Sprawozdanie Wójta
z pracy w okresie między sesjami do przedstawienia na V Sesji Rady Gminy Raczki
w dniu 19 czerwca 2015 roku.
Pragnę poinformować, że Zarządzeniem Nr 57/15 z dnia 15 maja 2015 roku w sprawie określenia
sposobu wykonywania uchwał podjętych na IV Sesji Rady Gminy w dniu 21 kwietnia 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.

W drodze Zarządzeń Wójta:
- dokonano zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Raczki,
- powołano komisję do odbioru końcowego zadania: „Bieżąca konserwacja dróg gminnych na terenie
Gminy Raczki”,
- wskazano osoby wchodzące z urzędu do obwodowych komisji wyborczych,
- powołano obwodowe komisje wyborcze,
- upoważniono do przeprowadzenia czynności związanych z głosowaniem korespondencyjnym,
- powołano komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego na zadanie: „Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Raczki”,
- nabyto w formie darowizny na rzecz Gminy Raczki nieruchomości stanowiącej własność Skarbu
Państwa,
- podano informację o wykonaniu budżetu Gminy Raczki za I kwartał 2015 roku,
- dokonano zmian w budżecie gminy na 2015 r.,
- podano informację o wykonaniu budżetu gminy, kwocie wykorzystanych środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2, zobowiązaniach, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4, dotacjach otrzymanych
z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, dotacjach udzielonych innym jednostkom
samorządu terytorialnego, wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji, wykaz osób prawnych
i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym
w zakresie podatków i lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty oraz
wykazie osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2014 roku,
- dokonano zmian w budżecie gminy na 2015 r.,
- dokonano zmian w budżecie gminy na 2015 r.,
- określono sposób wykonania uchwał Rady Gminy Raczki,
- dokonano zmian w budżecie gminy na 2015 r.,
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- 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 regulaminy wynagradzania pracowników w Urzędzie Gminy Raczki,
- 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.,
- dokonano zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu 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 20 zaświadczeń.
2. Decyzje o warunkach zabudowy:
- wydano 15 decyzji,
- prowadzone są 4 postępowania.
3. Decyzje o podział nieruchomości:
- prowadzonych jest 7 postępowań.
4. W zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego:
- trwa analiza wniosków, które wpłynęły od zainteresowanych mieszkańców po wyłożeniu do
publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru
gminy Raczki obejmującego tereny położone w obrębach miejscowości Raczki i Dowspuda,
- wykonano analizę zasadności sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego części wsi Raczki:
Uchwała Nr XV/76/04 Rady Gminy Raczki z dnia 16 marca 2004 r.,
Uchwała Nr XVI/88/12 Rady Gminy Raczki z dnia 15 maja 2012 r.
5. W zakresie realizowanych inwestycji:
a) „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. Nadzór inwestorski sprawuje: Przedsiębiorstwo
Usługowe „AD-BUD” R i P Popow s.c., ul. Żelazna 9/54, 15-298 Białystok za kwotę: 63.960,00 zł
brutto.
Inwestycja w trakcie realizacji.
b) „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.
Nadzór inwestorski sprawuje: Maciej Domysławski, ul. Bohaterów 35, 16-400 Suwałki za kwotę:
18.000,00 zł brutto.
Inwestycja w trakcie realizacji.
c) „Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Raczki”
W dniu 25.05.2015 r. podpisano umowę z firmą: MADO Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe
Andrzej Mróz, ul. Leśna 3, 08-330 Kosów Lacki na kwotę: 979.695,00 zł brutto.
Inwestycja w trakcie realizacji.
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6. Realizacja przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego w Gminie Raczki na 2015 r.:
a) Sołectwo Lipówka: zakup stolików, krzeseł, kominka z elementami zabudowy,
b) Sołectwo Wysokie: zakup pomocy dydaktyczno-naukowych,
c) Sołectwo Sidory: zakup wyposażenia kuchni w świetlicy(talerze, sztućce, szklanki, mikrofalówka,
chłodziarko-zamrażarka),
d) Sołectwa: Józefowo, Franciszkowo, Chodźki i Bakaniuk: wykonano projekty budowlane na budowę
boisk piłkarskich oraz zgłoszono zamiar wykonania tych zadań w dniu 05.05.2015 r. do Starosty
Suwalskiego,
e) Sołectwa: Jaśki i Moczydły: zlecono wykonanie opracowania dokumentacji technicznej oświetlenia
drogowego – zadanie w trakcie realizacji,
f) Sołectwa: Korytki, Wronowo, Wysokie, Ziółkowo – wysłano zapytania ofertowe dotyczące
wykonania okien w Szkole Podstawowej we Wronowie – zadanie w trackie realizacji,
g) Sołectwo Wasilówka: wszczęto postępowanie w sprawie wydania warunków zabudowy
i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie wiaty rekreacyjnej w Wasilówce na
działce nr geod. 74,
h) Sołectwo Stoki: zlecono wykonanie modernizacji budynku OSP w Stokach (wymiana 5 okien,
drzwi wejściowych oraz wymiana skrzydła płytowego),
i) Sołectwo Wierciochy i Lipowo: przekazano Sołtysom do analizy kosztorysy na wykonanie prac
remontowych ujętych w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego.
7. Praca nad tworzeniem wniosku o dofinansowanie – projekt pn. „Ochrona przyrody na terenie
Gminy Raczki poprzez wykonanie zadrzewień, zakrzewień i urządzenie terenów zieleni” do
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku. Wnioskowana
kwota dofinansowania ok. 10.000,00 zł.
8. Decyzje na wycinkę drzew i krzewów:
- wydano 14 decyzji.
9. W schronisku dla bezdomnych zwierząt przebywa aktualnie 57 psów z terenu Gminy Raczki,
a w okresie między sesjami odłowiono 19 bezdomnych psów.
4.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

W zakresie drogownictwa i gospodarki komunalnej:
Wykonano prace porządkowe na przystankach PKS i przystankach dla dzieci na terenie Gminy.
Wykonano pobocza na ulicach w Raczkach i drogach we wsi: Kurianki Pierwsze, Stoki, Lipówka,
Wasilówka, Rudniki, Sidory, Lipowo.
Zamówiono znaki E-6 dla wsi Szkocja, Korytki.
Równiarka przy profilowaniu dróg na terenie Gminy Raczki przepracowała 24 godz.
Zakupiono i posadzono krzewy przy i na rondzie w Raczkach.
Wykonano okazanie granic dróg we wsi Witówka, Szkocja, Lipówka, Krukówek, Ludwinowo.
Prace porządkowe na ulicach w Raczkach wykonał Piotr Frąckiewicz, Białobrzegi 32, 16-300
Augustów w ilości 10 godz.

Wójt
Andrzej Szymulewski
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