Sprawozdanie Wójta
z pracy w okresie między sesjami do przedstawienia na VII Sesji Rady Gminy Raczki
w dniu 29 września 2015 roku.
Pragnę poinformować, że Zarządzeniem Nr 81/15 z dnia 20 sierpnia 2015 roku w sprawie określenia
sposobu wykonywania uchwał podjętych na VI Sesji Rady Gminy w dniu 28 lipca 2015 roku
przekazałem je do realizacji na poszczególne stanowiska pracy w Urzędzie Gminy, tj.:
- uchwałę w sprawie zgody na przeniesienie własności nieruchomości w trybie art. 231 Kodeksu
cywilnego przekazałem do realizacji Kierownikowi Referatu inwestycji, zagospodarowania
przestrzennego i gospodarki nieruchomościami,
- uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części
obszaru gminy Raczki obejmującego tereny położone w obrębach miejscowości Raczki i Dowspuda
przekazałem do realizacji Kierownikowi Referatu inwestycji, zagospodarowania przestrzennego
i gospodarki nieruchomościami,
- 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,
- uchwałę w sprawie apelu Rady Gminy Raczki do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałka
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Prezesa Rady
Ministrów przekazałem do realizacji Zastępcy Kierownika USC.
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:
- ustalono szczegółowe warunki udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników
i materiałów edukacyjnych,
- podano informację o wykonaniu budżetu Gminy Raczki za II kwartał 2015 roku,
- dokonano zmian w budżecie gminy na 2015 r.,
- dokonano zmian Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Raczki,
- upoważniono do dokonywania wpisów, zmian wpisów oraz wykreśleń wpisów w Rejestrze
Instytucji Kultury Gminy Raczki,
- powołano obwodowe komisje do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym zarządzonym
na dzień 6 września 2015 r.,
- określono sposób wykonania uchwał Rady Gminy Raczki,
- przedstawiono informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Raczki za pierwsze półrocze
2015 roku, informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury
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,
- dokonano zmian w budżecie gminy na 2015 r.,
- określono założenia do projektu budżetu i kierunków polityki społeczno-gospodarczej na 2016 rok,
- rozpoczęto prace nad projektem uchwały budżetowej na 2016 rok i opracowania materiałów
planistycznych przez jednostki organizacyjne gminy, jednostki posiadające osobowość prawną oraz
samodzielne stanowiska pracy Urzędu Gminy Raczki uczestniczące w planowaniu,
- dokonano zmian w budżecie gminy na 2015 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 i Organu Gminy Raczki na 2015 r.,
- dokonano zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r.
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3.
Z zakresu referatu inwestycji, planowania i zagospodarowania przestrzennego, i gospodarki
nieruchomościami:
1. Zaświadczenia o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego:
- wydano 32 zaświadczenia.
2. Decyzje o warunkach zabudowy:
- wydano 12 decyzji,
- prowadzone są 4 postępowania.
3. Decyzje o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego:
- wydano 1 decyzję w sprawie: „Budowa chodnika z wjazdami na działki budowlane o długości do
180 m., w tym 3 wjazdy na działki budowlane” na dz. nr geod. 624/2, 911/1 912 i 913/1 w Raczkach.
4. Decyzje o podział nieruchomości:
- wydano 10 decyzji.
5. W zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego:
- uprawomocnił się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy
Raczki obejmującego tereny położone w obrębach miejscowości Raczki i Dowspuda, przyjęty
Uchwałą Nr VI/40/15 Rady Gminy Raczki z dnia 28 lipca 2015r. (opublikowany w dniu 25 sierpnia
2015r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, w poz. 2693). Ww. plan został
zamieszczony w Systemie Informacji Przestrzennej i jest do odczytu poprzez stronę internetową
Urzędu.
- wykonano analizę zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy Raczki w okresie 2010r. –
2014r. i przygotowano projekt uchwały w sprawie aktualności studium i planów miejscowych na
terenie gminy Raczki.
