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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. 

Na koniec 2019r. w  Gminie Raczki zameldowanych na pobyt stały było 5948 osób, z tego w 

miejscowości Raczki 2214 osób.  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 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. 
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1.2 DANE DEMOGRAFICZNE  
 

ZAMELDOWANIA  I WYMELDOWANIA OSÓB NA POBYT STAŁY W  GMINIE 
RACZKI W 2018 ROKU 

Liczba osób zameldowanych 
na pobyt stały (w tym przemeldowania 

mieszkańców gminy) 

Liczba osób, które 
wymeldowały się z pobytu stałego na terenie 

gminy 

160 135 

 
 

 

 

 

II. DANE INWESTYCYJNE I  FINANSOWE 
 

2. 1 WYKONANIE BUDŻETU 
Budżet Gminy na dzień 31 grudnia 2019 r. przedstawiał się następująco:  

a) plan dochodów -  29.056.237,81 zł, w tym:  

- dochody bieżące -   26.735.069,81 zł,  

- dochody majątkowe -  2.321.168,00 zł,  

b) plan wydatków-  28.588.125,81 zł, w tym:  

- wydatki bieżące -   23.842.053,81 zł,  

- wydatki majątkowe -  4.421.576,90 zł,  

 

STAN LUDNOŚCI NA 31.12.2019R. ZAMELDOWANYCH W GMINIE RACZKI W 

PODZIALE NA KOBIETY I MĘŻCZYZN 

 

 Rok 

 

pobyt stały pobyt czasowy 

2019 5948 

K- 2929  M- 3019 

83 

LICZBA URODZEŃ I ZGONÓW W  GMINIE RACZKI W 2018r. 

Urodzenia Zgony 

65 59 
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Realizację dochodów i wydatków w 2019 r. przedstawiają poniższe tabele: 

Wyszczególnienie  Plan po 

zmianach  

Wykonanie  Wykonanie 

planu  

w %  

Dochody ogółem, w tym:  29.056.237,81 29.137.969,45 100,28 

1. Dochody bieżące, w tym:  26.735.069,81 26.515.568,95 99,18 

a) dotacje z budżetu państwa na zadania 

zlecone  

8.642.444,81 8.425.628,37 97,49 

b) dotacje z budżetu państwa na zadania 

własne  

583.589,00 556.613,96 95,38 

c) dotacje ze środków europejskich 176.686,00 81.471,49 46,11 

d) subwencje z Ministerstwa Finansów  10.412.661,00 10.412.661,00 100,00 

e) dochody z mienia gminy  75.276,00 75.516,65 100,32 

f) dochody ze środków WFOŚiGW 6.467,00 6.467,00 100,00 

g) nadwyżka z zakładu budżetowego 96.747,00 96.747,74 100,00 

h) inne dochody  6.741.199,00 6.860.462,74 101,77 

2. Dochody majątkowe, w tym  2.321.168,00 2.622.400,50 112,98 

a) dochody z mienia gminy  89.550,00 121.849,21 136,07 

b) dotacje z budżetu państwa na zadania 

inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 

879.445,00 1.283.615,27 145,96 

c) dotacje ze środków europejskich na 

zadania inwestycyjne 

1.352.173,00 1.216.936,02 90,00 

 

Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie 

planu 

w % 

 

Wydatki ogółem, z tego: 

28.588.125,81 27.099.537,53 94,79 

 

1. Wydatki bieżące, w tym: 

23.842.053,81 22.677.960,63 95,12 

a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:  13.864.534,02 13.068.559,45 94,26 

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane  8.872.634,55 8.575.655,30 96,65 

- wydatki związane z realizacją ich statutowych 

zadań  

4.991.899,47 4.492.904,15 90,00 

b) dotacje na zadania bieżące  1.126.958,79 1.124.063,25 99,74 

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych  8.492.386,00 8.174.526,47 96,26 

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.  

