Sprawozdanie Wójta
z pracy w okresie między sesjami do przedstawienia na XIII Sesji Rady Gminy Raczki
w dniu 26 kwietnia 2016 roku.
Pragnę poinformować, że Zarządzeniem Nr 157/16 z dnia 12 kwietnia 2016 roku w sprawie
określenia sposobu wykonania uchwał podjętych na XII Sesji Rady Gminy w dniu 22 marca 2016 roku
przekazałem je do realizacji na poszczególne stanowiska pracy w Urzędzie Gminy, tj.:
- uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raczkach
przekazałem do realizacji Kierownikowi GOPS w Raczkach,
- uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Raczki na lata
2016-2018 przekazałem do realizacji Kierownikowi GOPS w Raczkach,
- uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu i wysokości
przyznawania stypendiów dla zdolnych uczniów na terenie Gminy Raczki przekazałem do realizacji
pracownikowi ds. meldunkowych i ewidencji ludności,
- uchwałę w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkół w Raczkach przekazałem do realizacji
pracownikowi ds. meldunkowych i ewidencji ludności,
- uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Raczki
na lata 2016-2026 przekazałem do realizacji pracownikowi ds. inwestycji i rozwoju gminy,
- uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia aktualizacji miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego części wsi Raczki przekazałem do realizacji Kierownikowi Referatu inwestycji,
planowania przestrzennego i gospodarki nieruchomościami,
- uchwałę w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Raczki przekazałem do realizacji pracownikowi ds. geologii i środowiska,
- uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Powiatu
Suwalskiego przekazałem do realizacji pracownikowi ds. realizacji planów inwestycyjnych i mienia
komunalnego,
- uchwałę w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienia funduszu sołeckiego w 2017 roku
przekazałem do realizacji pracownikowi ds. ds. środków finansowych z funduszy unijnych i krajowych
oraz referatowi finansowo– księgowemu,
- uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podlaskiego z przeznaczeniem na
realizację zadania pn.: "Remont chodnika, wjazdów i nawierzchni bitumicznej w ciągu drogi
wojewódzkiej nr 655 w miejscowości Raczki w km 72+699,5 - 73+280 strona lewa i prawa"
przekazałem do realizacji pracownikowi ds. drogownictwa oraz referatowi finansowo– księgowemu
- uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2016 – 2024
przekazałem do realizacji referatowi finansowo– księgowemu,
- uchwałę w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 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:
- podano sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdanie roczne
z wykonania planu finansowego instytucji kultury, dla których organem założycielskim jest Gmina
za 2015 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,
1

- ogłoszono trzeci przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym
Żubrynek, gm. Raczki,
- przeznaczono do sprzedaży nieruchomość położoną w obrębie ewidencyjnym Raczki, gm. Raczki,
- sporządzono wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego
nieograniczonego,
- dokonano zmian w budżecie gminy na 2016 r.,
- dokonano zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych
zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2016 r. oraz planowanych dochodów związanych
z realizacją zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w 2016 r.
- wyznaczono jednostkę do realizacji zadań z zakresu realizacji ustawy o pomocy państwa
w wychowywaniu dzieci,
- powierzono obowiązki Kierownika Biura Obsługi Szkół w Raczkach,
- przekazano sprawozdanie finansowe Gminy Raczki za 2015 r.
- przekazano w formie darowizny na rzecz Powiatu Suwalskiego z przeznaczeniem na cele
publiczne nieruchomości stanowiącej własność Gminy Raczki,
- powołano Komisję do przeprowadzenia odbioru końcowego na ,,Bieżącą konserwację dróg
gminnych na terenie Gminy Raczki”
- określono sposób wykonania uchwał Rady Gminy Raczki,
- przygotowano projekty uchwał Rady Gminy Raczki.
2.

3.

W drodze Zarządzeń Wójta, jako kierownika Urzędu Gminy:
- dokonano zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.
