Sprawozdanie Wójta
z pracy w okresie między sesjami do przedstawienia na XXIII Sesji Rady Gminy Raczki
w dniu 18 października 2017 roku.
Pragnę poinformować, że Zarządzeniem Nr 269/17 z dnia 8 września 2017 roku w sprawie określenia
sposobu wykonania uchwał podjętych na XXII Sesji Rady Gminy w dniu 6 września 2017 roku
przekazałem je do realizacji na poszczególne stanowiska pracy w Urzędzie Gminy, tj.:
- uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach
wsparcia i mieszkaniach chronionych udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym
osobom bezdomnym, które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały na terenie Gminy Raczki
przekazałem do realizacji Kierownikowi GOPS w Raczkach,
- uchwałę w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w
Raczkach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Raczkach przekazałem do realizacji pracownikowi ds.
meldunkowych i ewidencji ludności
- uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Suwalskiego z przeznaczeniem na
realizację zadania pn.: ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 2540B Raczki - Sucha Wieś – Janówka Augustów w km 0+000 - 1 + 850 (z wyłączeniem odcinka pasa drogowego obwodnicy Augustowa)”
przekazałem do realizacji referatowi finansowo– księgowemu,
- uchwałę w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2017-2024
przekazałem do realizacji referatowi finansowo– księgowemu,
- uchwałę w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 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:
I. W drodze Zarządzeń Wójta:
- przygotowano projekty uchwał Rady Gminy Raczki,
- dokonano zmiany w budżecie gminy na 2017 r.,
- określono sposób wykonania uchwał Rady Gminy Raczki,
- dokonano zmiany w budżecie gminy na 2017 r.,
- opracowano zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2017 r. oraz planowanych dochodów związanych z realizacją
zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w 2017 r.,
- dokonano zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2017-2026.
II. W drodze Zarządzeń Wójta, jako kierownika Urzędu Gminy:
- dokonano zmiany regulaminu pracy Urzędu Gminy Raczki,
- dokonano zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r.
III. Z zakresu Referatu inwestycji, planowania przestrzennego i gospodarki nieruchomościami:

1. Decyzje o warunkach zabudowy:
- wydano 6 decyzji,
- prowadzonych jest 8 postępowań.
2. Decyzje o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego:
- prowadzone jest 1 postępowanie:
- budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 SUW 4460 A w Chodźkach (sprawa wróciła do
ponownego rozpatrzenia po złożeniu odwołania i uchyleniu decyzji przez Samorządowe Kolegium
Odwoławcze w Suwałkach).
3. Decyzje o podział nieruchomości:
- wydano 3 decyzje,
- prowadzonych jest 6 postępowań.
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4. Rozgraniczenie nieruchomości:
- zakończono postępowanie rozgraniczeniowe dotyczące granic działek.
5. Wykonano 11 wpisów na wniosek petentów z zakresu obsługi ewidencji działalności gospodarczej.
6. Wniosek o dofinansowanie Gminy Raczki pn. „Inwestycja w infrastrukturę turystyczną i kulturalną
polegająca na przebudowie terenu przy Gminnym Ośrodku Kultury w Raczkach” złożony w ramach
poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego
przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 został skierowany do
realizacji ze środków przypisanych do celu ogólnego.
Całkowita wartość projektu: 105.817,15 zł,
Koszty kwalifikowalne: 105.817,15 zł,
Wnioskowana kwota dofinansowania: 67.331,00 zł.
7. W zakresie realizowanych inwestycji:
1) Zostało dofinansowane zadanie 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”, w ramach Programu
rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Inwestycja jest w trakcie
realizacji.
W dniu 08.03.2017 r. podpisano umowę z firmą: Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Spółka Akcyjna
ul. Przytorowa 24, 6-400 Suwałki, za kwotę: 1.003.970,96 zł (brutto). Termin realizacji zadania –
10.10.2017 r.
W dniu 17.05.2017 r. podpisano umowę z Wojewodą Podlaskim na dofinansowanie zadania.
414.584,56 zł.
2) „Remont chodnika i parkingu przy Ośrodku Zdrowia w Raczkach”.
W dniu 06.07.2017 r. z firmą: Usługi Drogowe i Remontowo Budowlane Bogusław Przybysz ul.
Dąbrówka 1A, 16-400 Suwałki, podpisano umowę na kwotę: 41.500,00 zł brutto.
Zadanie zostało zakończone. 29.08.2017 r.
IV. Z zakresu drogownictwa i gospodarki komunalnej:

1. W ramach bieżącego utrzymania dróg oraz ulic wykonano koszenie poboczy przez ZGKiM na terenie
Gminy Raczki w ilości – (ilość godz. 19).
2. Równiarka przy profilowaniu dróg i ulic oraz remoncie drogi we wsi Szkocja przepracowała łącznie
88 godzin.
3. Przy usuwaniu przełomów, wyrw na drogach po obfitych opadach deszczu oraz remoncie drogi we wsi
Szkocja koparko – spycharka z Zakładu Usług Ziemnych przepracowała 35 godz.
4. Wykonano remont przepustu we wsi Planta.
5. Do bieżącego remontu drogi we wsi Szkocja z PPH ,,Meliorex” Szkocja 40 przywieziono 717,66t.
pospółki z dodatkiem 30% kamienia łamanego, 459,96t. piasku oraz 175t. pospółki z Zakładu
Transportowego Andrzej Korenkiewicz, 16-400 Suwałki.
6. W m-c wrześniu wykonano prace pielęgnacyjne drzewostanu w parku w Raczkach.
7. Wykonano remont nawierzchni żwirowej na drodze Moczydły – Lipówka, a także drodze Raczki –
Szkocja.

Wójt
Andrzej Szymulewski

2

