Sprawozdanie Wójta
z pracy w okresie między sesjami do przedstawienia na XVI Sesji Rady Gminy Raczki
w dniu 18 października 2016 roku.
Pragnę poinformować, że Zarządzeniem Nr 195/16 z dnia 26 września 2016 roku w sprawie
określenia sposobu wykonania uchwał podjętych na XV Sesji Rady Gminy w dniu 30 sierpnia 2016
roku przekazałem je do realizacji na poszczególne stanowiska pracy w Urzędzie Gminy, tj.:
- uchwałę w sprawie zaliczenia drogi Plac Kościuszki w Raczkach do kategorii dróg gminnych
przekazałem do realizacji pracownikowi ds. drogownictwa,
- uchwałę w sprawie realizacji w 2017 r. zadania inwestycyjnego w Gminie Raczki przekazałem do
realizacji pracownikowi ds. środków finansowych z funduszy unijnych i krajowych oraz referatowi
finansowo– księgowemu,
- uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Bakałarzewo z przeznaczeniem na
realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 101945B Sadłowina - Karasiewo odc. 2437 m”
przekazałem do realizacji referatowi finansowo– księgowemu,
- uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Suwalskiego z przeznaczeniem na
realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1190B Raczki - Moczydły - Jankielówka –
granica województwa w km 0+000 - 0+690,70” przekazałem do realizacji referatowi finansowo–
księgowemu,
- uchwałę w sprawie zmiany 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:
- dokonano zmian w budżecie gminy na 2016 r.,
- określono założenia do projektu budżetu i kierunków polityki społeczno-gospodarczej na 2017
rok,
- rozpoczęto prace nad projektem uchwały budżetowej na 2017 rok i opracowania materiałów
planistycznych przez jednostki organizacyjne gminy, jednostki posiadające osobowość prawną oraz
samodzielne stanowiska pracy Urzędu Gminy Raczki uczestniczące w planowaniu,
- podano pod konsultacje społeczne Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Raczki,
- dokonano zmian w budżecie gminy na 2016 r.,
- ustalono organizację i działanie Systemu Wczesnego Ostrzegania o zagrożeniach na terenie gminy
Raczki,
- ustalono organizację systemu wykrywania i alarmowania na terenie gminy Raczki,
- utworzono formację obrony cywilnej na terenie gminy Raczki,
- określono sposób wykonania uchwał Rady Gminy Raczki,
- 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.,
- 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.,
- 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 14 zaświadczeń.
2. Decyzje o warunkach zabudowy:
- wydano 3 decyzje,
- prowadzone są 3 postępowania.
3. Decyzje o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego:
- wydano 1 decyzję,
- prowadzone są 2 postępowania.
4. W zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego:
a) wykonywany jest projekt zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Raczki”, realizowany 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., aneksem z dnia 29 kwietnia 2016 r. dokonano zmiany harmonogramu prac i płatności,
w którym ustalono termin przedłożenia „Projektu zmiany Studium” Radze Gminy do uchwalenia
na dzień: 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. Termin wykonania „Koncepcji MPZP”: 30.10.2016 r.
5. 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 10.06.2016 r. podpisano umowę z wykonawcą: ROBOTY DROGOWO ZIEMNE Bud-Drog
Marek Zieliński, Olszanka 3, 16-304 Nowinka za kwotę: 493 805,11 zł brutto.
Inwestycja w trakcie realizacji. Termin zakończenia robót: 31.10.2016r.
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: 30.11.2016r.
3) „Budowa ciągu pieszego i wjazdów przy ulicach: Południowej i Słonecznej w Raczkach”,
Etap I (od ul. Południowej do ul. Matejki)
W dniu 27.06.20116 r. podpisano umowę z wykonawcą: Master Bruk Daniel Kopiczko, ul.
Lityńskiego 13/24, 16-400 Suwałki za kwotę: 32 539,70 zł brutto.
Inwestycja odebrana protokolarnie: 30.09.2016 r.
4) Wyniesienie liczników na zewnątrz budynku zgodnie z warunkami przyłączenia nr RE55/231/2016/4869 z dnia 27.06.2016 r. – lokalizacja: budynek mieszkalny Wierciochy 11, 16-420
Raczki
W dniu 08.07.2016 r. wykonanie zlecono dla: DAN – INSTAL NSTALACJE ELEKTRYCZNE
ul. Kościelna 25/24, 16-420 Raczki za kwotę: 4.305,00 zł brutto.
Inwestycja odebrana protokolarnie w dniu 29.09.2016 r.
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5) „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.