218.175,00 193.574,89 88,72 

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  140.000,00 117.236,57 83,74 

2. Wydatki majątkowe, w tym:  4.746.072,00 4.421.576,90 93,16 

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:  4.746.072,00 4.421.576,90 93,16 

- programy finansowane z udziałem środków, 

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

związanej z realizacją zadań jst.  

1.751.926,00 1.679.906,67 95,89 
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Poza stałymi pozycjami po stronie dochodów bieżących  Gmina Raczki otrzymała dotacje na 

realizację trzech zadań bieżących finansowanych ze środków unijnych. Plan określono na poziomie - 

176.686 zł, a wykonanie w tym zakresie wyniosło - 81.471,49 zł i dotyczyło dotacji na 

przeprowadzenie projektu pn.: "Przedszkole –fundament dorosłego życia. Rozwój kompetencji 

i zdolności dzieci z Gminy Raczki" - 14.000 zł, "Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie 

rozwoju kompetencji cyfrowych" - 7.960,60 zł oraz "Propagowanie dobrostanu społecznego 

i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa 

kulturowego rybołówstwa i akwakultury" na łączną kwotę - 59.510,89 zł. 

Nie wykonana planu dotacji dotyczącej zadania związanego z adaptacją pomieszczeń w SP Raczki na 

potrzeby wychowania przedszkolnego w związku z przeciągającą się procedurą weryfikacji wniosku 

o płatność końcową. W związku z powyższym dotacja wpłynie na rachunek budżetu w roku bieżącym. 

Realizacja dochodów majątkowych w 2019 r. przedstawia się następująco:  

a) dochody z mienia gminy - 121.849,21 zł, w tym z tytułu sprzedaży trzech działek pod zabudowę 

mieszkaniową w Raczkach - 121.463,41 zł oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkowania 

wieczystego gruntów w prawo własności - 385,80 zł, 

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

w tym: 

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

„Przebudowa drogi gminnej Nr 102386B przez wieś Sidory etap I w km 0+000 - 1+072” w ramach 

Funduszu Dróg Samorządowych - 558.561,73 zł, 

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

„Przebudowa drogi gminnej - ulicy Sportowej w Raczkach w km 0+000 – 0+400" w ramach 

Funduszu Dróg Samorządowych - 404.169,54 zł, 

- 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 - 300.000,00 zł, 

- dotacja otrzymana z Ministerstwa Sportu i Turystyki na zadanie pn. "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” w ramach środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - 

20.884,00 zł, 
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c) dotacje ze środków europejskich na zadania inwestycyjne - zgodnie z umowami zawartymi 

z Zarządem Województwa Podlaskiego otrzymano następujące dotacje na dofinansowanie zadań 

majątkowych: 

- kwota 679.893 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, 

- kwota 471.058,64 na refundację poniesionych wydatków w 2018 r. na realizację zadania pod nazwą 

„Rewitalizacja Placu Kościuszki w Raczkach - Etap I”, 

- kwota 65.984,38 zł  na refundację poniesionych wydatków w 2018 r. na realizację  zadania pod 

nazwą „Rozwój infrastruktury turystycznej i kulturalnej poprzez przebudowę terenu na dz. geod. 

528 przy Gminnym Ośrodku Kultury w Raczkach”. 

Nie wykonano planu dotacji dotyczącej zadania pn.: „Adaptacja pomieszczeń Szkoły 

Podstawowej w Raczkach na potrzeby edukacji przedszkolnej” w związku z przeciągającą się 

procedurą weryfikacji wniosku o płatność końcową. Planuje się wpływ dotacji na rachunek budżetu 

w pierwszym półroczu roku 2020. 

