Sprawozdanie Wójta
z pracy w okresie między sesjami do przedstawienia na XV Sesji Rady Gminy Raczki
w dniu 30 sierpnia 2016 roku.
Pragnę poinformować, że Zarządzeniem Nr 181/16 z dnia 21 lipca 2016 roku w sprawie określenia
sposobu wykonania uchwał podjętych na XIV Sesji Rady Gminy w dniu 21 czerwca 2016 roku
przekazałem je do realizacji na poszczególne stanowiska pracy w Urzędzie Gminy, tj.:
- uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi przekazałem do realizacji pracownikowi ds. ochrony środowiska i rolnictwa oraz
pracownikowi ds. księgowości podatkowej,
- uchwałę w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia
wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik przekazałem do realizacji pracownikowi ds.
ochrony środowiska i rolnictwa oraz pracownikowi ds. księgowości podatkowej,
- uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
przekazałem do realizacji pracownikowi ds. ochrony środowiska i rolnictwa oraz pracownikowi ds.
księgowości podatkowej,
- uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Raczki za rok 2015
i sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Raczki za 2015 rok przekazano do RIO
w Białymstoku Zespół w Suwałkach,
- uchwałę w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Raczki absolutorium z tytułu wykonania budżetu
Gminy Raczki za 2015 rok przekazano do RIO w Białymstoku Zespół w Suwałkach,
- 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:
- powołano komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego 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,
- powołano komisję odnośnie przyznania stypendiów Wójta Gminy Raczki dla zdolnych uczniów
na terenie Gminy Raczki,
- nabyto nieruchomość na rzecz Gminy Raczki,
- dokonano zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Raczki,
- powołano Komisję do przeprowadzenia odbioru końcowego na „Remont linii wodociągowej
w miejscowości 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.
- dokonano zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2016-2024,
- 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.,
- sporządzono i podano do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do
dzierżawy na czas oznaczony w drodze bezprzetargowej,
- zarządzono wybory uzupełniające (przedterminowe) Sołtysa Sołectwa Bolesty,
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- dokonano zmian w budżecie gminy na 2016 r.,
- powołano komisję przetargową,
- określono sposób wykonania uchwał Rady Gminy Raczki,
- podano informację o wykonaniu budżetu Gminy Raczki za II kwartał 2016 roku,
- dokonano zmian w budżecie gminy na 2016 r.,
- podano informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Raczki za pierwsze półrocze 2016
roku, informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury
i informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym z przebiegu realizacji
przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych,
- dokonano zmian w budżecie gminy na 2016 r.,
- 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.,
- dokonano zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.,
- dokonano zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.
Z zakresu stanowiska do spraw realizacji planów inwestycyjnych i mienia komunalnego:
1. W dniu 12 maja 2016 r. została podpisana z wyłonionym nabywcą w przetargu ustnym
nieograniczonym umowa sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie Żubrynek, gm. Raczki
o powierzchni 0,7960 ha, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 19, w części
zabudowana: budynkiem dwukondygnacyjnym (po byłej szkole podstawowej) o pow. użytkowej
494 m2 oraz budynkiem gospodarczym o pow. użytkowej 58,60 m2 za cenę 262.500 zł (cena
wylicytowana w trzecim przetargu, który odbył się 28 kwietnia 2016 r.).
2. W dniu 21 lipca 2016 r. w Urzędzie Gminy Raczki zgodnie z Zarządzeniem Nr 163/16 Wójta
Gminy Raczki z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu na sprzedaż
nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Raczki, gm. Raczki odbył się pierwszy przetarg
ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie
ewidencyjnym Raczki, gm. Raczki o łącznej powierzchni 0,7308 ha, oznaczonej w ewidencji
gruntów jako działki numer 929/4 i 929/5 z urządzoną księgą wieczystą numer SU1S/00027224/4.
Nieruchomość zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
położona jest na terenie usług komercyjnych.
Liczba osób dopuszczonych – 4 osoby.
Liczba osób niedopuszczonych – brak.
Cena wywoławcza nieruchomości - 620.000 zł (słownie złotych: sześćset dwadzieścia tysięcy).
Cena najwyższa osiągnięta w przetargu – 652.500 zł (słownie złotych: sześćset pięćdziesiąt dwa
tysiące pięćset). W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług.
