Sprawozdanie Wójta
z pracy w okresie między sesjami do przedstawienia na X Sesji Rady Gminy Raczki
w dniu 29 grudnia 2015 roku.
Pragnę poinformować, że Zarządzeniem Nr 117/15 z dnia 10 grudnia 2015 roku w sprawie określenia
sposobu wykonania uchwał podjętych na IX Sesji Rady Gminy w dniu 24 listopada 2015 roku
przekazałem je do realizacji na poszczególne stanowiska pracy w Urzędzie Gminy, tj.:
- uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na rok 2016 przekazałem do realizacji pracownikowi ds. obsługi informatycznej urzędu,
działalności gospodarczej i spraw wojskowych,
- uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania
przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Gminy Raczki przez inne niż Gmina Raczki osoby
prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
przekazałem do realizacji pracownikowi ds. meldunkowych i ewidencji ludności,
- uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Raczki” przekazałem do realizacji Kierownikowi Referatu
inwestycji, planowania przestrzennego i gospodarki nieruchomościami,
- uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości przekazałem do realizacji
pracownikowi ds. wymiaru podatków i opłat,
- uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych przekazałem do
realizacji pracownikowi ds. wymiaru podatków i opłat,
- uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych przekazałem do
realizacji pracownikowi ds. wymiaru podatków i opłat,
- uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Raczki przekazałem do realizacji
pracownikowi ds. organizacyjnych i kadrowych oraz pracownikowi ds. płac i rozliczeń,
- uchwałę w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Raczki na 2016 rok przekazałem do realizacji
Zastępcy Kierownika USC,
- uchwałę w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2015-2022
przekazałem do realizacji referatowi finansowo– księgowemu,
- uchwałę w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 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.

2.

W drodze Zarządzeń Wójta:
- ogłoszono przetarg na sprzedaż nieruchomości,
- powołano komisje przetargową,
- postanowiono przeprowadzić z mieszkańcami konsultacje społeczne projektów uchwał Rady
Gminy Raczki w sprawie uchwalenia statutów sołectw położonych na terenie Gminy Raczki,
- dokonano zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Raczki,
- dokonano zmian w budżecie gminy na 2015 r.,
- dokonano autopoprawki projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 20162022,
- dokonano autopoprawki projektu budżetu gminy Raczki na 2016 r.,
- określono sposób wykonania uchwał Rady Gminy Raczki,
- przygotowano projekty uchwał Rady Gminy Raczki.
W drodze Zarządzeń Wójta, jako kierownika Urzędu Gminy:
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- dokonano zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r.,
- dokonano zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r.,
- zarządzono przeprowadzenie inwentaryzacji rocznej składników majątkowych według stanu na
dzień 31 grudnia 2015 r.
3.