Z zakresu Referatu inwestycji, planowania przestrzennego i gospodarki nieruchomościami:
1. Zaświadczenia o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego:
- wydano 22 zaświadczenia.
2. Decyzje o warunkach zabudowy:
- wydano 4 decyzje,
- prowadzone są 3 postępowania.
3. Decyzje o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego:
- wydano 1 decyzję w sprawie:
„Wykonanie otworu studziennego oraz wykonanie obudowy studni o wydajności 80 m3/h
i głębokości do 75 m3 na dz. nr 528 w Raczkach”;
- prowadzone jest 1 postępowanie w sprawie:
„Budowa słupa linii napowietrznej SN-20kV, budowa linii napowietrznej i kablowej SN- 20kV,
budowa słupowej stacji transformatorowej napowietrznej 20kV/04kV, budowa linii kablowej
nn-0,4kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym, na nieruchomościach położonych w obrębie
0003- Chodźki, gm. Raczki oznaczonych na mapie ewidencji gruntów numerami geodezyjnymi:
109/4, 116, 20, 115/2, 109/3”.
4. Decyzje o podział nieruchomości:
- wydano 6 decyzji;
- prowadzone są 2 postępowania.
5. W zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego:
a) przystąpiono do wykonania projektu zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Raczki”, realizowanej zgodnie z Uchwałą Nr IX/54/15
Rady Gminy Raczki z dnia 24 listopada 2015r. ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą Nr
X/103/15 z dnia 29 grudnia 2015r.,
b) wydano 1 decyzję w sprawie ustalenia i pobrania jednorazowej opłaty tzw. „planistycznej” dla
zbywcy działki objętej „Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla części
obszaru gminy Raczki obejmującego tereny położone w obrębach miejscowości Raczki
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i Dowspuda” (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2015r. poz. 2693) – naliczona opłata w kwocie 4.824,30 zł
wpłynęła na rachunek bankowy UG Raczki w terminie,
c) przystąpiono do zgromadzenia i opracowania materiałów planistycznych w sprawie przystąpienia
do sporządzenia aktualizacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części wsi
Raczki i sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Raczki
„Nad Doliną Rospudy, realizowanej na podstawie uchwały nr XII/114/16 Rady Gminy Raczki
z dnia 22 marca 2016r. Plan obejmuje tereny nad rzeką Rospudą oraz tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej dostępne z ul. Kazimierza Wielkiego, ul. 1Maja i ul. Raczkowskiej,
rozciągające się nad Doliną Rospudy.
6. W zakresie realizowanych inwestycji:
1) „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”.
W dniu 02.12.2015 r. podpisano umowę z firmą: PROGEMA Firma Remontowo-Budowlana Marek
Popławski ul. M. Buczka 155 B, 16-400 Suwałki za kwotę: 681 496,48 zł (brutto).
Dnia 26.02.2016 r. dokonano częściowego odbioru robót na kwotę: 212.965,43 zł brutto.
Inwestycja w trakcie realizacji.
2) Złożono w dniu 29.12.2015r. wniosek o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podlaskiego III: KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE, działanie 3.1 Kształcenie
i edukacja, poddziałanie 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji
przedszkolnej, projekt pod roboczym tytułem „Przedszkole kształci i rozwija młode pokolenie
Gminy Raczki”. Wnioskowana kwota dofinansowania ok. 105.837,50 zł., dofinansowanie na
poziomie 89.937,50 zł, wkład własny 15%, w tym w gotówce 5.400 zł, a pozostała część jako wkład
własny niefinansowy wykazany w formie udostępnienia sal dydaktycznych.
Rozparzenie wniosku maj/czerwiec 2016r.
3) „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 łączna kwota brutto wynosi
35 000,00 zł, słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych.
Dokumentacja w trakcie opracowywania.
4) Opracowanie kpl. dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z operatem wodno- prawnym
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.
5) Opracowanie kpl. dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z operatem wodno-prawnym
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.
