Sprawozdanie Wójta
z pracy w okresie między sesjami do przedstawienia na XVIII Sesji Rady Gminy Raczki
w dniu 23 grudnia 2016 roku.
Pragnę poinformować, że Zarządzeniem Nr 215/16 z dnia 12 grudnia 2016 roku w sprawie
określenia sposobu wykonania uchwał podjętych na XVII Sesji Rady Gminy w dniu 29 listopada 2016
roku przekazałem je do realizacji na poszczególne stanowiska pracy w Urzędzie Gminy, tj.:
- uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na rok 2017 przekazałem do realizacji pracownikowi ds. obsługi informatycznej urzędu,
kultury fizycznej i ochrony zdrowia,
- uchwałę w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie
ścieków przekazałem do realizacji Kierownikowi ZGKiM w Raczkach,
- uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania
przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Gminy Raczki przez inne niż Gmina Raczki osoby
prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
przekazałem do realizacji pracownikowi ds. meldunkowych i ewidencji ludności,
- uchwałę w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Raczki na 2017 rok przekazałem do realizacji
Zastępcy Kierownika USC,
- uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Związkowi Gmin Wiejskich Województwa
Podlaskiego przekazałem do realizacji pracownikowi ds. geologii, środowiska i spraw wojskowych,
- uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości przekazałem do realizacji
pracownikowi ds. wymiaru podatków i opłat,
- uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych przekazałem do
realizacji pracownikowi ds. wymiaru podatków i opłat,
- 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:
- wprowadzono Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Raczki,
- dokonano zmian w budżecie gminy na 2016 r.,
- postanowiono nabyć nieruchomość położoną w obrębie ewidencyjnym Raczki na rzecz Gminy
Raczki,
- powołano komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego,
- powołano komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego,
- powołano komisję do odbioru końcowego na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 102382B
o nawierzchni żwirowej na bitumiczną wraz z przebudową zjazdów w Raczkach i Małych
Raczkach” – ETAP I km 0 + 000 – 1 + 100,
- określono sposób wykonania uchwał Rady Gminy Raczki,
- dokonano zmian w budżecie gminy na 2016 r.,
- przygotowano projekty uchwał Rady Gminy Raczki.

2.

