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I. INFORMACJE OGÓLNE 
1.1 OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY RACZKI 

Gmina Raczki położona jest w północno – wschodniej części Polski, w województwie 

podlaskim, sąsiadującym z województwami: warmińsko- mazurskim, lubelskim i mazowieckim. 

Gmina Raczki zajmuje powierzchnię 14 225 ha i jest jedną z 9 gmin powiatu suwalskiego. Graniczy 

bezpośrednio z gminami: Bakałarzewo i Suwałki (powiat suwalski), Wieliczki (powiat olecko – 

gołdapski), Kalinowo (powiat ełcki), Augustów, Nowinka (powiat augustowski). Siedzibą władz Gminy jest 

wieś Raczki – wcześniej miasteczko, które utraciło w 1870 roku prawa miejskie. Duże znaczenie dla rozwoju 

Gminy ma bliskość granicy Państwa. Gmina zlokalizowana jest stosunkowo niedaleko od przejść granicznych na 

Litwę: Budzisko (43 km), Ogrodniki (55 km).Głównymi drogami na terenie Gminy są dwie drogi 

wojewódzkie: Suwałki – Raczki -Olecko oraz Augustów – Raczki, oraz droga krajowa S-8 w kierunku 

Augustowa od węzła Raczki przy drodze ekspresowej S-61.Przez gminę przebiega linia kolejowa 

Suwałki – Olecko, która obecnie nie obsługuje przewozów pasażerskich. 

Strukturę administracyjną Gminy tworzy 36 miejscowości wiejskich, w tym 34 sołectwa:  

Bakaniuk, Bolesty, Chodźki, Franciszkowo, Jankielówka, Jaśki, Józefowo, Koniecbór, Korytki, Krukówek, 

Kurianki Pierwsze, Kurianki Drugie, Lipowo, Lipówka, Małe Raczki, Moczydły, Planta, Podwysokie, 

Rabalina, Raczki, Rudniki, Sidory, Słoboda, Stoki, Sucha Wieś, Szczodruchy, Szkocja, Wasilówka, Wierciochy, 

Witówka, Wronowo, Wysokie, Ziółkowo, Żubrynek. 

Gminę  Raczki zamieszkuje 6030 mieszkańców, z czego 2253 mieszkańców mieszka   

w  miejscowości  Raczki. Obszar gminy znajduje się na pograniczu dwóch makroregionów: Pojezierza 

Litewskiego i Pojezierza Mazurskiego. Na zachód od rzeki Czarnej Hańczy oraz na południe od Puszczy 

Romnickiej znajduje się obszar z urozmaiconą rzeźbą terenu w postaci rynien polodowcowych i dużą ilością 

jezior. Granica między tymi makroregionami pokrywa się z przebiegiem rynny i sandru rzeki Rospudy  

z kierunku północno – zachodniego na południowy wschód. Teren gminy obejmuje,  

na zachodzie północny fragment mikroregionu zwanego Wzniesieniem Bargłowsko – Milewskim,  

na wschodzie część zachodnią mikroregionu zwanego Pagórkami Augustowskimi. 

Gmina Raczki  ma charakter rolniczy około 20% jej  powierzchni  znajduje się w obrębie sandru 

Rospudy, gdzie występują gleby rdzawe i częściowo bielicowe zaliczane do kompleksu żytniego 

słabego i żytniego bardzo słabego tj.  do V i VI klasy bonitacji. W części północno–zachodniej  

i północno-wschodniej, na obszarze stanowiącym około 40% powierzchni gminy występują gleby 

brunatne i bielicowe zaliczane do kompleksu żytniego bardzo słabego. W części południowej,  

na obszarze stanowiącym około 40% powierzchni gminy występują gleby brunatne zaliczane  
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do kompleksu pszennego dobrego, należące do IIIa, IIIb i IV klasy bonitacji. Gleby I i II klas 

bonitacyjnych w ogóle nie występują na terenie gminy. 

1.2 DANE DEMOGRAFICZNE  
 

Zameldowania  i wymeldowania osób na pobyt stały w  Gminie Raczki w 2018 roku 

Liczba osób zameldowanych 
na pobyt stały 

Liczba osób, które 
wymeldowały się z pobytu stałego na 

terenie gminy 

157 151 
 

STATYSTYKA LUDNOŚCI  GMINY RACZKI WG PŁCI  NA 31.12. 2018r.  

Wiek Mężczyźni Kobiety Razem 

00-04 183 160 343 

05-09 167 173 340 

10-14 191 146 337 

15-19 191 171 362 

20-24 224 203 427 

25-29 253 248 501 

30-34 268 233 501 

35-39 231 214 445 

40-44 191 188 379 

45-49 197 175 372 

50-54 191 163 354 

55-59 221 196 417 

60-64 189 187 376 

65-69 149 127 276 

70-74 79 94 173 

75-79 52 98 150 

80-84 44 95 139 

85 + 42 96 138 

Razem: 3063 2967 6030 
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II. DANE INWESTYCYJNE I  FINANSOWE 
 

2. 1 WYKONANIE BUDŻETU 
 

Budżet Gminy na dzień 31 grudnia 2018 r. przedstawiał się następująco:  

a) plan dochodów -   25.812.719,20 zł, w tym:  

- dochody bieżące -   24.191.230,20 zł,  

- dochody majątkowe -  1.621.489 zł,  

b) plan wydatków-  27.400.576,20 zł, w tym:  

- wydatki bieżące -   21.964.416,20 zł,  

- wydatki majątkowe -  5.436.160,00 zł,  

 

Realizację dochodów i wydatków w 2018 r. przedstawiają poniższe tabele: 

Stan ludności na 31.12.2018r. zameldowanych w Gminie Raczki  

porównanie lat 2017 - 2018 

 
ROK 

 

pobyt stały pobyt czasowy 

2017 6086 

K- 3002  M- 3084 

74 

2018 6030 

K-2968  M-3062 

52 

LICZBA URODZEŃ I ZGONÓW W  GMINIE RACZKI W 2018r. 

Urodzenia Zgony 

71 62 
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Wyszczególnienie 
Plan po 

zmianach 
Wykonanie 

Wykonanie 

planu  

w % 

Wydatki ogółem, z tego:  27.400.576,20 26.328.565,40 96,09 

1. Wydatki bieżące, w tym:  21.964.416,20 20.991.310,12 95,57 

a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:  12.803.735,66 12.210.370,63 95,37 

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane  8.090.917,11 7.950.255,03 98,26 

- wydatki związane z realizacją ich statutowych 

zadań  
4.712.818,55 4.260.115,60 90,39 

b) dotacje na zadania bieżące  1.146.768,54 1.138.300,64 99,26 

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych  7.784.995,00 7.431.589,46 95,46 

d) wydatki na programy finansowane 

z udziałem środków, o których mowa 

w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej 

z realizacją zadań jst.  

98.917,00 93.581,89 94,61 

Wyszczególnienie  
Plan po 

zmianach 
Wykonanie 

Wykonanie 

planu  

w % 

Dochody ogółem, w tym:  25.812.719,20 25.520.536,94 98,87 

1. Dochody bieżące, w tym:  24.191.230,20 23.917.908,81 98,87 

a) dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone  7.828.218,20 7.514.570,47 95,99 

b) dotacje z budżetu państwa na zadania własne  484.782,00 473.312,17 97,63 

c) dotacje ze środków europejskich 92.000,00 92.000,00 100,00 

d) subwencje z Ministerstwa Finansów  9.875.220,00 9.875.220,00 100,00 

e) dochody z mienia Gminy  72.873,00 74.007,33 101,56 

f) dochody ze środków WFOŚiGW 12.933,00 12.933,00 100,00 

g) nadwyżka z zakładu budżetowego 6.950,00 6.950,94 100,01 

h) inne dochody  5.818.254,00 5.868.914,90 100,87 

2. Dochody majątkowe, w tym  1.621.489,00 1.602.628,13 98,84 

a) dochody z mienia Gminy  92.800,00 62.141,46 66,96 

b) dotacje z budżetu państwa na zadania 

inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 
1.185.346,00 1.185.346,41 100,00 

c) dotacje ze środków europejskich na zadania 

inwestycyjne 
343.343,00 355.140,26 103,44 
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e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 

udzielnych przez jst, przypadające do spłaty 

w danym roku budżetowym  

0,00 0,00 0,00 

f) wydatki na obsługę długu  130.000,00 117.467,50 90,36 

2. Wydatki majątkowe, w tym:  5.436.160,00 5.337.255,28 98,18 

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:  5.436.160,00 5.337.255,28 98,18 

- programy finansowane z udziałem środków, 

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 

w części związanej z realizacją zadań jst.  

1.409.891,00 1.409.888,86 100,00 

Poza stałymi pozycjami po stronie dochodów bieżących  w roku 2018 Gmina Raczki otrzymała dotacje 

na realizację dwóch zadań bieżących finansowanych ze środków unijnych. Plan i wykonanie w tym 

zakresie wyniosło - 92.000 zł i dotyczyło dotacji na przeprowadzenie projektu pn.: "Przedszkole – 

fundament dorosłego życia”. Rozwój kompetencji i zdolności dzieci z Gminy Raczki" - 74.000 zł oraz 

"Ja w internecie”. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych" - 18.000 zł. 

Realizacja dochodów majątkowych w 2018 r. przedstawia się następująco:  

a) dochody z mienia Gminy - 62.141,46 zł, w tym z tytułu sprzedaży działki pod zabudowę 

mieszkaniową w Raczkach - 44.341,46 zł oraz z tytułu sprzedaży autobusu, który był wcześniej 

wykorzystywany do dowozu uczniów do szkół - 17.800,00 zł. Dochody z mienia Gminy nie 

zostały w pełni zrealizowane w związku z tym, iż nie doszło do sprzedaży działki, którą 

planowano wystawić do sprzedaży w drodze przetargu,  

b) dotacje z budżetu państwa na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne - 1.185.346,41 zł, 

w tym: 

1. dotacja otrzymana zgodnie umową z Wojewodą Podlaskim na dofinansowanie inwestycji pn.: 

„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 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” w ramach 

programu wieloletniego pod nazwą" Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury 

drogowej na lata 2016-2019" - 459.329,24 zł, 

1. dotacja otrzymana zgodnie umową z Wojewodą Podlaskim na dofinansowanie inwestycji 

pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 102409B o nawierzchni żwirowej na bitumiczną Stoki – 

Kurianki Pierwsze   w km 0+000 – 0+720, długość odcinka 0,72 km" w ramach ”Rządowego 

Programu na rzecz Rozwoju oraz konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej 

Infrastruktury Drogowej" - 271.017,17 zł, 

2. dotacja otrzymana na podstawie umowy z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego  

z Funduszu Promocji Kultury na dofinansowanie zadania pn.: "Przebudowa, rozbudowa, 

dobudowa i nadbudowa budynku strażnicy OSP Raczki w celu utworzenia sali 

widowiskowo - koncertowej" w kwocie - 400.000,00 zł, 

3. dotacja otrzymana ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego na 

zadanie pn. "Budowa i przebudowa drogi Wysokie – Słoboda ulepszonej pospółką na 

żwirową – I etap" w ramach środków udostępnionych na ochronę, rekultywację i poprawę 

jakości gruntów rolnych - 55.000,00 zł, 

c) dotacje ze środków europejskich na zadania inwestycyjne - zgodnie z umowami zawartymi  

z Zarządem Województwa Podlaskiego otrzymano następujące dotacje na dofinansowanie zadań 

majątkowych: 
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1.  kwota 127.388,16 zł na dofinansowanie inwestycji pn. Budowa studni głębinowej wraz 

z obudową i podziemną instalacją zewnętrzną wodociągową i elektryczną na działce  

nr w. 528 obręb Raczki, 

2. kwota 25.865,84 zł na dofinansowanie inwestycji pn. Budowa osadnika wtórnego 

i pompowni osadów w oczyszczalni ścieków na działce nr ew. 44/10 obręb  

ew. Dowspuda, gm. Raczki, 

3. kwota 190.089,11 zł na dofinansowanie inwestycji pn. 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", 

4. kwota 11.797,15 zł na refundacje poniesionych w 2017 roku wydatków na wykonanie 

dokumentacji techniczno-kosztorysowej i studium wykonalności projektu pn.: "Adaptacja 

pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Raczkach na potrzeby edukacji przedszkolnej", 

który będzie realizowany w roku 2019. 

 

W roku 2018 realizowane były zadania bieżące własne, wynikające z ustawy o samorządzie gminnym 

oraz zadania zlecone, finansowane z budżetu państwa.  W zakresie wydatków majątkowych 

realizowano 24 zadania a ich wyszczególnienie przedstawia poniższa tabela: 

 

Lp. Dział Rozdz. § Nazwa zadania Środki 

wynikające 

z planu na 

rok 2018 

Wykonanie  % 

wykonania 

planu 

1. 010 01010 
6057, 

6059 

Budowa studni 

głębinowej wraz 

z obudową i podziemną 

instalacją zewnętrzną 

wodociągową 

i elektryczną na działce nr 

w. 528 obręb Raczki 

253 257,00  253 256,18 100,00 

2. 600 60014 6300 

Przebudowa drogi 

powiatowej nr 1183B 

Małe Raczki - Krukówek 

- do drogi nr 655 w km 

4+156 - 5+670 - dotacja 

celowa na pomoc 

finansową 

326 000,00 326 000,00 100,00 

3. 600 60016 6050 

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 

drodze S61; 2,174-

0,116=2,058 km. – Etap 

II – w celu poprawy 

funkcjonalności 

933 102,00 933 101,96 100,00 
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i spójności z drogami 

wojewódzkimi, 

powiatowymi, drogą 

ekspresową S61 i drogą 

krajową nr 8 

4. 600 60016 6050 

Budowa i przebudowa 

drogi Wysokie – Słoboda 

ulepszonej pospółką na 

żwirową – I etap 

151 283,00 151 282,54 100,00 

5. 600 60016 6050 

Przebudowa drogi 

gminnej Nr 102412B 

o nawierzchni żwirowej 

na bitumiczną przez wieś 

Józefowo w km 0+000 – 

0+804, dł. odcina 

0,804 km 

555 029,00 555 028,38 100,00 

6. 600 60016 6050 

Opracowanie 

dokumentacji technicznej 

na przebudowę dróg 

gminnych, w tym 

„Przebudowa drogi 

gminnej Nr 102386B 

o nawierzchni żwirowej 

na bitumiczną przez wieś 

Sidory” i „Przebudowa 

drogi gminnej 

Nr 102397B 

o nawierzchni żwirowej 

na bitumiczną przez wieś 

Kurianki Drugie” 

129 853,00 69 496,23 53,52 

7. 700 70005 
6057, 

6059 

Rewitalizacja Placu 

Kościuszki w Raczkach - 

Etap I 

723 007,00 723 006,63 100,00 

8. 700 70005 6050 
Modernizacja budynku 

remizy OSP Stoki 
9 000,00 8 993,18 99,92 

9. 801 80101 6060 
Zakup szafek do szatni 

w SP w Raczkach 
80 000,00 79 748,90 99,69 

10. 921 92195 
6057, 

6059 

Rozwój infrastruktury 

turystycznej i kulturalnej 

poprzez przebudowę 

terenu na dz. geod. 

528 przy Gminnym 

Ośrodku Kultury 

w Raczkach 

133 952,00 133 951,91 100,00 

11. 921 92195 6050 

Budowa wiaty 

rekreacyjnej 

w miejscowości 

Dowspuda 

22 212,00 2 035,87 9,17 

12. 921 92195 6050 

Dostosowanie budynku 

na potrzeby świetlicy 

wiejskiej  

w miejscowości Lipowo 

5 000,00 4 999,92 100,00 

13. 926 92695 
6057, 

6059 

Mała architektura 

w miejscach publicznych, 
299 675,00 299 674,14 100,00 
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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" 

14. 926 92695 6050 

Mała architektura 

w miejscu publicznym, 

budowa siłowni 

zewnętrznej 

w miejscowości Raczki 

w ramach „Programu 

rozwoju małej 

infrastruktury sportowo-

rekreacyjnej 

o charakterze 

wielopokoleniowym - 

Otwarte Strefy 

Aktywności (OSA) 

EDYCJA  2018” 

4 428,00 4 428,00 100,00 

15. 750 75023 6050 

Wykonanie monitoringu 

wewnętrznego 

w Urzędzie Gminy 

Raczki 

5 171,00 5 170,92 100,00 

16. 600 60014 6300 

Przebudowa drogi 

powiatowej nr 2540B 

Raczki - Sucha Wieś - 

Janówka - Augustów 

w km 0+000 - 1+850 (z 

wyłączeniem odcinka 

pasa drogowego 

obwodnicy Augustowa) - 

dotacja celowa na pomoc 

finansową 

300 000,00 300 000,00 100,00 

17. 600 60016 6050 

Przebudowa drogi 

gminnej nr 102409B 

o nawierzchni żwirowej 

na bitumiczną Stoki – 

Kurianki Pierwsze   w km 

0+000 – 0+720, długość 

odcinka 0,72 km 

590 000,00 582 832,37 98,79 

18. 921  92195 6050 

Przebudowa, rozbudowa, 

dobudowa i nadbudowa 

budynku strażnicy OSP 

Raczki w celu utworzenia 

sali widowiskowo - 

koncertowej 

737 788,00 737 787,05 100,00 
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19. 900 90015 6050 

Opracowanie 

dokumentacji projektowej 

na wykonanie oświetlenia 

drogowego 

w miejscowości Stoki 

9 000,00 0,00 0,00 

20. 600 60016 6050 

Opracowanie 

dokumentacji na potrzeby 

złożenia wniosku 

o dofinansowanie 

inwestycji 

w infrastrukturę drogową 

w ramach Programu 

Współpracy 

Transgranicznej Polska-

Rosja 2014-2020 

7 000,00 7 000,00 100,00 

21. 700 70005 6050 

Budowa fontanny 

w parku przy Urzędzie 

Gminy w Raczkach 

w ramach zadania 

„Rewitalizacja Placu 

Kościuszki w Raczkach” 

40 000,00 40 000,00 100,00 

22. 600 60016 6050 

Utworzenie miejsc 

postojowych przy 

dojeździe do cmentarza 

w Raczkach - etap II 

90 000,00 88 059,20 97,84 

23. 750 75022 6060 

Zakup transmitera 

internetowego i licencji 

systemu informatycznego  

do przygotowania 

posiedzeń rady Gminy, 

obsługi głosowań oraz 

publikacji ich 

w internecie 

9 410,00 9 409,50 99,99 

24. 801 80106 6060 

Zakup pieca 

konwekcyjnego do 

Punktu Przedszkolnego 

w Raczkach 

21 993,00 21 992,40 100,00 

Razem: 5 436 160,00 5 337 255,28 98,18 

 

Planowany deficyt budżetu Gminy na 2018 r. wynosił - 1.587.857 zł, a jako źródło pokrycia 

planowany był kredyt w wysokości - 709.103 zł oraz wolne środki z rozliczenia roku 2017 

 w wysokości - 878.754 zł.  

Wykonanie budżetu Gminy za 2018 r. zamknęło się deficytem w kwocie - 808.028,46 zł, który został 

pokryty kredytem w kwocie - 538.390 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 

 - 269.638,46 zł.  

Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r. wyniosły ogółem – 5.238.795,69 zł, w tym z tytułu zaciągniętych 

kredytów długoterminowych na:  

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie - 1.250.000 zł 

zaciągnięty w 2016 r. na okres 8 lat, oprocentowanie zmienne, aktualnie - 2,73 %, pozostało do spłaty 

- 1.049.400 zł, 
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- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie - 1.700.000 zł 

zaciągnięty w 2017 r. na okres 7 lat, oprocentowanie zmienne, aktualnie - 2,56 %, pozostało do spłaty 

- 1.700.000 zł, 

- pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy 2018 r. oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych 

zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie - 2.200.000 zł na okres 8 lat, oprocentowanie 

zmienne, aktualnie - 2,28 %, pozostało do spłaty - 2.200.000 zł, oraz pożyczki długoterminowej na 

dofinansowanie realizacji zadania pod nazwą "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej, 

Gimnazjum i Sali sportowej zlokalizowanej na działkach nr ewid. 936/1 i 937/1 przy  

ul. Sportowej 1 w Raczkach - II etap" w kwocie - 493.629,73zł na okres 4 lat, oprocentowanie 

zmienne, aktualnie - 3,00 %, pozostało do spłaty - 289.085,73zł i z tytułu rat za zakup telefonów 

służbowych - 309,96 zł. 

