Sprawozdanie Wójta
z pracy w okresie między sesjami do przedstawienia na XVII Sesji Rady Gminy Raczki
w dniu 29 listopada 2016 roku.
Pragnę poinformować, że Zarządzeniem Nr 205/16 z dnia 14 listopada 2016 roku w sprawie
określenia sposobu wykonania uchwał podjętych na XVI Sesji Rady Gminy w dniu 18 października
2016 roku przekazałem je do realizacji na poszczególne stanowiska pracy w Urzędzie Gminy, tj.:
- uchwałę w sprawie zaliczenia organizacji wspólnej obsługi oświatowym jednostkom organizacyjnym
zaliczanym do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Raczki
przekazałem do realizacji Kierownikowi BOS w Raczkach,
- uchwałę w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy na 2017 rok Gminy Raczki
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego przekazałem do realizacji pracownikowi ds. geologii i środowiska,
- uchwałę w sprawie uchwalenia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa
gazowe dla Gminy Raczki” przekazałem do realizacji pracownikowi ds. realizacji planów
inwestycyjnych i mienia komunalnego,
- uchwałę w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Raczki” przekazałem do
realizacji pracownikowi ds. realizacji planów inwestycyjnych i mienia komunalnego,
- uchwałę w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 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:
- dokonano zmian w budżecie gminy na 2016 r.,
- dokonano zmian w budżecie gminy na 2016 r.,
- powołano komisję do odbioru na zadanie „Przebudowa drogi Rudniki - Kurianki Pierwsze w km
0+000 - 2+174, długość odcinka 2,174 km minus wykonany odcinek drogi obsługi technicznej przy
drodze S 61 2,174 - 0,116 = 2,058 km. ETAP I – Podbudowa żwirowa w-a dolna” „Przebudowa
drogi Rudniki - Stoki w km 0+000 – 0+340, długość odcinka 0,340 km. ETAP I i II – Podbudowa
i nawierzchnia bitumiczna”,
- przedstawiono projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2017 – 2024,
- przedstawiono projekt budżetu gminy Raczki na 2017 r.,
- postanowiono zaciągnąć w 2016 r. kredyt długoterminowy,
- określono sposób wykonania uchwał Rady Gminy Raczki,
- postanowiono zaciągnąć w 2016 r. kredyt długoterminowy,
- określono centralizację rozliczeń podatku VAT w Gminie Raczki i jej jednostkach
organizacyjnych,
- przygotowano projekty uchwał Rady Gminy Raczki.

2.

W drodze Zarządzeń Wójta, jako kierownika Urzędu Gminy:
- 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 planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

3.