W drodze Zarządzeń Wójta, jako kierownika Urzędu Gminy:
- wprowadzono Regulamin pracy Urzędu Gminy Raczki,
- wprowadzono Regulamin wynagradzania pracowników w Urzędzie Gminy Raczki,
- dokonano zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.
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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 2 decyzje,
- prowadzone są 4 postępowania.
3. Decyzje o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego:
- prowadzone jest 1 postępowanie w sprawie budowy „Stacja bazowa telefonii komórkowej sieci
T-Mobile wraz z infrastrukturą” w Józefowie.
4. Decyzje o podział nieruchomości:
- wydano 1 decyzję,
- prowadzonych jest 7 postępowań.
5. W zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego:
a) w dniu 12 grudnia 2016 r. Obwieszczeniem Wójta Gminy Raczki, wywieszonym na tablicy
ogłoszeń Urzędu Gminy Raczki oraz na stronie internetowej i w BIP Urzędu, a także w wydaniu
z dnia 12.12.2016 r. „Gazety Współczesnej”, zawiadomiono o wyłożeniu do publicznego wglądu
w dniach 20.12.2016 r. do 20.01.2017 r. projektu zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Raczki” oraz „Prognozy Oddziaływania na Środowisko,
realizowanego zgodnie z Uchwałą Nr IX/54/15 Rady Gminy Raczki z dnia 24 listopada 2015 r. ze
zmianami wprowadzonymi Uchwałą Nr X/103/15 z dnia 29 grudnia 2015 r. Planowany termin
przedłożenia projektu zmiany „Studium” do uchwalenia Radzie Gminy do: 30.03.2017 r.,
b) wykonywany jest projekt aktualizacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
części wsi Raczki i sporządzania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi
Raczki „Nad Doliną Rospudy”, realizowany na podstawie uchwały Nr XII/114/16 Rady Gminy
Raczki z dnia 22 marca 2016 r. Plan obejmuje tereny nad rzeką Rospudą oraz tereny zabudowy
jednorodzinnej dostępne z ul. Kazimierza Wielkiego, ul. 1 Maja i ul. Raczkowskiej, rozciągające
się nad Doliną Rospudy. W dniu 14.10.2016r. Wójt zaakceptował koncepcję zmiany planu (po
zmianach wynikających z opiniowania i uzgadniania). Przystąpiono do fazy przygotowania
projektu zmiany Planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do opiniowania
i uzgadniania przez uprawnione organy,
c) wszczęto postępowanie w celu 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 2015 r. poz. 2693).
6. W zakresie realizowanych inwestycji:
1) „Przebudowa drogi Rudniki - Kurianki Pierwsze w km 0+000 - 2+174, długość odcinka 2,174
km minus wykonany odcinek drogi obsługi technicznej przy drodze S 61 2,174 - 0,116 = 2,058
km. ETAP I - Podbudowa żwirowa w-a dolna” „Przebudowa drogi Rudniki - Stoki w km 0+000
- 0+340, długość odcinka 0,340 km. ETAP I i II - Podbudowa i nawierzchnia bitumiczna”
W dniu 17.11.2016 r. komisyjnie dokonano odbioru końcowego inwestycji.
2) „Przebudowa drogi gminnej nr 102382B o nawierzchni żwirowej na bitumiczną wraz
z przebudową zjazdów w Raczkach i Małych Raczkach” – ETAP I km 0 + 000 – 1 + 100
W dniu 12.07.2016 r. podpisano umowę z wykonawcą: Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe
Sp. Akcyjna, ul. Przytorowa 24, 16-400 Suwałki za kwotę: 242 352,09 zł brutto.
Inwestycja w trakcie realizacji. Termin zakończenia robót: 30.11.2016 r.
Planowany termin odbioru końcowego inwestycji: 15.12.2016 r.
3) „Remont łazienki z malowaniem pomieszczeń Ośrodka Zdrowia w Raczkach”
W dniu 19.10.20116 r. podpisano umowę z wykonawcą: Zakład Ogólnobudowlany Andrzej
Stankiewicz, ul. Wiśniowa 2, 16-420 Raczki za kwotę 19 670,66 zł brutto.
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Inwestycja w trakcie realizacji.
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
inwestycyjnego: „Przebudowa ulic w Raczkach – etap I wykonanie dokumentacji na przebudowę ulic
Ks. Kaczorowskiego, Ks. Balukiewicza i Górskiego w Raczkach”, za łączną kwotę brutto
35 000,00 zł.
Dokumentację wykonano. Został złożony wniosek do Starosty Suwalskiego o wydanie pozwolenia
na budowę.
5) 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, Zgodnie
z aneksem do Umowy zawartym w dn. 25.07.2016 r. wynagrodzenie wykonawcy wynosi kwotę
brutto 66.420,00 zł., termin wykonania: 30.11.2016 r.
Dokumentacja w trakcie opracowywania.
6) W dniu 14.09.2016 r. złożono wniosek o dofinansowanie w ramach programu rozwoju gminnej
i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 pn. „Przebudowa dróg gminnych nr
109751B na odcinku od km 0+000 do km 0+309, nr 109757B na odcinku od km 0+000 do km
0+105 oraz Placu Kościuszki na odcinku od km 0+000 do km 0+087 wraz z budową i przebudową
sieci gminnych”. Operacja uzyskała 27 punktów i uplasowała się na 13 pozycji przy 85 złożonych
wnioskach w kategorii dróg gminnych. Całkowita wartość operacji: 1 227 228,12 zł, koszty
kwalifikowane: 1 085 715,34 zł, koszty niekwalifikowane: 141 512,78 zł, dotacja: 542 857,00 zł,
która stanowi ok. 50 % kosztów kwalifikowanych.
Inwestycja znalazła się na ostatecznej liście rankingowej wniosków o dofinansowanie na rok 2017.
7) Opracowanie kpl. dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie:
- przebudowa parkingów, drogi wewnętrznej, utwardzenie placu na osiedlu mieszkaniowym
przy ul. Kościelnej w Raczkach.
Umowa z Panem Maciejem Domysławskim, za kwotę 5.000,00 zł brutto.
Dokumentację wykonano i roboty budowlane wymagające zgłoszenia, które zgłoszono dnia
12.12.2016 r. do Starosty Suwalskiego.
7. Realizacja przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego w Gminie Raczki od 18 listopada do
14 grudnia 2016 r.:
1) Sołectwo Szkocja - zlecenie wykonania podziału działek nr geod. 58, położonej w Dowspudzie,
gm. Raczki, w celu wydzielenia działki budowlanej o pow. 0,1500 ha z firmą „Geodetic” S.C.,
wartość zadania 1.845,00 zł.
2) Sołectwo Jankielówka – organizacja dożynek wiejskich zakupy zrealizowane w Gminnej
Spółdzielni „SCH” Raczki Sklep Spożywczo-Przemysłowy na kwotę 254,46 zł.
3) Sołectwo Chodźki – zakup materiałów do budowy boiska z firmy Rudzewicz Materiały
Budowlane na kwotę 226,62 zł.
8. Wykonywano 9 wpisów na wniosek petentów z zakresu obsługi ewidencji działalności
gospodarczej.
9. Z zakresu stanowiska ds. geologii i środowiska:
1. Decyzje na wycinkę drzew i krzewów:
- wydano 11 decyzji.
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2. W schronisku dla bezdomnych zwierząt przebywa aktualnie 103 psów z terenu Gminy Raczki,
a w okresie między sesjami odłowiono 7 bezdomnych psów.
3. Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia:
- wydano 2 decyzje,
- prowadzone jest 1 postępowanie.
4.

Z zakresu drogownictwa i gospodarki komunalnej:
Równiarka przy profilowaniu dróg przepracowała 16 godzin.
Do zwalczania gołoledzi zakupiono 10 ton NaCl oraz 30 ton piasku 0-2.
Wykonano remont zjazdu na drodze Raczki – Małe Raczki.
Przy zimowym utrzymaniu sprzęt ZGKiM przepracował:
- odśnieżanie – 12 godz.,
- zwalczanie gołoledzi – 20,5 godz.
5. Ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na odśnieżanie dróg w 2017 r. Wybrano ofertę: Zakład Usług
Ziemnych – Jacek Wysocki. Cena za 1 godz. 95 zł netto (102,60 zł brutto).
1.
2.
3.
4.

Wójt
Andrzej Szymulewski
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