Z zakresu Referatu inwestycji, planowania przestrzennego i gospodarki nieruchomościami:
1. Zaświadczenia o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego:
- wydano 14 zaświadczeń.
2. Decyzje o warunkach zabudowy:
- wydano 2 decyzje,
- prowadzonych jest 5 postępowań.
3. Decyzje o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego:
- wydano 1 decyzję w sprawie: „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu wraz z dojazdami
przez rzekę Rospudę w m. Sucha Wieś w ciągu drogi powiatowej nr 1185B w przebiegu Dowspuda Kurianki w km 2+328” na nieruchomościach oznaczonych na mapie ewidencji gruntów numerami
geod.: 136/1, 4, 2/2, 135, 5 w obrębie ewidencyjnym 0025- Sucha Wieś i 651 w obrębie
ewidencyjnym 0011- Kurianki, w gminie Raczki,
- prowadzone jest 1 postępowanie w sprawie: „Rewitalizacja Placu Kościuszki w Raczkach” – etap II wraz
z infrastrukturą techniczną, na nieruchomościach oznaczonych na mapie ewidencji gruntów numerami
geod.: 479, 761, 480, 476 w obrębie ewidencyjnym 0019- Raczki, w gminie Raczki.
4. Decyzje o podział nieruchomości:
- prowadzone są 3 postępowania.
5. W zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego:
- przystąpiono do zgromadzenia i opracowania materiałów planistycznych w sprawie przystąpienia do
zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Raczki”,
realizowanej zgodnie z Uchwałą Nr IX/54/15 Rady Gminy Raczki z dnia 24 listopada 2015r.
6. W zakresie realizowanych inwestycji:
1) „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Sali sportowej
zlokalizowanej na działkach nr ewid. 936/1 i 937/1 przy ul. Sportowej w Raczkach – II etap”
W dniu 02.12.2015 r. podpisano umowę z firmą: PROGEMA Firma Remontowo-Budowlana Marek
Popławski ul. M. Buczka 155 B, 16-400 Suwałki za kwotę: 681 496,48 zł (brutto).
Inwestycja w trakcie realizacji.
2) W dniu 26.11.2015 r. podpisano umowę na wykonanie materiałów drewnianych do budowy wiaty
gospodarczej we wsi Wasilówka gm. Raczki z Przedsiębiorstwem Produkcji i Handlu i Usług
„JANEX” Spółka z o.o. z siedzibą w Norkach. Działanie finansowane w ramach funduszu sołeckiego
wsi Wasilówka, etap I na wartość 7 208,00 zł.
3) Rozpoczęto procedurę składania wniosku o dofinansowanie z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podlaskiego III: KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE, działanie 3.1
Kształcenie i edukacja, poddziałanie 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji
przedszkolnej, projekt pod roboczym tytułem „Przedszkole kształci i rozwija młode pokolenie Gminy
Raczki”. Wnioskowana kwota dofinansowania ok. 70 tys. zł., dofinansowanie na poziomie 85%
kosztów kwalifikowanych, wkład własny 15%. Wkład własny niefinansowy wykazany w formie
udostępnienia sal dydaktycznych.
4) „Remont ulicy Chłodnej na działce nr 760 i ulicy Browarnej na działce nr ewid. 476 obręb
Raczki – etap I – remont ulicy Browarnej”
W dniu 10.12.2015r. komisyjnie odebrano ww. inwestycję zrealizowaną przez „A.Z.O.” Zakład
Ogólnobudowlany Andrzej Tez w Suwałkach, w okresie od 12. 10.2015r. do 07.12.2015r. za łączną
kwotę brutto 87.334,67 zł.
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5) „Wykonanie oświetlenia ulicznego na ul. Sportowej w Raczkach”
W dniu 19.05.2015 r. podpisano umowę na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo kosztorysowej zadania inwestycyjnego: „Wykonanie oświetlenia ulicznego na ul. Sportowej
w Raczkach” z Zakładem Projektowo-Usługowym PROJEKT Stanisław Olejnik, za kwotę: 5 000,00 zł
brutto.
W dniu 14.12.2015r. odebrano Decyzję Starosty Suwalskiego zatwierdzającą projekt budowlany
i udzielającej pozwolenia na budowę dla ww. zadania.
7. Z zakresu stanowiska ds. geologii i środowiska:
1. Decyzje na wycinkę drzew i krzewów:
- wydano 16 decyzji.
2. W schronisku dla bezdomnych zwierząt przebywa aktualnie 81 psów z terenu Gminy Raczki,
a w okresie między sesjami odłowiono 8 bezdomnych psów.
3. Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia:
- wydano 1 decyzję,
- prowadzone są 2 postępowania.
4. Oznaczenie posesji numerem porządkowym:
- wydano 2 decyzje.
4.
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Z zakresu drogownictwa i gospodarki komunalnej:
Równiarka w ramach bieżącego utrzymania przepracowała - 40 godzin.
Wykonano remont poboczy na ulicach we wsi Raczki: ul. Sportowa, Spokojna, Matejki,
Raczkowska.
Wykonano remont cząstkowy drogi we wsiach: Sidory, Krukówek.
Przy zwalczaniu gołoledzi sprzęt ZGKiM przepracował – 4 godziny.
Zakupiono rury i pokrywę na wykonanie studzienki odwadniającej na ulicy Mieszka I w Raczkach.
Zakupiono mieszankę solną do zwalczania gołoledzi w ilości 31,8 ton.

Wójt
Andrzej Szymulewski
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