Sprawozdanie Wójta
z pracy w okresie między sesjami do przedstawienia na XXI Sesji Rady Gminy Raczki
w dniu 31 maja 2017 roku.
Pragnę poinformować, że Zarządzeniem Nr 243/17 z dnia 7 kwietnia 2017 roku w sprawie określenia
sposobu wykonania uchwał podjętych na XX Sesji Rady Gminy w dniu 28 marca 2017 roku przekazałem
je do realizacji na poszczególne stanowiska pracy w Urzędzie Gminy, tj.:
- uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2022 przekazałem do realizacji Kierownikowi GOPS
w Raczkach,
- uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach
wsparcia 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 dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów do
nowego ustroju szkolnego od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. przekazałem do realizacji
pracownikowi ds. meldunkowych i ewidencji ludności,
- uchwałę w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych
szkół podstawowych, dla których Gmina Raczki jest organem prowadzącym oraz dla osób prawnych
innych niż jednostka samorządu terytorialnego lub osób fizycznych, dla których ustalono obwód
przekazałem do realizacji pracownikowi ds. meldunkowych i ewidencji ludności,
- uchwałę w sprawie zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Raczki” przekazałem do realizacji Kierownikowi USC oraz referatowi inwestycji, planowania
przestrzennego i gospodarki nieruchomościami,
- uchwałę w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Raczki przekazałem do realizacji pracownikowi ds. geologii, środowiska i spraw wojskowych,
- uchwałę w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2018 roku przekazałem
do realizacji referatowi finansowo– księgowemu,
- uchwałę w sprawie zmiany uchwały 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 realizacji w 2018 r. zadania inwestycyjnego w Gminie Raczki 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:
1.

W drodze Zarządzeń Wójta:
- przyjęto sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z
wykonania planu finansowego instytucji kultury, dla których organem założycielskim jest Gmina za
2016 rok i informacji 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 2017 r.
- dokonano zmiany w budżecie gminy na 2017 r.
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- opracowano zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych
zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2017 r. oraz planowanych dochodów związanych z
realizacją zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w 2017 r.
- przekazano sprawozdanie finansowe Gminy Raczki za 2016 r.
- dokonano nabycia w formie darowizny na rzecz Gminy Raczki nieruchomości stanowiącej własność
Skarbu Państwa.
- określono sposób wykonania uchwał Rady Gminy Raczki.
- opracowano terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego,
w tym terminów składania dokumentów do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych
przez Gminę Raczki na rok szkolny 2017/2018.
- powołano Komisję do przeprowadzenia odbioru końcowego na ,,Bieżącą konserwację dróg
gminnych na terenie Gminy Raczki”.
- uwzględniono informacje o wykonaniu budżetu Gminy Raczki za I kwartał 2017 roku.
- dokonano zmiany w budżecie gminy na 2017 r.
- dokonano nabycia w formie darowizny na rzecz Gminy Raczki nieruchomości stanowiącej własność
Powiatu Suwalskiego.
2.

3.

W drodze Zarządzeń Wójta, jako kierownika Urzędu Gminy:
- dokonano zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r.,
- dokonano zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r.
Z zakresu Referatu inwestycji, planowania przestrzennego i gospodarki nieruchomościami:

1. Decyzje o warunkach zabudowy:
 wydano 9 decyzji,
 prowadzone są 4 postępowania.
2. Decyzje o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego:
‒ wydano 1 decyzję w sprawie budowy,
‒ „Stacji bazowej telefonii komórkowej P4 SUW 4460 A” w Chodźkach”,
‒ nie jest prowadzone żadne postępowanie.
3. Decyzje o podział nieruchomości:
 wydano 4 decyzje,
 prowadzonych jest postępowań.
4. Rozgraniczenie nieruchomości:
‒ prowadzone jest 1 postępowanie rozgraniczeniowe dotyczące granic działek.
5. Wykonano 9 wpisów na wniosek petentów z zakresu obsługi ewidencji działalności gospodarczej.
6. Dnia 21.04.2017 r. złożono 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 niefinansowy 16.800,00 zł.
7. W zakresie realizowanych inwestycji:
1) „Przebudowa ulic w Raczkach – etap I, przebudowa ulic Ks. Kaczorowskiego, Ks. Balukiewicza i
Górskiego w Raczkach”
W dniu 01.07.2015r. podpisano umowę z Panem Maciejem Domysławskim, na opracowanie kompletnej
dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z oświetleniem ulicznym. Koszt dokumentacji wynosi
35 000,00 zł brutto. Dokumentację w trakcie uzgodnień branżowych.
2) Rewitalizacja Placu Kościuszki w Raczkach.
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Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na podstawie podpisanej umowy z dnia 30.12.2015r. oraz
aneksami do umowy z Zakładem Obsługi Inwestycji Barbara Lucyna Rudzewicz (koszt dokumentacji
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). Kompletna dokumentacja została przekazana w dniu 15.03.2017r.
b) „Rewitalizacja Placu Kościuszki w Raczkach – Etap II”
Dokumentacja w trakcie uzgodnień branżowych.
3) „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, dotacja stanowi ok. 50 % kosztów
kwalifikowanych.
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 – 10.10.2017r.
Trwa realizacja inwestycji, prace rozbiórkowe, przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji
deszczowej.
Uzgodniono datę podpisani Umowy z Wojewodą Podlaskim, która określi dokładną kwotę
dofinansowania zadania.
4) ,,Rozbudowa i przebudowa budynku strażnicy OSP Raczki w ramach „Współpracy służb ratowniczych
na transgranicznym obszarze Puszczy Augustowskiej i dorzecza Niemna”.
Starosta Suwalski w dniu 27.04.2017r. wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania
decyzji o pozwoleniu na budowę.
4.

Z zakresu drogownictwa i gospodarki komunalnej:
1. W ramach bieżącej konserwacji dróg wykonano pracę na drogach we wsi Szkocja, Dowspuda,
Józefowo, Rudniki, Chodźki, Bakaniuk, Kurianki Drugie, Stoki, Koniecbór, Sidory, Rabalina,
Wronowo, Słoboda, Wysokie, Ziółkowo, Korytki, Moczydły, Planta, Lipówka, Raczki, Wasilówka, Kol.
Małe Raczki, Jankielówka. Razem na poszczególne odcinki dróg przywieziono pospółka 0-32 –
5547,45t; pospółka 0 -32 z domieszką 30% kruszywa łamanego 262,85 t. Wartość robót 97.612 zł 31 gr.
2. Równiarka drogowa wykonała prace przy profilowaniu dróg w ilości 120 godzin.
3. Wykonano okazanie granic dróg we wsi Raczki, Moczydły.
4. Zakład Usług Ziemnych Jacek Wysocki wykonał pracę koparko – spycharką JCB przy usuwaniu
awarii na drogach w ilości 20,5 h.
5. Wykonano prace porządkowe na ulicach i skwerach we wsi Raczki.

Wójt
Andrzej Szymulewski

3