6) Opracowanie kpl. dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z operatem wodno-prawnym
i pozwoleniem wodno-prawnym na „Wykonanie radialnego osadnika wtórnego z pompownia
osadów oczyszczalni ścieków w Dowspudzie.
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W dniu 05.11.2015 r. podpisano umowę na opracowanie ww. dokumentacji z Przedsiębiorstwem
Obsługi Inwestycji Wiesław Klaus za łączną kwotę brutto 50 000,00zł.
Dokumentacja w trakcie opracowywania.
8) Opracowanie kpl. dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie:
a) Rewitalizacja Placu Kościuszki w Raczkach – Etap I;
b) Rewitalizacja Placu Kościuszki w Raczkach – Etap II.
W dniu 30.12.2015 r. podpisano umowę na opracowanie ww. dokumentacji z Zakładem Obsługi
Inwestycji Barbara Lucyna Rudzewicz, 16-300 Augustów, ul. Nowomiejska 18 A, za kwotę brutto
68.800,00 zł.
Dokumentacja w trakcie opracowywania.
8) „Przebudowa drogi Wysokie – Słoboda”.
W dniu 22.01.2016 r. podpisano umowę z Panem Janem Muszyńskim, ul. Gałaja 44, 16-400 Suwałki
na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z uzyskaniem
pozwolenia na budowę zadania inwestycyjnego za kwotę brutto: 7.000,00 zł.
Dokumentacja w trakcie opracowywania.
9) „Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Sportowej w Raczkach wraz ze zjazdami”.
W dniu 26.01.2016 r. zlecono Panu Maciejowi Domysławskiemu, ul. Bohaterów 35, 16-400 Suwałki
opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej zadania inwestycyjnego wraz ze złożeniem
zgłoszenia jej wykonania do Starostwa Powiatowego w Suwałkach, za kwotę brutto: 1.600,00 zł.
Dokumentację wykonano i odebrano.
10) W dniu 21.01.2016 r. zawarto umowę z firmą: Zakład Projektowo-Usługowy PROJEKT
Stanisław Olejnik, 16-400 Suwałki ul. Bohaterów 19 na opracowanie dokumentacji technicznej
oświetlenia ulicznego na terenie wsi Podwysokie za kwotę brutto: 5.000 zł.
Dokumentacja w trakcie opracowywania.
11) W dniu 21.01.2016 r. zawarto umowę z firmą: Zakład Projektowo-Usługowy PROJEKT
Stanisław Olejnik, 16-400 Suwałki, ul. Bohaterów 19 na opracowanie dokumentacji technicznej
oświetlenia ulicznego na terenie wsi Rabalina za kwotę brutto: 3.000 zł.
Dokumentacja w trakcie opracowywania.
12) „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Zielonej oraz odcinka między ul.
Zieloną i ks. Balukiewicza w Raczkach – etap F”.
W dniu 23.03.2016 r. podpisano umowę z firmą: Usługi Projektowe i Informatyczne Danuta
Piszczatowska, ul. Sikorskiego 57 A, 16-400 Suwałki za kwotę 8 500 zł brutto na opracowanie
kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej zadania inwestycyjnego.
Dokumentacja w trakcie opracowywania.
13) Złożono wnioski o przyznanie pomocy na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg
lokalnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla zadań:
a) „Przebudowa dróg gminnych nr 102410B i 102391B w miejscowości Rudniki i Stoki
w Gminie Raczki”.
Zakres przebudowy 2,398 km, koszty operacji całkowite ogółem 1.771.598,61 zł, koszty
kwalifikowalne 1.771.598,61 zł, wnioskowana kwota pomocy 1.127.267,00 zł (poziom pomocy
63,63%).
W dniu 04.03.2016r. złożono wniosek o dofinansowanie do PROW.
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b) „Przebudowa nawierzchni żwirowej na bitumiczną drogi gminnej 102382B w Gminie Raczki
w miejscowości Raczki, Małe Raczki”.
Zakres przebudowy 1,996 km, koszty operacji całkowite ogółem 809.976,46 zł, koszty
kwalifikowalne 809.976,46 zł, wnioskowana kwota pomocy 515.387,00 zł (poziom pomocy
63,63%).