Z zakresu Referatu inwestycji, planowania przestrzennego i gospodarki nieruchomościami:
1. Zaświadczenia o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego:
- wydano 14 zaświadczeń.
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2. Decyzje o warunkach zabudowy:
- wydano 4 decyzje,
- prowadzonych jest 5 postępowań.
3. Decyzje o podział nieruchomości:
- wydano 4 decyzje,
- prowadzone jest 1 postępowanie.
4. W zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego:
a) wykonywany jest projekt zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Raczki”, realizowany 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
2015 r., aneksem z dnia 29 kwietnia 2016 r. dokonano zmiany harmonogramu prac i płatności,
w którym ustalono termin przedłożenia „Projektu zmiany Studium” Radze Gminy do uchwalenia
na dzień: 30.03.2017 r. Wykonano projekt zmiany Studium wraz z prognozą oddziaływania na
środowisko, który 7 listopada 2016r. przesłano do uzgodnień i zaopiniowania przez uprawnione
organy, zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym,
b) wykonywany jest projekt aktualizacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
części wsi Raczki i sporządzania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi
Raczki „Nad Doliną Rospudy”, realizowany 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
jednorodzinnej dostępne z ul. Kazimierza Wielkiego, ul. 1 Maja i ul. Raczkowskiej, rozciągające
się nad Doliną Rospudy. W dniu 14.10.2016r. Wójt zaakceptował koncepcję zmiany planu (po
zmianach wynikających z opiniowania i uzgadniania). Przystąpiono do fazy przygotowania
projektu zmiany Planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do opiniowania
i uzgadniania przez uprawnione organy.
5. W zakresie realizowanych inwestycji:
1) „Przebudowa drogi Rudniki - Kurianki Pierwsze w km 0+000 - 2+174, długość odcinka 2,174
km minus wykonany odcinek drogi obsługi technicznej przy drodze S 61 2,174 - 0,116 = 2,058
km. ETAP I - Podbudowa żwirowa w-a dolna” „Przebudowa drogi Rudniki - Stoki w km 0+000
- 0+340, długość odcinka 0,340 km. ETAP I i II - Podbudowa i nawierzchnia bitumiczna”
W dniu 10.06.2016 r. podpisano umowę z wykonawcą: ROBOTY DROGOWO ZIEMNE Bud-Drog
Marek Zieliński, Olszanka 3, 16-304 Nowinka za kwotę: 493 805,11 zł brutto.
Inwestycja w trakcie realizacji.
Na dzień 17.11.2016 r. ustalono termin odbioru końcowego inwestycji.
2) „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.
3) „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.
4) „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.
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Dokumentacja w trakcie opracowywania.
5) 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: 30.11.2016 r.
Dokumentacja w trakcie opracowywania.
6) 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. Termin ogłoszenia ostatecznej listy inwestycji
zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach ww. konkursu: 30.12.2016 r.
7) W dniu 15.09.2016 r. złożono wniosek 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, pod
nazwą „Przedszkole realizacja marzeń czy obowiązek? Rozwój kompetencji i zdolności dzieci
z Gminy Raczki”. Wartość projektu 84 337,50 zł, dofinansowanie na poziomie 71 577,50 zł, wkład
własny 15,12%, w tym w gotówce 5 760,00 zł, a pozostała część jako wkład własny niefinansowy
wykazany w formie udostępnienia sali dydaktycznych i sprzętu. Przewidywany termin
rozstrzygnięcia konkursu to maj 2017 r.
6. Realizacja przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego w Gminie Raczki od 5 października do
17 listopada 2016 r.:
1) Jankielówka zakup namiotu na kwotę 2.000,00 zł od firmy Das Company Sp. z o.o.;
2) Sołectwo Korytki zakup namiotu na kwotę 4.700,00 zł od firmy Das Company Sp. z o.o.;
3) Sołectwo Raczki zakup dla zespołu Gozdawa czółenek na kwotę 69,90 zł z firmy PHT „Wiech”
Wiesław Guba, naprawa obuwia na kwotę 150,00 zł przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Usługowe
„Lupy” Wiesław Rykaczewski;
4) Sołectwo Rudniki zakup namiotu na kwotę 2.900,00 zł od firmy Das Company Sp. z o.o.;
5) Sołectwo Szkocja zakup tablic obustronnych do znaków informujących o numerach posesji na
kwotę 799,50 zł od firmy Wyroby Szyldów i Reklam Andrzej Pstrzoch;
6) Sołectwo Wasilówka wykonanie pierwszego etapu umowy na budowę wiaty w miejscowości
Wasilówka na kwotę 3.849,32 zł przez Firmę Remontowo-Budowlaną Szymon Sidor;
7) Sołectwo Wronowo zakup usługi i elementów ogrodzenia na zadanie pn. „Budowa boiska
wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej we Wronowie na dz. geod. 192/2 w Ziółkowie”: usługa
ładowarką teleskopową za kwotę 4.206,60 zł na przez Usługi Rolnicze KAM-ROL Karol Kłoczko,
zakup 2 furtek na kwotę 1.328,40 zł z firmy Arcelor Mittal Distribution Poland Sp. z o.o., zakup
trawy na kwotę 1.080,00 zł z firmy Centrum Ogrodnicze Azalia Dorota Puczyłowska;
8) Sołectwo Wysokie zakup namiotu na kwotę 2.500,00 zł od firmy Das Company Sp. z o.o.
7. Wykonywano 16 wpisów na wniosek petentów z zakresu obsługi ewidencji działalności
gospodarczej.
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8. Z zakresu stanowiska ds. geologii i środowiska:
1. Decyzje na wycinkę drzew i krzewów:
- wydano 11 decyzji.
2. W schronisku dla bezdomnych zwierząt przebywa aktualnie 116 psów z terenu Gminy Raczki,
a w okresie między sesjami odłowiono 16 bezdomnych psów.
3. Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia:
- wydano 2 decyzje.
4.

Z zakresu drogownictwa i gospodarki komunalnej:
1. Wykonano remont poboczy na drogach Moczydły – Witówka, Jaśki – św. Miejsce, Stoki –
Kurianki Pierwsze.
2. W ramach bieżącej konserwacji wykonano remont nawierzchni żwirowych we wsi Krukówek.
3. Wykonano remont zjazdów we wsi Wronowo.
4. Ustawiono znaki z nr posesji we wsi Lipówka, Bolesty.
5. Równiarka przy profilowaniu dróg przepracowała 16 godzin.
6. Wykonano i ustawiono przystanek PKS we wsi Bakaniuk.

Wójt
Andrzej Szymulewski
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