Sprawozdanie Wójta
z pracy w okresie między sesjami do przedstawienia na XX Sesji Rady Gminy Raczki
w dniu 28 marca 2017 roku.
Pragnę poinformować, że Zarządzeniem Nr 236/17 z dnia 13 marca 2017 roku w sprawie określenia
sposobu wykonania uchwał podjętych na XIX Sesji Rady Gminy w dniu 14 lutego 2017 roku przekazałem
je do realizacji na poszczególne stanowiska pracy w Urzędzie Gminy, tj.:
- uchwałę w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez
Gminę Raczki, a także inne organy do nowego ustroju szkolnego przekazałem do realizacji pracownikowi
ds. meldunkowych i ewidencji ludności,
- uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę
Raczki dla dzieci w wieku do lat 5 przekazałem do realizacji pracownikowi ds. meldunkowych i ewidencji
ludności,
- uchwałę w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów
przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania
przedszkolnego, dla których Gmina Raczki jest organem prowadzącym przekazałem do realizacji
pracownikowi ds. meldunkowych i ewidencji ludności,
- uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Raczki na lata 2016 – 2020
z perspektywą do 2022 r. wraz z prognozą oddziaływania na środowisko programu Ochrony Środowiska
dla Gminy Raczki na lata 2016 – 2020 z perspektywą do 2022 r. przekazałem do realizacji pracownikowi
ds. ochrony środowiska i rolnictwa,
- uchwałę w sprawie przyjęcia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Raczki
na lata 2016-2032 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Programu usuwania wyrobów
zawierających azbest z terenu Gminy Raczki na lata 2016-2032 przekazałem do realizacji pracownikowi
ds. ochrony środowiska i rolnictwa,
- uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Suwalskiego z przeznaczeniem na zadanie
pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1190B Raczki – Moczydły – Jankielówka – granica województwa
w km 0+000 – 0+690,70” 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 plan kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Raczki oraz w jednostkach organizacyjnych
Gminy Raczki na rok 2017,
- ustalono harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym
do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania
przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Raczki na rok szkolny 2017/2018,
- dokonano zmian w budżecie gminy na 2017 r.,
- dokonano zmiany zarządzenia w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochodów
i wydatków podległym jednostkom organizacyjnym Gminy Raczki oraz wysokości dotacji i wpłat do
budżetu tych jednostek w 2017 r.
- określono sposób wykonania uchwał Rady Gminy Raczki,
- przygotowano projekty uchwał Rady Gminy Raczki.
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3.

W drodze Zarządzeń Wójta, jako kierownika Urzędu Gminy:
- dokonano zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki na 2016 r.,
- dokonano zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r.,
- zatwierdzono regulamin gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
w Urzędzie Gminy Raczki.
Z zakresu Referatu inwestycji, planowania przestrzennego i gospodarki nieruchomościami:
1. Decyzje o warunkach zabudowy:
- wydano 6 decyzji,
- prowadzonych jest 10 postępowań.
2. Decyzje o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego:
- wydano 1 decyzję w sprawie budowy: „Stacji bazowej telefonii komórkowej sieci T-Mobile wraz
z infrastrukturą” w Józefowie,
- prowadzone jest 1 postępowanie w sprawie budowy : „Stacji bazowej telefonii komórkowej P4
„SUW 4460 A” w Chodźkach.
3. Decyzje o podział nieruchomości:
- prowadzone jest 1 postępowanie.
4. Rozgraniczenie nieruchomości:
- prowadzone jest 1 postępowanie rozgraniczeniowe dotyczące granic działek.
5. Wykonano 11 wpisów na wniosek petentów z zakresu obsługi ewidencji działalności gospodarczej.
6. W zakresie realizowanych inwestycji:
1) „Przebudowa ulic w Raczkach – etap I wykonanie dokumentacji na przebudowę ulic Ks.
Kaczorowskiego, Ks. Balukiewicza i Górskiego w Raczkach”.
W dniu 01.07.2015 r. podpisano umowę z Panem Maciejem Domysławskim, na opracowanie
kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z oświetleniem ulicznym zadania
inwestycyjnego: „Przebudowa ulic w Raczkach – etap I wykonanie dokumentacji na przebudowę ulic
Ks. Kaczorowskiego, Ks. Balukiewicza i Górskiego w Raczkach”, za łączną kwotę brutto
35 000,00 zł.
Dokumentacja w trakcie opracowywania.
