Sprawozdanie Wójta
z pracy w okresie między sesjami do przedstawienia na XXII Sesji Rady Gminy Raczki
w dniu 6 września 2017 roku.
Pragnę poinformować, że Zarządzeniem Nr 254/17 z dnia 5 czerwca 2017 roku w sprawie określenia
sposobu wykonania uchwał podjętych na XXI Sesji Rady Gminy w dniu 31 maja 2017 roku przekazałem je
do realizacji na poszczególne stanowiska pracy w Urzędzie Gminy, tj.:
- uchwałę w sprawie nadania nazwy rondu położonemu na terenie miejscowości Raczki przekazałem do
realizacji pracownikowi ds. drogownictwa,
- uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Raczki za rok 2016 i sprawozdania
rocznego z wykonania budżetu Gminy Raczki za 2016 rok przekazano do RIO w Białymstoku - Zespół w
Suwałkach,
- uchwałę w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Raczki absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy
Raczki za 2016 rok przekazano do RIO w Białymstoku - Zespół w Suwałkach,
- uchwałę w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r. przekazałem do realizacji referatowi finansowo–
księgowemu,
- uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Raczki
,,Nad Doliną Rospudy" przekazałem do realizacji Kierownikowi USC.
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,
- zmieniono zarządzenie w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Raczki za 2016 rok,
- przekazano informację o wykonaniu budżetu gminy, kwocie wykorzystanych środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2, zobowiązaniach, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4, dotacjach otrzymanych z
budżetów jednostek samorządu terytorialnego, dotacjach udzielonych innym jednostkom samorządu
terytorialnego, wykazie udzielonych poręczeń i gwarancji, wykazie osób prawnych i fizycznych oraz
jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat
udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty oraz wykazie osób prawnych i fizycznych, którym
udzielono pomocy publicznej w 2016 roku,
- dokonano zmiany w budżecie gminy na 2017 r.,
- powołano Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Raczkach,
- określono sposób wykonania uchwał Rady Gminy Raczki,
- powołano komisję przetargową na zadanie: ,,Budowa i przebudowa drogi wewnętrznej Wysokie-Słoboda
w km 0+00 do 0+612,81 o nawierzchni ulepszonej żwirem na nawierzchnię żwirową, o długości 0,61281
km – odcinek II”,
- 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 2017-2024,
- dokonano zmiany w budżecie gminy na 2017 r.,
- zarządzono wybory uzupełniające (przedterminowe) Sołtysa Sołectwa Bakaniuk,
- przekazano informację o wykonaniu budżetu Gminy Raczki za II kwartał 2017 rok,
- uwzględniono informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Raczki za pierwsze półrocze 2017 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,
- ustalono wysokość opłat za korzystanie z sali sportowej przy Gimnazjum w Raczkach,
- wprowadzono założenia do projektu budżetu i kierunków polityki społeczno-gospodarczej na 2018 rok,
- ustalono zakres prac w sprawie rozpoczęcia prac nad projektem uchwały budżetowej na 2018 rok i
opracowania materiałów planistycznych przez jednostki organizacyjne gmin, jednostki posiadające
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osobowość prawną oraz samodzielne stanowiska pracy Urzędu Gminy Raczki uczestniczące w
planowaniu.
II. W drodze Zarządzeń Wójta, jako kierownika Urzędu Gminy:
- dokonano zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r.,
- dokonano zmiany instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie
Gminy Raczki,
- dokonano zmiany planu finansowego Urzędu 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:
1) wydano 4 decyzje w sprawie:
‒ budowy boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią poliuretanową, wraz z ogrodzeniem,
oświetleniem i monitoringiem oraz zagospodarowaniem terenu i budową boiska do siatkówki w
Dowspudzie;
‒ przebudowy drogi powiatowej nr 1183B Małe Raczki – Krukówek – do drogi nr 655 w km 4+156 –
5+670 w miejscowości Krukówek;
‒ przebudowy drogi powiatowej nr 2540B Raczki - Sucha Wieś - Janówka – Augustów na odcinku
Raczki - Dowspuda km 0+000 – 1+850;
2) prowadzone jest 1 postępowanie w sprawie:
‒ budowy 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 11 decyzji,
 prowadzone są 4 postępowania.