W dniu 19 sierpnia 2016r. doszło do podpisania umowy sprzedaży z wyłonionym w przetargu
nabywcą.

4.

Z zakresu Referatu inwestycji, planowania przestrzennego i gospodarki nieruchomościami:
1. Zaświadczenia o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego:
- wydano 18 zaświadczeń.
2. Decyzje o warunkach zabudowy:
- wydano 8 decyzji,
- prowadzone są 4 postępowania.
3. Decyzje o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego:
- wydano 2 decyzje w sprawie:
a) „Budowa i przebudowa drogi Wysokie – Słoboda ulepszonej pospółką na żwirową”,
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b) „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”.
4. Decyzje o podział nieruchomości:
- wydano 19 decyzji;
- prowadzone są 2 postępowania.
5. W zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego:
a) wykonywany jest projekt zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Raczki”, realizowanej 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 2015r.; 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) przystąpiono do wykonania „Bilansu” potrzeb i możliwości rozwoju gminy uwzględniającego
w szczególności: analizy ekonomiczne, środowiskowe i społeczne; prognozy demograficzne;
możliwości finansowania przez gminę wykonania sieci komunikacyjnej i infrastruktury
technicznej, a także infrastruktury społecznej, służących realizacji zadań własnych gminy; ww.
„Bilans” jest zgodnie z art. 11 ust. 1 pkt 7 oraz ust. 5, ust. 6 i ust. 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym niezbędny do wykonania projektu zmiany
„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Raczki”.
W dniu 16 sierpnia 2016 r., zgodnie z zawartą umową „Bilans” wykonano i odebrano.
c) Wykonywany jest projekt aktualizacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
części wsi Raczki i sporządzania 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 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 do 16 sierpnia 2017 r.
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).
Inwestycja odebrana protokolarnie w dniu 21.06.2016 r.
2) „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: 31.10.2016 r.
3) „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.
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4) „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 jest w trakcie realizacji.
5) „Wymiana starej aluminiowej instalacji elektrycznej, przystosowanie do obowiązujących
przepisów” etap I w budynku Ośrodka Zdrowia w Raczkach.
W dniu 11.07.2016 r. podpisano umowę z firmą: Zakład Elektryczny Szczepan Cherubin, ul.
Mereckiego 66, 16-400 Suwałki za kwotę: 13 142,54 zł brutto.
Inwestycja odebrana protokolarnie w dniu 19.08.2016 r.
6) 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.
Wniosek został zakwalifikowany do etapu oceny merytorycznej. Instytucja Zarządzająca wydała
komunikat dotyczący wydłużenia czasu trwania oceny merytorycznej do: września 2016 r.
7) „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 zł.
Dokumentacja w trakcie opracowywania.
8) Opracowanie kpl. dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania „Rozbudowa,
przebudowa, dobudowa budynku mieszkalno-usługowego po byłym posterunku policji ze
zmianą sposobu użytkowania na punkt opieki dziennej dzieci do lat trzech (kat. obiektu IX)
i pomieszczeń biurowo – administracyjne (kat. obiektu XII) wraz z dociepleniem, na działce nr
ew. 987 w Raczki”.
W dniu 28.07.2015 r. podpisano umowę na opracowanie ww. dokumentacji z Usługi Projektowe
i Informatyczne Danuta Piszczatowska za łączną kwotę brutto 19 500,00 zł.
Dokumentacja wykonana i odebrana. Pozwolenie na budowę uzyskano 21.07.2016 r.
9) 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 wykonana i odebrana. Pozwolenie na budowę uzyskano 19.07.2016 r.
10) 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.
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Dokumentacja wykonana i odebrana. Pozwolenie na budowę uzyskano 22.07.2016 r.
11) 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 Przedsiębiorstwem
Obsługi Inwestycji Wiesław Klaus za łączną kwotę brutto 50 000,00zł.
Dokumentacja wykonana i odebrana. Pozwolenie na budowę uzyskano 15.07.2016 r.
12) 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. Termin wykonania 30.07.2016 r.
Dokumentacja w trakcie opracowywania.
13) Opracowanie kpl. dokumentacji projektowo-kosztorysowej „Przebudowa ul. Nowe Osiedle
w Raczkach”.
W dniu 28.06.2016 r. podpisano umowę z Panem Maciejem Domysławskim, na opracowanie ww.
dokumentacji na kwotę brutto 17.000zł.