Całkowita spłata zadłużenia zaciągniętego do dnia 31.12.2018 r. i planowanego do zaciągnięcia  

w roku 2019 (kredyt w kwocie – 1.140.866 zł) planowana jest do 2026 r. W poniższej tabeli 

przestawiono planowane spłaty na kolejne lata budżetowe i ich relację w stosunku do planu dochodów 

budżetu: 

Lata 

prognozy 

Kwota 

długu na 

koniec roku 

Spłaty rat 

kredytów i 

pożyczek 

Wskaźnik planowanej 

łącznej kwoty spłaty 

zobowiązań, o której 

mowa 

w art. 243 ust. 1 ustawy 

do dochodów po 

uwzględnieniu 

ustawowych wyłączeń 

przypadających na 

dany rok 

Dopuszczalny wskaźnik 

spłaty zobowiązań 

określony 

w art. 243 ustawy, po 

uwzględnieniu 

ustawowych wyłączeń, 

obliczony w oparciu 

o wykonanie roku 

poprzedzającego pierwszy 

rok prognozy 

2018 5 238 485,73 1 684 716,00 7,06% 11,75% 

2019 5 238 485,73 1 140 866,00 2,82% 10,37% 

2020 4 235 668,00 1 002 817,73 4,80% 9,74% 

2021 3 377 392,00 858 276,00 4,06% 10,57% 

2022 2 519 116,00 858 276,00 3,92% 10,28% 

2023 1 660 840,00 858 276,00 3,79% 10,86% 

2024 800 756,00 860 084,00 3,66% 10,86% 

2025 400 412,00 400 344,00 1,69% 10,86% 

2026 0,00 400 412,00 1,63% 10,86% 

Prognozuje się spłatę kredytów i pożyczek w okresie od 2020 roku do 2026 roku z nadwyżki 

budżetowej.   
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2.2 DANE O  PRZYSŁUGUJĄCYCH GMINIE PRAWACH WŁASNOŚCI MIENIA 

KOMUNALNEGO GMINY:  

a) mienie Gminy będące w zarządzie Urzędu Gminy wg stanu na dzień 31.12.2018 r.: 

 

Rodzaj mienia  Ilość sztuk, 

jednostka 

miary  

Wartość 

mienia  

Wartość 

umorzenia  

1. GRUNTY w ha  

1. Grunty rolne, z tego: 

- wydzierżawiono - 2,8334 ha 
28,5334  

4.248.685,19 - 

2. Grunty leśne 0,8735 

3. Grunty zabudowane i zurbanizowane: 13,4926  

tereny mieszkaniowe z tego: 

- przekazano w użytkowanie wieczyste – 0,1420 

ha 

1,2578 

tereny przemysłowe z tego: 

- przekazano w użytkowanie wieczyste – 0,0013 

ha  

0,7438 

tereny zabudowane, pozostałe 

- przekazano w użytkowanie wieczyste – 0,5708 

ha 

- wydzierżawiono - 0,0210 ha 

7,0093  

zurbanizowane tereny niezabudowane 0,5074 

tereny rekreacyjno - wypoczynkowe z tego: 

- wydzierżawiono - 0,0192 ha 
3,9743 

4. Grunty - tereny komunikacyjne: 130,1436  

grunty pod drogami 130,1436 

5. Grunty różne: 3,6277 

grunty pozostałe, z tego 

- wydzierżawiono - 0,6260 ha 
3,6277 

RAZEM: 175,1434 4.248.685,19 - 

2. BUDYNKI LOKALNE 

1. Budynki OSP:    

strażnica we wsi Sucha Wieś 1 155.628,17 66.206,85 

strażnica we wsi Stoki 1 5.376,64 5.376,64 

strażnica we wsi Wierciochy 1 101.210,21 50.828,27 

strażnica we wsi Sidory 1 113.236,42 46.680,71 

strażnica we wsi Raczki 1 581.851,00 261.832,72 

Razem: 5 957.302,44 430.925,19 

2. Budynki biurowe:    

budynek Urzędu Gminy 1 262.836,83 146.861,19 

budynek po byłej agronomówce 1 184.199,17 82.283,66 

budynek admin. - biurowy po byłym posterunku 

policji 
1 45.075,00 33.902,10 

Razem: 3 492.111,00 263.046,95 

3. Budynki oświaty, nauki i kultury oraz kultury 

fizycznej: 
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świetlica we wsi Wasilówka 1 12.216,97 12.216,97 

budynek w Bakaniuku po byłej SP 1 5.257,40 5.257,40 

budynek gospodarczy w Bakaniuku 1 5.941,50 5.941,50 

budynek EDSM Pl. Kościuszki 15 1 660.820,98 252.619,47 

budynek SP Jaśki 1 78.657,10 78.657,10 

budynek w Wierciochach po byłej SP 1 43.735,60 43.735,60 

budynek Raczkowskiego Domu Regionalnego 1 45.000,00 45.000,00 

Razem: 7 851.629,55 443.428,04 

4. Budynki szpitali i zakładów opieki 

medycznej: 
   

budynek Ośrodka Zdrowia 1 761.288,77 520.828,77 

budynek gospodarczy przy OZ 1 16.480,60 16.480,60 

Razem: 2 777.769,37 537.309,37 

5. Inne budynki:    

budynek gospodarczy UG 1 19.869,44 19.869,44 

kontener mieszkalny 1 7.814,39 7.814,39 

budynek garażowy przy ul. 1-go Maja 1 11.612,50 11.612,50 

budynek gospodarczy przy RDR 1 40.000,00 40.000,00 

budynek gospodarczy przy RDR 1 14.751,65 14.751,65 

altana(wiata) rekreacyjna w m. Wasilówka 1 35.171,51 3.517,15 

Razem: 6 150.894,90 97.565,13 

RAZEM:  23  3.208.031,85 1.772.274,68 

3. OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ  

1. Budowle sportowe i rekreacyjne:    

stadion sportowy z ogrodzeniem 1 51.077,92 36.574,90 

plac zieleni w m. Raczki 1 51.754,00 51.754,00 

miejsce wypoczynku nad jeziorem Bolesty 1 599.369,16 46.902,11 

boisko wielofunkcyjne z „siłownią pod 

chmurką” 
1 243.083,31 44.666,56 

boisko w m. Bakaniuk na dz. 101/1 1 21.882,70 2.379,74 

plac sportowo-rekreacyjny w m. Chodźki 1 28.134,53 2.160,09 

boisko wielofunkcyjne w m. Józefowo na dz. 

35/2 
1 53.927,79 3.437,90 

boisko wielofunkcyjne przy SP we Wronowie 1 31.854,54 1.672,36 

mała architektura w miejscach publicznych, 

place zabaw dla dzieci i siłownia zewnętrzna 
1 134.927,94 843,30 

rewitalizacja Placu Kościuszki w Raczkach - 

Etap I 
1 828.686,63 5.993,75 

przebudowa terenu na dz. 528 przy GOK w 

Raczkach 
1 133.951,91 1.004,64 

Razem: 11 2.178.650,43 197.389,35 

2. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, pozostałe 

gdzie indziej nie sklasyfikowane: 
   

mały plac targowy przy UG 1 7.600,83 7.600,83 

chodniki m2 265.076,32 214.656,20 

ogrodzenie OZ 1 32.002,49 32.002,49 

nawierzchnia z kostki przy Ośrodku Zdrowia 1 30.732,84 30.732,84 

plac targowy przy ul. Gospodarskiej 1 29.443,94 12.808,13 

ogrodzenie z siatki w Raczkach na dz. 987 1 4.265,60 3.519,32 



RAPORT O STANIE GMINY RACZKI ZA 2018r.       www.raczki.pl  15 

 

miejsca postojowe przy dojeździe do cmentarza 

w Raczkach - etap I 
1 88.059,20 660,44 

Razem: x 457.181,22 301.980,25 

3. Autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi 

pozostałe: 
   

droga dojazdowa do przystanku PKS 1 73.556,48 73.556,48 

parking przy przystanku PKS 1 8.433,17 8.433,17 

ulice Stodolna i Południowa 1 81.802,00 81.802,00 

droga Bolesty 1 41.506,77 37.228,49 

droga wjazdowa do SP Raczki 1 4.617,00 4.316,93 

dywanik asfaltowy ul. Sportowa 1 80.573,28 72.113,08 

droga przez wieś Kurianki I i Kurianki II 1 165.200,69 53.600,36 

droga przez wieś Wasilówka 1 54.709,69 37.549,64 

ulica Słoneczna 1 471.020,73 277.347,31 

ulice Paca i Stwosza 1 555.132,64 324.752,61 

droga Szkocja - Dowspuda 1 349.967,36 204.730,90 

droga Józefowo - Poddubówek 1 634.767,38 41.194,23 

droga Koniecbór - Józefowo 1 154.801,30 74.323,67 

droga Jaśki - Św. Miejsce 1 212.448,36 98.788,53 

droga Wronowo - Ziółkowo 1 365.369,33 169.896,74 

ulica Chłodna 1 13.620,00 12.734,70 

ulice w Raczkach: Matejki, Zielona, Wiśniowa, 

Raczkowska i Szkolna 
1 478.179,29 220.589,61 

droga Koniecbór – Stoki - Kurianki I, Kurianki 

I - Kurianki II 
1 1.268.292,46 580.243,79 

droga Witówka - Wierzbowo 1 161.790,23 64.530,62 

ulice Gospodarska i Spokojna 1 689.506,41 310.277,90 

droga Chodźki - Sidory 1 140.923,40 63.415,50 

droga Kurianki I - Sucha Wieś 1 38.064,00 18.841,68 

droga Kurianki I przez wieś 1 41.114,00 20.351,43 

droga Lipówka - Witówka 1 463.800,27 175.777,57 

ulica Chrobrego 1 29.576,10 12.089,19 

droga Ziółkowo - Korytki 1 82.314,40 30.250,56 

ulice w Raczkach: Moniuszki, Spokojna, Nowe 

Osiedle 
1 286.680,41 117.180,62 

ulica Stodolna 1 5.820,47 2.379,11 

droga Wierciochy - Wasilówka 1 282.765,88 115.580,51 

droga Wasilówka – Małe Raczki 1 65.055,48 26.347,49 

droga Rudniki – Sidory i Sidory - Lipowo 1 1.215.378,27 455.766,83 

droga Korytki - Ziółkowo 1 105.389,14 35.568,82 

droga Ziółkowo - Szkocja 1 217.781,26 71.051,15 

droga Witówka - Jankielówka - Ziółkowo 1 1.522.662,45 433.958,80 

linia energetyczna w m. Lipówka  26.356,23 7.412,69 

linia energetyczna na ul. Książąt 1 33.910,00 16.785,45 

trasa Nadrzeczna w Raczkach 1 1.127.686,98 107.942,85 

oświetlenie uliczne drogi Żubrynek - Koniecbór 1 25.830,00 5.424,30 

droga przez wieś Jaśki 1 751.031,48 143.634,78 

ulica Raczkowska 1 205.340,82 39.271,44 
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ulica Chłodna  1 238.796,40 38.448,30 

droga Szkocja - Ziółkowo - Korytki 1 1.775.458,55 326.240,49 

modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego 1 1.055.198,38 158.279,77 

ciągi pieszo-jezdne ulic Chrobrego, Mieszka I, 

Łokietka, Z. Starego, K. Wielkiego 
1 839.250,15 129.034,72 

ulica Kościelna 1 399.830,82 55.476,54 

ulica Browarna 1 87.334,67 11.790,18 

droga Nr 102404B w miejscowości Szkocja 1 117.097,93 15.808,23 

oświetlenie uliczne w m. Jaśki 1 76.966,95 6.241,05 

oświetlenie uliczne w m. Moczydły 1 57.010,72 5.204,71 

ciągi piesze i wjazdy na ul. Południowej i 

Słonecznej 
1 37.967,20 3.701,79 

droga Rudniki-Stoki i Rudniki-Kurianki 

Pierwsze 
1 1.490.363,73 64.150,09 

droga Małe Raczki 1 281.220,09 25.308,98 

Przebudowa drogi wew. na osiedlu 

mieszkaniowym przy ul. Kościelnej 
1 87.482,50 5.905,07 

oświetlenie uliczne w m. Rabalina 1 36.524,42 1.780,57 

oświetlenie uliczne w m. Podwysokie 1 65.456,30 3.190,99 

przebudowa ul. Nowe Osiedle i Pl. Kościuszki 1 1.104.948,95 53.866,26 

oświetlenie uliczne na ul. Sportowej 1 46.888,82 2.110,00 

budowa i przebudowa drogi Wysokie - Słoboda 1 162.627,54 2.439,41 

przebudowa drogi gminnej Nr 102409B  

Stoki-Kurianki Pierwsze 
1 588.832,37 2.208,12 

Razem: 59 21.082.032,10 5.558.226,80 

4. Budowle wodne, z wyjątkiem melioracji    

rekultywacja brzegów rzeki Rospuda 

i zabezpieczenie szlaku wodnego w m. Raczki 
1 122.706,70 8.048,16 

5. Pozostałe budowle    

fontanna w parku przy UG Raczki 1 40.000,00 0,00 

RAZEM:  x 23.880.570,45 6.065.644,56 

4. KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE 

1. Kotły grzejne i parowe    

piec c.o. w Agronomówce 1 3.500,00 3.500,00 

RAZEM: 1 3.500,00 3.500,00 

5. MASZYNY I URZĄDZENIA, APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA  

1. Zespoły komputerowe:    

zestaw komputerowy 4 35.400,05 35.400,05 

monitoring centrum Raczek 1 28.000,00 28.000,00 

RAZEM:  5 63.400,05 63.400,05 

6. URZĄDZENIA TECHNICZNE  

1. Aparatura prądu zmiennego    

agregat prądotwórczy 1 7.320,00 7.320,00 

agregat prądotwórczy z FS dal Małych Raczek 1 3.889,99 1.400,40 

Razem 2 11.209,99 8.720,40 

2. Urządzenia do odtwarzania dźwięku i obrazu    

monitoring wewnętrzny w UG Raczki 1 5.170,92 258,55 

3. Urządzenia odbiorcze i transmisyjne    
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transmiter internetowy na potrzeby RG 1 4.612,50 76,88 

4. Urządzenia telefoniczne    

sieć łączność z wojewodą 1 4.765,92 4.765,92 

centrala telefoniczna w UG z aparatami 1 13.480,80 3.145,52 

Razem: 2 18.246,72 7.911,44 

5. Zbiorniki nadziemne    

kosze uliczne na słupkach 17 4.385,90 3.738,76 

6. Zbiorniki nadziemne     

kontenery KP-7 w PSZOK 5 20.910,00 4.879,00 

7. Urządzenia i aparatura radionadawcza    

stacja obiektowa DSP-52BS z radiotelefonem 1 5.157,00 1.547,10 

8. Urządzenia do oczyszczania wody i ścieków    

biologiczne oczyszczalnie ścieków 4 73.998,35 36.382,52 

9. Urządzenia nieprzemysłowe    

instalacje kolektorów słonecznych 339 5.437.094,31 1.903.725,51 

sanie lodowe 1 6.320,00 1.474,64 

Razem: 340 5.443.414,31 1.905.200,15 

RAZEM:  373 5.587.105,69 1.968.714,80 

7. ŚRODKI TRANSPORTU  

1. Motocykle, przyczepy i wózki motocyklowe:    

motocykl HONDA XL 125s – OSP Raczki 2 14.820,00 14.820,00 

2. Samochody osobowe:    

samochód LUBLIN II combi – OSP Sidory 1 48.159,00 48.159,00 

samochód Fiat Doblo 1 54.761,51 54.761,51 

samochód KIA Sportage 1 33.535,08 32.317,77 

Razem: 3 136.455,59 135.238,28 

3. Samochody specjalne:    

samochód STAR – OSP Wierciochy 1 5.514,81 5.514,81 

samochód Jelcz 010R – OSP Raczki 1 175.500,00 175.500,00 

samochód Star 200 – OSP Raczki 1 28.178,10 28.178,10 

samochód Star 266 – OSP Wierciochy 1 227.180,91 227.180,91 

samochód IVECO MAGIRUS - OSP Stoki 1 31.000,00 31.000,00 

samochód FIAT DUCATO 250 - OSP Sucha 

Wieś 
1 244.713,68 244.713,68 

samochód IVECO - OSP Raczki 1 176.000,00 176.000,00 

Razem: 7 888.087,50 888.087,50 

RAZEM:  12  1.039.363,09 1.038.145,78 

8. NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE  

1. Wyposażenie, aparaty i sprzęt medyczny - 

elektrokardiograf w Ośrodku Zdrowia 
1 12.629,75 12.629,75 

symulator nauki badania piersi 1 3.707,22 1.977,18 

Razem 2 16.336,97 14.606,93 

2. Wyposażenie techniczne dla prac biurowych - 

kopiarka KONICA MINOLTA 
1 10.370,00 10.370,00 

3. Narzędzia, przyrządy ruchomości 

i wyposażenie pozostałe 
   

zegar elektroniczny z tarczą 120 cm na wieży 

OSP Raczki 
1 8.143,50 8.143,50 



RAPORT O STANIE GMINY RACZKI ZA 2018r.       www.raczki.pl  18 

 

meble biurowe 1 5.300,00 3.710,00 

ekspres automatyczny do kawy 1 3.690,00 676,50 

zestaw zabawowy ANIA 10 na plac zabaw przy 

SM Raczki 
1 5.700,00 570,00 

mała architektura w miejscach publicznych, 

place zabaw dla dzieci i siłownia zewnętrzna 
1 152.815,20 7.640,76 

szafa na laptopy 1 4.000,00 200,00 

Razem: 6 179.648,70 20.940,76 

4. Narzędzia, przyrządy, sprawdziany itp.    

zestaw narzędzi hydraulicznych 1 55.640,00 55.640,00 

zestaw narzędzi (aparat oddechowy, rozpieracz) 1 23.560,01 23.560,01 

rozpieracz cylindryczny hydrauliczny 1 17.500,00 14.583,33 

Razem 3 96.700,01 93.783,34 

5. Inne ruchomości - wiaty przystankowe 10 21.675,41 19.196,24 

RAZEM:  22 324.731,09 158.897,27 

OGÓŁEM ŚRODKI TRWAŁE:  x 38.355.387,41 11.070.577,14 

POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE W UŻYTKOWANIU URZĘDU GMINY RACZKI 

(inwentarz):  

komputery 38 57.792,89 57.792,89 

laptopy 23 24.110,00 24.110,00 

urządzenie wielofunkcyjne(fax, skaner, 

drukarka, kopiarka) 
3 3.509,76 3.509,76 

aparat cyfrowy do zdjęć 1 1.000,00 1.000,00 

skaner 6 1.427,40 1.427,40 

niszczarka 3 2.647,46 2.647,46 

drukarki 28 18.452,89 18.452,89 

kserokopiarka 1 3.495,00 3.495,00 

pozostały inwentarz x 292.632,10 292.632,10 

RAZEM INWENTARZ  x 405.067,50 405.067,50 

POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE W UŻYTKOWANIU GMINY RACZKI (sala 

profilaktyczna):  

inwentarz x 14.152,73 14.152,73 

POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE W UŻYTKOWANIU OSP Raczki:  

inwentarz x 179.575,12 179.575,12 

POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE W UŻYTKOWANIU OSP Sucha Wieś:  

inwentarz x 40.907,71 40.907,71 

POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE W UŻYTKOWANIU OSP Wierciochy:  

inwentarz x 31.520,13 31.520,13 

POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE W UŻYTKOWANIU OSP Stoki:  

inwentarz x 19.994,85 19.994,85 

POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE W UŻYTKOWANIU OSP Sidory:  

inwentarz x 21.974,18 21.974,18 

POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE W UŻYTKOWANIU Ośrodek Zdrowia: 

inwentarz x 1.258,49 1.258,49 

POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE W UŻYTKOWANIU Orkiestra dęta 

inwentarz x 31.817,65 31.817,65 

POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE W UŻYTKOWANIU Sprzęt w budynku po byłej SP 

Wierciochy 
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inwentarz x 4.159,00 4.159,00 

POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE W UŻYTKOWANIU beneficjentów końcowych projektu 

"Suwalski internet równych szans" 

zestawy komputerowe Fujitsu P500 50 140.404,50 140.404,50 

zestawy komputerowe Fujitsu P500 z Wifi 20 56.776,80 56.776,80 

drukarki laserowe kolorowe OKI 2 2.469,84 2.469,84 

Razem:  72  199.651,14  199.651,14  

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (programy komputerowe)  

Wartości niematerialne i prawne x 38.684,49 38.684,49 

 

Ogółem wartość mienia Gminy będącego w zarządzie Urzędu Gminy wynosi – 39.344.150,40 zł. 

 

b) mienie Gminy będące w zarządzie jednostek oświaty wg stanu na dzień 31.12.2018 r.: 

Rodzaj mienia 

Ilość 

sztuk, 

jednostka 

miary 

Wartość 

mienia 
Umorzenie 

BUDYNKI OŚWIATY, NAUKI I KULTURY 

ORAZ BUDYNKI SPORTOWE : 

4 
10.380.263,74 3.781.974,50 

Budynek SP w Raczkach 1 4.345.715,75 1.878.633,14 

Budynek w Kuriankach 1 156.198,60 156.198,60 

Budynek Gimnazjum w Raczkach 1 2.247.456,31 780.641,32 

Sala sportowa 1 3.630.893,08 966.501,44 

POZOSTAŁE BUDYNKI NIEMIESZKALNE : 2 85.376,43 43.360,98 

Budynek gospodarczy w Kuriankach 1 5.746,70 5.746,70 

Kotłownia w Kuriankach 1 79.629,73 37.614,28 

BUDOWLE SPORTOWE I REKREACYJNE 3 897.233,41 132.717,67 

Szkolny plac zabaw wraz z monitoringiem i 

oświetleniem przy SP w Raczkach 

1 
156.318,29  26.300,27 

Plac zabaw z wyposażeniem w ramach projektu 

„Czas na innowacyjne przedszkola” 

1 
74.929,45 7.430,51 

Zagospodarowanie placu szkolnego wraz z 

monitoringiem i oświetleniem przy Gimnazjum w 

Raczkach 

1  

 665.985,67 98.986,89 

POZOSTAŁE OBIEKTY INŻYNIERII 

LĄDOWEJ I WODNEJ , GDZIE INDZIEJ 

NIESKLASYFIKOWANE  

3 

31.614,09 18.102,97 

Ubikacja w Kuriankach 1 4.660,80 4.660,80 

Ogrodzenie metalowe w Kuriankach 1 8.539,50 8.539,50 

Chodnik i dojazd z miejscem na kontenery 1 18.413,79 4.902,67 

KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE 1 9.840,00 2.123,80 

Pompa obiegowa MAGNA 1 9.840,00 2.123,80 

ŚRODKI TRANSPORTU : 5 1.224.727,50 848.164,65 

Autosan H-9 BSU 33LL 1 207.580,50  207.580,50 

Autosan H-9 BSU L482 1 241.560,00  241.560,00 

Autosan H-9 BSU 70JE 1 224.968,00 224.968,00 

Mercedes Benz 519 CDI 1 239.248,50 171.461,40 

Mercedes Benz Sprinter 519 1 311.370,50 2.594,75 
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NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I 

WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ 

NIESKLASYFIKOWANE 

 

8  

47.581,81 15.208,97 

Kosiarka samojezdna w Gimnazjum 1 7.492,01 7.492,01 

Karuzela tarczowa z siedziskiem w Kuriankach 1 5.412,00 1.127,50 

Kocioł wodny elektryczny – SP w Raczkach 1 12.500,00  833,33 

Tablica interaktywna  - SP w Raczkach 2 7.500,00 125,00 

Projektor ultraogniskowy – SP w Raczkach 2 9.200,00 153,33 

Kopiarka DEWELOP w BOS w Raczkach 1  5.477,80 5.477,80 

OGÓŁEM ŚRODKI TRWAŁE:  12.676.636,98 4.841.653,54 

Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu 

(inwentarz): 

 
  

SP w Raczkach 

w tym : 

- jednostka centralna (komputer + drukarka) -  

1.477,00 

- kserokopiarki (1 szt.) – 3.636,82 

- laptopy (17szt.) - 35.787,00 

- drukarki (3 szt.) - 1.295,00 

- skanery (1 szt.) - 800,00 

- komputery (3 szt.) - 7.033,00 

- kamera cyfrowa (1 szt.) - 2 500,00 

- tablica interaktywna (6 szt.) - 29451,00 

- projektor (1szt.) - 3.013,50 

- projektor (1szt.) - 2.844,00 

- projektory (3 szt.) - 7.740,00 

- komputer + monitor - 2 175,00 

- kserokopiarka, drukarka, laptop, komputer 

4.544,61 

- dwie nieodpłatnie otrzymane pracownie 

komputerowe (22 zestawów komputerowych wraz z 

oprogramowaniem Office, Windows, 2 skanery, 2 

drukarki, 2 laptopy) - 79.347,92 

- Multimedialne Centrum Internetowe (4 zestawy 

komputer. z oprogramowaniem) - 14.847,18 

- jedna pracownia komputerowa otrzymana 

nieodpłatnie z MEN (10 zestawów komputerowych 

z oprogramowaniem, serwer, laptop, drukarka 

laserowa, skaner - 40.610,92 

- dwa komputery z wyposażeniem i 

oprogramowaniem nieodpłatnie otrzymane w 

ramach Programu Nauczania Początkowego. do 

Punktu Przedszkolnego - 8.735,98 

- dwa laptopy zakupione w ramach specjalnej akcji 

promocyjnej - 2,46 

- pomoce dydaktyczne zakupione w ramach projektu 

„Indywidualizacja nauczania w Gminie Raczki” - 

77.455,00 

 

1.087.329,28 1.087.329,28 
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- sprzęt audiowizualny do oddziałów  

przedszkolnych w ramach projektu „Czas na 

innowacyjne przedszkola” (w tym: 4 projektory, 2 

notebooki, 2 drukarki, 2 telewizory, 1 zestaw 

nagłośnienia YAMAHA, 2 tablice interaktywne, 2 

kserokopiarki CANON) - 57.256,50 

- sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne – 706.776,39 

Gimnazjum w Raczkach 

w tym: 

- Multimedialne Centrum Internetowe (4 zestawy 

komputerowe z oprogramowaniem) - 14.366,86 

- jedna nieodpłatnie otrzymana pracownia 

komputerowa (1 laptop, 1 skaner) - 12.212,16  

- komputery (17 szt.) - 24 707,41 

- laptopy (12 szt.) - 29.384,01 

- drukarki (4 szt.) - 1.955,00 

- rzutniki multimedialne(2 szt.)  – 1.764,80 

- projektory (4 szt.) - 11.420,00  

- instrument klawiszowy Casio – 1.350,00 

- projektor, tablica interaktywna wraz z 

oprogramowaniem nieodpłatnie otrzymana w 

ramach Projektu „Mały Archimedes” – 4.588,89 

- sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne – 349.986,87                

 

451.736,00 451.736,00 

BOS w Raczkach 

w tym: 

- 4 zestawy komputerowe – 8.169,00 

- 3 drukarki - 1.420,50 

- urządzenie wielofunkcyjne - 1.055,00 

- 1 laptop - 2.190,00 

- meble, sprzęt biurowy, przedłużacz bębnowy, 

odkurzacz, myjka, opryskiwacz samochodowy – 

32.442,73 

 

45.277,23 45.277,23 

Razem inwentarz:  1.584.342,51 1.584.342,51 

 

ZBIORY BIBLIOTECZNE : 

 
  

SP w Raczkach  113.699,30 113.699,30 

Gimnazjum w Raczkach  117.452,91 117.452,91 

Razem:  231.152,21 231.152,21 

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE – 

programy komputerowe: 

 
  

Programy komputerowe w SP w Raczkach  4.857,11 4.857,11 

Programy komputerowe w Gimnazjum w Raczkach  16.777,59 16.777,59 

Programy komputerowe w BOS w Raczkach  8.908,70 8.908,70 

Razem:  30.543,40 30.543,40 

 

 

Ogółem wartość mienia Gminy będącego w zarządzie jednostek oświatowych w gminie wynosi – 

14.522.675,10 zł. 
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c) mienie Gminy będące w zarządzie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raczkach  

wg stanu na dzień 31.12.2018 r.: 

 

Rodzaj mienia Ilość sztuk Wartość mienia 
Wartość 

umorzenia 

ŚRODKI TRWAŁE 2 9.000,00 9.000,00 

Szafa przesuwna 1 5.000,00 5.000,00 

Kopiarka Task Alfa 1 4.000,00 4.000,00 

POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE   81.438,36 81.438,36 

Komputery 12 31.060,80 31.060,80 

Monitory 4 2.086,99 2.086,99 

Drukarki laserowe 5 5.244,00 5.244,00 

Kserokopiarki 1 3.355,00 3.355,00 

Maszyny do pisania 1 822,00 822,00 

Zabudowa ściany - komplet 2 3.800,00 3.800,00 

telefax 2 1.561,00 1.561,00 

Niszczarki 2 528,30 528,30 

Bindownica 1 307,68 307,68 

Skaner 1 250,00 250,00 

Pozostały inwentarz   32.422,59 34.422,59 

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I 

PRAWNE(programy komputerowe)   18.244,05 18.244,05 

Wartości niematerialne i prawne x 18.244,05 18.244,05 

Ogółem wartość mienia Gminy będącego w zarządzie GOPS Raczki wynosi – 108.682,41 zł. 

