Sprawozdanie Wójta
z pracy w okresie między sesjami do przedstawienia na XXIX Sesji Rady Gminy Raczki
w dniu 8 czerwca 2018 roku.
Pragnę poinformować, że Zarządzeniem Nr 333/18 z dnia 19 kwietnia 2018 roku w sprawie określenia
sposobu wykonania uchwał podjętych na XXVIII Sesji Rady Gminy w dniu 18 kwietnia 2018 roku
przekazałem je do realizacji na poszczególne stanowiska pracy w Urzędzie Gminy, tj.:
- uchwałę w sprawie skargi na działalność Dyrektor Gimnazjum w Raczkach;
- uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany ,,Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Raczki”;
- uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania części wsi
Dowspuda;
- 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)”;
- uchwałę w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2018-2026;
- uchwałę w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok;
- uchwałę w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku skargi
Prokuratora Rejonowego w Suwałkach.
Merytoryczna działalność Urzędu koncentrowała się na następujących zagadnieniach:
I. W drodze Zarządzeń Wójta:
- przygotowano projekty uchwał Rady Gminy Raczki;
- przekazano sprawozdanie finansowe Gminy Raczki za 2017 rok;
- przekazano w formie darowizny na rzecz Skarbu Państwa z przeznaczeniem na cele publiczne
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Raczki;
- sporządzono wykaz nieruchomości przeznaczonych do przekazania w formie darowizny na rzecz Skarbu
Państwa;
- określono sposób wykonania uchwał Rady Gminy Raczki;
- przekazano informację o wykonaniu budżetu Gminy Raczki za I kwartał 2018 roku;
- zmieniono zarządzenie w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Raczki za 2017 r.;
- dokonano zmian w budżecie gminy na 2018 r.;
- powołano komisję przetargową na zadanie ,,Budowa i przebudowa drogi wewnętrznej Wysokie-Słoboda
w km 0+000 do 0+612,81 o nawierzchni ulepszonej żwirem na nawierzchnię żwirową o długości 0,612,81
km – odcinek II”;
- przedstawiono 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 i lub opłat
udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty oraz wykazie osób prawnych i fizycznych, którym
udzielono pomocy publicznej w 2017 roku;
- odstąpiono od wykonania pierwokupu nieruchomości.
II. W drodze Zarządzeń Wójta, jako kierownika Urzędu Gminy:
- dokonano zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r.
III. Z zakresu Referatu inwestycji, planowania przestrzennego i gospodarki nieruchomościami:
1. Decyzje o warunkach zabudowy:
 wydano 4 decyzje ustalającą warunki zabudowy,
 prowadzonych jest 10 postępowań.
2. Decyzje o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego:
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‒ wydano 1 decyzję na budowę linii kablowej i napowietrznej SN-20 kV i nN-0,4 kV, stacji
transformatorowej, złącz kablowo-pomiarowych nN-0,4kV w obrębie Rudniki;
‒ prowadzone jest 1 postępowanie w sprawie budowy budynku administracyjnego posterunku Policji
wraz z potrzebnymi urządzeniami budowlanymi w Raczkach.
3. Decyzje o podział nieruchomości:
 wydano 1 decyzje,
 prowadzone są 2 postępowania.
4. Zaświadczenia o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego:
 wydano 19 zaświadczeń.
5. Wykonano 15 wpisów na wniosek petentów z zakresu obsługi ewidencji działalności gospodarczej.
6. W zakresie realizowanych inwestycji:
1) Przebudowa drogi gminnej nr 102410B Rudniki - Kurianki Pierwsze w Gminie Raczki w km
0+000-2+174, długość odcinka 2,174 km minus wykonany odcinek drogi obsługi technicznej przy
drodze S61; 2,174-0,116=2,058 km, etap II - w celu poprawy funkcjonalności i spójności
z drogami wojewódzkimi, powiatowymi, drogą ekspresową S61 i drogą krajową nr 8.
W dniu 30.04.2018r. została podpisana umowa na dofinansowanie zadania w ramach Programu rozwoju
gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019, kwota dofinansowania wynosi
460.853,00 zł i stanowi ok.50% kosztów kwalifikowalnych.
W dniu 23.02.2018r. podpisano umowę z firmą tj. Przedsiębiorstwa Drogowo-Mostowego S. A. ul.
Przytorowa 24, 16-400 Suwałki za kwotę: 919.883,21 zł brutto.
Prowadzone są prace budowlane. Umowny termin zakończenia zadania 27.07.2018r.