4. Rozgraniczenie nieruchomości:
‒ prowadzone jest 1 postępowanie rozgraniczeniowe dotyczące granic działek.
5. Wykonano 34 wpisy na wniosek petentów z zakresu obsługi ewidencji działalności gospodarczej.
6. Gmina Raczki znalazła się na liście operacji wybranych do realizacji w ramach działania 8.6 Inwestycje
na rzecz rozwoju lokalnego, w zakresie Rewitalizacja małej skali w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 na zadanie pn. „Rewitalizacja Placu
Kościuszki w Raczkach Etap I”.
Całkowita wartość projektu: 690.308,41 zł
Koszty kwalifikowalne: 649.834,27 zł
Wartość dofinansowania: 471.064,84 zł
W ramach projektu planowane jest zagospodarowanie przestrzeni publicznej położonej przy Placu
Kościuszki w Raczkach poprzez przebudowę ciągów pieszych, dróg wewnętrznych, parkingu, rozbudowę
oświetlenia ulicznego, budowę instalacji wodociągowej, budowę zjazdu publicznego, remont chodnika w
pasie drogowym, budowę kanalizacji deszczowej, budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej do
projektowanej fontanny.
7. Zadanie Gminy Raczki pn. „Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na
obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i
akwakultury” objęte zostało wnioskiem o przyznanie pomocy w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie
zatrudnienia i spójności terytorialnej” zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata
2014-2020 w zakresie działania: realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność.
Przedsięwzięcie zostało wybrane do dofinansowania.
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Całkowita wartość projektu: 334.155,06 zł
Koszty kwalifikowalne: 334.155,06 zł
Wnioskowana kwota dofinansowania: 249.600,00 zł
Planowana operacja dotyczy wykonania poniższych czynności:
1) Budowa 6 placów zabaw i siłowni zewnętrznej w miejscowości Raczki, Chodźki, Józefowo, Lipowo,
Sidory, Wierciochy.
Zakres prac budowlanych w poszczególnych miejscowościach: Chodźki, Józefowo, Lipowo,
Wierciochy, Lipowo, Wierciochy, Raczki będzie polegało na:
‒ wykonaniu nawierzchni piaskowych w strefach bezpiecznych urządzeń,
‒ montażu ogrodzenia,
‒ montażu obiektów placu zabaw,
‒ montażu elementów małej architektury (ławki, kosze, tablice informacyjne),
‒ uporządkowaniu terenu po wykonanych robotach oraz wysiew trawy w miejscach ubytków;
‒ dodatkowo w Raczkach zostanie wykonany montaż obiektów siłowni.
2) Wykonanie aplikacji mobilnej.
3) Działania promocyjne.
8. 24.07.2017 roku złożono wniosek na dofinansowanie zadania pn. „Rozwój infrastruktury
turystycznej i kulturalnej poprzez przebudowę terenu na dz. geod. 528 przy Gminnym Ośrodku
Kultury w Raczkach”. Realizacja projektu obejmie działania z zakresu: budowy lub przebudowy
ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, kulturalnej w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia
„Suwalsko – Sejneńska” Lokalna Grupa Działania. Cel ogólny: Poprawa jakości życia mieszkańców terenu
realizacji LSR do roku 2023. Cel szczegółowy 1. Poprawa materialnej i niematerialnej sfery życia na
terenie LSR w zakresach: kultury, sztuki, edukacji, turystyki, rekreacji oraz integracji społecznej do roku
2023. Przedsięwzięcie 5 - Likwidujemy bariery z PROW.
Całkowita wartość projektu: 105.817,15 zł
Koszty kwalifikowalne: 105.817,15 zł
Wnioskowana kwota dofinansowania: 67.331,00 zł
9. Gmina Raczki złożyła także wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego
Programu Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa: Kompetencje i kwalifikacje,
działanie: 3.1. Kształcenie i edukacja, poddziałanie: 3.1.1. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej
edukacji przedszkolnej pn. „Przedszkole – fundament dorosłego życia. Rozwój kompetencji i zdolności
dzieci z Gminy Raczki”. Okres realizacji projektu od 2018.02.01. do 2020.01.31.