 

2.3 DANE O ZMIANACH W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W 2018 R. 
I. Po uprawomocnieniu się decyzji podziałowych, zgodnie z art. 98 ust. 1 ustawy z dnia            

21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami z mocy prawa przeszły na własność Gminy 

Raczki działki gruntu o pow. 1,0674 ha w obrębie Sidory oraz o pow. 0,2932 ha    w obrębie 

Rabalina, wydzielone pod drogę gminną publiczną Nr 102386B przez wieś Sidory w związku z jej 

przebudową. 

II. Darowizna nieruchomości stanowiących mienie Gminy Raczki na cel publiczny: 

Uchwałą Nr XXVI/206/18 z dnia z dnia 28 lutego 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie 

darowizny nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa, Rada Gminy Raczki wyraziła zgodę na 

dokonanie darowizny, a wykonanie uchwały powierzyła Wójtowi Gminy Raczki, który 

Zarządzeniem Nr 331/18 z dnia 12 kwietnia 2018r. w sprawie przekazania w formie darowizny na 

rzecz Skarbu Państwa z przeznaczeniem na cele publiczne nieruchomości stanowiącej własność 

Gminy Raczki postanowił przekazać w formie darowizny na rzecz Skarbu Państwa prawo własności 

do niezabudowanej nieruchomości, położonej przy ul. Nowe Osiedle w Raczkach (obrębie ewid. 

0019 Raczki), gm. Raczki, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 779/2  

o powierzchni 0,0550 ha. Nieruchomość przeznaczona na cele publiczne - realizacji budynku 

administracyjnego posterunku Policji z garażem, z potrzebnymi urządzeniami budowlanymi  
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i terenowymi. Umowę darowizny w formie aktu notarialnego Repertorium A nr 4564/2018 

podpisano w dniu 21.05.2018r. Wartość przedmiotu umowy określono na kwotę 29.100 zł. Koszty 

notarialne i sądowe poniósł obdarowany. 

III. Sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie Gminy Raczki: 

Zarządzeniem nr 379/18 Wójta Gminy Raczki z dnia 17 września 2018r. w sprawie przeznaczenia 

do sprzedaży nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Raczki, gm. Raczki 

przeznaczono do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowe 

niezabudowane położone w miejscowości Raczki, gm. Raczki,    w tym oznaczone w ewidencji 

gruntów jako działki nr 545/14 i 545/7 o łącznej powierzchni 0,0925 ha, które zgodnie  

z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego stanowiły jedną działkę budowlaną 

przeznaczoną pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą. Przetarg zgodnie  

z Zarządzeniem Nr 387/18 Wójta Gminy Raczki z dnia 10 października 2018r. w sprawie 

ogłoszenia pierwszego przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym 

Raczki, gm. Raczki odbył się w dniu 07.12.2018r. i został rozstrzygnięty dla jednej ww. 

nieruchomości. Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 54.000 zł (wraz z podatkiem  

od towarów i usług), cenę najwyższą osiągniętą w wysokości 54.540 zł. Umowę sprzedaży w formie 

aktu notarialnego Repertorium A nr 12448/2018 podpisano w dniu 17.12.2018r.  Koszty notarialne 

i sądowe poniósł nabywca. 

IV. Nabycie nieruchomości przez Gminę Raczki: 

Na podstawie Zarządzenia nr 388/18 Wójta Gminy Raczki z dnia 12 października 2018r.  w sprawie 

nabycia nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Raczki na rzecz Gminy Raczki oraz 

zgodnie z warunkami określonymi w protokole z rokowań, nabyto odpłatnie nieruchomość 

gruntową, położoną w obrębie ewidencyjnym Raczki, gm. Raczki oznaczoną w ewidencji gruntów 

jako działka numer 47/2 o powierzchni 0,3161 ha, z przeznaczeniem na drogę gminną publiczną  

(w związku z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego). Wartość 

powyższej nieruchomości uzgodniono na kwotę 60.059,00 zł. Umowę sprzedaży na rzecz Gminy 

Raczki w formie aktu notarialnego Repertorium A nr 10086/2018 podpisano w dniu 19.10.2018r. 

Koszty związane z nabyciem nieruchomości poniosła Gmina Raczki. 

 

V. Odszkodowania wypłacone w 2018r. za działki gruntu wydzielone pod drogi) na podstawie  

art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, które  z mocy prawa 

przeszły na własność Gminy Raczki:  

1) Poszerzenie pasa drogowego drogi gminnej w miejscowości Planta:  

Wypłacono odszkodowanie w łącznej wysokości 19.829,60 zł, za działki gruntu w obrębie Planta 

o łącznej powierzchni 0,7082 ha, oznaczone numerami ewid. 60/1, 60/2, 59/1, 103/6, 104/7, 106/2, 

103/4, 62/1, 77/1, 118/1, 57/1, 58/3, 56/5,  

2) Poszerzenie pasa drogowego drogi gminnej publicznej nr 102410B Rudniki – Kurianki 

Pierwsze.  

Wypłacono odszkodowanie w łącznej wysokości 875,00 zł (ułamkowa część odszkodowania - 

udział 1/4) za działki gruntu w obrębie Rudniki o łącznej powierzchni 0,1250 ha oznaczone 

numerami ewid. 171/3, 225/1, 225/2. 

3) Poszerzenie pasa drogowego drogi gminnej publicznej nr 102405B Dowspuda – Szkocja – 

Korytki:  

Wypłacono odszkodowanie w łącznej wysokości 2.500,00 zł za działki gruntu w obrębie Korytki 

 o łącznej powierzchni 0,0625 ha, oznaczone numerami ewid. 10/1, 11/3, 37/1. 
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VI. Decyzje o podział nieruchomości: 

1) wydano 34 decyzje podziałowe. 

2.4 PLANOWANIE PRZESTRZENNE I ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
Z zakresu planowania przestrzennego: 

1) wydano 33 decyzje ustalające warunki zabudowy i zagospodarowanie terenu; 

2) wydano 4 decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego; 

3) wydano 119 zaświadczeń o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego.  

4) Prowadzone jest postępowanie dotyczące zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Raczki (Uchwała Nr XXVIII/214/2018 Rady 

Gminy Raczki z dnia 18 kwietnia 2018r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 

„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Raczki” 

zmienionej Uchwałą Nr III/19/18 Rady Gminy Raczki z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie 

zmiany Uchwały Nr XXVIII/214/18 z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany „Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Raczki”). 

5) Prowadzone jest postępowanie dotyczące zmiany Miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego części wsi Dowspuda (Uchwała Nr XXVIII/215/2018 Rady Gminy Raczki  

z dnia 18 kwietnia 2018r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego części wsi Dowspuda” zmienionej Uchwałą  

Nr XXXII/247/18 Rady Gminy Raczki z dnia 17 października 2018 r. w sprawie sprostowania 

Uchwały Nr XXVIII/215/18 z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Dowspuda oraz Uchwałą  

Nr III/20/18 Rady Gminy Raczki z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały  

Nr XXVIII/215/18 z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Dowspuda). 
 

2.5 WYKONANIE ZADAŃ RZECZOWYCH  REFERATU INWESTYCJI, 

PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI 
 

 

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 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 

dofinansowana w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 

2016-2019 w wysokości 459.329,24 zł. Koszt całkowity inwestycji 930 951,96 zł 

2. 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 
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Koszt inwestycji: 833.249,00 zł. Przygotowano i wysłano dokumentację z postępowań 

przetargowych na ww. zadania w dniu 28.09.2018 r. Koszt całkowity realizacji I etapu 316.171,18 

zł, wnioskowana kwota pomocy 153.356,00 zł.  

3. Rozwój infrastruktury turystycznej i kulturalnej poprzez przebudowę terenu na dz. geod. 528 

przy Gminnym Ośrodku Kultury w Raczkach 

Koszt inwestycji 131.122,91 zł. Otrzymano dofinansowanie w kwocie 65.984,38 zł w ramach 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.   

4. Przebudowa drogi gminnej Nr 102412B o nawierzchni żwirowej na bitumiczną przez wieś 

Józefowo w km 0+000 – 0+804, dł. odcina 0,804 km. 

Koszt inwestycji: 553 523,58 zł. 

Zakończono roboty budowlane. Odbiór końcowy inwestycji nastąpił w dniu  12.09.2018 r. 

5. 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. 

Dnia 14.02.2018 r. została podpisana umowa o dofinansowanie z programu Rybactwo i Morze   

w wysokości 249 600 zł 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. Całkowita wartość projektu: 334.155,06 zł, kwota dofinansowania: 

249.600zł. Zakończono roboty budowlane w ramach I etapu inwestycji (budowa małej architektury). 

Koszt całkowity realizacji danego etapu wyniósł 305.824,00 zł, otrzymano dotację w kwocie 

190.089,11 zł. 

Dzięki dofinansowaniu wybudowano 6 placów zabaw w: Sidorach, Lipowie, Wierciochach, 

Józefowie, Chodźkach i Raczkach. Dodatkowo została wykonana siłownia w Raczkach.  

6. Rewitalizacja Placu Kościuszki w Raczkach - Etap I 

Dnia 29.03.2018 r. została podpisana umowa o dofinansowanie na zadanie pomoc w ramach Programu 

Operacyjnego Województwa Podlaskiego z Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług 

użyteczności publicznej Działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego. Całkowita wartość 

projektu 704.556,63 zł brutto (dofinansowanie z UE wyniosło  471.058,64 zł). 

7.Adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Raczkach na potrzeby edukacji przedszkolnej 

w ramach Regionalnego Programu Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa: 

VII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, działanie: 8.2. Uzupełnienie deficytów  

w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, poddziałanie: 8.2.1. Infrastruktura przedszkolna, 
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kształcenia zawodowego i ustawicznego. Inwestycja obejmuje przebudowę części pomieszczeń 

budynku szkoły zlokalizowanych na parterze (3 sale edukacyjne wraz z zapleczami, remont toalet) 

 i w piwnicy (szatnia). W ramach projektu zostanie zakupione wyposażenie min.: meble dostosowane 

dla przedszkolaków, zestawy multimedialne, ścianki manipulacyjno-sensoryczne, zestawy zabawek 

edukacyjnych. Całkowita wartość projektu: 295 994,70 zł.  

Wartość wnioskowanego dofinansowania ogółem: 230 453,21 zł. 

8. 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 inwestycji 146.782,54 zł brutto. Zakończono roboty budowlane. Odbiór końcowy inwestycji 

nastąpił w dniu  27.07.2018 r. Inwestycja dofinansowana ramach dotacji celowych na modernizacje 

dróg dojazdowych do gruntów rolnych.  

9. Przebudowa drogi gminnej Nr 102409B o nawierzchni żwirowej na bitumiczną Stoki - 

Kurianki  Pierwsze w km 0+000 - 0+720, dł. odcinka 0,72 km. 

Gmina Raczki otrzymała dofinansowanie na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 102409B 

o nawierzchni żwirowej na bitumiczną STOKI – KURIANKI PIERWSZE w km 0+000 – 0+720, 

dł. odcinka 0,72 km” w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności 

Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej. 

Całkowita wartość projektu: 582 832,37 zł 

Dofinansowanie: 271 017,17 zł. 

10. Przebudowa, rozbudowa, dobudowa i nadbudowa budynku strażnicy OSP Raczki w celu 

utworzenia sali widowiskowo-koncertowej – etap I, zadania pn.: Remont i rozbudowa Gminnego 

Ośrodka Kultury w Raczkach w ramach Programu Infrastruktura domów kultury 

Celem przedsięwzięcia jest powstanie Sali widowiskowo-koncertowej w budynku strażnicy OSP  

w Raczkach, dofinansowanie 400.000,00 zł.  

11. Dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Województwa Podlaskiego 

na lata 2014-2020, oś priorytetowa: Kompetencje i kwalifikacje, działanie: 3.1. Kształcenie i edukacja, 

poddziałanie: 3.1.1. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej edukacji przedszkolnej pn. 

„Przedszkole – fundament dorosłego życia. Rozwój kompetencji i zdolności dzieci z Gminy 

Raczki” został zaakceptowany przez Komisję Oceny Projektów, kończąc etap negocjacji.  

W końcowej ocenie projekt został zatwierdzony do realizacji z kwotą dofinansowania w wysokości 

74 000,00 zł. Całkowita wartość projektu wynosi 90 800,00 zł, wkład własny niefinansowy 

16 800,00 zł (udostępnienie pomieszczeń przedszkolnych w celu przeprowadzenia zajęć). 

12. W dniu 14.09.2018 r. złożono wniosek na realizację zadania pn. Przebudowa drogi gminnej nr 

102386B przez wieś Sidory Etap I w km 0+000 - 1+072”  w ramach Programu Rozwoju Gminnej  
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i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Całkowita wartość zadania: 

1.851.840,35zł, wnioskowana dotacja: 925.920,00zł. 

13. Utwardzenie miejsc postojowych przy dojeździe do cmentarza w Raczkach  ETAP II. 

       Koszt inwestycji: 81 559,20 zł  

14. Wykonanie budowy fontanny na Placu Kościuszki w Raczkach. 

       Koszt inwestycji: 40 000 zł 

15. Modernizacja obiektu ogólnodostępnej infrastruktury sportowej na terenie Gminy Raczki. 

      Koszt inwestycji: 1 845,00 zł 

16. Wykonanie wraz z montażem stolarki okiennej i drzwiowej do budynku OSP Stoki. 

      Koszt inwestycji: 2 890,50 zł  

17. Wykonanie tablicy informacyjnej z okazji  nadania nazwy Aleksandra Putry dla skweru przy 

Gminnym Ośrodku Kultury w Raczkach  w związku z obchodami 100-leci odzyskania niepodległości 

przez Polskę. 

       Koszt inwestycji: 7 100,00 zł  

18. Wykonanie monitoringu budynku administracyjnego Urzędu Gminy w Raczkach. 

      Koszt inwestycji: 5 171,92 zł 

19. Wykonanie robót elektrycznych na obiekcie: Świetlica Wiejska przy OSP w m. Stoki. 

        Koszt inwestycji: 3 444,00 zł 

20. Wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej, badanie oświetlenia w budynku Gminnego Ośrodka 

Kultury w Raczkach. 

       Koszt inwestycji: 2 952,00 zł  

III.  OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO  I ROLNICTWO 

 

Z zakresu ochrony środowiska naturalnego realizowano program przyjęty Uchwałą Nr XIX/159/17 

Rady Gminy Raczki z dnia 14 lutego 2017r w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla 

Gminy Raczki na lata 2016 – 2020 z perspektywą do 2022 r. wraz z prognozą oddziaływania na 

środowisko.  

W roku sprawozdawczym przyjęto 41 zgłoszeń na wycinkę drzew i krzewów  oraz wydano dwie 

decyzje.  

Wydano 8 decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach   na podstawie ustawy  o udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko. 

http://www.bip.raczki.pl/upload/uchw_XIX_159_17.pdf
http://www.bip.raczki.pl/upload/uchw_XIX_159_17.pdf
http://www.bip.raczki.pl/upload/uchw_XIX_159_17.pdf
http://www.bip.raczki.pl/upload/uchw_XIX_159_17.pdf


RAPORT O STANIE GMINY RACZKI ZA 2018r.       www.raczki.pl  28 

 

Realizowano program ochrony zwierząt zgodnie z  Uchwałą Nr XXVII/208/18 Rady Gminy Raczki  

z dnia 21 marca 2018r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Raczki. 

Na ten cel  wydatkowano 88 204,41 zł   w tym: 

a) schronisko dla bezdomnych zwierząt w Bystrym -    79.589,10 zł, 

b) kastracja i sterylizacja psów i kotów -        8.000,00 zł, 

c) odbiór i utylizacja zwierzęcia po wypadku komunikacyjnym. -   615 zł  

1. Dochody z opłat za  gospodarkę odpadami komunalnymi  476 893,18 zł, wydatki 562 095,53 zł 

2. Opłaty za oświetlenie uliczne -  107 346,09 zł 

3. Odbiór i utylizacja wyrobów zawierających azbest wydatki –  52 453 zł w tym  dotacja 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 19 400 zł 

 Za w/w  kwotę w 2018 r. zostało odebranych i zutylizowanych 131 ton  wyrobów zawierających 

azbest. 

W 2018r.  rolnicy,  których gospodarstwa ucierpiały wskutek  suszy i  ponieśli straty w uprawach 

rolnych  złożyli  553 wnioski obejmujące  obszar 7 689,45 ha powierzchni gospodarstw rolnych 

położonych w  Gminie Raczki. 

 

Złożono w okresie sprawozdawczym  419 wniosków o zwrot podatku zawartego w cenie oleju 

napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wydano 695 decyzji. Łączne koszty 

finansowane z dotacji budżetu Państwa na obsługę zwrotu podatku zawartego w cenie oleju 

napędowego wyniosły 560 195,46 zł  w tym :  

• kwota dokonanego zwrotu podatku wypłacona rolnikom   549 217,17 zł 

• kwota na pokrycie kosztów postępowania  zwrotu podatku    10 978,29 zł 

 

Gminna Spółka Wodna w Raczkach działa we wszystkich wsiach Gminy Raczki za wyjątkiem 

części gospodarstw we wsi Rudniki gdzie funkcjonuje Spółka Obiektowa. Ogólny areał gruntów 

zmeliorowanych  w Gminie Raczki  wynosi 4097 ha.  

Budżet Spółki na 2018 r. był zaplanowany na 244.775,49 zł, na który składały się: 

- wpływy ze składek członkowskich - 122,910.00 zł, 

- dotacja Gminy Raczki – 20,000, 00 zł, 

- dotacja Wojewody Podlaskiego 35,000 ,00 zł, 

- odsetki od zaległości i koszty upomnień – 2,000,00 zł 

 Budżet w 2018 r. został zrealizowany  w kwocie 248,014,70 zł. Spółka  realizowała prace związane  

z konserwacją gruntową tj. odmulaniem rowów melioracyjnych, konserwację drenarską  

( oczyszczanie studzienek oraz usuwanie awarii drenarskich) oraz konserwację bieżącą (wykaszanie 

oraz wycinka drzew i krzewów ze skarp rowów melioracyjnych).  W roku sprawozdawczym 

wykonano konserwację gruntową rowów melioracyjnych na długości 24966 metrów na kwotę 

8 2912.08 zł, konserwację bieżącą na  długości 23064 metrów na kwotę 16 660 zł, jak również usunięto 
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137 awarii drenowania na kwotę 34 996,57 zł. W celu usunięcia awarii zakupiono materiały (rury 

melioracyjne, przepusty, kręgi i przykrywy studzienne) na kwotę 4 338,23zł. Inne koszty związane  

z działalnością spółki (księgowość, administracja, koszty bankowe i inne) wyniosły w 2018r. 

17 387,19 zł.  W roku  2018  członkami spółki wodnej było 623 osób fizycznych i 1 osoba prawna  

( gosp. Rolne Dowspuda). Spółka  swą działalnością obejmowała obszar zmeliorowany o powierzchni 

4097 ha w tym zdrenowany 3710,54 ha i  115,90 km rowów melioracyjnych  oraz 381 przepustów.  

 

IV. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA  
 

Nad bezpieczeństwem mieszkańców gminy Raczki czuwa Policja oraz Ochotnicza Straż Pożarna. W Raczkach 

zlokalizowany jest rewir dzielnicowy. Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej zlokalizowane są w 

miejscowościach: Raczki (jednostka w KSRG), Sidory, Sucha Wieś, Stoki, Wierciochy.  Jednostki  OSP brały 

czynny udział w akcjach gaśniczych, do których w 2018r.  wyjeżdżały 79.  

Straż pożarna: 

Wydatkowano  126 478,82 zł  w tym: 

1. wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń –   33 494,79 zł 

2. składki na ubezpieczenia i fundusz pracy –     4 433,28 zł 

3. wynagrodzenia  - umowy zlecenia –    24 192,00 zł 

4. zakupy paliwo, osprzęt, wyposażenie strażaków –   26 286,02 zł 

5. Energia elektryczna –        7 908,37 zł  

6. remonty –             450,00 zł 

7. zakup usług zdrowotnych –        1 590,00 zł 

8. pozostałe usługi i opłaty ( składki) –    28 124,36 zł 

 

 

V.  SPORT I REKREACJA 
Realizacja zadania  na trzech płaszczyznach: 

1) zakup urządzeń sportowych  - głównie poprzez budowę nowych placów zabaw, siłowni „pod 

chmurką” oraz doposażenia istniejących obiektów sportowych w sprzęt sportowy. Na terenie gminy 

funkcjonuje: 7 placów zabaw, „siłownia pod chmurką”, boisko trawiaste, 2 boiska wielofunkcyjne ze 

sztuczną nawierzchnią, oraz siłownia „pod chmurką”, boisko trawiaste i plac zabaw zarządzany przez 

Starostę Suwalskiego. Dodatkowo gmina jest  w trakcie realizacji budowy obiektu z programu „OSA”.  