W dniu 14.03.2016r. złożono wniosek o dofinansowanie do PROW.
c) „Przebudowa nawierzchni żwirowej na bitumiczną drogi gminnej w miejscowości Sidory w
Gminie Raczki w formule zaprojektuj i wybuduj”.
Zakres przebudowy 1,649 km, koszty operacji całkowite ogółem 820.041,00 zł, koszty
kwalifikowalne 768.381,00 zł, wnioskowana kwota pomocy 488.920,00 zł (poziom pomocy
63,63%).
W dniu 17.03.2016r. złożono wniosek o dofinansowanie do PROW.
7. Realizacja przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego w Gminie Raczki w 2016 r.:
1) Sołectwo Lipówka:
a) wykonanie kominka w świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipówka za kwotę 2.000,00 zł
brutto,
b) zakup drzewek (tuje i pęcherznice) w celu obsadzenia budynku świetlicy za kwotę 1.152,00 zł
brutto;
2) Sołectwo Planta:
- wykonanie szkolnego przystanku autobusowego (wiaty przystankowej) w miejscowości Planta
za kwotę 3.500,00 zł brutto;
3) Sołectwo Podwysokie:
- wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego na terenie wsi Podwysokie za
kwotę 6.150,00 zł brutto;
4) Sołectwo Rabalina:
- wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego na terenie wsi Rabalina za kwotę
3.690,00 zł brutto;
5) Sołectwo Raczki:
a) zamówienie wykonania obuwia dla Zespołu Raczkowiacy na wartość 5.658,80 zł brutto,
b) zakup materiałów i zlecenie wykonania strojów ludowych dla Zespołu Gozdawa za łączną
wartość 1.709,14 zł brutto,
c) zakup materiałów krawieckich na wykonanie bluz polarowych, marynarek dla Klubu
Seniorów za kwotę 1.494,08 zł brutto;
6) Sołectwo Sucha Wieś:
a) zakup urządzeń do ćwiczeń siłowych i rehabilitacyjnych za kwotę 3.910,00 zł brutto,
b) zakup wyposażenia świetlicy w Suchej Wsi – kuchenka elektryczna za kwotę 1.099,00 zł
brutto,
c) zakup stołów i krzeseł do świetlicy w Suchej Wsi na kwotę 2 899,97 zł brutto,
d) zakup materiałów do remontu świetlicy we wsi Sucha Wieś na kwotę 509,38 zł.
8. Z zakresu stanowiska ds. geologii i środowiska:
1. Decyzje na wycinkę drzew i krzewów:
- wydano 23 decyzji.
2. W schronisku dla bezdomnych zwierząt przebywa aktualnie 92 psy z terenu Gminy Raczki,
a w okresie między sesjami odłowiono 3 bezdomne psy.
3. Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia:
- wydano 1 decyzję,
- prowadzone są 2 postępowania.
4. Oznaczenie posesji numerem porządkowym:
- wydano 1 decyzję.
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4.

Z zakresu drogownictwa i gospodarki komunalnej:
1. W ramach bieżącej konserwacji wykonano prace na drogach we wsi: Słoboda, Rudniki,
Szczodruchy, Bolesty, Wasilówka, Podwysokie, Planta, Ziółkowo, Wysokie. Razem na drogi w
w/w wsiach przywieziono 2.846,01 ton.
2. Równiarka przy profilowaniu dróg przepracowała 104 godz.
3. Wykonano remont przepustu na drodze Ziółkowo – Wysokie.
4. Zamówiono znaki z numerami posesji z funduszu sołeckiego na 2016 r. dla wsi: Szczodruchy,
Ziółkowo, Planta, Wysokie, Wronowo oraz lustra drogowe dla wsi Witówka.
5. Wykonano prace porządkowe na ulicach w Raczkach oraz przystankach PKS.

Wójt
Andrzej Szymulewski
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