Wartość projektu: 91.175,00 zł
Dofinansowanie: 74.375,00 zł
Wkład własny rzeczowy: 16.800,00 zł
Dnia 29 czerwca 2017 r. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego skierował pismo z informacją,
że wniosek spełnia wszystkie kryteria formalne i zostaje skierowany do oceny merytorycznej.
10. Dnia 30.06.2017 r. złożono pełen wniosek aplikacyjny w ramach Programu Transgranicznego Polska Białoruś - Ukraina na lata 2014-2020 w celu tematycznym bezpieczeństwo - Wspólne wyzwania w
obszarze bezpieczeństwa i ochrony pn. „Współpraca straży pożarnych na przygranicznym obszarze
Puszczy Augustowskiej i rzeki Niemen”. Partnerzy projektu: Gmina Suwałki, Gmina Raczki, Gmina
Szypliszki, Gmina Augustów, Komenda Miejska PSP Suwałki, Stowarzyszenie Euroregion „Niemen”,
Komenda Wojewódzka MCZS Grodno (Białoruś). Całkowita wartość projektu 2,5 mln euro,
dofinansowanie do 90%, w tym środki przeznaczone dla Gminy Raczki ok. 350 tys. euro (rozbudowa i
przebudowa budynku strażnicy OSP oraz zakup samochodu strażackiego).
W ramach realizowanego projektu uzyskano pozwolenie na budowę: decyzja Starosty Suwalskiego Nr
159/2017 z dnia 22.03.2017 r., (AIB.67402.17.2017).
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11. W zakresie realizowanych inwestycji:
1) „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”, zadanie dofinansowane w ramach Programu rozwoju gminnej
i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.
W dniu 08.03.2017 r. podpisano umowę z firmą: Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Spółka Akcyjna
ul. Przytorowa 24, 16-400 Suwałki, na kwotę: 1.003.970,96 zł (brutto). Termin realizacji – 10.10.2017r.
W dniu 17.05.2017r. podpisano umowę z Wojewodą Podlaskim na dofinansowanie zadania.
414.584,56zł.
Trwa realizacja inwestycji.
2) „Modernizacja sieci wodociągowej na ul. Południowej w Raczkach” – wymiana linii wodociągowej –
ok.160 mb, montaż 3 zasuw, wykonanie przyłączy z przepięciami do nowego wodociągu.
W okresie od 10.05.2017 r. do 18.05.2017 r., Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo „RABA” Leszek
Radzaj, Roman Grzegorz Bartoszewicz s.j. z siedzibą ul. Kolejowa 10, 16-420 Raczki zrealizowało
ww. zadanie za kwotę: 27.060,00 zł brutto.
3) „Przebudowa drogi wewnętrznej na osiedlu mieszkaniowym na działkach nr 388/34, 388/6, 388/19 w
miejscowości Raczki. Budowa 10 miejsc postojowych oraz utwardzenie terenu”.
W okresie od 04.04.2017 r. do 31.05.2017 r., „A.Z.O.” Zakład Ogólnobudowlany Andrzej Tez, ul.
Alfreda Wierusza Kowalskiego 10/26, 16-400 Suwałki, zrealizował ww. zadanie za kwotę: 82.482,50
zł brutto.
4) „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 jest w trakcie realizacji.
5) „Przebudowa ulic w Raczkach – etap I, przebudowa ulic Ks. Kaczorowskiego, Ks. Balukiewicza i
Górskiego w Raczkach”.
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową wraz z oświetleniem ulicznym. Koszt
dokumentacji wynosi 35 000,00 zł brutto.
Uzyskano pozwolenie na budowę: decyzja Starosty Suwalskiego Nr 242/2017 z dnia 25.07.2017 r.,
(AIB.6740.2.34.2017).
6) Rewitalizacja Placu Kościuszki w Raczkach.