2) popularyzacja kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży – zadanie to powierzone jest 

stowarzyszeniu KS „Polonia” Raczki, które prowadzi zajęcia z piłki nożnej w 5 kategoriach 

wiekowych. Zawodnicy uczęszczający na zajęcia dodatkowo biorą udział w rozgrywkach na szczeblu 

wojewódzkim organizowanych przez Podlaski Związek Piłki Nożnej. 
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3) rozwój kultury fizycznej jako formy promowania zdrowej rywalizacji wśród mieszkańców –  

w ramach tego zadania odbywają się imprezy sportowe, m.in.: Szkolna Gimnazjada Sportowa (w tym 

roku 5 edycja – klasy gimnazjalne rywalizują między sobą w różnych dyscyplinach sportowych  

o miano „Sportowej Klasy Roku”), Szkolna Olimpiada Sportowa (w tym roku 6 edycja – klasy Szkoły 

Podstawowej uczestniczą w Olimpiadzie o miano Sportowej klasy Roku), Halowa Liga Piłki Nożnej 

o Puchar Wójta Gminy Raczki (w tym roku zakończyła się 14 edycja – w ramach rozgrywek rywalizują 

zawodnicy pełnoletni – amatorzy), Dni Sportu (cykliczna impreza, w tym roku 4 edycja – w ramach 

Dni Sportu rywalizowały między sobą Rodziny o miano Sportowej Rodziny Roku, w tym roku 

planowane jest zastąpienie Olimpiady Biegiem Ulicami Raczek), Turniej Piłki Nożnej 50+ (turniej  

w którym rywalizują piłkarze w wieku 50+). W ramach tego działania wspierane są także inne 

inicjatywy sportowe podejmowane przez nauczycieli oraz inne stowarzyszenia (jak chociażby 

HUZAR – Szkoła Taekwondo).  

VI.  OCHRONA ZDROWIA 
Odbywa się poprzez realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. 

Zadania te realizowane są na 5 płaszczyznach: 

1) Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych od alkoholu – w ramach działania opłacane są koszty postępowania sądowego 

oraz wydania opinii biegłych w sprawie uzależnienia od alkoholu,  

2) Udzielanie pomocy psychospołecznej i prawnej rodzinom, w których występują problemy 

alkoholowe, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie - – prowadzony jest 

Punkt Konsultacyjny dla osób  uzależnionych oraz współuzależnionych 

3) Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej 

w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i  przeciwdziałania narkomanii,  

w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć 

sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących  

w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych – 

finansowanie spotkań oraz spektakli profilaktycznych głównie w szkołach, oraz zakup sprzętu 

na zajęcia pozalekcyjne realizowane w nich 

4) Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń, organizacji pozarządowych i  osób 

fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych – współdziałanie ze 

Stowarzyszeniem „Wybór” w ramach pomocy osobom współuzależnionym, 

5) Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131  

i art. 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego 

– wydawanie, cofanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz podejmowanie 

działań w przypadku naruszeń zasad korzystania z nich 

 

 Dodatkowo od 4 lat Gmina dokonuje zakupu szczepionek przeciw grypie osobom szczególnie 

narażonych  na powikłania pochorobowe, które są realizowane w NZOZ „KORAMED” w Raczkach.   
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VII. DZIAŁANIA W ZAKRESIE REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU 

OŚWIATY 
Samorząd realizował szereg zadań dotyczących dotacji z budżetu państwa z zakresu oświaty 

angażując też własne środki na ten cel. 

 Były to m.in. zadania; 

1) Aktywna tablica   

2) Wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe  

3) Dofinansowanie z zakresu wychowania przedszkolnego  

4) Dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym 

5) Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników  

6) Stypendia Wójta Gminy Raczki  

7) Zakup szafek szkolnych do SP Raczki  

8) Zakup autobusu szkolnego do dowożenia dzieci do Szkół (dotacja z budżetu państwa 

9) Dofinansowanie zakupu opału dla Szkoły Podstawowej we Wronowie  

 

7. 1 DOTACJA PRZEDSZKOLNA.   
 Na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego przeznacza się z budżetu państwa 

wsparcie w formie dotacji celowej – tzw. dotację przedszkolną. Począwszy od dnia 1 września 2013r. 

kwota dotacji jest udzielana na każde dziecko korzystające z wychowania przedszkolnego na terenie 

danej gminy. Od 1 stycznia 2018r. zgodnie z art. 53 ust 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych 

na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem 

przedszkolnym do końca roku szkolnego w  roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, jst otrzymuje 

dotację celową z budżetu państwa, która może być wykorzystana wyłącznie na dofinansowanie 

wydatków bieżących związanych z realizacją tego zadania. 

Jednocześnie zgodnie z zapisem art. 51 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu 

zadań oświatowych  (Dz. U. z 2017r. poz. 2203), na ucznia  objętego wychowaniem przedszkolnym 

uczęszczającego do placówki oświatowej na terenie innej gminy, gmina, której mieszkańcem jest 

dziecko zobowiązana jest pokryć koszty jego utrzymania. Z  tego tytułu przekazaliśmy dotację dla 

gminy Augustów, Olecko, Wieliczki  i miasta Suwałki.  

 

7.2 DOTACJA PODRĘCZNIKOWA.  
Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów, od roku szkolnego 2014/2015 uzyskali prawo  

do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych do 

obowiązkowych zajęć z zakresu kształcenia ogólnego ( ustawa z dnia 30 maja 2014r. o zmianie ustawy 

o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw  Dz. U. poz. 811). 

Celem dotacji jest poprawa sytuacji uczniów i ich rodzin poprzez szersze włączenie państwa w proces 

wyrównywania szans edukacyjnych dzieci z różnych środowisk. Ma to się dokonać poprzez 

zapewnienie uczniom, w szczególności objętych obowiązkiem szkolnym, dostępu do wysokiej jakości 

podręczników z równoczesnym zniesieniem barier wynikających z istniejących obecnie wysokich cen 

tych materiałów dydaktycznych. Zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów 
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ćwiczeniowych dokonuje dyrektor szkoły, zgodnie z obowiązującym zestawem podręczników 

ustalonym z nauczycielami, radą pedagogiczną.  

Zbiorcze wnioski o udzielenie przedmiotowej dotacji podobnie jak w latach poprzednich wypełnianie 

są na platformie online przez gminę i przekazywane do Kuratorium Oświaty. 

 

7.3 DOTOWANIE SZKÓŁ PUBLICZNYCH PROWADZONYCH PRZEZ OSOBY 

FIZYCZNE LUB OSOBY PRAWNE. 
W oparciu o art. 80 i 90 ustawy o systemie oświaty szkoły niepubliczne oraz szkoły publiczne 

prowadzone przez osoby fizyczne lub prawne mogą ubiegać się o dotację związaną z prowadzoną  

działalnością placówek oświatowych. Szkole Podstawowej we Wronowie, która prowadzona jest 

przez Stowarzyszenie „Edukator” w Łomży. W szkole tej uczyło się 51 uczniów. 

 

7.4 STYPENDIA I ZASIŁKI SZKOLNE DLA UCZNIÓW. 
 Na świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym   gmina otrzymuje 

dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości  80% , a  20%  to środki własne gminy. 
Pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, 

umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej 

ucznia, a także wspierania edukacji uczniów zdolnych, z zachowaniem kryterium dochodowego,  

o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej. 

 Stypendium może być wypłacane od jednego do dziesięciu miesięcy w  danym roku szkolnym. 

Szczegółowe rozwiązania prawne dotyczące realizacji pomocy dla uczniów na terenie danej gminy 

winny znajdować się w gminnym regulaminie pomocy materialnej. Termin składania wniosków o tę 

pomoc upływa z dniem 15 września danego roku. 

Zasiłek szkolny to także forma pomocy materialnej o charakterze socjalnym. Takie świadczenie 

przysługuje uczniom, którzy znajdują się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu 

zdarzenia losowego.  Zasiłek szkolny może być przyznany niezależnie od otrzymywanego stypendium 

szkolnego. W poprzednim roku szkolnym stypendium szkolne wypłacono dla 73 uczniów, natomiast 

z zasiłków szkolnych uczniowie nie korzystali. 

 

7.5 UCZNIOWIE MŁODOCIANI.  
Pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami  umowę o pracę w celu 

przygotowania zawodowego  przysługuje dofinansowanie kosztów ich kształcenia.  
Dofinansowanie wynosi w przypadku nauki zawodu - do 8.081 zł przy okresie kształcenia 

wynoszącym 36 miesięcy - jeżeli okres kształcenia jest krótszy  kwotę dofinansowania wypłaca się w 

wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia. W przypadku przyuczenia do wykonywania 

określonej pracy – do 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia. 

Dofinansowanie przyznaje Wójt właściwy ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego 

pracownika, w drodze decyzji, po stwierdzeniu spełnienia warunków określonych w przepisach 

oświatowych. Udzielona pomoc finansowa jest pomocą publiczną - de minimis, zgodnie z warunkami 

określonymi w Rozporządzeniu UE Nr 1407/2013. Pomoc de minimis to rodzaj wsparcia udzielonego 

przedsiębiorcom ze środków publicznych, którego maksymalna wielkość z różnych źródeł nie może 

przekroczyć 200 tys. euro w okresie 3 lat podatkowych. W  związku z realizacją tego zadania w roku 

szkolnym 2017/2018 udzielono wsparcia 13 pracodawcom na kwotę 80.218,66 zł. 
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7.6 STYPENDIA WÓJTA GMINY. 
Zgodnie z podjętą Uchwałą  Nr IV/25/15 Rady Gminy Raczki z dnia 21 kwietnia 2015r.  

w ramach realizacji programu wspierania rozwoju zdolnych uczniów  w poprzednim roku szkolnym 

nagrodzono za wyniki w nauce 64 uczniów przy zachowaniu  średniej oceny w szkole podstawowej 

5,2 i gimnazjum 5,0. Ogółem z budżetu gminy  na ten cel wypłacono 10.000 zł. 

 

7.7 DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI . 
 Nowoczesna edukacja nakierowana jest na rozwój ucznia o wysokiej jakości. To jedna  

z najważniejszych wartości społecznych i jednostkowych, staje się warunkiem rozwoju społecznego  

i cywilizacji. Nauczyciel, aby rozwinąć kunszt nauczycielski musi doskonalić się przez cały okres 

aktywności zawodowej.  Kandydaci do nauczycielskiego zawodu powinni bezwzględnie opanować 

pewne zadania. Zalicza się do nich na ogół: 

•  przekazywanie wiedzy i doświadczenia, 

•  rozwijanie systemu wartości, kształtowania postaw i charakteru, 

•  kształtowanie i rozwijanie zainteresowań, 

•  organizowanie życia społecznego dzieci i młodzieży w szkole, 

•  przygotowanie do systematycznego i samodzielnego uczenia się przez całe życie, 

Nabywanie nowych kompetencji nie powinno być traktowane tylko usługowo dla zaspokojenia 

potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży, ale również ułatwia zdobywanie dodatkowych kwalifikacji, 

np. do nauczania nowych przedmiotów, czy do prowadzenia nowego rodzaju zadań edukacyjnych. 

W roku szkolnym 2017/2018 w związku z realizacją tego zadania wykorzystano środki finansowe  

w wysokości  4.090 zł. 

 

7.8 ŚREDNIE WYNAGRODZENIE NAUCZYCIELI. 
Zgodnie z ustawą - Karta Nauczyciela samorządy zobowiązane są zapewnić nauczycielom w 

danej grupie awansu średnie wynagrodzenie. Jeśli nie wywiążą się z tego obowiązku wypłacają 

jednorazowe dodatki uzupełniające.  Zgodnie ze sprawozdaniem z wysokości średnich wynagrodzeń 

nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez 

Gminę Raczki za 2018r. wypłacono nauczycielom kontraktowym jednorazowy dodatek uzupełniający 

w wysokości 16 098,55 zł. W pozostałych stopniach awansu średnie wynagrodzenie zostało 

zachowane.  

 

7.9 AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELI. 
 Procedura awansu zawodowego odbywa się w oparciu o akty prawne z zakresu oświaty. 

Nauczyciel zaczyna swoją karierę na stanowisku nauczyciela stażysty. Staż trwa 9 miesięcy. 

 Po przepracowaniu  w szkole co najmniej dwóch lat nauczyciel  kontraktowy może rozpocząć staż na 

nauczyciela mianowanego, a następnie po odbyciu odpowiedniego stażu można ubiegać się o awans 

na nauczyciela dyplomowanego.  

Nauczyciel kontraktowy składa wniosek do organu prowadzącego szkołę o podjęcie postępowania 

egzaminacyjnego. 

 Komisję egzaminacyjną powołuje organ prowadzący szkołę. W skład komisji wchodzą: 

•  przedstawiciel organu prowadzącego szkołę; 
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•  przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny, 

•  dyrektor szkoły; 

• dwaj eksperci z listy ekspertów ustalonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i 

wychowania, oraz na wniosek nauczyciela w skład komisji wchodzi przedstawiciel związku 

zawodowego zrzeszającego nauczycieli. 

W  roku szkolnym 2017/2018r. wniosek o podjęcie postępowania na wyższy stopień awansu 

zawodowego podjęli: 

• 1 nauczyciel na stopień nauczyciela kontraktowego; 

• 2 nauczycieli na stopień nauczyciela mianowanego; 

• 2 nauczycieli na stopień nauczyciela dyplomowanego; 

1 września 2018r. weszły w życie istotne zmiany w przepisach regulujących sprawy awansu 

zawodowego nauczycieli, które będą obowiązywały od roku szkolnego 2018/2019. 

 

 

VIII. FUNKCJONOWANIE GMINNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH 
 

8.1 GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA  W  RACZKACH  
 

Zadania Gminnej Biblioteki Publicznej w Raczkach określa statut i ustawy: 
• o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406  z późn. zm.)  

z dnia 25 października 1991 r. 

• o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r. poz. 642 z późn. zm.) z dnia 27 czerwca 1997 r. 

• Statut Gminnej Biblioteki Publicznej w Raczkach (Uchwała  Nr IV/24/15 Rady Gminy Raczki)   

z dnia 21 kwietnia 2015 r. 

 

Czytelnicy biblioteki gminnej mają do dyspozycji księgozbiór w ilości  28000 wol., w tym: 

• lit. pięknej dla dorosłych 13545 woluminów,  

• lit. pięknej dla dzieci 7648 woluminów,  

• lit. niebeletrystycznej 6807 woluminów. 

 

Sukcesywnie jest wprowadzany  księgozbiór do programu bibliotecznego MAK +. Wprowadzono 

3937 książek do programu  co stanowi 14,06% ogólnej liczby  księgozbioru.   

W roku 2018 księgozbiór wzbogacony został o 1200 nowych książek w tym : 

• ze środków samorządowych 967 książek za kwotę 21791,36 zł,   

• z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 162 pozycje za kwotę 4000 zł,  

• 71 woluminów otrzymanych w darze od czytelników i instytucji (Archiwum Państwowe w 

Suwałkach, Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej w Suwałkach). 

• 554 woluminów zakupiono z literatury pięknej dla dorosłych (460 ze środków własnych, 94  

z dotacji MKiDN),  

• 468 woluminów literatury pięknej dla dzieci (412 egz. ze środków własnych, 56 z dotacji)  

• 107 woluminów z lit. niebeletrystycznej (95 ze środków własnych, 12 z dotacji).  

 

Użytkownicy biblioteki mieli do dyspozycji 14 tytułów czasopism bieżących, z czego 10 tytułów jest 

prenumerowanych, pozostałe tytuły biblioteka otrzymuje od czytelników w formie darów. 
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Zarejestrowano 638 czytelników, w porównaniu do roku  2017 więcej o 28 osób. 

Liczba czytelników na 100 mieszkańców  Gminy Raczki to 10,58. 

 

Struktura czytelników wg. wieku: 

• do 5 lat    45, 

• 6-12 lat   132, 

• 13-15 lat   49, 

• 16-19 lat   73, 

• 20-24 lat   35, 

• 25 -44 lat   142, 

• 45-60 lat   101, 

• powyżej 60 lat   61.  

 

Struktura czytelników wg zajęcia: 

 

• uczniowie   286, 

• studenci    31, 

• pracownicy umysłowi  91, 

• robotnicy   58, 

• rolnicy    38, 

• inni zatrudnieni   12, 

• niezatrudnieni   122. 

 

Czytelnicy wypożyczyli w 2018r.  14731 książek ( więcej o 2564 wol. w stosunku do 2017 roku). 

Najwięcej  pozycji wypożyczono: 

• lit. pięknej dla dorosłych -  7239 woluminów,  

• lit. pięknej dla dzieci-   6213 woluminów , 

• lit. niebeletrystycznej-   1279 woluminów. 

 

W porównaniu z 2017 r. wzrosły wypożyczenia literatury pięknej dla dorosłych o 471 wol., literatury 

pięknej dla dzieci o 2710 wol. , wypożyczenia literatury niebeletrystycznej to wzrost o 41 wol. Nastąpił 

niewielki spadek  poczytności czasopism, wypożyczono ich 647, o 11 mniej w porównaniu z rokiem 

poprzednim.  

Wypożyczenia w przeliczeniu na stu mieszkańców  wyniosły 244,38 wol. 

Niemałym zainteresowaniem cieszyły się imprezy i warsztaty czytelnicze zorganizowane przez 

Bibliotekę. I tak w marcu rozpoczęto akcję „I ty możesz zostać czytelnikiem GBP w Raczkach” 

przeznaczoną dla dzieci z grupy wiekowej 0-9 lat. Akcja polegała na zbieraniu pieczątek za każdą 

wizytę w bibliotece w specjalnie do tego celu stworzonej  legitymacji czytelnika. Każdy mały czytelnik 

wraz z legitymacją otrzymywał książeczkę na własność, a po uzbieraniu 20 pieczątek dyplom  

i maskotkę. Taka przygoda z czytelnictwem cieszyła się dużą popularnością, do końca 2018 roku  

w akcji wzięło udział 65 dzieci.  

Kwiecień i maj to tradycyjne miesiące związane z książką i czytelnictwem. W kwietniu zaprosiliśmy 

dzieci z klas 0 – III na spektakl „Akademia Pana Kleksa” w wykonaniu teatru Magik z Białegostoku. 

W spektaklu wzięło udział około 100 dzieci. 

W miesiącach kwietniu i maju miały  miejsce wizyty w bibliotece  3 grup z dzieci najmłodszych  

z przedszkola i szkoły podstawowej z wychowawczyniami w sumie  około 70 dzieci. 

We wrześniu biblioteka zakwalifikowała się do ogólnopolskiego projektu zorganizowanego przez 

Instytut Książki „Mała książka – Wielki Człowiek”. Program był przeznaczony dla trzylatków. Każde 

dziecko przystępujące do projektu otrzymywało od biblioteki Wyprawkę Czytelniczą, a w niej książkę 
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„Pierwsze wiersze dla…” oraz Kartę Małego Czytelnika, do której dzieci zbierały specjalne naklejki. 

Po uzbieraniu 10 naklejek dziecko otrzymywało dyplom, a w prezencie od biblioteki dodatkowo 

książeczkę. W projekcie wzięło udział 16 trzylatków. 

Niezwykle interesujące spotkanie biblioteka zorganizowała na początku listopada. Było to spotkanie  

i warsztaty czytelniczo-plastyczne z Panią Dominiką Czerniak – Chojnacką, znaną graficzką  

i twórczynią nagradzanej książki dla dzieci „Kominiarz/Piekarz”. W spotkaniu brało udział  

26 przedszkolaków. 

Pod koniec listopada tradycyjnie zorganizowano dla  przedszkolaków Święto Pluszowego Misia. 

Zabawy i zajęcia warsztatowe odbyły się w przedszkolu w grupie trzylatków. 

 

Budżet biblioteki w roku 2018. 

Biblioteka w 2018 roku dysponowała budżetem na kwotę 174718,00 zł., z czego wydatkowała 

174710,14 zł.   

 Plan Wydatek 

§ 3020 wydatki osobowe  379,00 378,80 

§ 4010 wynagrodzenia 109143,00 109142,18 

§ 4110 składki ubez. społ.  19613,00 19612,75 

§ 4120 składki fundusz pracy 2675,00 2674,02 

§4170 wynagrodzenia nieosobowe 1050,00 1050,00 

§ 4210 zakup materiałów 6065,00 6064,28 

§ 4240 zakup książek 21792,00 21791,36 

§ 4240 zakup książek dotacja 4000,00 4000,00 

§4260 opłata za wodę 77,00 76,34 

§ 4300 zakup pozostałych usług 3856,00 3855,01 

§ 4360 opłaty telekomunikacyjne 892,00 891,04 

§ 4410 podróże służbowe 67,00 66,86 

§ 4430 różne opłaty  97,00 96,09 

§ 4440 odpisy na zfśs 4101,00 4100,41 

§ 4480 podatek od  nieruchomości 523,00 523,00 

§ 4520 opłata za odpady 288,00 288,00 

§ 4700 szkolenia 100,00 100,00 

 174718,00 174710,14 

 

 

 W bibliotece pracują 2 osoby na stanowiskach bibliotekarskich, które są zatrudnione w pełnym 

wymiarze etatu oraz główny księgowy na ⅛ etatu i sprzątaczka na ½ etatu.  

 

8.2 ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W RACZKACH 
 

Stan mienia Gminnego będącego w zarządzie Zakładu Gospodarki Komunalnej I Mieszkaniowej w Raczkach 

wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. 

Ogółem wartość mienia Gminy będącego w zarządzie Zakładu Gospodarki Komunalnej 

i Mieszkaniowej w Raczkach wynosi – 21.419.315,43 zł.   
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Rodzaje mienia 

Ilość sztuk, 

jednostka 

miary 

Wartość 

mienia 

Wartość 

umorzenia 

1. BUDYNKI: 2 72.199,00 24.154,45 

budynek magazynowy 1 55.327,00 10.439,53 

budynek biurowo - warsztatowy 1 16.872,00 13.714,92 

2. KOLEKTORY:  5.870.432,48 2.515.368,72 

kolektor burzowy odwadniający ulice o długości 

1.461 mb 
mb 79.722,93 79.722,93 

kolektor sanitarny I,II.III i IV etap 5.389 mb – 

kolektor,3.514 mb – przyłącza 
mb 670.915,85 633.685,36 

zbiornik betonowy OGM – 10 o pojemności 

96,00 m3 na osiedlu mieszkaniowym przy  

ul. Kościelnej w Raczkach (na wypadek awarii 

przepompowni ścieków) 

1 16.468,66 16.468,36 

zewnętrzna sieć kanalizacyjna do osiedla 

mieszkaniowego 224 mb 
mb 11.902,72 11.902,72 

przyłącza kanalizacyjne wraz z adaptacją szamb 

do 7 nieruchomości przy ulicy 1 Maja i 

Południowej w Raczkach 

 19.183,56 10.359,12 

kanalizacja sanitarna wraz z przepompownią 

ścieków, długość kanalizacji: 312 mb 

kanalizacja tłoczona z rur PE 110 mm; 1332 mb 

kanalizacja grawitacyjna z rur PCV 200 mm 

oraz 910 przykanalików z rur PCV 160 mm 

mb 595.611,33 321.630,12 

sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami : 

rurociągi kanalizacji grawitacyjnej DN 200 PCV 

– ok.2.059m rurociągi kanalizacji grawitacyjnej 

DN 160 PCV (przyłącza) – ok.1372,5 m 

rurociągi kanalizacji tłoczonej DZ 160 PCV 

ciśn. – ok. 208 m. 2 przepompownie z pompami 

ośrodkowymi  Etap B i C 

w Raczkach 

mb 1.843.567,47 746.644,86 

sieć z przyłączami kanalizacji sanitarnej z 

przykanalikami w ulicach: Górskiego, 

Kaczorowskiego, Balukiewicza: 

a) kanał saniterny: rurociągi kanalizacji DN 250 

PCV – 300m, rurociągi kanalizacji DN 150 PCV 

– 180,6 m /21 szt. 

b) studnie przyłączeniowe betonowe 1200 mm – 

9 kpl, studnie inspekcyjno – przyłączeniowe PE 

425 mm – 20 kpl. 

