Sprawozdanie Wójta
z pracy w okresie między sesjami do przedstawienia na VIII Sesji Rady Gminy Raczki
w dniu 28 października 2015 roku.
Pragnę poinformować, że Zarządzeniem Nr 99/15 z dnia 13 października 2015 roku w sprawie
określenia sposobu wykonania uchwał podjętych na VII Sesji Rady Gminy w dniu 29 września 2015 roku
przekazałem je do realizacji na poszczególne stanowiska pracy w Urzędzie Gminy, tj.:
- uchwałę w sprawie aktualności studium i planów miejscowych na terenie gminy Raczki przekazałem do
realizacji Kierownikowi Referatu inwestycji, zagospodarowania przestrzennego i gospodarki
nieruchomościami,
- uchwałę w sprawie wyboru ławników na okres kadencji 2016-2019 przekazałem do realizacji Zastępcy
Kierownika USC,
- uchwałę w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy na 2016 rok Gminy Raczki
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego przekazałem do realizacji pracownikowi ds. geologii i środowiska,
- uchwałę w sprawie realizacji w 2016 r. zadania inwestycyjnego w Gminie Raczki przekazałem do
realizacji pracownikowi ds. środków finansowych z funduszy unijnych i krajowych, pracownikowi ds.
drogownictwa oraz referatowi finansowo– księgowemu,
- uchwałę w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2015-2019
przekazałem do realizacji referatowi finansowo– księgowemu,
- 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.

W drodze Zarządzeń Wójta:
- 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.,
- określono sposób planowania i ewidencji wydatków przeznaczonych na kształcenie specjalne
w jednostkach oświatowych i Biurze Obsługi Szkół w Gminie Raczki,
- przeznaczono nieruchomość do sprzedaży,
- przeznaczono nieruchomość do sprzedaży,
- wskazano osoby wchodzące z urzędu do obwodowych komisji wyborczych,
- powołano komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego na zadanie „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Sali
sportowej zlokalizowanej na działkach nr ewid. 936/1 i 937/1 przy ul. Sportowej w Raczkach – II
etap”,
- powołano obwodowe komisje wyborcze,
- powołano Komisję do przeprowadzenia odbioru końcowego zadania pn.: ,,Utwardzenie placu na ul.
Gospodarskiej w Raczkach na pow. ok. 1000 m2 w ramach bieżącego utrzymania dróg i placów”,
- sporządzono i podano do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do
sprzedaży,
- powołano Gminną Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną,
- określono sposób wykonania uchwał Rady Gminy Raczki,
- 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 regulaminu pracy Urzędu Gminy Raczki.
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3.

Z zakresu stanowiska ds. geologii i środowiska:
1. Decyzje na wycinkę drzew i krzewów:
- wydano 7 decyzji.
2. W schronisku dla bezdomnych zwierząt przebywa aktualnie 57 psów z terenu Gminy Raczki,
a w okresie między sesjami odłowiono 18 bezdomnych psów.
3. Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia:
- wydano 1 decyzję.
4. Oznaczenie posesji numerem porządkowym:
- wydano 2 decyzje.

4.

Z zakresu drogownictwa i gospodarki komunalnej:
1. Utwardzono plac na ul. Gospodarskiej w Raczkach – koszt wykonania 33.390,95 zł.
2. Ustawiono bariery energochłonne we wsi Kurianki Pierwsze – koszt zadania 10.879,35 zł.
3. W ramach bieżącego utrzymania nawieziono pospółkę na drogę we wsi Kurianki Pierwsze w ilości
414,5 t.
4. Odnowiono przystanki PKS we wsi: Rudniki, Koniecbór, Bakaniuk, Lipówka, Dowspuda, Sucha
Wieś.
5. Ustawiono znaki drogowe we wsi Rudniki, Bakaniuk, Kurianki Pierwsze, Lipówka.
6. Wykonano prace porządkowe na ulicach i placach w Raczkach.

Wójt
Andrzej Szymulewski
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