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa (koszt wynosi 66.420,00 zł brutto):
a) „Rewitalizacja Placu Kościuszki w Raczkach – Etap I”
Uzyskano pozwolenie na budowę: decyzja Starosty Suwalskiego Nr 52/2016 z dnia 06.03.2017 r.,
(AIB.6740.2.5.2017).
b) „Rewitalizacja Placu Kościuszki w Raczkach – Etap II”
Uzyskano pozwolenie na budowę: decyzja Starosty Suwalskiego Nr 225/2017 z dnia 10.07.2017 r.,
(AIB.6740.2.29.2017).
Uzyskano pozwolenie na budowę: decyzja Wojewody Podlaskiego Nr 83/2017 z dnia 25.07.2017 r.,
(AB-I.7840.1.7.2017.GKL).
7) Zmiana sposobu użytkowania budynku byłej szkoły, w połączeniu z rozbudową, nadbudową i
przebudową na budynek mieszkalny wielorodzinny ze świetlicą wraz z budową potrzebnych urządzeń
budowlanych położonego w miejscowości Jaśki, na działce ewid. nr 474 w obrębie Jaśki.
W dniu 10.07.2017 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji technicznej z KAD-ARCH
Adam Kalinowski Komputerowe Wspomaganie Projektowania 16-400 Suwałki, ul. Mieszka I 9 na
kwotę: 25 000 zł brutto.
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IV. Z zakresu drogownictwa i gospodarki komunalnej:

- W ramach bieżącego utrzymania wykonano koszenie poboczy przez ZGKiM na drogach i ulicach na
terenie Gminy Raczki w ilości -77,5 godz.
- Równiarka przy profilowaniu dróg i ulic przepracowała 88 godz.
- Odnowiono przystanki autobusowe we wsi Bakaniuk, Koniecbór, Rudniki, Dowspuda, Małe Raczki,
Rabalina, Lipówka –szt. 2.
- Wykonano konserwację drewna do remontu mostu w Dowspudzie.
- Uzupełniono pobocza kruszywem na drodze Dowspuda - Szkocja na odcinku 1100 mb.
- Przy usuwaniu przełomów, wyrw na drogach po obfitych opadach deszczu koparko – spycharka z
Zakładu Usług Ziemnych Witówka 7 przepracowała 31godz.
- Wykonano remont przepustów we wsi Planta, Sidory.
- Zakupiono i ustawiono znaki do oznakowania posesji we wsi Szkocja, Ludwinowo. oraz ustawiono znak
B-20, lustro poliwęglanowe na skrzyżowaniu we wsi Wasilówka.
- Utwardzono drogę dojazdową przy ul. Południowej/Dom Nauczyciela/ na pow. 98m2 wraz z wykonaniem
studzienki chłonnej.
- Wykonano remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznej na ul. Słonecznej, B. Chrobrego, Plac
Kościuszki.
- Oznakowano ,,Rondo im. Antoniego Paciorko”.
- Do uzupełnienia wyrw i przełomów na drogach we wsi Raczki, Wasilówka, Planta, Koniecbór, Wysokie,
Stoki po obfitych opadach deszczu przywieziono 202,45 t pospółki.
- Zamiatarką mechaniczną z MPO Białystok wykonano prace porządkowe na ulicach we wsi Raczki.
V. Z zakresu stanowiska ds. geologii i środowiska:
- Zarejestrowano cztery zgłoszenia na wycinkę drzew lub krzewów.
- Z terenu gminy odłowiono 8 bezdomnych psów.
- W schronisku dla bezdomnych zwierząt przebywa aktualnie 103 psy z terenu Gminy Raczki.
- Wydano dwie decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach - zgodę na realizację przedsięwzięcia. Jedna
decyzja jest w trakcie realizacji.
- Oznaczono cztery nieruchomości numerem porządkowym.
- Zrealizowano umowę z dnia 16.06.2017 r. na usługi weterynaryjne (kastracja, sterylizacja) psów i kotów
na łączną kwotę 8.000 zł. Wykonano 23 zabiegi na kotach i 28 zabiegów na psach.

Wójt
Andrzej Szymulewski
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