2) Budowa osadnika wtórnego i pompowni osadów w oczyszczalni ścieków na działce nr ew.
44/10 obręb ew. Dowspuda, gm. Raczki, realizowana w ramach operacji: Budowa infrastruktury
wodno-ściekowej w Gminie Raczki.
W dniu 05.03.2018r. podpisano umowę z firmą tj. PPUP „PALWOD” Export-Import Ryszard
Pawlukanis, ul. Suwalska 16, 19-500 Gołdap – 1.447.173,56 zł brutto.
Przekazano Wykonawcy plac budowy. Umowny termin zakończenia zadania – 16.08.2018r. (I etap –
roboty budowlane), 11.07.2019r. – II etap.
3) Budowa studni głębinowej wraz z obudową i podziemną instalacją zewnętrzną wodociągową
i elektryczną na działce nr w. 528 obręb Raczki, realizowana w ramach operacji: Budowa
infrastruktury wodno-ściekowej w Gminie Raczki
W dniu 05.04.2018r. podpisano umowę na realizację zadania z firmą „STUDBUD” Zakład Studniarski
Stanisław Gąsior, Huta Strzelce 25, 86-320 Łasin za kwotę 245.261,18 zł brutto.
Prowadzone są prace budowlane. Umowny termin zakończenia zadania 10.08.2018r.
4) Rozwój infrastruktury turystycznej i kulturalnej poprzez przebudowę terenu na dz. geod. 528
przy Gminnym Ośrodku Kultury w Raczkach
W dniu 05.04.2018r. podpisano umowę na realizację zadania z firmą: Zakład Ogólnobudowlany i
Drogowy s.c. Tomasz i Kamil Stankiewicz ul. Jasna 3, 16-400 Suwałki za kwotę 131.122,91 zł brutto
(dofinansowanie na poziomie 67.331,00 zł).
Przekazano Wykonawcy plac budowy. Umowny termin zakończenia zadania 08.09.2018r.
5) Przebudowa drogi gminnej Nr 102412B o nawierzchni żwirowej na bitumiczną przez wieś
Józefowo w km 0+000 – 0+804, dł. odcina 0,804 km.
W dniu 15.03.2018r. podpisanie umowę na realizację zadania z firmą: Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej Spółka z o.o. ul. Konstytucji 3 Maja 1A, 19-500 Gołdap za kwotę 544.723,58 zł brutto.
Przekazano Wykonawcy plac budowy. Umowny termin zakończenia zadania 08.09.2018r.
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6) Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich
i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury - pomoc w
ramach LSR na operacje 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.
Całkowita wartość projektu: 334.155,06 zł, koszty kwalifikowalne: 334.155,06 zł
Wnioskowana kwota dofinansowania: 249.600,00 zł
W dniu 20.04.2018r. podpisano umowę na realizację części ww. zadania tj. Małą architekturę w
miejscach publicznych, place zabaw dla dzieci i siłownia zewnętrzna na terenie Gminy Raczki z firmą:
APIS POLSKA Sp. z o.o., ul. Kolaniki 19, 37-500 Jarosław za kwotę 291.064,14 zł brutto.
Przekazano Wykonawcy plac budowy. Umowny termin zakończenia zadania 27.07.2018r.
7) Rewitalizacja Placu Kościuszki w Raczkach Etap I – pomoc w ramach Programu Operacyjnego
Województwa Podlaskiego z Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej
Działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego.
Całkowita wartość projektu - 690.308,41 zł, wydatki kwalifikowalne - 649.834,27 zł
Dofinansowanie z UE - 471.058,64 zł.
Przetarg nieograniczony na realizację zadania ogłoszono 29.03.2018r., składanie ofert do dnia
24.04.2018r. wpłynęły 3 oferty.
W dniu 10 maja 2018r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty tj. firmy: Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. ul. Konstytucji 3 Maja 1A, 19-500 Gołdap za kwotę 704.556,63 zł
brutto.
Na dzień 22.05.2018r. planowane jest podpisanie umowy z powyższą firmą. Planowany termin
zakończenia inwestycji 11.08.2018r.
8) Budowa i przebudowa drogi wewnętrznej Wysokie-Słoboda w km 0+000 do 0+612,81
o nawierzchni ulepszonej żwirem na nawierzchnię żwirową o długości 0,61281 km – odcinek II
Przetarg nieograniczony na realizację zadania ogłoszono 30.04.2018r., składanie ofert do dnia
16.05.2018r., wpłynęły 3 oferty.
