym
zadania pn. „Rozbudowa z przebudową, dociepleniem przegród zewnętrznych, wymiana stolarki
okiennej i drzwiowej wraz ze zmianą a sposobu użytkowania budynku po byłym posterunku
policji w Raczkach na punkt opieki dziennej dzieci do lat trzech oraz pomieszczenie biurowe
Biura Obsługi Szkół”.
W dniu 28.10.2015 r. podpisano umowę na opracowanie ww. dokumentacji z Usługi Projektowe
i Informatyczne Danuta Piszczatowska za łączną kwotę brutto 14 760,00zł.
Dokumentacja w trakcie opracowywania.
10) Opracowanie kpl. dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z operatem wodnoprawnym i pozwoleniem wodno-prawnym na „Budowa studni głębinowej na działce nr 528
w Raczkach”.
W dniu 04.11.2015 r. podpisano umowę na opracowanie ww. dokumentacji z Usługi Projektowe
i Informatyczne Danuta Piszczatowska za łączną kwotę brutto 12 915,00zł.
Dokumentacja w trakcie opracowywania.
11) Opracowanie kpl. dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z operatem wodnoprawnym i pozwoleniem wodno-prawnym na „Budowa kanalizacji sanitarnej na działkach nr
352, 347/4, 347/11 w Raczkach – etap E”.
W dniu 05.11.2015 r. podpisano umowę na opracowanie ww. dokumentacji z Usługi Projektowe
i Informatyczne Danuta Piszczatowska za łączną kwotę brutto 10 000,00zł.
Dokumentacja w trakcie opracowywania.
7. Z zakresu stanowiska ds. geologii i środowiska:
1. Decyzje na wycinkę drzew i krzewów:
- wydano 9 decyzji.
2. W schronisku dla bezdomnych zwierząt przebywa aktualnie 83 psów z terenu Gminy Raczki,
a w okresie między sesjami odłowiono 16 bezdomnych psów.
3. Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia:
- wydano 1 decyzję.
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4. Oznaczenie posesji numerem porządkowym:
- wydano 2 decyzje.
4.
1.
2.
3.
4.
5.

Z zakresu drogownictwa i gospodarki komunalnej:
Wykonano wjazd na ul. Chłodną w Raczkach.
Równiarka w ramach bieżącego utrzymania przepracowała 24 godziny .
Odnowiono przystanek we wsi Wronowo.
Wykonano prace porządkowe na ulicach i placach w Raczkach.
Wykonano skarpowanie poboczy przy drodze na ul. Cmentarnej w Raczkach.

Wójt
Andrzej Szymulewski
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