Sprawozdanie Wójta
z pracy w okresie między sesjami do przedstawienia na XXVII Sesji Rady Gminy Raczki
w dniu 21 marca 2018 roku.
Pragnę poinformować, że Zarządzeniem Nr 321/18 z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie określenia
sposobu wykonania uchwał podjętych na XXVI Sesji Rady Gminy w dniu 28 lutego 2018 roku
przekazałem je do realizacji na poszczególne stanowiska pracy w Urzędzie Gminy, tj.:
- uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Raczki na lata
2018-2028.
- uchwałę w sprawie przekazania według właściwości Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu w
Suwałkach skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raczkach.
- uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Suwalskiego z przeznaczeniem na
realizację zadania pn.: ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1183B Małe Raczki – Krukówek - do drogi nr
655 w km 4+156-5+670”.
- uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa.
- uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok.
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:
- dokonano zmian w budżecie gminy na 2018 r.,
- przygotowano projekty uchwał Rady Gminy Raczki.
- powołano komisję przetargową na zadanie; Mała architektura w miejscach publicznych, place zabaw dla
dzieci i siłownia zewnętrzna na terenie Gminy Raczki w ramach zadania: ,,Propagowanie dobrostanu
społecznego na obszarze Gminy Raczki poprzez organizację miejsc aktywnego wypoczynku oraz promocję
lokalnego dziedzictwa kulturowego”.
- określono sposób wykonania uchwał Rady Gminy Raczki.
II. W drodze Zarządzeń Wójta, jako kierownika Urzędu Gminy:
- przyjęto ustalenie wykonania zadań obronnych i obrony cywilnej w 2018 r.
- 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 3 decyzje ustalającą warunki zabudowy,
 prowadzonych jest 16 postępowań.
2. Decyzje o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego:
‒ prowadzone jest 1 postępowanie dotyczące budowy linii kablowej i napowietrznej SN-20 kV i nN0,4 kV, stacji transformatorowej, złącz kablowo-pomiarowych nN-0,4kV w obrębie Rudniki.
3. Decyzje o podział nieruchomości:
 wydano 1 decyzję,
 prowadzone są 3 postępowania.
4. Zaświadczenia o przeznaczeniu
przestrzennego:
 wydano 11 zaświadczeń.
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5. Wykonano 7 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
1

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.
Inwestycja zakwalifikowana do zadań, które mogą uzyskać dofinansowanie na rok 2018 w ramach
Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019, wnioskowana
kwota dofinansowania wynosi 460 853,00 zł i stanowi 50% kosztów kwalifikowanych.
Przetarg nieograniczony na realizację zadania ogłoszono 09.01.2018r., wpłynęły 3 oferty.
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.
Wartość szacunkowa zadania wynosiła 908.707,69 zł brutto.
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 wodnościekowej w Gminie Raczki.
Przetarg nieograniczony na realizację zadania ogłoszono 16.01.2018r., składanie ofert do dnia
08.02.2018r., wpłynęły 2 oferty.
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.
Wartość szacunkowa zadania wynosiła 1.444.452,49 zł brutto.
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.
Drugi przetarg nieograniczony na realizację zadania ogłoszono 20.02.2018r., składanie ofert do dnia
07.03.2018r.,
Wpłynęły 2 oferty:
‒ Firma Bartosz Sp. J. Bujwicki, Sobiech ul. Sejneńska 7, 15-399 Białystok - 386 150,00 zł brutto
‒ „STUDBUD” Zakład Studniarski Stanisław Gąsior, Huta Strzelce 25, 86-320 Łasin - 245 261,18 zł
brutto.
Trwa procedura wyboru wykonawcy.
Zamawiający na realizację zamówienia przeznaczył kwotę 265.080,00 zł brutto.
4) W dniu 18.12.2017 r. została podpisana umowa o dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na zadanie pn. „Inwestycja w infrastrukturę
turystyczną i kulturalną polegająca na przebudowie terenu przy Gminnym Ośrodku Kultury w
Raczkach”. W efekcie czego teren przy scenie za GOK zostanie przebudowany. Powstanie tam miejsce
do spotkań kulturalnych. Pojawi się mała infrastruktura i więcej zieleni. Gminie Raczki zostało
przyznane dofinansowanie na poziomie 67.331,00 zł, co stanowi 63,63% planowanych kosztów
kwalifikowanych operacji.
Drugi przetarg nieograniczony na realizację zadania ogłoszono 27.02.2018r., składanie ofert do dnia
14.03.2018r.
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.
Przetarg nieograniczony na realizację zadania ogłoszono 30.01.2018r., składanie ofert do dnia
19.02.2018r., wpłynęły 3 oferty.
W dniu 15.03.2018r. planowane jest podpisanie umowy z firmą tj. Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej Spółka z o.o. ul. Konstytucji 3 Maja 1A, 19-500 Gołdap za kwotę 544 723,58 zł brutto.
Wartość szacunkowa zadania wynosiła 545 447,79 zł brutto.
6) W dniu 14.02.2018r. podpisano umowę na dofinansowanie zadania pn. „Propagowanie dobrostanu
społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym
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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.
7) Dzięki dofinansowaniu możliwe będzie wybudowanie 6 placów zabaw w Sidorach, Lipowie,
Wierciochach, Józefowie, Chodźkach i Raczkach, dodatkowo zostanie wykonana siłownia pod chmurą
w Raczkach. W ramach projektu planowana jest promocja gminy i jej historii poprzez stworzenie
aplikacji multimedialnej, wykonanie wystawy, wydanie albumu z okazji setnej rocznicy odzyskania
niepodległości przez Polskę. W ramach współfinansowania projektu Archiwalia Raczkowskie doczekają
się strony internetowej.
Całkowita wartość projektu: 334.155,06 zł
Koszty kwalifikowalne: 334.155,06 zł
Wnioskowana kwota dofinansowania: 249.600,00 zł
W dniu 16.02.2018r. ogłoszono przetarg nieograniczony na budowę placów zabaw i siłowni
zewnętrznej, składanie ofert do dnia 06.03.2018r.
Wpłynęło 6 ofert:
 WERAN Sp. z o.o., ul. Nowodworska 12/9, 54-433 Wrocław – 399.750,00 zł brutto
 „JORK” Ossowski Jarosław, Ossowska Teresa, Łapiński Krzysztof, ul. Kleeberga 14A, 15-691
Białystok – 286.861,38 zł brutto
 Zakład Kształtowania Terenów Zielonych Dol-ek Kazimierz Doleciński, ul. Sióstr Służebniczek 17,
33-100 Tarnów – 297.660,00 zł brutto
 „OSTROVIA” Marek Trwoga, Ostrów Północny 49, 16-113 Szudziałowo – 318.297,60 zł brutto
 APIS POLSKA Sp. z o.o., ul. Kolaniki 19, 37-500 Jarosław – 291.064,14 zł brutto
 SWING B. Samojłowicz, A. Stefanowicz Sp.j., ul. Owsiana 2, 15-837 Białystok – 345.015,00 zł
brutto.
Zamawiający na realizację zamówienia przeznaczył kwotę: 239 724,13 zł brutto.
Trwa procedura wyłaniania wykonawcy.
Wójt
Andrzej Szymulewski
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