 126.128,80 51.082,20 

przyłącza wodociągowe w ulicy:Górskiego, 

Kaczorowskiego i Balukiewicza w Raczkach . 2 

szt. odgałęzień kanalizacyjnych z rur 

kielichowych PCW o średnicy nominalnej 150 

mm o lącznej długości 10 mb. 

 1.416,55 563,04 

kanalizacja sanitarna grawitacyjno – tłoczona w 

miejscowości Dowspuda ( teren szkoły) 
 478.364,41 123.776,80 
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kanalizacja sanitarna grawitacyjno – tłoczona w 

miejscowości Małe Raczki 
 1.760.914,84 455.636,73 

budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnej etap 

D w miejscowości Raczki 
 266.235,36 63.896,48 

3. BUDOWLE: 5 3.935.843,18 1.343.046,41 

osadnik nieczystości płynnych 1 1.296,00 1.296,00 

studnia wiercona 1 1.188,00 1.188,00 

oczyszczalnia ścieków w Dowspudzie wraz z 

przepompownią 
1 3.862.977,07 1.270.180,30 

ogrodzenie składowiska w Ludwinowie 1 13.191,78 13.191,78 

zajezdnia autobusowa 1 57.190,33 57.190,33 

4. ŚRODKI TRANSPORTOWE: 7 618.363,82 584.691,22 

ciągnik ,,ZETOR’’ 1 20.961,75 20.961,75 

przyczepa 1 1.484,22 1.484,22 

wóz asenizacyjny PN-40 1 18.669,79 18.669,79 

samochód ciężarowy VW Transporter 1 30.058,06 30.058,06 

  1 270.000,00 270.000,00 

przyczepa DK 18 na Tandem T–042 7 ton 1 126.500,00 123.970,00 

ciągnik ,,ZETOR’’ Proxima 1 150.690,00 119.547,40 

5. SPRZĘT,MASZYNY I URZĄDZENIA 

RÓŻNEGO 

ZASTOSOWANIA: 

9 60.437,80 60.437,80 

zamiatarka 1 7.320,00 7.320,00 

niwelator kompletny 1 1.820,00 1.820,00 

zagęszczarka gruntu „ZGS- 12” 1 3.239,10 3.239,10 

wyciąg masztowy przyścienny 1 3.717,70 3.717,70 

pompy 2 17.210,00 17.210,00 

pług BHL 2800 z lemieszem do odśnieżania 

dróg 
1 17.712,00 17.712,00 

spychacz czołowy T-218/2 1 4.920,00 4.920,00 

zadymiarka kanałowa 1 4.499,00 4.499,00 

6. SPRZĘT I WYPOSAŻENIE BIUROWE:  159.556,16 159.556,16 

kserokopiarka 1 2.950,00 2.950,00 

zestawy komputerowe kompletne na 

wyposażeniu ZGKi M Raczki 
4 6.907,82 6.907,82 

Notebok ,,Aristo” Smart W 350 1 1.626,02 1.626,02 

drukarki 5 5.273,72 5.273,72 

motorower KYMCO ACTIN 50cm 1 3.089,43 3.089,43 

wyposażenie biurowe i narzędzia w ZGKiM w 

Raczkach 
 139.709,17 139.709,17 

7. WODOCIĄGI, w tym:  10.702.482,99 6.476.494,18 

Wodociąg Wierciochy: 

Hydrofornia – wydajność 1248 m3/dobę, studnie wiercone – szt. 2, 

sieć główna – 8.114 mb, przyłącza 71 szt. – 2862 mb 

303.093,02 303.093,02 
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Wodociąg Raczki: 

Stacja uzdatniania wody w Raczkach, 

Sieć główna – 5667 mb., 

Przyłącza 306 szt. – 6460 mb, hydrofornia – wyd.1068 m/dobę, 

studnie wiercone – szt.3, zbiorniki wyrówn. 3x50 m3, filtry 

ciśnieniowe – szt.3, zestaw pompowy – szt. 1, chlorator, 

sprężarka, dmuchawa., instalacja technologiczna i, elektryczna ze 

sterowaniem, automatycznym, 

Linia przesyłowa Ø 160 – 1298 m, linia spinająca 3 wodociągi, 

Wodociąg Rudniki i Raczki 800 mb 

1.149.777,03 753.335,29 

Wodociąg Podwysokie, Lipowo, Żubrynek: 

Hydrofornia – wyd.1632 m3/dobę., studnie wiercone – szt. 2, sieć 

główna – 7.300 mb, przyłącza 58 szt. – 1300 mb. 

276.586,23 276.586,23 

Wodociąg Jaśki – Słoboda - Sucha Wieś: 

Sieć główna – 11.972, przyłącza 67 szt. – 2.896 mb. 

100.540,81 100.540,81 

Wodociąg Rabalina –Sidory: 

Sieć główna – 6839 mb, przyłącza 25 szt. – 1003 mb. 

70.049,96 70.049,96 

Wodociąg Lipówka: 

Sieć główna – 5.081 mb., przyłącza szt. 24 – 1093 mb. 

140.427,31 137.946,29 

Wodociąg Żubrynek: 

Sieć główna – 2.071 mb, przyłącza szt. 6 – 194 mb, sieć 

zalicznikowa – 142 mb. 

55.603,34 55.603,34 

 

Wodociąg Korytki: 

Sieć główna – 5.798 mb., przyłącza 22 szt. – 1393 mb. 

131.265,48 131.265,48 

Wodociąg Wysokie: 

Sieć główna – 2.280 mb., przyłącza szt. 20 – 1.419 mb. 

54.347,79 54.347,79 

Wodociąg Wronowo: 

Sieć główna – 6.060 mb., przyłącza szt. 30 – 2.032 mb 

141.305,04 141.305,04 

Wodociąg Jankielówka: 

Sieć główna 110 – 1.849 mb, sieć główna 90 - 280 mb., przyłącza 

szt. 14 – 635 mb. 

29.508,17 29.508,17 
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Wodociąg Planta: 

Sieć główna 110 – 3.578 mb., sieć główna 90 - 498 mb, sieć 

główna 50 - 466 mb., przyłącza szt. 16 - 738 mb. 

75.066,28 75.066,21 

Wodociąg Raczki - Moczydły – Witówka: 

Sieć główna 160 – 1.870 mb., przyłącza szt. 40 – 3.954 mb. 

300.517,48 300.517,48 

Wodociąg Józefowo – Franciszkowo: 

Sieć główna 110 – 8.144 mb., sieć główna 90 - 215 mb., przyłącza 

szt.43 – 1.998 mb.   

226.720,91 221.808,50 

Wodociąg Szkocja: 

Sieć główna - 3.295 mb., przyłącza szt. 28 – 5.956 mb 

167.571,49 166.733,67 

Wodociąg Chodźki – Rudniki: 

Sieć główna 160 – 1.501 mb., sieć główna 110 – 4.636 mb, sieć 

główna 90 - 921 mb., przyłącza szt. 31 – 1.366 mb. 

186.492,13 174.329,34 

Wodociąg Raczki – Małe Raczki: 

Sieć główna 160 – 736 mb. sieć główna 110 – 6948, sieć główna o 

90 - 137 mb., przyłącza szt. 47 – 2.355 mb. 

215.510,19 195.007,22 

Wodociąg Rudniki: 

Sieć główna 110 – 5.087 mb, sieć główna 90 - 584 mb, przyłącza 

szt. 26 – 1535 mb. 

181.068,49 152.942,34 

Sieć wodociągowa do osiedla mieszkaniowego w Raczkach: 

Sieć główna z rur stalowych, sieć główna 80 – 1.800 mb., sieć 

główna 50 - 990 mb. 

8.454,71 8.454,71 

Wodociąg we wsi Bakaniuk: 

Sieć główna z rur PCV, sieć główna 110 – 4944 mb, sieć główna 

90 – 122 mb, przyłącza szt. 39 – 1074 mb 

163.383,37 125.270,25 

Wodociąg we wsi Krukówek: 

Sieć główna z rur PCV:, sieć główna 110 – 3093 mb, sieć główna 

90 - 857 mb, przyłącza 14 szt. - 700 mb 

117.430,44 90.122,30 
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Wodociąg zbiorowy we wsi Koniecbór, Stoki, Kurianki Pierwsze i 

Drugie wraz ze s.u.w. Podwysokie: 

Sieć główna z rur PCV:, sieć główna 110 – mb, sieć główna 90 – 

mb, przyłącza - 104 szt. – mb 8.295, hydrofornia - 507.195,63 zł 

1.457.896,98 984.616,71 

Wodociąg we wsi Ludwinowo, Szczodruchy, Bolesty wraz ze 

s.u.w. we wsi Wierciochy: 

Hydrofornia – 751.048,75 

Sieć główna 110 – 10.956 mb., 90 – 263 mb., przyłącza 33 szt – 

2.817 mb 

1.378.786,41 863.464,99 

Sieć wodociągowa Planta - Szkocja: 

Sieć z rur PCV 110 mm – 405 mb. 

16.171,85 8.368,89 

Sieć wodociągowa: rurociąg wodociągowy DZ 110 PE cieśn.- 

ok.50 m, rurociąg DZ 160 x 4,9 mm PCV cieśn.- 801,50 m, 

rurociąg DZ 90 PE cieśn. – ok. 37 m, rurociąg DZ 40 PE cieśn. 

- 27 m, rurociąg DZ 32 PE cieśn.-92,5 m.- Etap B i C w Raczkach  

255.562,67 103.502,28 

Sieć wodociągowa: rurociąg wodociągowy DZ 110 PE - 

ok.465,5m, rurociąg wodociągowy DZ 90 PE – 528,20 m, 

rurociąg wodociągowy  PE  – 180,4 m / 22 szt. – w ulicach: 

Górskiego, Kaczorowskiego, Balukiewicza w Raczkach 

387.645,48 156.996,36 

Przyłącza wodociągowe w ulicy: Górskiego, Kaczorowskiego i 

Balukiewicza w Raczkach . 14 szt. przyłączy wodociągowych z 

rur ciśnieniowych PE 0 średnicy zew. 32 mm o łącznej dł. 61,50 

mb  

70.751,62 28.123,75 

Sieć wodociągowa – Etap I obręb Rudniki  - Koniecbór  

o długości 595 mb 

53.098,54 16.726,01 

Odcinki sieci wodociągowej Jaśki – Słoboda, Lipówka, Rabalina – 

Sidory wraz z przyłączami, odcinki sieci wodociągowej 

Dowspuda i Jaśki wraz z przyłączami 

512.777,62 140.372,86 

Budowa odcinków sieci wodociągowej na odcinkach Chodźki – 

Żubrynek, Korytki Kolonia – Wysokie, Koniecbór – Józefowo, 

Kolonia Wronowo, Słoboda, Małe Raczki – Chodźki, Sucha Wieś 

– Kurianki Pierwsze 

809.855,83 206.513,22 
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Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Podwysokie, 

gminie Raczki, oraz obiektów SUW Raczki 

1.152.990,61 281.041,47 

Budowa i przebudowa sieci wodociągowej etap D w miejscowości 

Raczki 

512.225,71 122.934,20 

 

8.2.1 WODOCIĄGI 

Sytuacja w zakresie zaopatrzenia ludności w wodę przedstawia się korzystnie. Do sieci wodociągowej 

podłączonych jest około 99% gospodarstw domowych. Istnieją 3 wodociągi grupowe, z których 

korzysta 35 wsi oraz wioska Raczki. Długość sieci wodociągowej wynosi 160 km, natomiast liczba 

przyłączy wodociągowych – 1.140. 

Stacje uzdatniania wody (hydrofornie) znajdują się w: 

▪ Raczkach – o wydajności 55 m3/h 

▪ Wierciochach – 15 m3/h 

▪ Podwysokie – 42 m3/h 

 

W roku 2018 opłaty za wodę wynosiły 2,01za 1m3., produkcja wody wyniosła 329 tys. m3, natomiast 

sprzedaż – 302 tys.m3. Straty w sieci wynoszą około 5% - po odliczeniu 3,5% na zużycie 

technologiczne, okazuje się, że 1,5% stanowią ubytki, spowodowane przede wszystkim awariami oraz 

nielegalnym podłączaniem się do sieci. Wpływy z tytułu dostarczenia wody odbiorcom są wyższe od 

kosztów związanych z produkcją i dostarczaniem wody, tak więc nie są konieczne dopłaty z budżetu 

Gminy do gospodarki wodociągowej. Zaległości z tytułu opłat za wodę wynosiły na koniec 2018 roku 

28,3 tys. zł. 

W ostatnich latach dokonano wielu inwestycji w sieć wodociągową Gminy, między innymi wykonano 

trzecią studnię na terenie Hydroforni Raczki. 

8.2.2 KANALIZACJA 

W połowie 2018 roku rozpoczęła się modernizacja oczyszczalni ścieków w Dowspudzie (budowa 

osadnika wtórnego) Oczyszczalnia jest w pełni skomputeryzowana, automatycznie sterowana i może 

przyjąć do 500 m3 nieczystości na dobę. Do oczyszczalni dopływają ścieki z kanalizacji sanitarnej 

miejscowości Raczki, Nowe Raczki, Dowspuda, a także dowożone są beczkowozami ścieki z szamb 

oraz osadów ściekowych z przydomowych oczyszczalni z terenu Gminy. Ilość ścieków oczyszczanych 

kształtuje się na poziomie około 66.000 m3/rok. Obecnie Gmina Raczki posiada ponad 18,2 km sieci 

kanalizacyjnej, która jest rozbudowywana. 

Gospodarstwa domowe, które nie mają dostępu do kanalizacji sanitarnej, korzystają z usług Zakładu 

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Raczkach na usuwanie odpadów komunalnych z terenu 

miejscowości  i gminy. Niestety, część gospodarstw ścieki spuszcza do rowów lub na pole. Stan taki 

stanowi znaczne zagrożenie dla środowiska. 
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IX. BIURO OBSŁUGI SZKÓŁ W RACZKACH  
 

 Biuro Obsługi Szkół, zwane dalej Biurem, działa na podstawie Uchwały Nr XI/77/99 Rady Gminy  

w Raczkach z dnia 27 października 1999 roku w sprawie utworzenia Biura Obsługi Szkół i nadania statutu. 

Biuro jest jednostką organizacyjną gminy obejmującą swoją działalnością publiczne szkoły 

podstawowe wraz z klasami „zerowymi”, gimnazjum oraz przedszkola prowadzone przez Gminę Raczki. 

Biuro jest jednostką budżetową Gminy Raczki. Podstawą działania Biura jest roczny plan dochodów  

i wydatków, zatwierdzony przez Radę Gminy w Raczkach. Biuro powołane jest do obsługi ekonomiczno-

administracyjnej i finansowo księgowej szkół oraz organizacji dowozu uczniów do szkół, a w szczególności 

do wykonywania następujących zadań:  

1. Prowadzenie scentralizowanej obsługi finansowo-księgowej, organizowanie wypłat wynagrodzeń oraz 

ewidencjonowanie danych o zatrudnieniu i wynagrodzeniach, 

2. Sporządzanie sprawozdań, prowadzenie ewidencji w zakresie wydatków osobowych i rzeczowych, 

3. Opracowywanie planów dochodów i wydatków budżetowych, 

4. Opracowywanie zbiorczych projektów, planów i analiz ekonomicznych oraz sprawozdań i informacji  

z zakresu zadań oświaty i wychowania, 

5. Sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem dyscypliny finansowej przez szkoły, 

6. Prowadzenie spraw kadrowych, 

7. Prowadzenie spraw administracyjno-gospodarczych i zaopatrzeniowych oraz remontów bieżących szkół, 

8. Organizowanie dowożenia dzieci do szkół, zapewnienie opieki podczas dowożenia, 

9. Dokonywanie inwentaryzacji składników majątkowych stanowiących mienie szkół, 

10. Archiwizacja dokumentacji, 

11. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta Gminy. 

Biuro nie posiada osobowości prawnej. Rozlicza się z przychodów i wydatków z budżetem 

gminy.  

Działalnością Biura kieruje kierownik. 

Ponadto w Biurze pracują: 

1. główna księgowa, 

2. starsza specjalistka ds. ekonomiczno-kadrowych, 

3. specjalistka ds. ekonomicznych. 

Do głównych zadań wykonywanych przez Biuro zaliczamy m.in. prowadzenie scentralizowanej obsługi 

finansowo-księgowej, organizowanie wypłat wynagrodzeń, ewidencjonowanie danych o zatrudnieniu  

i wynagrodzeniach, prowadzenie spraw kadrowych, prowadzenie kartotek wynagrodzeń jak i kartotek 

żywnościowych, przychód i rozchód kupowanych artykułów żywnościowych poszczególnymi asortymentami 

itd.  
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Ilość osób podlegających rozliczeniu  przez  Biuro  przedstawia się następująco: 

     Nauczyciele  Obsługa 

SP Raczki    56     17  

Gimnazjum    22    7  

Biuro z dowożeniem       8  

 

Razem zatrudnionych 110 osób . 
 Wykonanie zadań rzeczowych  i realizacji środków budżetowych za okres 2018r  

 Budżet w Dz. 750 „Administracja publiczna”, 801 „Oświata i Wychowanie”, 854 „Edukacyjna 

opieka wychowawcza”, po uwzględnieniu zmian, zamknął się kwotą: 7 305 364,53 w tym :  

Rozdz. 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego”   309 934,00 

 80101 „Szkoły podstawowe”             3 035 403,00 

  80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podst.”      293 165,00 

  80106 „Inne formy wychowania przedszkolnego”       557 620,00  

  80110 „Gimnazja”             1 634 156,00 

  80113 „Dowożenie uczniów do szkół”              543 342,00 

  80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”           24 586,00 

  80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod 

  pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach 

  ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych  

  oraz szkołach artystycznych        123 721,00 

 80152 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji 

  nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach  

  dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, 

  liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia 

  i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych 

  w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych”   114 820,00 
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 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, 

  materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych  54 389,53 

 80195 „Pozostała działalność”       253 823,00 

 85401 „Świetlice szkolne”       357 205,00 

85495 „Pozostała działalność”        3 200,00 

 Wydatki wykonane w 2018r. wynoszą ogółem 7 067 139,13 zł . Finansowane były następujące 

zadania: 

- utrzymanie bieżące  jednej szkoły podstawowej (25 oddziałów – w tym filia w Kuriankach w okresie I-

VIII, od IX do XII 27 oddziałów ) 

- obsługa gimnazjum (7 oddziałów – I-VIII, od IX do XII 4 oddziały) 

- funkcjonowanie biura obsługi szkół, 

- dowożenie uczniów do szkół, 

- funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych (klas „O” – 3 oddziały Raczki w okresie I-VIII, od IX do 

XII 2 oddziały. 1 oddział Kurianki) 

- obsługa finansowa sali gimnastycznej i realizacja świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów  w  

Gminie, 

- finansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli, 

- funkcjonowanie świetlicy szkolnej z dożywianiem, 

  -     finansowanie Punktu Przedszkolnego przy SP w Raczkach (3 grupy w okresie I-VIII, od IX do XII 5 

grup). Realizacja planu wydatków i dochodów w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:  

Realizacja planu wydatków i dochodów w poszczególnych szkołach przedstawia się 

następująco: 

 

9.1 SZKOŁA PODSTAWOWA W RACZKACH 

(w tym filia w Kuriankach)  

Planowane wydatki w tej szkole wynoszą 3 035 403 zł, zrealizowane 3 024 269,29 zł; 

realizacja w 99,63%. 

 

Środki te przeznaczono na: 

- płace i pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz świadczenia  pracownicze dla 

nauczycieli (29,03 et. + 1 et. pomocy naucz. w okresie I-VIII, od IX do XII  - 33,45 et. + 1 et. pomocy 

naucz.), 1 pracownika administracji i 6 pracowników obsługi - 2 673 077,75 zł 
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- wynagrodzenia bezosobowe (zastępstwa za sprzątaczkę, ochrona danych osobowych) - 13 258,17 zł 

- zakup oleju opałowego (45 188 l) - 134 778,25 zł 

- zakup komputera i drukarki do sekretariatu, programów komputerowych e-dzienniki, e-świadectwa, 

e-biblio, środków i sprzętu do utrzymania czystości, druków szkolnych, materiałów kancelaryjnych  

i biurowych, tonerów do drukarek i papieru ksero, materiałów do drobnych napraw i remontów 

bieżących, środków opatrunkowych do wyposażenia apteczek szkolnych itp.  - 28 914,95 zł 

- opłatę za zakup pomocy dydaktycznych i księgozbioru - 10 242,34zł 

- opłatę za energię elektryczną i wodę - 19 505,60 zł 

- remont bieżący szatni szkolnych - 4 776,28 zł 

- badania okresowe, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, internetowe, opłatę za ścieki, nadzór bhp, 

prowizję bankową, gospodarowanie odpadami komunalnymi, przegląd techniczny budynku itp.-

33 977,34 zł 

- koszty delegacji służbowych - 1 198,49 zł 

- ubezpieczenie sprzętu komputerowego - 455,12 zł 

- odpis na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych nauczycieli i pracowników obsługi  - 104 085 zł 

Na utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Raczkach (3 oddziały 

Raczki w okresie I-VIII, od IX do XII 2 oddziały, 1 oddział Kurianki) planowane wydatki wynoszą  

293 165,00 zł, zrealizowane 278 477,58 zł. Realizacja w 94,99%. 

Środki te przeznaczono na: 

- płace i pochodne od płac , dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz świadczenia pracownicze dla 

nauczycieli(4 et. w okresie I-VIII, od IX do XII  - 3 et - 254 077,55 zł, 

- zakup szafek do szatni, wykładziny podłogowej, papieru ksero - 3 993,17 zł, 

- zakup pomocy  - 1 999,98  zł, 

- opłatę za energię elektryczną i wodę - 6 079,38 zł, 

- prowizję bankową, opłatę za ścieki - 1 767,50 zł, 

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych(100%) - 10 560,00 zł, 

 W Punkcie Przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Raczkach zaplanowane wydatki 

wynoszą 

557 620 zł, zrealizowane 550 152,77. Realizacja w 98,66%. 