 

 

W roku 2019 realizowane były zadania bieżące własne, wynikające z ustawy o samorządzie gminnym 

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

realizowano 32 zadania a ich wyszczególnienie przedstawia poniższa tabela: 

 

 

Lp. Dział Rozdz.  § Nazwa zadania Środki 

wynikające 

z planu na 

rok 2019 

Wykonanie % 

wykonania 

1. 600 60016 6050 Przebudowa drogi gminnej 

Nr 102386B przez wieś Sidory etap I w 

km 0+000 - 1+072 

1 179 780 1 179 779,66 100,00 

2. 600 60016 6050 Przebudowa drogi gminnej 

Nr 102418B Bolesty – Bolesty Stare 

9 046 9 045,54 100,00 

3. 600 60016 6050 Przebudowa drogi gminnej 

Nr 102397 przez wieś Kurianki Drugie 

12 566 12 565,35 100,00 

4. 600 60016 6050 Przebudowa drogi gminnej 

Podwysokie - Rabalina 

28 000 9 200,40 32,86 

5. 600 60016 6050 Przebudowa drogi gminnej 

Nr 102393B Sucha Wieś - Chodorki 

45 000 12 915,00 28,70 

6. 600 60016 6050 Przebudowa drogi gminnej 

Nr 102420B Wierciochy - 

Szczodruchy 

41 082 39 237,00 95,51 

7. 700 70005 6050 Wymiana pokrycia dachowego na 

budynku Szkoły Podstawowej we 

Wronowie 

63 311 63 310,01 100,00 

8. 700 70005 6050 Instalacja garażu wolno stojącego 

w miejscowości Rudniki 

8 950 8 710,00 97,32 

9. 700 70005 6050 Modernizacja budynku remizy OSP 

Stoki 

11 392 11 369,06 99,80 
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10. 801 80106 6057, 

6059 

Adaptacja pomieszczeń Szkoły 

Podstawowej w Raczkach na potrzeby 

edukacji przedszkolnej 

196 857 187 755,11 95,38 

11. 900 90001 6057, 

6059 

Budowa osadnika wtórnego 

i pompowni osadów w oczyszczalni 

ścieków na działce nr ew. 44/10 obręb 

ew. Dowspuda, gm. Raczki 

1 471 774 1 471 773,56 100,00 

12. 900 90015 6050 Wykonanie oświetlenia boiska 

wielofunkcyjnego w miejscowości 

Józefowo 

12 500 12 500,00 100,00 

13. 900 90015 6050 Opracowanie dokumentacji 

projektowej na wykonanie oświetlenia 

drogowego w miejscowości Józefowo 

5 000 4 920,00 98,40 

14. 900 90015 6050 Wykonanie oświetlenia drogowego 

w miejscowości Moczydły 

9 187 9 106,88 99,13 

15. 921 92195 6050 Przebudowa, rozbudowa, dobudowa 

i nadbudowa budynku strażnicy OSP 

Raczki w celu utworzenia sali 

widowiskowo - koncertowej - etap II 

1 050 000 849 051,42 80,86 

16. 921 92195 6050, 

6057, 

6059 

Budowa wiaty rekreacyjnej 

w miejscowości Dowspuda 

7 864 3 000,00 38,15 

17. 921 92195 6050 Dostosowanie budynku na potrzeby 

świetlicy wiejskiej  w miejscowości 

Lipowo 

5 000 4 192,60 83,85 

18. 921 92195 6050 Przebudowa budynku świetlicy 

wiejskiej w miejscowości Lipówka 

16 000 13 000,00 81,25 

19. 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” 

