Sprawozdanie Wójta
z pracy w okresie między sesjami do przedstawienia na XIX Sesji Rady Gminy Raczki
w dniu 14 lutego 2017 roku.
Pragnę poinformować, że Zarządzeniem Nr 218/16 z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie określenia
sposobu wykonania uchwał podjętych na XVIII Sesji Rady Gminy w dniu 23 grudnia 2016 roku
przekazałem je do realizacji na poszczególne stanowiska pracy w Urzędzie Gminy, tj.:
- uchwałę w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raczkach przekazałem do
realizacji Kierownikowi GOPS w Raczkach,
- uchwałę w sprawie Uchylająca uchwalę Nr XXIX/187/98 Rady Gminy w Raczkach z dnia 1 kwietnia
1998 r. w sprawie zasad podłączenia do istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy
Raczki i wysokości jednorazowej opłaty za podłączenie przekazałem do realizacji Kierownikowi ZGKiM
w Raczkach,
- 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 zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Raczki na 2017 rok
przekazałem do realizacji Zastępcy Kierownika USC,
- uchwałę w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2016 – 2024
przekazałem do realizacji referatowi finansowo– księgowemu,
- uchwałę w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r. przekazałem do realizacji referatowi finansowo–
księgowemu,
- uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2017 – 2024
przekazałem do realizacji referatowi finansowo– księgowemu,
- uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Raczki na rok 2017 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:
- określono sposób wykonania uchwał Rady Gminy Raczki,
- dokonano zmian w budżecie gminy na 2016 r.,
- dokonano zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2016-2024,
- dokonano zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych
gminie odrębnymi ustawami na 2016 r. oraz planowanych dochodów związanych z realizacją zadań,
które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w 2016 r.
- ustalono plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2017,
- dokonano zmian w budżecie gminy na 2017 r.,
- przekazano informację o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków podległym jednostkom
organizacyjnym Gminy Raczki oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu tych jednostek w 2017 r.,
- przekazano uprawnienia kierownikom i dyrektorom gminnych jednostek organizacyjnych do
dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działu klasyfikacji budżetowej w planie
wydatków,
- przekazano uprawnienia kierownikom i dyrektorom gminnych jednostek organizacyjnych do
zaciągania w 2017 r. zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach
następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają
poza rok budżetowy,
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- powołano komisję przetargową na zadanie „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”,
- podano informację o wykonaniu budżetu Gminy Raczki za IV kwartał 2016 r.,
- dokonano zmian w budżecie gminy na 2017 r.,
- dokonano zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Raczki,
- przygotowano projekty uchwał Rady Gminy Raczki.
2.

3.