 Środki te zostały przeznaczone na: 

 - płace i pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz świadczenia pracownicze  

(4 et. naucz., 1 et. pomoc naucz., 1 pracownik obsługi w okresie I-VIII, od IX do XII 6 et. naucz, 1 et. 

pomoc naucz., 2 pracowników obsługi) - 365 757,10 zł, 

- wynagrodzenia bezosobowe (czynności administracyjne, tj.: prowadzenie dokumentacji 
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   żywieniowej i wynagrodzenie nauczycieli za naukę języka angielskiego, religii, logopedyczne, 

rytmiczne, gimnastyki korekcyjnej) - 10 438,30 zł, 

- zakup tabletek do mechanicznego mycia naczyń i środków do utrzymania czystości  - 8 253,78 zł, 

- zakup artykułów żywnościowych - 62 203,85 zł, 

- zakup pomocy dydaktycznych - 3 000 zł, 

- opłatę za energię elektryczną, gaz butlowy i wodę  - 9 891,25 zł, 

- opłata za ścieki, prowizja bankowa , badania okresowe - 2 195 zł, 

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych(100 %) - 15 811 zł, 

- zakup pieca konwekcyjno-parowego z wyposażeniem - 21 992,40 zł, 

- wydatki w ramach Projektu „Przedszkole – fundament dorosłego życia. Rozwój kompetencji  

i zdolności dzieci z Gminy Raczki” - 50 610,09 zł. 

 

 W Rozdz. 80150 - „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji 

 nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach 

ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych” 

planowane wydatki wynoszą 121 040 zł; wykonane 115 978,08 zł; realizacja 95,82%. Środki te 

przeznaczono na płace i pochodne od płac dla nauczycieli prowadzących zindywidualizowany 

proces kształcenia z dziećmi niepełnosprawnymi oraz wydatki pośrednie. 

 

 W Rozdz. 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, 

materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” zaplanowano wydatki w kwocie  

50 939,88 zł,  wykonano 50 460,45 zł. Realizacja 99,06 %. 

 

Na utrzymanie świetlicy szkolnej  z dożywianiem  przewidziano środki 357 205,00 zł, 

wykorzystano 333 353,55zł. Wydatki bieżące zrealizowano w 93,32 % z przeznaczeniem na: 

- płace i pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz świadczenia pracownicze (0,5 etatu 

nauczyciela, 0,75 etatu  adm.,3 pracowników obsługi ) - 170 305,14zł, 

- wynagrodzenia bezosobowe (zastępstwo za kucharkę) – 720 zł, 

- zakup środków do utrzymania czystości, druków kwitariuszy i przelewów, tabletek i płynów do 

mechanicznego mycia naczyń, zakup zamrażarki skrzyniowej itp. - 17 045,89 zł, 

- zakup oleju opałowego (8 222 l) - 24 740 zł, 

- zakup artykułów żywnościowych - 88 705,07 zł, 

- zakup pomocy dydaktycznych - 3 999,96 zł, 

- opłatę za energię elektryczną i wodę - 14 688,70 zł, 
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- remont bieżący w pomieszczeniach gospodarczych świetlicy z dożywianiem - 4 040,00 zł, 

- usługi telekomunikacyjne, prowizja bankowa, opłata za ścieki - 3 222,79 zł, 

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych(100 %) - 5 886 zł, 

W Rozdz. 85495 „Pozostała działalność” planowane wydatki na ZFŚS nauczycieli emerytów 

wynoszą – 3 200 zł, zrealizowane 3 200 zł , tj. 100% 

Wykonanie dochodów budżetowych w tej szkole przedstawia się następująco: 

- dochody z najmu i dzierżawy (dzierżawa pomieszczenia na urządzenia WLAN) - 1 463,40 zł, 

- pozostałe odsetki (odsetki bankowe) - 28,94 zł, 

- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika, rozliczenia z la ubiegłych za pomoce 

szkolne) - 3 940,56 zł, 

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 50 232 zł, 

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu 

wychowania przedszkolnego - 72 800 zł, 

- wpływy z usług (wpłaty za posiłki w świetlicy szkolnej) -  87 593,50 zł 

Razem:  216 058,40 zł 

9.2  GIMNAZJUM W RACZKACH 

 

 Na funkcjonowanie gimnazjum planowane wydatki wynoszą  1 634 156,00 zł, zrealizowane – 

1 573 557,15 zł. Realizacja w 96,29 %. Środki te przeznaczono na: 

- płace i pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz świadczenia pracownicze 

 (20,99 etatu nauczycieli w okresie I-VIII, od IX do XII 18,42 et. naucz. 3 pracowników obsługi,  

1 pracownik administracyjny) - 1 442 236,82zł, 

- wynagrodzenia bezosobowe (ochrona danych osobowych) - 1 015,35 zł, 

- zakup środków i sprzętu do utrzymania czystości, druków szkolnych i biurowych, papieru, tonerów, 

materiałów do drobnych napraw itp. - 10 118,04zł,  

- zakup oleju opałowego (8 222 l) - 24 740 zł, 

- zakup pomocy szkolnych i księgozbioru - 4 131,26 zł,  

- opłata za energię elektryczną i wodę - 10 917,84zzł, 

- roboty malarskie w salach lekcyjnych i na korytarzu szkolnym - 2 271,73 zł, 

- szkolenia pracownicze, badania okresowe, prowizja bankowa, usługi telekomunikacyjne, 

internetowe, konserwacja mienia, opłata za ścieki, nadzór bhp, gospodarowanie odpadami 

komunalnym , przegląd techniczny budynku itp.- 17 772,38 zł, 

- koszty delegacji służbowych - 713,30 zł, 

- ubezpieczenie sprzętu komputerowego - 14,43 zł, 
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- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych(100 %) - 59 626 zł. 

 W Rozdz. 80152 - „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji  nauki 

i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum 

prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach branżowych, szkołach 

I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych 

szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych” planowane wydatki wynoszą 112 582,00 zł; 

wykonane 84 186,47 zł; realizacja 74,78 %. Środki te przeznaczono na płace i pochodne od płac dla 

nauczycieli prowadzących zindywidualizowany proces kształcenia z młodzieżą niepełnosprawną oraz 

wydatki pośrednie. 

 W Rozdz. 80153 – „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, 

materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” zaplanowano wydatki w kwocie  

3 449,65 zł, wykonano 3 177,43 zł.  Realizacja 92,11 zł. 

 W Rozdz. 80195 „Pozostała działalność” planowane wydatki wynoszą – 253 823,00 zł, 

zrealizowane  – 248 468,67zł. 

Realizacja w 97,89 %. Środki te przeznaczono na:  

-  płace i pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz świadczenia pracownicze dla  

3 pracowników obsługi sali gimnastycznej - 112 755,66 zł, 

- zakup oleju opałowego (21 150 l) -  63 920,30 zł, 

- zakup środków do utrzymania czystości i materiałów gospodarczych do drobnych napraw - 

9 315,61 zł, 

- opłaty za energię elektryczną i wodę - 14 689,70 zł, 

- opłata za demontaż zniszczonych i montaż nowych wieszaków w szatniach sali sportowej - 

2 589,65 zł, 

- prowizję bankową ,ścieki, konserwację alarmu i urządzeń grzewczych w kotłowni, badania 

okresowe, przegląd techniczny budynku itp. - 8 922 zł, 

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników sali gimnastycznej i nauczycieli 

emerytów(100 %). - 36 275 zł. 

 Wykonanie dochodów budżetowych w Gimnazjum przedstawia się następująco: 

- dochody z najmu i dzierżawy (najem sali gimnastycznej) -  3 745,37 zł, 

- pozostałe odsetki(odsetki bankowe) - 13,75 zł, 

- wpływy z różnych opłat(opłata za duplikat legitymacji szkolnej) - 9,00 zł, 

- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika, zwrot nienależnie wypłaconego dodatku 

funkcyjnego) -  1 563.00 zł. 

Razem:  5 331,12 zł 
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9.3 BIURO OBSŁUGI SZKÓŁ W RACZKACH 

 

 W Rozdz. 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” planowane 

wydatki wynoszą 309 934 zł, zrealizowane 305 519,40, realizacja w 98,58 %. 

Środki te przeznaczono na: 

- płace wraz z pochodnymi od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz świadczenia pracownicze 

- 3,5 etatu - 271 104,96 zł  

- wynagrodzenia bezosobowe (sprzątanie, ochrona danych osobowych) - 7 181,70 zł 

- zakup komputera, odkurzacza, druków , materiałów biurowych, papieru ksero i tonerów do drukarek, 

środków czystości itp. - 7 217,25 zł, 

- opłaty za energię elektryczną - 1 503,44 zł, 

- konserwację kserokopiarki, prowizję bankową, szkolenia pracownicze, usługi telekomunikacyjne, 

internetowe, serwis oprogramowania, nadzór bhp,  gospodarowanie odpadami komunalnymi - 

13 662,16 zł, 

- koszty delegacji służbowych - 49,16 zł, 

- ubezpieczenie mienia i sprzętu komputerowego - 28,73 zł, 

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (100 %) - 4 347,00 zł, 

- podatek od nieruchomości - 425,00 zł 

W Rozdz. 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” planowane wydatki 543 342 zł, 

wykorzystane - 487 419,32 zł, realizacja w 89,71 %. Środki te przeznaczono na: 

-  wynagrodzenie wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla 4 kierowców  

i 4 opiekunów nad dowożeniem ( opiekunowie nad dowożeniem w okresie I-VIII) - 244 320,91 zł, 

- zakup paliwa, oleju i części zamiennych do autobusów - 180 809,32 zł, 

- remonty bieżące samochodów - 11 070,00 zł 

- bilety PKS dla uczniów, opłaty telekomunikacyjne, prowizja bankowa, szkolenie kierowców oraz 

zwrot kosztów dowozu dzieci do szkół własnymi środkami transportu - 44 058,09 zł, 

- koszty delegacji służbowych - 245,00  zł, 

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych(100 %) - 6 916,00 zł, 

Dowożenie dzieci do szkół odbywa się następującymi pojazdami: dwa autobusy szkolne Autosan 

(40 uczniów) i dwa busy po 20 uczniów. 

Od 1 września 2013 roku dowożone są dzieci do Filii  Kurianki. 
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 W Rozdz. 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” planowane wydatki wynoszą 

24 586,00 zł, zrealizowane – 4 090,00 zł, realizacja w 16,64 %. 

 W Rozdz. 80150 - „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki 

 i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach 

ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych” 

planowane wydatki wynoszą 2 681 zł; wykonane 2 628,78 zł; realizacja 98,05%. – wydatki pośrednie 

w procesie kształcenia z młodzieżą niepełnosprawną. 

 

 W Rozdz. 80152 - „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki  

i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum 

prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach branżowych, szkołach 

I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych 

szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych” planowane wydatki wynoszą 2 238 zł; wykonane 

2 200,19zł realizacja 98,31% - wydatki pośrednie w procesie kształcenia z młodzieżą 

niepełnosprawną. 

 Wykonanie dochodów budżetowych w Biurze Obsługi Szkół przedstawia się następująco: 

- pozostałe odsetki(odsetki bankowe) - 9,43 zł 

- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika) - 107,00 zł 

Razem:  116,43 zł 

 

X. GMINNY OŚRODEK KULTURY W RACZKACH 

WYKAZ IMPREZ I UROCZYSTOŚCI ORGANIZOWANYCH  PRZEZ GOK  

W RACZKACH   W OKRESIE OD I- XII  2018 r. 

STYCZEŃ 

1) IX KONCERT NOWOROCZNY- 07.01.2018r.( niedziela) - Centrum Obsługi Turystycznej- 

Kordegarda w Dowspudzie ; współpraca z Centrum Obsługi Turysty – Kordegarda w Dowspudzie;  

cykliczna impreza muzyczna  o zasięgu lokalnym. 

2) „ XIV RACZKOWSKA SZOPKA NOWOROCZNA” - widowisko teatralne - 21. 01. 2018r.   

( niedziela) -  dom parafialny ;  współpraca z Parafią w Raczkach, Kołem Młodych Przyjaciół Ziemi 

Raczkowskiej, sołectwem w Małych Raczkach, Kołem Gospodyń Raczkowskich, Stowarzyszeniem 

Małoraczkowiacy; cykliczna impreza obrzędowo- teatralna  o zasięgu ponadlokalnym. 

3) FERYJNY WIECZÓR INTEGRACYJNO- FILMOWY DLA MŁODZIEŻY – 26.01.2018r. – 

(piątek) – sala kameralna GOK; współorganizacja z Kołem Młodych Przyjaciół Ziemi Raczkowskiej. 
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4) „TWÓRCZE FERIE W GOK” – zajęcia feryjne dla dzieci i młodzieży – 29. 01. -  03. 02.  2018r. -   

pomieszczenia GOK; współpraca ze Świetlicą Profilaktyczną w Raczkach,  Gminną Komisją 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych . 

5) „JEMY SMACZNIE I ZDROWO”- spotkanie z dietetykiem – 30.01.2018r.( wtorek) –  

6) „WIELKI BAL PRZEBIERAŃCÓW” - 31. 01. 2018r. ( środa)  - pomieszczenia GOK. 

LUTY 

7) „WARSZTATY RĘKODZIELNICZE”- 1.02.2018r. ( czwartek)- pomieszczenia GOK; 

współpraca z Suwalskim Przytuliskiem. 

8) „SPOTKANIE Z FILMEM”- wyjazd do kina „Iskra” w Augustowie - 02.02.2018r.   

( piątek). 

9) „NOC Z BAŚNIĄ w GOKu ”- 02. 02. 2018r.  ( piątek)- pomieszczenia GOK; współpraca z Kołem 

Młodych Przyjaciół Ziemi Raczkowskiej. 

10) „ UDZIELAMY PIERWSZEJ POMOCY”- szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej dla 

młodzieży- I spotkanie - 03.02. 2018r. ( sobota) – pomieszczenia GOK; współpraca z Fundacją 

Ratownictwa Motocyklowego- Polska -Oddział w Raczkach. 

11) „KARNAWAŁOWY WIECZOREK TANECZNY DLA MŁODZIEŻY”  – 03.02.2018r.  (sobota) 

– sala kameralna; współorganizacja z Kołem Młodych Przyjaciół Ziemi Raczkowskiej. 

12) „ ZAPUSTY POD LIPKĄ”-  karnawałowy wieczór taneczny dla dorosłych- 10.02.2018r.   

( sobota) ; pomieszczenia GOK. 

13) „MIŁOŚĆ NIEJEDNO MA IMIĘ” - wieczór walentynkowy -12.02.2018r. (wtorek)- sala 

kameralna GOK ; cykliczna impreza muzyczno- integracyjna o zasięgu lokalnym. 

14) „W DOLINIE KULTUR DAWNYCH VIII ”- spotkanie popularnonaukowe- 16.02.2018r.    

( piątek)-  sala kameralna GOK ; Raczkowskie Archiwalia. 

15) „ WIECZÓR FILMOWY DLA MŁODZIEŻY”-  17.02.2018r.  (sobota) – sala kameralna GOK; 

współorganizacja z Kołem Młodych Przyjaciół Ziemi Raczkowskiej. 

16) WARSZTATY DECOUPAGE – I spotkanie -  19 .02.2018r.( poniedziałek)-pomieszczenia 

GOK. 

17) SPOTKANIE Z  ZIELARZEM- I spotkanie  - 24.02.2018r. ( sobota)- sala kameralna GOK. 

18) WARSZTATY DECOUPAGE- II spotkanie – 26.02.2018r.( poniedziałek- ) pomieszczenia 

GOK. 
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MARZEC 

19) „ BABSKI WIECZÓR” - GMINNY DZIEŃ KOBIET - 10. 03. 2018r. (sobota) – sala kameralna 

GOK ; współpraca  z Kołem Młodych Przyjaciół Ziemi Raczkowskiej, Kołem Gospodyń 

Raczkowskich i Małoraczkowskich  - cykliczna  impreza integracyjna  o zasięgu lokalnym.  

20) „WARSZTATY OZDÓB WIELKANOCNYCH”  – I spotkanie-  07.03.2018r. ( środa)- sala 

plastyczna GOK. 

21) „WARSZTATY OZDÓB WIELKANOCNYCH”  – II spotkanie -14. 03.2018r. ( środa)- sala 

plastyczna GOK.  

 

22) „WIECZÓR FILMOWY DLA MŁODZIEŻY W GOK” –  16.03.2018r.( piątek) -  sala 

kameralna GOK; współorganizacja z Kołem Młodych Przyjaciół Ziemi Raczkowskiej. 

23) „ ALE JAJA” – warsztaty pisankarskie  –  17. 03. 2018r. ( sobota)- sala plastyczna GOK; 

współpraca z Kołem Gospodyń Raczkowskich. 

24) „W DOLINIE KULTUR DAWNYCH IX ”- spotkanie popularnonaukowe- 21.03.2018r.    

( środa)-  sala kameralna GOK ; Raczkowskie Archiwalia. 

25) „ KONCERT PASYJNY” – 23.03.2018r.( piątek) – kościół Parafialny w Raczkach; współpraca 

z Parafią w Raczkach. 

26) ) „ UDZIELAMY PIERWSZEJ POMOCY”- szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej dla 

młodzieży- II spotkanie 24.03.2018r. ( sobota) - sala kameralna GOK; współpraca z Fundacją 

Ratownictwa Motocyklowego- Polska -Oddział w Raczkach. 

27) „SPOTKANIE WIELKANOCNE” - XIV Gminny Konkurs na Pisankę i Palmę  – wystawa 

pokonkursowa- 25.03.2018r. ( niedziela) ; sala kameralna i Galeria nad Rospudą w GOK- cykliczna  

impreza integracyjna  o zasięgu lokalnym. 

Konkurs recytatorski "Wiosna w poezji": 

Konkurs - Pisanka wielkanocna wykonana sposobem współczesnym 

Konkurs- Pisanka wielkanocna wykonana sposobem tradycyjnym 

Konkurs- Palma wielkanocna:   

KWIECIEŃ 

28) BADANIA TERENOWE- 04. – 06. 04.2018r. ( środa, czwartek, piątek) ; plener. 

29)  „ UDZIELAMY PIERWSZEJ POMOCY”- szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej dla 

młodzieży- III spotkanie 06.04.2018r. ( piątek) - sala kameralna GOK; współpraca z Fundacją 

Ratownictwa Motocyklowego- Polska -Oddział w Raczkach. 

30) „WIECZÓR FILMOWY DLA MŁODZIEŻY W GOK” –  06.04.2018r.( piątek) -  sala 

kameralna GOK; współorganizacja z Kołem Młodych Przyjaciół Ziemi Raczkowskiej. 
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31) „AKCJA ZAPOMNIANY CMENTARZ” - 07.04.2018r. (sobota) ; Józefowo; Raczkowskie 

Archiwalia. 

32) SPOTKANIE Z ZIELARZEM- II spotkanie - 07.04.2018r. (sobota)- sala kameralna GOK. 

33) AKCJA „CZYSTA ROSPUDA 2018” – 21. 04.2018r. (sobota) - IX edycja  sprzątania szlaku 

kajakowego rzeki Rospudy i jej otoczenia. 

34)  „ UDZIELAMY PIERWSZEJ POMOCY”- szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej dla 

młodzieży- IV spotkanie - 27.04.2018r. ( piątek) - sala kameralna GOK; współpraca z Fundacją 

Ratownictwa Motocyklowego- Polska -Oddział w Raczkach. 

35) „ STUDIO URODY”- SPOTKANIE  Z DIETETYKIEM I KOSMETYCZKĄ- 28.04.2018r.  

(sobota) - sala kameralna GOK. 

MAJ 

36) „4xR”- RACZKOWSKI RODZINNY RAJD ROWEROWY W DOLINIE ROSPUDY  – 1.05. 

2018r.( wtorek) ;  Raczki- Dowspuda- Święte Miejsce. 

 37)„WIWAT MAJOWA JUTRZENKO  – 3.05.2018r. (czwartek); kościół parafialny w Raczkach.  

 

38) „Ognisko integracyjne dla młodzieży”- zajęcia edukacji regionalnej-05.05.2018r.    

(sobota)- Raczkowski Dom Regionalny.  

 

39) „SKĄD NASZ RÓD”- zajęcia edukacji regionalnej-10.05.2018r.  (czwartek)- Raczkowski Dom 

Regionalny.  

40) „MIJAJĄ LATA ZOSTAJĄ PIOSENKI I WSPOMNIENIA” – Majówka z Raczkowiakami - 

koncert zespołów   i kapel ludowych – 12. 05. 2018r. ( sobota); Kurianki współorganizacja z zespołem 

Raczkowiacy . 

41) „W DOLINIE KULTUR DAWNYCH X ”-  oraz NOC MUZEÓW  - 18. 05.2018r. (piątek);  sala 

kameralna GOK, Raczkowski Dom Regionalny,   plener; współpraca Koło Młodych Przyjaciół 

Ziemi Raczkowskiej, Fundacja Pogranicze,  Państwowe Archiwum w Suwałkach. 

CZERWIEC  

 

42) „SKĄD NASZ RÓD”- zajęcia edukacji regionalnej dla przedszkolaków -04.06.2018r.   

(poniedziałek)- Raczkowski Dom Regionalny.  

 

43) „SKĄD NASZ RÓD”- zajęcia edukacji regionalnej dla uczniów Szkoły Podstawowej w Raczkach;  

06.06.2018r.  (środa) - Raczkowski Dom Regionalny.  

44) „MAMA, TATA, DZIADKOWIE I JA” – GMINNO- PARAFIALNY FESTYN RODZINNY – 

10.06. 2018r. (niedziela) ; ogród parafialny. 

45) „WIECZÓR FILMOWY DLA MŁODZIEŻY W GOK” –  15.06. 2018r.( piątek) -  sala 

kameralna GOK; współorganizacja z Kołem Młodych Przyjaciół Ziemi Raczkowskiej. 
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46) „CO NAM W DUSZY GRA” – podsumowanie zajęć artystycznych organizowanych przez GOK 

- 16.06.2018r.(sobota)-  sala kameralna GOK . 

47) „XIV PALINOCKA NAD ROSPUDĄ” – 23. 06. 2018r. ( sobota) ; współpraca ze Starostwem 

Powiatowym w Suwałkach w ramach Pacowej Akademii Cultury ( PAC) ,  właścicielem pałacu w 

Dowspudzie, ZS w Dowspudzie, OSP Raczki i Sucha Wieś, Stowarzyszeniem Małe Raczki , Kołem 

Gospodyń i Sołectwem z Małych Raczek; ruiny pałacu Paca, plener. 

 

48) UDZIAŁ ZESPOŁU ZORNICZEŃKA W „52 OGÓLNOPOLSKIM FESTIWALU KAPEL I 

SPIEWAKÓW LUDOWYCH W KAZIMIERZU DOLNYM NAD WISŁĄ” – 24.06.2018r.  

( niedziela); współpraca z Suwalskim Ośrodkiem Kultury. 

49)„DZIECIAKI Z NASZEJ PAKI”-zajęcia wakacyjne w GOKu – 25. 06.- 7.07. 2018r; współpraca 

ze Świetlicą Profilaktyczną i Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

50) „ POZNAJEMY MAZURSKIE SAFARI”- wyjazd – 27.06. 2018r. ( środa); Zatyki koło 

Tatarskiej Góry. 

51)  „WAKACJE W MUZEUM ”- wyjazd do Muzeum Wigier – 28.06. 2018r. (czwartek) 

52)  „WAKACJE Z FILMEM”- wyjazd do kina Iskra w Augustowie – 29.06. 2018r. (piątek) 

LIPIEC  

53)  „WAKACJE Z RĘKODZIELEM”- wyjazd do Suwalskiego Przytuliska – 02.07.2018r.   

( poniedziałek); Węgielnia k. Suwałk. 

54)  „WAKACJE Z KINEM SFERYCZNYM”- seanse filmowe – 03.07. 2018r.  (wtorek); sala 

GOK. 