43 000 42 968,34 99,93 

20. 926 92695 6050 Remont stadionu sportowego 

w Raczkach 

21 000 21 000,00 100,00 

21. 926 92695 6050 Ogrodzenie boiska w miejscowości 

Bakaniuk oraz zakup wyposażenia na 

plac zabaw 

15 064 14 771,48 98,06 

22. 926 92695 6050 Zakup wyposażenia boiska i placu 

zabaw w miejscowości Chodźki 

13 323 13 322,30 100,00 

23. 010 01010 6050 Budowa sieci wodociągowej na 

działkach nr 352, 347/4, 347/11 

w Raczkach 

59 359 59 040,00 99,46 

24. 600 60014 6300 Rozbiórka istniejącego i budowa 

nowego mostu przez rzekę Szczeberka 

w miejscowości Kurianki Drugie 

w ciągu drogi powiatowej nr 1185B 

Dowspuda - Kurianki w km 5+969 

wraz z niezbędnymi dojazdami - 

dotacja celowa na pomoc finansową 

150 000 150 000,00 100,00 

25. 900 90015 6050 Opracowanie dokumentacji 

projektowej na wykonanie oświetlenia 

drogowego w miejscowości Stoki 

13 530 12 139,38 89,72 

26. 600 60016 6050 Przebudowa drogi gminnej - ulicy 

Sportowej w Raczkach długość 

odcinka 0,42 km 

35 233 22 755,00 64,58 
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27. 010 01010 6050 Wykonanie dokumentacji projektowej 

budowy studni głębinowej na ujęcie 

Podwysokie i zbiornika 

wyrównawczego w m. Józefowo 

35 000 0,00 0,00 

28. 900 90005 6057, 

6059 

Rozwój Gminy Raczki dzięki 

produkcji energii elektrycznej na 

potrzeby własne poprzez instalacje 

fotowoltaiczne - wykonanie 

dokumentacji na instalację paneli 

fotowoltaicznych na budynkach 

oświaty i oczyszczalni ścieków w 

Dowspudzie 

20 295 20 295,00 100,00 

29. 921 92195 6059 Opracowanie dokumentacji na 

potrzeby złożenia wniosku o 

dofinansowanie inwestycji w 

infrastrukturę drogową w ramach 

Programu Interreg V-A Litwa-Polska 

60 000 56 909,00 94,85 

30. 801 80101 6050 Rozbudowa systemu 

teleinformatycznego i alarmowego 

obiektów Szkoły Podstawowej w 

Raczkach 

66 000 65 985,81 99,98 

31. 010 01010 6050 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na 

działce nr geod. 545/8 w Raczkach - 

opracowanie dokumentacji technicznej 

4 059 4 059,00 100,00 

32. 900 90002 6050 Rozbudowa PSZOK dla Gminy Raczki 

na działce Nr ew. 44/10 w obrębie 

Dowspuda, gm. Raczki - wykonanie 

dokumentacji i projektu budowlanego  

36 900 36 900,00 100,00 

 OGÓŁEM 4 746 072 4 421 576,90 93,16 

 

Planowany deficyt budżetu Gminy na 2019 r. wynosił – 70.278 zł, a jako źródło pokrycia planowane 

były wolne środki z rozliczenia roku 2018 w wysokości – 70.278 zł.  

Wykonanie budżetu Gminy za 2019 r. zamknęło się nadwyżką w kwocie – 1.500.041,92 zł, po 

dokonaniu spłaty z dochodów budżetu kwoty – 538.390 zł dotyczącej kredytu na wyprzedzające 

finansowanie zadań z udziałem środków europejskich.  

Zobowiązania na dzień 31.12.2019 r. wyniosły ogółem – 4.098.490,57 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 - 2,72 %, pozostało do spłaty 

- 874.800 zł, 

- 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 - 2,55 %, pozostało do spłaty 

- 1.416.668 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 - 2,27 %, pozostało do spłaty - 1.661.610 zł, 
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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 - 493.629,73 zł na okres 4 lat, 

oprocentowanie zmienne, aktualnie - 3,00 %, pozostało do spłaty - 144.541,73 zł i z tytułu rat za zakup 

telefonów służbowych - 870,84 zł. 

Całkowita spłata zadłużenia zaciągniętego do dnia 31.12.2019 r. i planowanego do zaciągnięcia w 

roku 2020 (kredyt w kwocie – 868.760,73 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 

2019 4 098 490,57 1 140 866,00 2,51% 10,37% 

2020 4 184 364,73 868 760,73 3,61% 10,12% 

2021 3 315 354,00 869 010,73 3,77% 10,46% 

2022 2 446 343,00 869 011,00 3,63% 9,27% 

2023 1 606 247,00 840 096,00 3,37% 8,53% 

2024 764 343,00 841 904,00 3,22% 8,07% 

2025 381 179,00 382 164,00 1,43% 8,05% 

2026 0,00 382 179,00 1,37% 8,04% 

Prognozuje się spłatę kredytów i pożyczek w okresie od 2021 roku do 2026 roku z nadwyżki 

budżetowej.   