Termin wykonania: 12.12.2016 r.
Dokumentacja w trakcie opracowywania.
14) „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.
15) 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.
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%).
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W dniu 17.03.2016r. złożono wniosek o dofinansowanie do PROW.
Wszystkie ww. wnioski zostały ocenione pozytywnie, ale ze względu na brak środków nie
uzyskały dofinansowania.
7. Realizacja przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego w Gminie Raczki w 2016 r.:
1) Sołectwo Bakaniuk:
Zawarto umowę z „A.Z.O” Zakład Ogólnobudowlany Andrzej Tez z Suwałk na wykonanie
zadania „Utworzenie boiska w miejscowości Bakaniuk” (nawierzchnia boiska) nr geodezyjny
działki 101/1. Ustalone wynagrodzenie ryczałtowe wraz z materiałami Wykonawcy w kwocie
9 957,00 zł brutto. Termin wykonania zadania do dnia 29.07.2016 r. Zadanie wykonano
i odebrano protokolarnie 06.07.2016 r.;
2) Sołectwo Franciszkowo i Józefowo:
Zawarto umowę z „A.Z.O” Zakład Ogólnobudowlany Andrzej Tez z Suwałk na wykonanie
zadania „Utworzenie boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Józefowo na działce nr 35/2”.
Ustalone wynagrodzenie ryczałtowe wraz z materiałami Wykonawcy w kwocie 16 456,74 zł
brutto (z tego 6 377,62 zł z funduszu sołeckiego wsi Franciszkowo i Józefowo). Termin
wykonania zadania do dnia 29.07.2016 r. Zadanie wykonano i odebrano protokolarnie
29.07.2016 r.;
3) 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.
Dokumentacja w trakcie opracowywania.;
4) Sołectwo Kurianki Drugie:
Sporządzenie i wykonanie podziałów geodezyjnych w celu wydzielenia działek przeznaczonych
na poszerzenie pasa drogowego drogi gminnej publicznej nr 102397B przez wieś Kurianki
Drugie, trasa długości ok. 1 km w obrębie Kurianki (w miejscowości Kurianki Drugie).
W dniu 05.02.2016 r. podpisano umowę z firmą „Geodetic” s.c. w Suwałkach na sporządzenie
ww. dokumentacji geodezyjnej za kwotę: 8.874,45zł brutto.
Dokumentację wykonano i odebrano 29.07.2016r.
8. Z zakresu stanowiska ds. geologii i środowiska:
1. Decyzje na wycinkę drzew i krzewów:
- wydano 7 decyzji.
2. W schronisku dla bezdomnych zwierząt przebywa aktualnie 113 psów z terenu Gminy Raczki,
a w okresie między sesjami odłowiono 12 bezdomnych psów.
3. Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia:
- wydano 2 decyzje.
4. Oznaczenie posesji numerem porządkowym:
- wydano 2 decyzje.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Z zakresu drogownictwa i gospodarki komunalnej:
Równiarka przy profilowaniu dróg przepracowała - 56 godzin.
W ramach bieżącej konserwacji wykonano remont nawierzchni żwirowych na drogach we wsiach:
Ziółkowo, Wasilówka, Bolesty, Bakaniuk, Raczki.
Zakład Usług Ziemnych wykonał remont przepustu we wsi Bakaniuk oraz karczowanie pni we
wsi Rudniki.
Wykonano dwie studzienki odwadniające na postoju Plac Kościuszki w Raczkach.
Wyremontowano chodnik na ul. Kościelnej i Plac Kościuszki w Raczkach (przy Remizie OSP).
Wykonano wycinkę zakrzaczeń przy chodniku Raczki – Dowspuda.
Odnowiono oznakowanie poziome na ul. Spokojnej, Nowe Osiedle, Słoneczna, Sportowa oraz
pasy na postoju przy UG Raczki.
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8. Wykonano prace porządkowe na zieleńcach i ulicach w Raczkach.
9. Odnowiono słupki z oznakowaniem ulic i parkingu w Raczkach.
10. ZGKiM wykonał koszenie poboczy na drogach we wsiach: Rudniki, Kurianki Pierwsze,
Ludwinowo, Raczki, Lipówka, Wasilówka.
11. W ramach współfinansowania wykonano remont ul. Kościelnej i ul. Suwalskiej w Raczkach.

Wójt
Andrzej Szymulewski
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