Realizacja inwestycji planowana jest z projektu: "Granica łącząca partnerów - poprawa dostępności,
rozwoju i bezpieczeństwa transportu w Gminach Bakałarzewo, Raczki oraz Mieście i Rejonie Hoiniki”
w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014–2020. Cel
tematyczny DOSTĘPNOŚĆ: Poprawa dostępności regionów, rozwoju trwałego i odpornego na klimat
transportu oraz sieci i systemów komunikacyjnych; Priorytet 2.1 – Poprawa i rozwój usług
transportowych i infrastruktury.
Partnerzy projektu: Gmina Bakałarzewo, Gmina Raczki, Miasto i Rejon Hoiniki (Białoruś).
Całkowita wartość projektu 1,67 mln euro, dofinansowanie do 90%.
Łączna wartość komponentu infrastrukturalnego w Gminie Raczki (przebudowa ulic Górskiego,
Kaczorowskiego, Balukiewicza, wykonanie nakładki asfaltowej na ulicy Sportowej oraz zakup sprzętu
komputerowego) wynosi ok. 343 tys. euro.
2) Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na podstawie podpisanej umowy z dnia 30.12.2015 r. oraz
aneksami do umowy z Zakładem Obsługi Inwestycji Barbara Lucyna Rudzewicz (koszt dokumentacji
wynosi 66.420,00 zł brutto) na zadanie:
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 15.03.2017 r.
b) Rewitalizacja Placu Kościuszki w Raczkach – Etap II.
Dokumentacja w trakcie opracowywania, termin zakończenia 28.04.2017 r.
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
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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 – 10.10.2017 r.
Kompletowane są dokumenty do podpisania umowy z Wojewodą Podlaskim, która określi dokładną
kwotę dofinansowania zadania.
4) W dniu 22.02.2017 r. złożono wniosek o dofinansowanie w ramach dotacji celowej z budżetu
województwa podlaskiego na zadanie z zakresu poprawy jakości gruntów rolnych poprzez budowę dróg
dojazdowych do pól. Projekt nosi nazwę: „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”. Koszt ogólny zadania: roboty budowlane 88.737,46 zł, deklarowany udział
własny: 44.387,46 zł. Zakończenie oceny wniosków i określenie ostatecznej wysokości wsparcia nastąpi
na przełomie marca/kwietnia 2017 r.
5) Operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji
związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w
tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 pn. „Budowa osadnika wtórnego i pompowni osadów w
oczyszczalni ścieków (kat. obiektu XXX), na działce nr ew. 44/10 obręb ew. Dowspuda, gm. Raczki
oraz budowa studni głębinowej wraz z obudową i podziemną instalacją zewnętrzną wodociągową i
elektryczną (kat. obiektu XXX), na działce nr ew. 528 obręb Raczki” uzyskała 23,5 pkt i jednocześnie
znalazła się na 36 pozycji listy rankingowej. Całkowity koszt operacji wynosi 1.610.760,92 zł, koszty
kwalifikowalne 1.309.561,72 zł, wnioskowana kwota pomocy 833.273 zł.
6) W dniu 28.12.2016 r. podpisano umowę z firmą e-System Elżbieta Andruszkiewicz na opracowanie
kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego dotyczącego „Rozbudowy i
przebudowy budynku strażnicy OSP Raczki” w ramach: „Współpracy służb ratowniczych na
transgranicznym obszarze Puszczy Augustowskiej i dorzecza Niemna”.
Realizacja inwestycji planowana jest w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska –
Białoruś – Ukraina 2014–2020. Cel tematyczny BEZPIECZEŃSTWO: Wspólne wyzwania w obszarze
bezpieczeństwa i ochrony; Priorytet 3.2 Podejmowanie wspólnych wyzwań związanych
z bezpieczeństwem.
Partnerzy projektu: Gmina Suwałki, Gmina Raczki, Gmina Szypliszki, 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 300 tys. euro (rozbudowa i przebudowa budynku strażnicy OSP oraz zakup samochodu
strażackiego).
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Z zakresu drogownictwa i gospodarki komunalnej:
Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia w formie zapytania ofertowego na:
„Profilowanie dróg na terenie Gminy Raczki”. Wybrano ofertę z najkorzystniejszą ceną netto 115 zł
za 1 godz. pracy Zakładu Transportowo-Usługowego Budowa, Utrzymanie i Remonty Dróg Edward
Janik, 16-300 Augustów.
Profilowanie dróg na terenie Gminy Raczki – 64 h.
Wykonano remont drogi w ramach bieżącego utrzymania we wsi Szkocja do posesji nr 14
(przywieziono 152,75 t pospółki).
Wykonano prace porządkowe na ulicach we wsi Raczki i przystankach PKS.

Wójt
Andrzej Szymulewski
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