Dokumentacja w trakcie opracowywania.
6) 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.
7) Opracowanie kpl. dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie: „Przebudowa ul. Nowe
Osiedle w Raczkach”
W dniu 28.06.2016 r. podpisano umowę z Panem Maciejem Domysławskim. Aneksem do ww.
Umowy zawartym w dniu 28.06.2016r. zwiększono zakres robót i dokonano zmiany nazwy zadania
na 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”.
Ustalono wynagrodzenie za opracowanie ww. dokumentacji na kwotę brutto 30.000,00 zł.
Dokumentację wykonano i odebrano dnia 09.09.2016 r.
8) „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. Zgodnie z aneksem
do Umowy zawartym w dn. 30.09.2016 r. ustalono termin wykonania: 30.11.2016 r.
Dokumentację wykonano.
Planowany termin złożenia wniosku o pozwolenie na budowę do Starostwa Powiatowego
w Suwałkach: 04.10.2016 r.
9) 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”. Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu to 31.10.2016 r. Wartość
szacunkowa zadania wynosi 1 225 274,05 zł brutto.
10) W dniu 15.09.2016 r. złożono 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, pod nazwą „Przedszkole realizacja marzeń czy obowiązek? Rozwój kompetencji
i zdolności dzieci z Gminy Raczki”. Wartość projektu 84 337,50 zł, dofinansowanie na poziomie
71 577,50 zł, wkład własny 15,12%, w tym w gotówce 5 760,00 zł, a pozostała część jako wkład
własny niefinansowy wykazany w formie udostępnienia sali dydaktycznych i sprzętu. Przewidywany
termin rozstrzygnięcia konkursu to maj 2017 r.
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6. Realizacja przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego w Gminie Raczki w 2016 r.:
1) Sołectwo Słoboda:
Opracowanie kpl. dokumentacji projektowo-kosztorysowej „Przebudowa drogi Wysokie–
Słoboda ulepszonej pospółką na żwirową”.
W dniu 22.01.2016 r. podpisano umowę z Panem Janem Muszyńskim, ul. Gałaja 44, 16-400
Suwałki na opracowanie ww. dokumentacji wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę za kwotę
brutto: 7.000 zł.
Uzyskano pozwolenie wodnoprawne i przygotowywany jest wniosek do Starostwa Powiatowego
w Suwałkach o wydanie o pozwolenia na budowę.;
2) Sołectwo Wierciochy:
Wykonanie montażu komina wentylacyjno-dymowego z podłączeniem pieca przenośnego typu
„koza” we wsi Wierciochy, gm. Raczki.
W dniu 20.07.2016 r. podpisano umowę z wykonawcą: Zakład Ogólnobudowlany, ul. Wiśniowa
2, 16-420 Raczki za kwotę: 8 128,11 zł brutto.
Inwestycja odebrana protokolarnie w dniu 21.09.2016 r.;
3) Sołectwo Lipowo i Żubrynek:
Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipowo.
W dniu 16.08.2016 r. podpisano umowę z wykonawcą: Firmą Ogólnobudowlaną Kamil
Lewandowski, Kukowo 43, 19-400 Olecko za kwotę: 15.290,00 zł brutto.
Inwestycja odebrana protokolarnie w dniu 21.09.2016 r.;
4) Sołectwo Wasilówka:
„Budowa wiaty gospodarczej w Wasilówce”
W dniu 19.09.2016 r. podpisano Umowę z wykonawcą : Firma Remontowo-Budowlana Szymon
Sidor, ul. Matejki 9, 16-420 Raczki za łączną kwotę: 20.299,35zł brutto. Termin wykonania:
I Etap do 30.11.2016r., II Etap do 30.06.2017 r.
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 116 psy 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.
4. Oznaczenie posesji numerem porządkowym:
- wydano 2 decyzje.
4.

Z zakresu drogownictwa i gospodarki komunalnej:
1. Równiarka przy profilowaniu dróg przepracowała 72 godz.
2. W ramach bieżącej konserwacji wykonano remont nawierzchni żwirowych we wsi Małe Raczki,
Moczydły.
3. Wykonano remont poboczy na ulicach: Spokojna, Nowe Osiedle, Chrobrego, Sportowa
w Raczkach.
4. Wycięto zakrzaczenia na drodze Kurianki Pierwsze – Kurianki Drugie.
5. Wykoszono pobocza na drogach we wsiach: Lipówka, Wasilówka, Chodźki, Rudniki, Sidory,
Lipowo, Kurianki Pierwsze, Kurianki Drugie.

Wójt
Andrzej Szymulewski
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