Sprawozdanie Wójta
z pracy w okresie między sesjami do przedstawienia na XII Sesji Rady Gminy Raczki
w dniu 22 marca 2016 roku.
Pragnę poinformować, że Zarządzeniem Nr 144/16 z dnia 11 marca 2016 roku w sprawie określenia
sposobu wykonania uchwał podjętych na XI Sesji Rady Gminy w dniu 16 lutego 2016 roku
przekazałem je do realizacji na poszczególne stanowiska pracy w Urzędzie Gminy, tj.:
- uchwałę w sprawie zmiany uchwały 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 przyjęcia „Strategii Rozwoju Gminy Raczki na lata 2016-2022” przekazałem do
realizacji Sekretarzowi Gminy,
- 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,
- uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Suwalskiego z przeznaczeniem na
realizację zadania pn.: „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu wraz z dojazdami przez rzekę
Rospudę w m. Sucha Wieś w ciągu drogi powiatowej nr 1185B o przebiegu Dowspuda - Kurianki w km
2+328” przekazałem do 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:
- przeprowadzono konsultacje społeczne dotyczące Strategii Rozwoju Gminy Raczki na lata 20162022,
- powołano obwodowe komisje wyborcze,
- przyjęto plan kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Raczki oraz jednostkach organizacyjnych
Gminy Raczki na rok 2016,
- powołano komisję do odbioru 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”,
- dokonano zmian w budżecie gminy na 2016 r.,
- 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 i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

3.

Z zakresu Referatu inwestycji, planowania przestrzennego i gospodarki nieruchomościami:
1. Zaświadczenia o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego:
- wydano 10 zaświadczeń.
2. Decyzje o warunkach zabudowy:
- wydano 1 decyzję,
- prowadzone jest 5 postępowań.
3. Decyzje o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego:
- wydano 2 decyzje w sprawie:
a) „Przebudowa drogi o nawierzchni żwirowej na bitumiczną drogi gminnej 102382 B w km
0,000+2,100 km w Gminie Raczki w celu poprawy funkcjonalności i spójności z droga powiatowa
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nr 1123 B Raczki – Bolesty (początek drogi) do drogi powiatowej nr 1183 B Małe Raczki –
Krukówek w miejscowości Małe Raczki.”;
b) „Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr 352, 347/4, 347/11
w Raczkach – Etap E”;
- prowadzone są 2 postępowania w sprawie:
a) „Wykonanie otworu studziennego oraz wykonanie obudowy studni o wydajności 80 m3/h i
głębokości do 75 m3 na dz. nr 528 w Raczkach”;
b) „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 3 decyzje;
- prowadzone jest 7 postępowań.
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 i
Dowspuda” (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2015r. poz. 2693)..
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) „Remont ulicy Chłodnej na działce nr ewid. 760 i ulicy Browarnej na działce nr ewid. 476
obręb Raczki” – etap II – remont ulicy Chłodnej
W dniu 07.03.2016 r. dokonano komisyjnego odbioru robót wykonanych przez „A.Z.O.” Zakład
Ogólnobudowlany Andrzej Tez, ul. Kowalskiego 10/26, 16-000 Suwałki w okresie od 30.12.2015 r.
do 01.03.2016 r.za kwotę: 82 684,78zł.
Inwestycja zakończona.
3) 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.
4) „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
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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.
5) 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.
6) 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.
7) 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.
W dniu 05.11.2015 r. podpisano umowę na opracowanie ww. dokumentacji z Przes. 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
68.800,00zł.
Dokumentacja w trakcie opracowywania.
9) „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.
10) „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.
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 Podwysokie za kwotę brutto: 5.000 zł.
12) 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.
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13) Przygotowywanie wniosków 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 w Gminie Raczki w celu poprawy funkcjonalności i spójności
z drogami wojewódzkimi, powiatowymi i drogami wewnętrznymi przy drodze ekspresowej S61
i drogi krajowej nr 8 - Etap I i II Rudniki - Kurianki Pierwsze, Rudniki - Stoki”.
Planowana wartość zadania 1.779.155,00 zł, dofinansowanie na poziomie 63,63%;
W dniu 04.03.2016r. złożono wniosek o dofinansowanie do PROW.
b) „Przebudowa nawierzchni żwirowej na bitumiczną drogi gminnej 102382 B w km
0,000+2,100 km w Gminie Raczki w celu poprawności funkcjonowania i spójności z drogą
powiatową nr 1123 B Raczki – Bolesty (początek drogi) do drogi powiatowej nr 1183 B Małe
Raczki – Krukówek w miejscowości Małe Raczki”.
Zgodnie z umową kompletną dokumentację projektowo - kosztorysową opracowuje Pan Maciej
Domysławski za kwotę brutto: 25.830 zł. Planowana wartość zadania 809.976,46 zł, dofinansowanie
na poziomie 63,63%;
W dniu 14.03.2016r. złożono wniosek o dofinansowanie do PROW.
c) „Przebudowa nawierzchni żwirowej na bitumiczną wraz ze zjazdami drogi nr 102386 B
w Sidorach gm. Raczki”.
W dniu 01.02.2016 r. zlecono Panu Maciejowi Domysławskiemu, ul. Bohaterów 35, 16-400 Suwałki
opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego zadania inwestycyjnego za kwotę: 6 150,00 zł
brutto. Program wykonano i odebrano.
Planowana wartość zadania 1.779.155,00 zł, dofinansowanie na poziomie 63,63%;
Planowana wartość zadania ok. 829.000,00 zł. Przygotowywany jest wniosek o dofinansowanie do
PROW.
7. Z zakresu stanowiska ds. geologii i środowiska:
1. Decyzje na wycinkę drzew i krzewów:
- wydano 16 decyzji.
2. W schronisku dla bezdomnych zwierząt przebywa aktualnie 89 psów z terenu Gminy Raczki,
a w okresie między sesjami odłowiono 8 bezdomnych psów.
3. Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia:
- prowadzone są 2 postępowania.
4. Oznaczenie posesji numerem porządkowym:
- wydano 2 decyzje.
4.

Z zakresu drogownictwa i gospodarki komunalnej:
1. Zwalczanie gołoledzi – ZGKiM – 11 godzin.
2. Wykonano prace pielęgnacyjne drzew na ul. Słonecznej, ul. Nowe Osiedle w Raczkach.
3. Posprzątano tereny przy plaży w Raczkach, przystani w Sidorach, Skarpie przy Spółdzielni
Mieszkaniowej i wąwozie przy ul. Kościelnej w Raczkach.
4. Ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na transport pospółki w ramach bieżącego utrzymania dróg na
terenie Gminy Raczki. Wybrano najkorzystniejszą ofertę: Andrzej Korenkiewicz, ul.
Energetyczna 8, 16-400 Suwałki:
- cena 1 t pospółki 0-32 – 13,53 zł brutto,
- cena 1 t mieszanki kruszywowej – 22,14 zł brutto.
5. W ramach zapytania ofertowego na profilowanie dróg wybrano ofertę i podpisano umowę z
Zakładem Transportowo- Usługowym. Budowa, utrzymanie i remont dróg Edward Janik. Cena za
1 godz. 141,45 zł brutto.

Wójt
Andrzej Szymulewski
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