W drodze Zarządzeń Wójta, jako kierownika Urzędu Gminy:
- przeprowadzono inwentaryzację roczną składników majątkowych według stanu na dzień 31 grudnia
2016 r.,
- dokonano zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.,
- dokonano zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.,
- dokonano zmiany dokumentacji opisującej przyjęte zasady (politykę) rachunkowości i zakładowego
planu kont budżetu Gminy Raczki i Urzędu Gminy Raczki wprowadzonych Zarządzeniem Nr 1 Wójta
Gminy Raczki z dnia 3 stycznia 2011 r.,
- ustalono pogotowie kasowe (stały zapas gotówki) dla kasy własnej Urzędu Gminy Raczki na 2017 r.
- ustalono plan finansowy Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r.,
- dokonano zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r.,
- dokonano zmiany Regulaminu gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń
socjalnych w Urzędzie Gminy Raczki,
- dokonano zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r.,
- wprowadzono zakładowy plan kont dla Urzędu Gminy Raczki i budżetu Gminy Raczki na 2017 rok.
Z zakresu Referatu inwestycji, planowania przestrzennego i gospodarki nieruchomościami:
1. Zaświadczenia o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego:
- wydano 17 zaświadczeń.
2. Decyzje o warunkach zabudowy:
- wydano 5 decyzji,
- prowadzone jest 7 postępowań.
3. Decyzje o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego prowadzone są 2 postępowania w sprawie
budowy:
- „Stacja bazowa telefonii komórkowej sieci T-Mobile wraz z infrastrukturą” w Józefowie,
- Stacja bazowa telefonii komórkowej P4 „SUW 4460 A” w Chodźkach.
4. Decyzje o podział nieruchomości:
- wydano 7 decyzji.
5. W zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego:
a) w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Raczki”. Obwieszczeniem Wójta Gminy Raczki, wywieszonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy
Raczki oraz na stronie internetowej i w BIP Urzędu, a także w wydaniu z dnia 12.12.2016 r. „Gazety
Współczesnej”, zawiadomiono o wyłożeniu do publicznego wglądu w dniach 20.12.2016 r. do
20.01.2017 r. projektu zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Raczki” oraz Prognozy Oddziaływania na Środowisko, realizowanego
zgodnie z Uchwałą Nr IX/54/15 Rady Gminy Raczki z dnia 24 listopada 2015 r. ze zmianami
wprowadzonymi Uchwałą Nr X/103/15 z dnia 29 grudnia 2015r. W dniu 20 stycznia 2017 r.
przeprowadzono debatę publiczną nad przyjętymi w projekcie zmiany Studium rozwiązaniami
i zgodnie z ogłoszeniem jeszcze do 10 lutego 2017 r. można składać pisemne uwagi do ww. projektu.
Planowany termin przedłożenia projektu zmiany „Studium” do uchwalenia Radzie Gminy do:
30.03.2017 r.,
b) wykonywany jest projekt aktualizacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
części wsi Raczki i sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi
Raczki „Nad Doliną Rospudy”, realizowanej na podstawie Uchwały Nr XII/114/16 Rady Gminy
Raczki z dnia 22 marca 2016 r. Plan obejmuje tereny nad rzeką Rospudą oraz tereny zabudowy
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mieszkaniowej jednorodzinnej dostępne z ul. Kazimierza Wielkiego, ul. 1 Maja i ul. Raczkowskiej,
rozciągające się nad Doliną Rospudy.
W dniu 14.10.2016 r. Wójt zaakceptował koncepcję zmiany planu (po zmianach wynikających
z opiniowania i uzgadniania). Sporządzony projekt zmiany Planu wraz z prognozą oddziaływania na
środowisko przesłano do opiniowania i uzgadniania przez uprawnione organy,
c) wydano decyzję kończącą postępowanie w sprawie ustalenia i pobrania jednorazowej opłaty tzw.
„planistycznej” dla zbywcy działki objętej „Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
dla części obszaru gminy Raczki obejmującego tereny położone w obrębach miejscowości Raczki
i Dowspuda” (Dz. Urz. Woj. Podl z 2015 r. poz. 2693), naliczono opłatę w kwocie: 10.004,10 zł.
6. W zakresie realizowanych inwestycji:
1) „Przebudowa drogi gminnej nr 102382B o nawierzchni żwirowej na bitumiczną wraz
z przebudową zjazdów w Raczkach i Małych Raczkach” – ETAP I km 0 + 000 – 1 + 100
W dniu 12.07.2016 r. podpisano umowę z wykonawcą: Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe
Sp. Akcyjna, ul. Przytorowa 24, 16-400 Suwałki za kwotę: 242 352,09 zł brutto.
Inwestycja w trakcie realizacji. Termin zakończenia robót: 30.11.2016 r.
W dniu 15.12.2016 r. komisyjnie dokonano odbioru końcowego inwestycji.
2) „Remont łazienki z malowaniem pomieszczeń Ośrodka Zdrowia w Raczkach”
W dniu 19.10.20116 r. podpisano umowę z wykonawcą: Zakład Ogólnobudowlany Andrzej
Stankiewicz, ul. Wiśniowa 2, 16-420 Raczki za kwotę 19 670,66 zł brutto.
W dniu 15.12.2016 r. komisyjnie dokonano odbioru końcowego inwestycji.
3) „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.
4) Opracowanie kpl. dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie:
a) Rewitalizacja Placu Kościuszki w Raczkach – Etap I;
b) Rewitalizacja Placu Kościuszki w Raczkach – Etap II.
W dniu 30.12.2015 r. podpisano umowę na opracowanie ww. dokumentacji z Zakładem Obsługi
Inwestycji Barbara Lucyna Rudzewicz, 16-300 Augustów, ul. Nowomiejska 18 A, Zgodnie
z aneksem do Umowy zawartym w dn. 25.07.2016 r. wynagrodzenie wykonawcy wynosi kwotę brutto
66.420,00 zł., termin wykonania: 15.03.2017 r.
Dokumentacja w trakcie opracowywania.
5) W dniu 14.09.2016 r. złożono wniosek o dofinansowanie w ramach programu rozwoju gminnej
i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 pn. „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”. Operacja uzyskała 27 punktów i uplasowała się na 13 pozycji przy 85 złożonych wnioskach
w kategorii dróg gminnych. Całkowita wartość operacji: 1 227 228,12 zł, koszty kwalifikowane:
1 085 715,34 zł, koszty niekwalifikowane: 141 512,78 zł, dotacja: 542 857,00 zł, która stanowi ok. 50 %
kosztów kwalifikowanych.
Inwestycja znalazła się na ostatecznej liście rankingowej wniosków o dofinansowanie na rok 2017.
W dniu 25 stycznia br. ogłoszono przetarg na realizację ww. zadania. Termin otwarcia ofert:
15 luty 2017r.
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6) Dnia 25.01.2017 r. złożono wniosek o przyznanie pomocy na operacje typu „Gospodarka wodnościekowa” 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”
Całkowity koszt operacji wynosi 1.610.760,92 zł, koszty kwalifikowalne 1.309.561,72 zł, wnioskowana
kwota pomocy 833.273 zł.
7. Realizacja przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego od 15 grudnia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.:
1) Sołectwo Korytki - zakup 3 kpl. zestawów, w skład których wchodzą 2 ławki i stół o wartości
1300.11 zł z firmy Trimex Sp. z o.o.;
2) Sołectwo Małe Raczki – zakup agregatu prądotwórczego wraz z oprzyrządowaniem i oświetleniem
do namiotu z firmy Majster System Mocowania Joanna Bernat na wartość 4.500,00 zł;
3) Sołectwo Sidory – zakup 4 stołów z firmy Sinvest Sp. z o.o. za kwotę 788,00 zł, zakup 40 krzeseł
z firmy Meblobranie.pl Sp. z o.o. za kwotę 3.520,00 zł;
4) Sołectwo Wysokie – zakup zastawy stołowej na wartość 973,90 zł od następujących dostawców:
Dominus Marek Szybisty i Spółka, Spółka Jawna, Dariusz Gołdowski Firma Sukces.
4.

Z zakresu drogownictwa i gospodarki komunalnej:
1. Odśnieżanie dróg przez Zakład Usług Ziemnych, Witówka 7 – 42,5 h.
2. Odśnieżanie dróg i ulic przez ZGKiM Raczki – 89,5 h.
3. Zwalczanie gołoledzi przez ZGKiM Raczki – 23 h.

Wójt
Andrzej Szymulewski
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