 Wykonawstwo Robót Ziemno Budowlanych Jarosław Barszczewski Bargłów Dworny 2 16-320
Bargłów Kościelny – 194.166,20 zł brutto,
 MASTER Usługi Transportowe Roboty Ziemne Mirosław Stankiewicz Andrzejewo 11 16-411
Szypliszki – 180.056,00 zł brutto,
 Roboty Drogowo Ziemne Bud-Drog Marek Zieliński Olszanka 3, 16-304 Nowinka – 146.782,54
zł brutto.
Zamawiający na realizację zamówienia przeznaczył kwotę: 152.482,85 zł brutto.
Trwa procedura wybory wykonawcy.
7. W zakresie planowanych inwestycji:
1) Dnia 09.04.2018 r. złożono wniosek o dofinansowanie na zadanie pn. „Przebudowa drogi
gminnej Nr 102409B o nawierzchni żwirowej na bitumiczną STOKI – KURIANKI PIERWSZE
w km 0+000 – 0+720, dł. odcinka 0,72 km” w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju
oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej.
Całkowita wartość projektu - 542.034,35 zł
Wnioskowane dofinansowanie - 271.017,17 zł.
2) Otrzymano pismo z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego z dn. 02.05.2018 r.
informujące, iż 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
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dostępu do wysokiej edukacji przedszkolnej pn. „Przedszkole – fundament dorosłego życia.
Rozwój kompetencji i zdolności dzieci z Gminy Raczki” został zaakceptowany przez
Komisję Oceny Projektów, kończąc etap negocjacji.
W końcowej ocenie projekt został zatwierdzony do realizacji z kwotą dofinansowania w
wysokości 74.000,00 zł. Całkowita wartość projektu wynosi 90.800,00 zł, wkład własny
niefinansowy 16.800,00 zł (udostępnienie pomieszczeń przedszkolnych w celu
przeprowadzenia zajęć). W ramach projektu zostaną przeprowadzone zajęcia dla dzieci 3 i 4
letnich w przeciągu dwóch lat szkolnych. Od września 2018 będą prowadzone zajęcia z języka
angielskiego, matematyki, przedsiębiorczości i edukacji informatycznej. Projekt zakłada zakup
wyposażenia TIK: tablice interaktywne, laptopy, projektory, głośniki, drukarki. Zostaną nabyte
również zestawy klocków piankowych, zestawy zabawek i pomoce dydaktyczne do
prowadzenia poszczególnych zajęć w projekcie.
Projekt ten jest komplementarny do złożonego dnia 16 stycznia 2018 r. wniosku o dofinansowanie
realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, oś
priorytetowa: VII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, działanie: 8.2. Uzupełnienie deficytów
w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, poddziałanie: 8.2.1. Infrastruktura przedszkolna,
kształcenia zawodowego i ustawicznego pn. „Adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Raczkach
na potrzeby edukacji przedszkolnej”.
Planowany termin rozpoczęcia realizacji projektu: 01.04.2019 r.
Planowany termin rzeczowego zakończenia projektu: 31.08.2019 r.
Całkowita wartość projektu: 295.994,70 zł.
Wartość wnioskowanego dofinansowania ogółem: 230.453,21 zł, co stanowi ok. 85% kosztów
kwalifikowalnych.
Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu czerwiec 2018 r.
IV. Z zakresu drogownictwa i gospodarki komunalnej:
1. Równiarka drogowa przy profilowaniu dróg na terenie Gminy Raczki przepracowała – 80 h.
2. Wykonano remont dróg w ramach bieżącego utrzymania we wsiach Bolesty, Wasilówka,
Szczodruchy, Ludwinowo, Wronowo, Szkocja, Ludwinowo, Krukówek.
3. Wykonano prace porządkowe na ulicach we wsi Raczki i przystankach PKS na terenie Gminy.
4. Wykoszono pobocza przy drogach we wsi Lipówka, Wasilówka, Ludwinowo, Rudniki, Chodźki,
Sidory.
V. Z zakresu stanowiska ds. geologii i środowiska:
1. Zarejestrowano dwadzieścia cztery zgłoszenia na wycinkę drzew.
2. Z terenu gminy odłowiono 15 bezdomnych psów.
3. W schronisku dla bezdomnych zwierząt przebywa aktualnie 125 psów z terenu Gminy Raczki.
4. Wydawano jedną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
Dwie decyzje są w trakcie realizacji.
5. Oszacowano dziewięć szkód wyrządzonych przez dziki. Pięć zgłoszeń jest w trakcie realizacji.

Wójt
Andrzej Szymulewski
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