6. W zakresie realizowanych inwestycji:
1) „Przebudowa ulicy Kościelnej w Raczkach”
W dniu 31.07.2015 r. podpisano umowę z firmą: Oleckie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe
z siedzibą ul. Wojska Polskiego 12, 19-400 Olecko, za kwotę: 375 530,82 zł (słownie: trzysta
siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset trzydzieści 82/100 złotych brutto).
Nadzór inwestorski pełni Pan Maciej Domysławski za kwotę: 9 300,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy
trzysta złotych brutto.
Inwestycja w trakcie realizacji.
2) „Budowa 3 boisk piłkarskich w miejscowościach: Józefowo, Bakaniuk i Chodźki.
Inwestycje realizowane są ze środków funduszu sołeckiego na 2015 r. Wykonano etap I w zakresie
robót przygotowawczych, robót ziemnych i wykonanie konstrukcji boiska, dla zadań pn.:
a) „Utworzenie boiska sportowego w miejscowości Józefowo na działce nr 35/2”;
b) „Utworzenie boiska sportowego w miejscowości Bakaniuk na działce nr 101/1”;
c) „Zagospodarowanie terenu po żwirowni w miejscowości Chodźki na plac sportoworekreacyjny” na terenie działki nr ewid. 120 w miejscowości Chodźki.
Zadanie zrealizowało Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „Meliorex” Raczki, za łączną kwotę
brutto 36.787,10 zł brutto.
3) „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.
4) „Przebudowa ulic w Raczkach – etap I wykonanie dokumentacji na przebudowę ulic: Ks.
Kaczorowskiego, Ks. Balukiewicza i Górskiego w Raczkach”
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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.
5) „Oświetlenie uliczne we wsi Moczydły”
W dniu 12.02.2015 r. podpisano umowę na wykonanie projektu oświetlenia ulicznego we wsi
Moczydły z „JKcomplex” s.c., Białystok za kwotę 3 000,00 zł + VAT.
Dokumentacja została wykonana.
6) „Oświetlenie uliczne we wsi Jaśki”
W dniu 12.02.2015 r. podpisano umowę na wykonanie projektu oświetlenia ulicznego we wsi Jaśki
z „JKcomplex” s.c., Białystok za kwotę 3 000,00 zł + VAT.
Dokumentacja została wykonana.
7) Uzyskano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Białymstoku na realizację przedsięwzięcia pn. „Ochrona przyrody na terenie Gminy Raczki
poprzez wykonanie zadrzewień, zakrzewień i urządzenie terenów zieleni”.
Całkowity koszt przedsięwzięcia wynosi 12 928,15 zł, dotacja na poziomie 10 120,06 zł.
Zadanie w trakcie realizacji.
7. Decyzje na wycinkę drzew i krzewów:
- wydano 39 decyzji.
8. W schronisku dla bezdomnych zwierząt przebywa aktualnie 74 psów z terenu Gminy Raczki,
a w okresie między sesjami odłowiono 24 bezdomne psy.
9. Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia:
- wydano 1 decyzję,
- prowadzone jest 1 postępowanie.
10. Oznaczenie posesji numerem porządkowym:
- wydano 3 decyzje.
4.

Z zakresu drogownictwa i gospodarki komunalnej:
1. W ramach bieżącego utrzymania nawieziono pospółki na drogi we wsi: Lipówka, Małe Raczki,
Bolesty, Sidory, Słoboda, Bakaniuk, Krukówek.
2. Podpisano umowę na wykonanie utwardzenia placu postojowego na ul. Gospodarskiej. Cena za 1
m2 – 20 zł + podatek VAT.
3. Równiarka przy profilowaniu dróg gminnych przepracowała 168 godzin.
4. Ustawiono znaki E-6 we wsi Szkocja, Korytki.
5. ZGKiM w Raczkach wykonał koszenie poboczy dróg i ulic w ilości 21 godzin.
6. Wykonano remont bieżący mostu we wsi Dowspuda.
7. Wykonano okazanie granic dróg we wsi Lipówka, Raczki ul. Kolejowa.

Wójt
Andrzej Szymulewski
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