55)  „WSPOMNIENIA SPRZED LAT”-  zjazd klasowy rocznik 58  – 07.07. 2018r. (sobota); GOK,  

Raczkowski Dom Regionalny .  

56)  „ Z WIZYTĄ W GOKu”-  spotkanie integracyjne z gośćmi z Puszczy Knyszyńskiej – 26.07. 

2018r.   ( czwartek) współpraca z członkami Kola Gospodyń Raczkowskich i Małoraczkowskich, 

Stowarzyszeniem Małoraczkowiacy znad Rospudy, Raczkowskim Klubem Seniora. 

57) INSTALACJA KAMIENI PAMIĘCI - 29.072018r.( niedziela); Raczkowski Rynek.; 

Raczkowskie Archiwalia. 

SIERPIEŃ 

58)  „ NA PACOWSKICH WŁOŚCIACH”- piknik historyczny- 12.08.2018r. ( niedziela); Dowspuda 

, współpraca z COT Kordegarda, Ludwik Ksawery Sudawski, Towarzystwo Stanisławowskie w 

Warszawie, Koło Młodych Przyjaciół Ziemi Raczkowskiej,  Suwalskie Stowarzyszenie Miłośników 

Historii "Penetrator". 

59)  SPOTKANIE DLA DIABETYKOW- I spotkanie-  18.08.2018r. sala kameralna GOK; 

współpraca z Raczkowskim Kołem Diabetyków. 
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60) „ ORGANY W BUKIECIE INSTRUMENTALNYM-  koncert ” – 26. 08. 2018 r. (niedziela) -  

współpraca z Parafią p.w. Trójcy Przenajświętszej w Raczkach; kościół w Raczkach. 

WRZESIEŃ 

61) „ POWIATOWO- GMINNE ŚWIĘTO PLONÓW” - 2.09. 2018r. ( niedziela)- współpraca ze 

Starostwem Powiatowym w Suwałkach, Parafią pw. Trójcy Przenajświętszej w Raczkach  

Dowspuda. 

62) „ EUROPEJSKIE DNI DZIEDZICTWA”- narodowe czytanie   – 8. 09. 2018r.(sobota) ; 

współpraca ze Starostwem Powiatowym w Suwałkach ; kordegarda w Dowspudzie.  

 63) SZKOLENIE Z PIERWSZEJ POMOCY DLA MŁODZIEŻY- V spotkanie -  15.09. 2018r.   

( piątek) - sala kameralna GOK; współpraca z Fundacją Ratownictwa Motocyklowego- Polska -

Oddział w Raczkach. 

64) PREZENTACJA FILMU – „ Auschwitz”  - 19.09. 2018r. ( środa) - sala kameralna GOK; 

współpraca ze Stowarzyszeniem Auschwitz Memento. 

65) SPOTKANIE DIABETYKÓW – II spotkanie-  20. 09. 2018r. ( czwartek) - sala kameralna GOK, 

współpraca z Raczkowskim Kołem Diabetyków. 

66) WIECZÓR INTEGRACYJNO- FILMOWY DLA MŁODZIEŻY – 21.09.2018r. – (piątek) ; sala 

kameralna GOK; współorganizacja z Kołem Młodych Przyjaciół Ziemi Raczkowskiej. 

PAŹDZIERNIK 

67) „PATRIOTYCZNIE I LUDOWO”- 7. 10. 2018r. ( niedziela); dom Parafialny w Raczkach, 

współpraca z zespołem Gozdawa. 

68) „WSPOMNIEŃ CZAR”- Gminny Dzień Seniora – 14. 10. 2018r; sala OSP w Raczkach, 

współpraca z Kołami Gospodyń z Raczek i Małych Raczek, Raczkowskim Klubem Seniora. 

 69) „RACZKI NOCĄ – ZADUSZKI MUZYCZNE”- 28. 10. 2018r. (niedziela); sala kameralna GOK. 

 LISTOPAD 

70) „TOBIE OJCZYZNO”- XIV edycja Międzypowiatowego Konkursu wokalno- recytatorskiego- 

3. 11. 2018r. ( sobota) – współpraca ze Starostwem Powiatowym w Suwałkach ; sala kameralna 

GOK. 

71) „RAZEM KU NIEPODLEGŁEJ”- 11. 11. 2018r.( niedziela); kościół parafialny, skwer, GOK; 

współpraca z wójtem gminy Raczki, Parafią pw. Trójcy Przenajświętszej w Raczkach. 

72) „WIECZÓR FILMOWY DLA MŁODZIEŻY W GOK” –  16.11. 2018r.( piątek) -  sala 

kameralna GOK; współorganizacja z Kołem Młodych Przyjaciół Ziemi Raczkowskiej. 

73) „ W RACZKOWKIM SALONIKU POEZJI” – 17.11. 2018r.  ( sobota);  sala kameralna GOK; 

Raczkowskie Archiwalia. 
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74)„WIECZÓR ANDRZEJKOWY DLA DOROSŁYCH”  – 24.11.2018r. ( sobota), sala kameralna 

GOK; współpraca z Kołem Gospodyń Raczkowskich, Raczkowskim Klubem Seniora. 

GRUDZIEŃ 

75) „MIKOŁAJKI Z TEATREM”- 5.12. 2018r. ( środa)- Szkoła Podstawowa w Raczkach 

76) „PLASTYCZNE WARSZTATY BOŻONARODZENIOWE”- I spotkanie -    5. 12. 2018r.   

( środa)  – pomieszczenia GOK. 

77) „WARSZTATY PIERNIKOWE”-  I spotkanie - 8. 12. 2018r.  (sobota) – pomieszczenia GOK; 

współpraca z Kołem Gospodyń w Raczkach i Małych Raczkach.  

78) „AKCJA  - WSPÓLNE UBIERANIE CHOINKI” – 9.12.2018r.( niedziela) ;skwer przy Urzędzie 

Gminy; współpraca z Urzędem Gminy w Raczkach. 

79) „WARSZTATY PIERNIKOWE”-  II spotkanie- 10. 12. 2018r. ( poniedziałek) – pomieszczenia 

GOK; współpraca z Kołem Gospodyń w Raczkach i Małych Raczkach.  

80) „WARSZTATY PIERNIKOWE”- III spotkanie  - 11. 12. 2018r.( wtorek)  – pomieszczenia 

GOK; współpraca z Kołem Gospodyń w Raczkach i Małych Raczkach.  

81) „ PLASTYCZNE WARSZTATY BOŻONARODZENIOWE”- II spotkanie-  12. 12. 2018r.   

( środa)  – pomieszczenia GOK. 

82) „W DOLINIE KULTUR DAWNYCH XII”- spotkanie popularnonaukowe – 12. 12.2018r.    

( środa) – sala kameralna GOK; Raczkowskie Archiwalia.  

83) „WIGILIA CHŁOPSKA ” – 15. 12. 2108r. ( sobota) – Lokal Astoria w Suwałkach; współpraca ze 

Starostwem Powiatowym w Suwałkach; udział zespołów Gozdawa, Raczkowiacy, Zorniczeńka, Koła 

Młodych Przyjaciół Ziemi Raczkowskiej. 

84) „RACZKOWSKA WIGILIA INTEGRACYJNA” – 17. 12. 2108r. ( niedziela) - plac przy Urzędzie 

Gminy w Raczkach, współpraca z Urzędem Gminy, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej Szkołą 

Podstawową i Gimnazjum w Raczkach,  Kołami Gospodyń w Raczkach i Małych Raczkach, 

Stowarzyszeniem Małoraczkowiacy znad Rospudy. 

85) „GMINNY KONKURS NA SZOPKĘ BOŻONARODZENIOWĄ”- 16. 12.2018r. ( niedziela) – 

Galeria nad Rospudą w GOK. 

86) „SPOTKANIE OPŁATKOWE”- 21.12.2018r.( piątek), współpraca z Kołem Młodych Przyjaciół 

Ziemi Raczkowskiej; sala kameralna GOK. 

87) „ AKCJA PIERNIKOWE ŻYCZENIA”- 22. 12. 2018r. ( sobota); współpraca z Kołem Młodych 

Przyjaciół Ziemi Raczkowskiej, Kołami Gospodyń z Raczek i Małych Raczek. 

88) „ ZABAWA SYLWESTROWA W GOKu- 31. 12. 2018r. ( poniedziałek); pomieszczenia GOK; 

współpraca z   Kołem Przyjaciół Ziemi Raczkowskiej 
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Informacje z wykonania zadań finansowych i rzeczowych w Gminnym Ośrodku Kultury w 

Raczkach za 2018 rok-  

Wykonanie planu i wydatków Gminnego Ośrodka Kultury w Raczkach za 2018 r. 

Treść  §  Plan na rok  

2018  

Wykonanie  Wskaźnik  

realizacji  

w %  

Wydatki osobowe niezaliczane do 

wynagrodzeń 

3020 
850,00 523,80 61,62 

Wynagrodzenia osobowe pracowników  4010  155.000,00 154.810,06 99,88 

Składki na ubezpieczenia społeczne  4110  29.000,00 28.884,19 99,60 

Składki na fundusz pracy  4120  2.690,00 2.500,83 92,97 

Wynagrodzenia bezosobowe  4170  47.700,00 47.616,33 99,82 

Zakup materiałów i wyposażenia  4210  49.500,00 47.595,48 96,15 

Zakup energii  4260  4.000,00 3.058,44 76,46 

Zakup usług zdrowotnych 4280 300,00 30,00 10,00 

Zakup pozostałych usług  4300  62.800,00 62.736,58 99,90 

Opłata z tyt. zakupu usług 

telekomunikacyjnych 

4360 
1.600,00 765,25 47,83 

Podróże służbowe krajowe  4410  233,00 147,10 63,13 

Różne opłaty i składki  4430  2.150,00 2.148,00 99,91 

Odpisy na z. f. ś. s.  4440  5.750,00 5.286,06 91,93 

Podatek od nieruchomości 4480 1.950,00 1.950,00 100,00 

Opłaty na rzecz jst 4520 440,00 432,00 98,18 

Szkolenia pracowników niebędących 

członkami korpusu służby cywilnej 

4700 
1.000,00 323,43 32,34 

Razem   364.963,00 358.807,55 98,31 

 

XI. SZKOŁA PODSTAWOWA W RACZKACH  
  

1) Ilość uczniów w klasach I - VII– 385, „0” - 49 (rok szkolny 2017/2018) 

Ilość uczniów w klasach I - VIII– 453, „0” - 42 (rok szkolny 2018/2019) 

Punkt przedszkolny - 104 

Ilość nauczycieli – 38 na pełnych etatach, 1 uzupełnia w gimnazjum, 14 uzupełnia z gimnazjum,  

½ etatu pedagoga, ½ etatu psychologa, 2 nauczycieli w oddziale przedszkolnym, 6 nauczycieli  

w punkcie przedszkolnym + 1 pomoc 

11 – osób obsługi – sekretarka, woźny, sprzątaczki, obsługa kuchni. 

 

2) Szkoła przygotowała uczniów do udziału w następujących konkursach szkolnych: 

 

- konkurs  recytatorski  „Wiosna  w  poezji” 

- język polski, 

- historia, 

- matematyka, 

- język angielski 
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- biologia, 

- fizyka, 

- chemia, 

- geografia, 

- informatyka 

 

3) Szkoła przygotowała uczniów do udziału w następujących konkursach pozaszkolnych: 

- I Powiatowym  Konkursie  Wiedzy  „Para  na  szóstkę 

- regionalny etap konkursu „Z szóstką na 6” 

- ogólnopolska  olimpiada ,,  Olimpusek2018” 

- język polski, 

- matematyka, 

- język angielski, 

- informatyka, 

-  historia 

 

4) W  szkole prowadzone były następujące koła zainteresowań,  zajęcia wyrównawcze  

i specjalistyczne: 

- Szkolny Klub Sportowy, 

- pomoc psychologiczno – pedagogiczna, 

- zajęcia rewalidacyjne 

- zajęcia logopedyczne 

- zajęcia korekcyjno – kompensacyjne 

- zajęcia z matematyki 

- zajęcia z j. polskiego 

- zajęcia z j. angielskiego 

- zajęcia przyrodnicze 

- zajęcia historyczne 

- zajęcia wyrównawcze 

- wychowanie do życia w rodzinie 

- zajęcia katechetyczne 

- zajęcia rekreacyjno – sportowe 

- zajęcia komputerowe 

- Szkolne Koło Caritas 

- zajęcia nauki tańca 

 

5) Szkoła w ramach profilaktyki  organizowała różne formy spędzania czasu wolnego  

w bezpieczny sposób, w tym: 

- wyjazdy na basen, 

- wyjazdy do kina, teatru, 

- wycieczki turystyczno - krajoznawcze 

 

6) Szkoła organizowała następujące wydarzenia i  uroczystości szkolne : 

- rozpoczęcie roku szkolnego, 

- „Sprzątanie świata” 
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- obchody Dnia Edukacji Narodowej 

- ślubowanie klas pierwszych 

- akcja charytatywna „Od starszaka dla przedszkolaka” 

- apel z okazji odzyskania niepodległości 

- uroczyste obchody 100 rocznicy odzyskania niepodległości 

- zbiórka zabawek, ubrań, przyborów szkolnych, słodyczy i książek dla dzieci z Domu Interwencji 

Kryzysowej w Kowalczukach na Litwie 

- rekolekcje wielkopostne 

- wigilia szkolna 

- zabawy choinkowe 

 

7) Szkoła organizowała lub brała udział w następujących rozgrywkach sportowych: 

- Turniej piłki Nożnej im. Dariusza Romatowskiego, 

- Turniej Piłki  Nożnej  Chłopców  Szkół  Podstawowych o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy 

Szypliszki, 

- Halowy  Turniej  Piłki  Nożnej  o  Puchar Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Lotników Polskich w 

Płocicznie-Tartak 

- Wiosenne Zawody Zrzeszenia LZS w Biegach Przełajowych 

- Powiatowy Turniej LZS „Mała piłkarska  kadra  czeka”  Chłopców  o  PUCHAR  STAROSTY 

SUWALSKIEGO. 

- Wiosenne Zawody Zrzeszenia LZS w Lekkiej Atletyce w Suwałkach 

- Integracyjne Zawody  Zrzeszenia  LZS  w  Lekkiej  Atletyce w  Suwałkach 

- VI Szkolna Olimpiada Sportowa 

 

8) Szkoła realizowała następujące programy i projekty: 

- „Trzymaj formę”,  

- „Dzieciństwo bez próchnicy”, 

- fluoryzacja kl. I – VI, 

- „Owoce w szkole”, 

- ,,Moje dziecko idzie do szkoły”, 

- „Akademia bezpiecznego Puchatka” 

- w szkole działa gabinet pomocy przedmedycznej. 

 

9) Sprawozdanie z planów finansowych: 

 

Wydatki: 

Klasyfikacja budżetowa Plan na 2018 r. Wydatki wykonane za 

2018 r. 

Oświata  wychowanie (szkoła podstawowa, 

oddziały przedszkolne, inne formy 

wychowania przedszkolnego, specjalna 

organizacja nauki) 

3 927 084,00 4 058 167,88 

- Podręczniki dla uczniów 0,00 50 939,88 

Edukacyjna opieka wychowawcza 347 855,00 360 405,00 

Ogółem wykonanie planu za 2018r. 4 274 939,00 4 469 512,76 
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XII. GIMNAZJUM W RACZKACH  
 

II okres roku szkolnego 2017- 2018 

1) Ilość uczniów – 132, klasy: IIA, IIB, IIC, IID, IIIA, IIIB, IIIC 

Ilość nauczycieli – 13 na pełnych etatach w gimnazjum, 6 nauczycieli na pełnych etatach  

w połączeniu z godzinami w szkole podstawowej,  2 nauczycieli na części etatu, 3 nauczycieli 

 ze SP prowadzących zajęcia specjalistyczne /łącznie 14 godz./; 

2) Szkoła przygotowała uczniów do udziału w następujących konkursach szkolnych: 

- Ogólnoszkolny Konkurs Pięknego Czytania 

- Konkurs Ortograficzny o tytuł Mistrza Ortografii 

- Konkurs  Matematyczny- Orzeł matematyki 

- Konkurs z j. angielskiego- Czytam i rozumiem 

- Turniej Wiedzy na temat Mistrzostw Świata w Rosji 2018 

- Szkolny Konkurs Pieśni Patriotycznej; 

3) Szkoła przygotowała uczniów do udziału w następujących konkursach pozaszkolnych: 

- Olimpiada Informatyczna- 1 uczeń został finalistą 

- Konkurs – Stulecie Niepodległości w Barwach Biało- Czerwonych 

- X Powiatowy Konkurs Recytatorski - Strofy Jana Pawła II 

- Konkurs – Młody Fizyk; 

4) W  szkole prowadzone były następujące koła zainteresowań,  zajęcia wyrównawcze i   

specjalistyczne: 

- koła zainteresowań  z: geografii, matematyki, chemii, informatyki, koło kronikarskie,  SKS- piłka 

siatkowa dziewcząt i chłopców, redagowanie gazetki szkolnej „Gimnazjalista”, Samorząd Szkolny, 

Szkolny Klub Wolontariusza „Iskra Prometeusza” 

- zajęcia wyrównawcze z: j. polskiego, matematyki, j. angielskiego, j. rosyjskiego 

- zajęcia specjalistyczne: korekcyjno- kompensacyjne, rewalidacyjne, logopedyczne, terapia 

pedagogiczna, terapia psychologiczna; 

5) Szkoła w ramach profilaktyki  organizowała różne formy spędzania czasu wolnego w 

bezpieczny sposób, w tym: 



RAPORT O STANIE GMINY RACZKI ZA 2018r.       www.raczki.pl  62 

 

- wycieczka do Trójmiasta 

- wycieczki na mecze piłkarskiej ekstraklasy  

-  biwaki klasowe 

- wyjazdy na widowiska profilaktyczne, do kina ,  teatru i na koncerty; 

6) Szkoła organizowała następujące wydarzenia i  uroczystości szkolne : 

- apel z okazji Pierwszego dnia wiosny 

- apel z okazji Dnia Żołnierzy Wyklętych 

- apel z okazji Świąt Wielkanocnych 

 - apel z okazji Dnia Ziemi 

- apel z okazji Międzynarodowego Dnia bez Papierosa 

- akademia z okazji Święta Konstytucji 3 Maja 

- apel z okazji podsumowania sportowego roku szkolnego 

- akademia z okazji pożegnania uczniów klas III i zakończenia roku szkolnego; 

- działalność uczniów w Kole Młodych Przyjaciół Ziemi Raczkowskiej - współpraca  z Gminnym 

Ośrodkiem Kultury w Raczkach   przy organizacji imprez i uroczystości na poziomie gminnym: 

Szopka Raczkowska, Gminny Dzień Kobiet, Akcja „ Czysta Rospuda”, Spotkanie Wielkanocne, 

Konkursy Wielkanocne, obchody Konstytucji 3 Maja, Noc Muzeów, Festyn Rodzinny, Palinocka, 

Piknik Historyczny  ”Na Pacowskich Włościach”; 

7) Szkoła organizowała lub brała udział w następujących rozgrywkach sportowych: 

- Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt i Chłopców – memoriał imienia K. Putry- II miejsce 

- Szkolne Igrzyska Sprtowe- V Gimnazjada Sportów Zespołowych oraz Mistrzostwa Szkoły w Piłce 

Siatkowej Dziewcząt i Chłopców 

- Dzień Sportu 

 - Międzypowiatowa Liga Piłki Siatkowej Dziewcząt- V miejsce 

- Wiosenne Mistrzostwa Zrzeszenia LZS w Lekkiej Atletyce – II miejsce drużynowo 

- Międzyszkolny Sparing Piłki Siatkowej 

- Międzypowiatowy Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt- I miejsce 

- Międzypowiatowe Biegi Przełajowe 

- Powiatowe Zawody Zrzeszenia LZS W Tenisie Stołowym- I miejsce, II miejsce, III miejsce 
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- Powiatowy Turniej LZS w Piłce Nożnej  Chłopców- I miejsce 

- Wojewódzki Turniej LZS w Piłce Nożnej Chłopców- III miejsce 

- Wojewódzki Turniej LZS w Piłce Nożnej Dziewcząt - V miejsce 

8) Szkoła realizowała następujące programy i projekty: 

- „DOBRY ZAWÓD – FAJNE ŻYCIE –popularyzacja kształcenia zawodowego w województwie 

podlaskim”-   program unijny  

-  GWO Lepsza Szkoła – Sesja z plusem- matematyka 

- akcja „ Bezpieczne wakacje” 

- Program „ Ortograffiti”- praca z dyslektykami 

 

I okres  roku szkolnego 2018- 2019 

1) Ilość uczniów – 68, klasy: IIIA, IIIB, IIIC, IIID, 

Ilość nauczycieli – 4 na pełnych etatach w gimnazjum, 15 nauczycieli na pełnych etatach w 

połączeniu z godzinami w szkole podstawowej,  3 nauczycieli ze SP prowadzących zajęcia 

specjalistyczne /łącznie 10 godz./; 

2) Szkoła przygotowała uczniów do udziału w następujących konkursach szkolnych: 

- Konkurs z j. angielskiego –„ Czytam i rozumiem” 

3) Szkoła przygotowała uczniów do udziału w następujących konkursach pozaszkolnych: 

- Wojewódzki Konkurs Matematyczny  

- Międzypowiatowy Konkurs Recytatorsko- Wokalny „ Tobie Ojczyzno” 

- Wojewódzki Konkurs Historyczny 

-Wojewódzki Konkurs Biologiczny 

- Wojewódzki Konkurs Chemiczny 

- Wojewódzki Konkurs Geograficzny 

- Wojewódzki Konkurs z informatyki 

- Wojewódzki Konkurs z fizyki 

- Konkurs Matematyczny- Sesja z Plusem 

- Wojewódzki Konkurs z j. angielskiego 
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- Ogólnopolska Olimpiada Matematyczna; 

4) W  szkole prowadzone były następujące koła zainteresowań,  zajęcia wyrównawcze i   

specjalistyczne: 

- koła zainteresowań  z: fizyki, chemii, matematyki   informatyki, koło kronikarskie,  SKS- piłka 

siatkowa dziewcząt i chłopców, redagowanie gazetki szkolnej „Gimnazjalista”, Samorząd Szkolny, 

Szkolny Klub Wolontariusza „Iskra Prometeusza” 

- zajęcia wyrównawcze z: j. polskiego, matematyki, j. angielskiego, j. rosyjskiego 

- zajęcia specjalistyczne: korekcyjno- kompensacyjne, rewalidacyjne, logopedyczne, terapia 

pedagogiczna, terapia psychologiczna; 

5) Szkoła w ramach profilaktyki  organizowała różne formy spędzania czasu wolnego w 

bezpieczny sposób, w tym: 

- wycieczki na mecze piłkarskiej ekstraklasy  

- wyjazdy na warsztaty literackie,  widowiska profilaktyczne, do kina ,  teatru i na koncerty; 

6) Szkoła organizowała następujące wydarzenia i  uroczystości szkolne : 

- apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej i 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę, 

- Andrzejki szkolne i Wigilia szkolna, 

- akcje profilaktyczne z okazji: Międzynarodowego Dnia Walki z AIDS, Światowego Dnia Rzucania 

Palenia Papierosa, „Stop przemocy”- w ramach VIII Suwalskiej Kampanii „ Biała Wstążka”; 

7) Szkoła organizowała lub brała udział w następujących rozgrywkach sportowych: 

- Jesienne Mistrzostwa Zrzeszenia LZS w Lekkiej Atletyce- I miejsce drużynowo, I miejsce dziewcząt 

i chłopców w sztafecie 

- Powiatowy Turniej Piłki Nożnej dziewcząt – III miejsce 

-  Powiatowy Turniej Piłki Nożnej chłopców – V miejsce 

- Mikołajkowy Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt i Chłopców- II miejsce dziewczęta, IV miejsce 

chłopcy 

- Szkolne Igrzyska Sportowe: wewnątrzszkolny Trójbój Lekkoatletyczny, VI Gimnazjada Sportów 

Zespołowych/ piłka nożna halowa chłopców/, IX Edycja Piłki Nożnej Halowej chłopców-/dzikie 

drużyny/; 

8) Szkoła realizowała następujące programy i projekty: 

- „DOBRY ZAWÓD – FAJNE ŻYCIE –popularyzacja kształcenia zawodowego w województwie 

podlaskim”-   program unijny  
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-  GWO Lepsza Szkoła – Sesja z plusem- matematyka 

- Trzymaj formę 

- Żyj smacznie i zdrowo 

- Program „ Ortograffiti”- praca z dyslektykami 

9) Sprawozdanie z planu finansowego: 

Klasyfikacja budżetowa Plan na 2018 r. Wydatki wykonane za 2018 

r. 

Sala sportowa 253 823,00 248 468, 67 

Gimnazjum 1 634 156,00 1 573 557,15 

- Kształcenie uczniów z 

niepełnosprawnością 

112 582,00 84 186,47 

- Podręczniki dla uczniów 3 449, 65 3 177,43 

Ogółem wykonanie planu  

za 2018 r. 

2 004 010,65 1 909 389,72 

 

 

 

XIII. GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W RACZKACH 
 

Polityka społeczna Gminy ma na celu: zaspokajanie podstawowych potrzeb życiowych, wyrównywanie szans 

oraz podnoszenie poziomu życia mieszkańców. 

 

Suma wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej przeznaczonych na realizację świadczeń oraz pokrycie kosztów 

utrzymania Ośrodka w 2018 r. zamknęła się w łącznej kwocie  7.908.321,57 zł. 

 

Tabela nr 1. Wykonanie budżetu Ośrodka Pomocy Społecznej za 2018 r. 
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Rozdział Nazwa Plan w zł 
Wykonanie 

w zł 

Wykonanie 

w % 

85202 Domy Pomocy  Społecznej 360.912 340.345,48 94,30 

85508 Rodziny zastępcze 4.440 4.438,59 99,97 

85205 Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy 1200 269,52 22,46 

85504 Wspieranie rodziny 267.557 264.290,24 98,78 

85501 Świadczenie wychowawcze 4.650.395 4.570.740,60 98,29 

85502 

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne 

i rentowe z ubezpieczenia społecznego 

2.244.701,71 2.022.093,85 90,08 

85213 
Składki na ubezpiecz. zdrowotne (od świadczeń 

rodzinnych) 
10.200 9.168,12 89,88 

85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne (od zasiłków stałych) 8.250 7.892,63 95,67 

85214 Zasiłki i pomoc w naturze / świadczenia 97.000 81.715,43 84,24 

85215 Dodatki mieszkaniowe 25.000 20.740,05 82,96 

85216 Zasiłki stałe 101.812 95.716,42 94,01 

85219 Ośrodek Pomocy Społecznej 389.466 381.822,86 98,04 

85228 Usługi opiekuńcze 47.184 46.763,55 99,11 

85295 Schronienie 8.560 7.440 86,92 

85230 
Pozostała działalność/Program wieloletni „Pomoc państwa w 

zakresie dożywiania” 
72.000 54.734,10 76,02 

85503 Pozostała działalność /Karta Dużej Rodziny/ 448,90 150,13 33,44 

Ogółem 8.289.126,61 7.908.321,57 95,41 
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1. W okresie I - XII 2018 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raczkach realizował zadania 

wynikające z ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1508  

z późn.zm.) oraz ustaw wykonawczych. W ramach pomocy społecznej świadczone są: 

 

• świadczenia finansowe: zasiłki stałe, zasiłki okresowe, zasiłki celowe pieniężne, 

• świadczenia w naturze, np. opał, posiłki, artykuły żywnościowe, dożywianie, 

• usługi opiekuńcze, 

• działania na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym, 

• poradnictwo i interwencja w rodzinach, w których występują dysfunkcje. 

Tabela nr 2. Świadczenia z pomocy społecznej w okresie I – XII  2018 r. 

Forma pomocy 

Liczba osób, 

którym 

przyznano 

decyzją 

świadczenie 

Liczba 

świadczeń 

 

Razem 

PLAN 

w zł 

Kwota 

świadczeń  

 

 

Wskaźnik 

realizacji 

w % 

Zasiłek okresowy ogółem 25 158 67.000 61.296,02 91,49 

w
 t

y
m

  
p

rz
y
zn

a
n

e
  

z 
p
o

w
o
d

u
: 

-  bezrobocia  21 139 X 55.265 X 

 - długotrwałej choroby  3 17 X 5.090 X 

 -  niepełnosprawności 1 2 X 591 X 

-  innych powodów 0 0 0 0 X 

Zasiłki celowe i w naturze ogółem 48 58 30.000 17.470,41 64,59 

w
 t

ym
: 

 - zasiłki celowe 33 43 X 7.120 X 

-  pomoc rzeczowa w formie 

opału 
6 6 X 2.840,41 X 

- zasiłki celowe z tytułu 

zdarzenia losowego 
0 0 X 0 X 

-  specjalne zasiłki celowe 8 8 X 5.900 X 

-  pomoc rzeczowa  

/specjalne zasiłki celowe/ 
1 1 X 1.610 X 

Zasiłki stałe  17 170 101.812 95.716,42 94,01 
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(przyznane dla osoby samotnie gospodarującej) 

Usługi opiekuńcze 7 1623 47.184 46.763,55 99,11 

Opłata za DPS 12 124 360.812 340.346 94,30 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne 

opłacane za osoby pobierające zasiłek 

stały 

16 156 8.250 7.892,63 95,67 

Program wieloletni „Pomoc państwa  

w zakresie dożywiania”  
89 8.144 72.000 54.734,10 76,02 

Źródło: Dane GOPS w Raczkach  

13.1 Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. 
 

Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy z dnia 29 lipca 2005 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 1390) nakłada 

na gminy obowiązek powołania Zespołu Interdyscyplinarnego. W 2018 r. do Zespołu Interdyscyplinarnego 

Gminy Raczki wpłynęło 18 Niebieskich Kart  wszczynających procedurę NK. W sumie członkowie Zespołu 

Interdyscyplinarnego w 2018 roku spotkali się 4 razy. Grupy robocze spotkały się 52 razy  w celu analizowania 

działań podjętych w stosunku do rodzin dotkniętych przemocą.  

Plan na realizację ww. zadań to 1.200 zł (Rozdział 85205, w tym: § 4210 zakup materiałów i wyposażenia:  

200 zł; § 4300 zakup usług pozostałych: 1.000). W 2018r. poniesiono wydatki na kwotę 269,52 zł. 

13.2 Karta Dużej Rodziny w  okresie od stycznia do grudnia 2018 r.: 

➢ liczba złożonych wniosków ogółem – 15, w tym: 

-liczba wniosków o przyznanie KDR złożonych po raz pierwszy  - 10, 

-liczba wniosków o dodanie nowego członka rodziny – 2, 

-liczba wniosków dla osoby, która już była posiadaczem KDR – 3, 

-liczba wniosków o wydanie duplikatu KDR – 0, 

➢ liczba wydanych kart – 56 

-wydanych kart - opiekunowie  – 18,   

-wydanych kart - dzieci – 38 

 

13.3. Asystent rodziny 
 

 W 2018 roku miał pod opieką 12 rodzin. 

W 2018 roku asystent rodziny pracował z 8 rodzinami, na które składało się 40 osób, w tym: 13 osób dorosłych 

i 27 dzieci, w wieku od 3 lat do 18 roku życia. We wszystkich rodzinach występowały problemy opiekuńczo-

wychowawcze, w szczególności: brak wyuczonych pozytywnych wzorców wychowawczych, duży dystans 
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uczuciowy w stosunku do dzieci, bezrobocie, długotrwała i ciężka choroba, nadużywanie alkoholu, konflikt 

pomiędzy małżonkami, ubóstwo, niepełnosprawność.  

13.4. Wieloletni program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014 – 2020”  
Program obejmuje finansowanie: 

a) dożywiania dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów szkół, 

b) dożywiania osób dorosłych, 

c) zasiłki celowe na zakup żywności,  

d) świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych. 

 

Tabela nr 3. Środki finansowe wykorzystane w  2018r. na realizację Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 

 

Rodzaj świadczenia 

Liczba osób 

którym 

decyzją 

przyznano 

świadczenia 

Liczba 

świadczeń 

Plan na 2018 

rok 

w zł 

Kwota świadczeń 

w zł 

Wskaźnik 

realizacji 

w % 

Program wieloletni „Pomoc państwa  

w zakresie dożywiania” RAZEM: 
89 8.144 72.000 54.734,10 76,02 

w tym: 

- posiłki – dzieci oraz osoby dorosłe 45 8.100 X 15.134,10 X 

- świadcz. pieniężne na zakup   

żywności 
30 44 X 15.800 X 

- świadcz. rzeczowe w postaci 

produktów żywnościowych 
14 X X 23.800 X 

Źródło: Dane GOPS w Raczkach 

W okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. z pomocy w ramach ww. programu korzystało: 

➢ 42 dzieci  ze szkół podstawowych oraz gimnazjum – w formie posiłku  (koszt jednego świadczenia 

wynosił  1,90 zł), 

➢ 3 osoby dorosłe (liczba osób w tych rodzinach – 3) - jeden gorący posiłek dziennie (koszt jednego 

świadczenia wynosił  9 zł). Posiłki wydawane były przez: stołówkę przy Ośrodku Wsparcia w Lipniaku 

– obiad  

➢ 30  osobom (liczba osób w tych rodzinach – 97) - świadczenie pieniężne na zakup żywności (w kwotach 

od 150 zł do 700 zł), 

➢ 14 rodzinom (liczba osób w tych rodzinach – 18) - świadczenie rzeczowe w postaci produktów 

żywnościowych (w kwocie od 200 zł do 300 zł). 

 

W 2018r. z pomocy w formie dożywiania korzystały rodziny, w których dochód nie przekraczał 150% kryterium 

dochodowego dla rodziny. Udzielenie pomocy poprzedzał wywiad środowiskowy, w wyniku którego ustalono 
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dochód zgodnie z kryterium dochodowym wynikającym z ustawy, a także potwierdzono przyczynę udzielenia 

pomocy w tej formie. 

 

Wydatki w 2018 r. na realizację powyższego Programu (zakup posiłków, zasiłki celowe na zakup żywności, 

świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych) wyniosły ogółem 54.734,10 zł. z czego  

39.734,10 zł to dotacja z budżetu państwa, a pozostała część czyli  15.000 zł to środki własne gminy.  

13.5. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Raczki na lata  

2018 – 2028  
 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Raczki na lata 2018 – 2028 stanowi podstawowy 

dokument planistyczny w sferze polityki społecznej na poziomie lokalnym. Dokument ten określa główne 

kierunki działań których podstawowym celem jest podniesienie jakości życia członków wspólnoty lokalnej  

a także doprowadzenie do zniwelowania niekorzystnych zjawisk zdiagnozowanych w strukturze społeczności 

lokalnej.  

Celem Strategii jest podjęcie zintegrowanych działań i rozwiązań problemów społecznych występujących  

w gminie, które szczególnie negatywnie wpływają na życie ogółu jej mieszkańców.  

W Strategii przewidziano realizację następującego celu głównego: Poprawa jakości i warunków życia 

mieszkańców gminy Raczki zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym oraz ich integracji  

z mieszkańcami społeczności lokalnej.  W ramach realizacji ww. celu głównego opracowano 6 podstawowych 

celów strategicznych: 

1. Rozbudowa i wzmacnianie systemu wspierającego rodzinę. 

2. Wspieranie i integracja ze społecznością lokalną, jednostek i grup zagrożonych wykluczeniem  

i marginalizacją. 

3. Redukcja bezrobocia oraz wzmacnianie systemu wspierającego osoby bezrobotne. 

4. Integracja i aktywizacja seniorów, osób niepełnosprawnych i przewlekle chorych. 

5. Budowanie zintegrowanego systemu profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych  

z uzależnieniami i przemocą w rodzinie. 

6. Rozwój aktywności obywatelskiej i kapitału społecznego. 

 

Cele wynikające ze Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Raczki na rzecz mieszkańców 

gminy w 2018 roku realizowane są poprzez codzienną działalność pracowników GOPS. 

13.6. Zdania z zakresu realizacji świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raczkach w 2018 roku realizował także zadania wynikające z ustawy 

z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018r., poz. 2022 z późn. zm.) oraz z ustawy 

z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2018r., poz. 554 z późn. zm.). 

W okresie od stycznia do grudnia 2018 r.  tutejszy ośrodek wypłacił: 

➢ 6.111 zasiłków rodzinnych na kwotę 697.972,63 zł, 

➢ 3.160 świadczeń w postaci dodatków do zasiłku rodzinnego na kwotę 331.908,67 zł, 

➢ 1.438 świadczeń opiekuńczych (na które składają się: zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie 

pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna) na kwotę: 503.058 zł,  

➢ 43 świadczenia jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka na kwotę 43.000 zł, 
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➢ 121 świadczeń rodzicielskich na kwotę 111.072 zł, 

➢ 1 świadczenie o wspieraniu kobiet w ciąży tzw. świadczenie „Za życiem” na kwotę 4.000 zł, 

➢ 388 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę  146.450 zł. 

Ogółem wypłata zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, świadczeń opiekuńczych, jednorazowej zapomogi  

z tytułu urodzenia się dziecka, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzicielskich i świadczenia 

„Za życiem” wyniosła – 1.837.461,29 zł. 

Tutejszy ośrodek w roku 2018 objął wsparciem w postaci świadczeń rodzinnych 383 rodziny. 

 

Tabela nr 4. Wydatki na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny w okresie I–XII 2018 r. 

Wyszczególnienie 
Liczba 

świadczeń 
Kwota w zł 

Zasiłki rodzinne 6.111 697.972,63 

Dodatki do zasiłków rodzinnych: 3.160 331.908,67 

d
o

d
a

tk
i 

p
rz

yz
n

a
n

e 
z 

ty
tu

łu
: 

• urodzenia dziecka  
16 15.127,04 

 -  opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 78 30.207,00 

• samotnego wychowywania dziecka 
188 36.889,94 

• wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej 
1.431 132.207,13 

• kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 
214 22.766,99 

• rozpoczęcia roku szkolnego 
356 34.043,26 

• podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 
877 60.667,31 

Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami (razem) 9.271 1.029.881,30 

Zasiłki pielęgnacyjne 1.138 179.959,00 

Świadczenia pielęgnacyjne 176 257.087,00 

Specjalny zasiłek opiekuńczy 67 35.573,00 

Zasiłek dla opiekuna 57 30.440,00 

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się 

dziecka 

43 43.000,00 

Fundusz alimentacyjny 388 146.450,00 

Świadczenie rodzicielskie 121 111.072,00 

Świadczenie „Za życiem” 1 4.000,00 

RAZEM 11.262 1.837.461,29 

     Źródło: Dane GOPS w Raczkach 
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13.7 Dodatki mieszkaniowe: 
  

9 rodzin otrzymało 97 świadczeń, na łączną kwotę 20.740,05 zł. 

13.8  Rządowy program „Rodzina 500+”. 
 

 

W okresie od stycznia 2018r. do grudnia 2018r. w ramach środków z programu „Rodzina 500+” wypłacono 

9.018 świadczeń na łączną kwotę 4.494.777,80 zł. Wydatki na świadczenia wychowawcze oraz liczbę 

wypłaconych świadczeń w poszczególnych miesiącach 2018 roku przedstawia poniższa tabela. 

Tabela nr 5. Wydatki na świadczenia wypłacone w ramach programu „Rodzina 500+” w okresie I–XII 2018 r. 

L.p. Miesiąc 

Liczba 

wypłaconych 

świadczeń 

Wartość wypłaconych 

świadczeń (w zł) 

1 Styczeń 755 376 661,50 

2 Luty 771 383 990,40 

3 Marzec 764 379 451,50 

4 Kwiecień 753 375 941,50 

5 Maj 759 378 905,50 

6 Czerwiec 775 386 213,30 

7 Lipiec 765 381 865,20 

8 Sierpień 764 380 758,20 

9 Wrzesień 756 376 694,80 

10 Październik 617 307 864,10 

11 Listopad 801 399 125,00 

12 Grudzień 742 369 306,80 

Suma 9 018 4 494 777,80 

Źródło: Dane GOPS w Raczkach 

 

W 2018 roku wsparciem objęto 480 rodzin. Największe wsparcie otrzymały 2 rodziny, które otrzymywały 

świadczenie wychowawcze na 7 dzieci. 
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13.9 Rządowy program „Dobry Start”. 
 

Oprócz wyżej wymienionych świadczeń Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Raczkach realizował rządowy 

program „Dobry Start”. Świadczenie w ramach tego programu przysługuje raz w roku na dziecko uczące się 

w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają 

świadczenie do ukończenia przez nie 24. roku życia. Świadczenie w wysokości 300 zł nie przysługuje na 

dzieci uczące się w przedszkolu oraz realizujące roczne przygotowanie szkolne (tzw. zerówka) w szkole lub 

przedszkolu. 

 

W okresie od lipca do listopada 2018r. przyjęto 487 wniosków o świadczenie „Dobry Start”. Wsparciem 

objęto 767 dzieci, które otrzymały pomoc o łącznej wartości 230.100,00 zł. 

 

XIV. Realizacja uchwał Rady Gminy 

W 2018 roku Rada Gminy Raczki podjęła 71 uchwał. Przepisy prawa miejscowego zawarte 

były w  33 uchwałach i podlegały opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Podlaskiego. W okresie sprawozdawczym  Wójt realizował podjęte uchwały przez  Radę Gminy  

w Raczkach. Zgodnie  z ustawą  o dostępie do informacji publicznej uchwały Rady Gminy  były 

umieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Raczkach.  
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XV. PODSUMOWANIE 

 Rok 2018 był dla gminy Raczki  bardzo dobrym, jeżeli chodzi o liczbę inwestycji, przede 

wszystkim tych, na które pozyskano środki zewnętrzne. Jest to  efektem aktywności  

i skuteczności gminy w aplikowaniu o środki z Unii Europejskiej i źródeł krajowych. Rozwój ten 

obrazują zmiany naocznie obserwowane przez mieszkańców i przyjezdnych, obecne w  gminnej 

przestrzeni. 

Wizytówką miejscowości Raczki, determinującą pierwsze wrażenie jest zrewitalizowany 

skwer. W 2018 roku  Plac Kościuszki całkowicie zmienił swoje oblicze. Od  zeszłego roku mamy 

estetyczny skwer z zielenią, miejscami parkingowymi, chodnikami i alejkami. 

Systematycznie dbamy o drogi gminne co przedstawia tabela inwestycji zrealizowanych  

w 2018r. 

W propagowanie aktywności i zdrowego stylu życia wpisują się inwestycje w różnego rodzaju 

infrastrukturę sportową i zachęcającą do spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu. W ubiegłym 

roku zrealizowany został projekt w ramach, którego powstała mała architektura w miejscach 

publicznych, place zabaw dla dzieci i siłownia zewnętrzna na terenie Gminy Raczki. 

W ramach konkursów ofert, przekazaliśmy klubom, stowarzyszeniom, organizacjom 

pozarządowym środki na organizację wydarzeń sportowych, kulturalnych, na zadania z zakresu 

zdrowia i pomocy społecznej. 

Współpracowaliśmy ze społecznikami, stowarzyszeniami, jak również innymi samorządami. 

Dzięki współpracy ze Starostwem Powiatowym możliwa była modernizacja dróg powiatowych  na 

terenie naszej gminy. 

Wspieraliśmy policję, straż pożarną, gminny ośrodek zdrowia, co przekłada się na zwiększenie 

bezpieczeństwa mieszkańców i opiekę medyczną. 

Dużą wagę przywiązywaliśmy do edukacji i działań prospołecznych, czego przykładami są m.in. 

dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Województwa Podlaskiego na 

lata 2014-2020, oś priorytetowa: Kompetencje i kwalifikacje, działanie: 3.1. Kształcenie i edukacja, 

poddziałanie: 3.1.1. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej edukacji przedszkolnej pn. 

„Przedszkole – fundament dorosłego życia. Rozwój kompetencji i zdolności dzieci z Gminy 

Raczki”  

Podejmowaliśmy przedsięwzięcia związane z profilaktyką, edukacją, ekologią, zorganizowaliśmy 

szereg różnorodnych wydarzeń, by na miejscu zapewnić mieszkańcom szeroką ofertę kulturalną, 

skierowaną do zróżnicowanych grup odbiorców. Prócz dużych imprez odbywały się mniejsze 

przedsięwzięcia, jak  spektakle teatralne dla dzieci, zajęcia plastyczne, warsztaty. Podobnie  

z wydarzeniami sportowymi, które stanowiły próbę aktywizacji na rzecz promocji zdrowego trybu 

życia. 
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Dane demograficzne za poprzedni rok wskazują, iż nieznacznie wzrosła liczba urodzeń wśród 

mieszkańców gminy Raczki (wzrost o 9 urodzeń). Jako samorząd musimy skupić się na stwarzaniu 

przyjaznych warunków dla rodzin i dalszych inwestycjach w  zrównoważony rozwój gminy 

zachęcający do zwiększenia dzietności wśród mieszkańców i zahamowaniu tręndu wyludniania się 

wsi . 

W 2018 roku rozpoczęliśmy oraz zaplanowaliśmy inwestycje i projekty, które są w trakcie 

realizacji czy też będą realizowane w kolejnych latach. Działamy w sposób przemyślany, strategiczny, 

skupiając się na maksymalnym wykorzystaniu środków ze źródeł zewnętrznych, co owocować będzie 

wdrażaniem kolejnych projektów i inicjatyw. Rok ten należy postrzegać jako efekt wcześniejszych 

naszych działań oraz początek i punkt wyjścia dla kolejnych. Wśród priorytetów są projekty twarde – 

infrastrukturalne, jak również miękkie – społeczne. Działaniom towarzyszy kontekst proekologiczny, 

wagę przywiązujemy do edukowania, oferty kulturalnej i wszelkich innych wskazanych obszarów, 

warunkujących harmonijny rozwój gminy jako miejsca przyjaznego mieszkańcom i osobom 

odwiedzającym naszą piękną gminę. 

  

 
 
 
 

Wójt Gminy  Raczki 
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XVI.WYKAZ SPRAWOZDAŃ  STANOWIĄCYCH ZAŁĄCZNIKI DO 

RAPORTU O STANIE GMINY RACZKI : 
1.  Informacja Biura Obsługi Szkół w Raczkach o przebiegu wykonania zadań rzeczowych  

i realizacji środków budżetowych za okres 2018r. 

2. Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Raczkach za rok 2018, 

3. Sprawozdanie opisowe z działalności merytorycznej Gminnego Ośrodka Kultury w 

Raczkach za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r., 

4. Ocena zasobów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raczkach, 

5. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raczkach informacja o przebiegu wykonania 

zadań rzeczowych i realizacji środków budżetowych za 2018 roku 

6. Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raczkach z realizacji zadań z zakresu 

wspierania rodziny za rok 2018, 

7. Sprawozdanie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z wykonania budżetu za 2018 r. 