 

 

2.2 DANE O PRZYSŁUGUJĄCYCH GMINIE PRAWACH WŁASNOŚCI MIENIA 

KOMUNALNEGO GMINY:  

a) mienie Gminy będące w zarządzie Urzędu Gminy wg stanu na dzień 31.12.2019 r.:  
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Rodzaj mienia  Ilość sztuk, 

jednostka 

miary 
Wartość mienia 

Wartość 

umorzenia 

1. GRUNTY w ha 
1. Grunty rolne, z tego: 

- wydzierżawiono - 2,8334 ha 
26,2823 

4.237.452,19 - 

2. Grunty leśne 0,8735 
3. Grunty zabudowane i zurbanizowane: 13,6405 
tereny mieszkaniowe z tego: 1,0939 
tereny przemysłowe z tego: 

- przekazano w użytkowanie wieczyste – 0,0013 ha  
0,7438 

tereny zabudowane, pozostałe 
- przekazano w użytkowanie wieczyste – 0,5708 ha 
- wydzierżawiono - 0,0402 ha 

9,3316 

zurbanizowane tereny niezabudowane 0,5074 
tereny rekreacyjno - wypoczynkowe z tego: 1,9638 
4. Grunty - tereny komunikacyjne: 131,8472 
grunty pod drogami 131,8472 
5. Grunty różne: 3,5955 
grunty pozostałe, z tego 
- wydzierżawiono - 0,6260 ha 

3,5955 

RAZEM: 176,2390 4.237.452,19 - 

2. BUDYNKI LOKALNE 

1. Budynki OSP:    

strażnica we wsi Sucha Wieś 1 155.628,17 70.097,55 

strażnica we wsi Stoki 1 5.376,64 5.376,64 

strażnica we wsi Wierciochy 1 101.210,21 53.358,53 

strażnica we wsi Sidory 1 113.236,42 49.511,62 

strażnica we wsi Raczki 1 581.851,00 276.379,00 

Razem: 5 957.302,44 454.723,34 

2. Budynki biurowe:    

budynek Urzędu Gminy 1 262.836,83 152.032,19 

budynek po byłej agronomówce 1 184.199,17 85.719,81 

budynek admin. - biurowy po byłym 

posterunku policji 

1 
45.075,00 35.028,98 

Razem: 3 492.111,00 272.780,98 

3. Budynki oświaty, nauki i kultury oraz 

kultury fizycznej: 

 
  

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 1 660.820,98 267.239,84 

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 

budynek szkolny w Kuriankach Pierwszych 1 156.198,60 156.198,60 

budynek świetlicy wiejskiej w Lipowym 1 57.704,72 0,00 

Razem: 9 1.065.532,87 614.247,01 

4. Budynki szpitali i zakładów opieki 

medycznej: 
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budynek Ośrodka Zdrowia 1 761.288,77 527.989,30 

budynek gospodarczy przy OZ 1 16.480,60 16.480,60 

Razem: 2 777.769,37 544.469,90 

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 7.034,30 

budynek gospodarczy w Kuriankach 

Pierwszych 

1 
5.746,70 5.746,70 

kotłownia przy byłej SP w Kuriankach 

Pierwszych 

1 
79.629,73 41.595,76 

Razem: 8 214.595,92 148.424,74 

RAZEM:  27 3.507.311,60 2.034.645,97 

3. OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ 

1. Budowle sportowe i rekreacyjne:    

stadion sportowy z ogrodzeniem i trybunami 1 72.077,92 38.116,56 

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

miejsce wypoczynku nad jeziorem Bolesty 1 599.369,16 58.388,34 

boisko wielofunkcyjne z „siłownią pod 

chmurką” 

1 
243.083,31 55.605,31 

boisko w m. Bakaniuk na dz. 101/1 1 36.654,18 3.475,25 

plac sportowo-rekreacyjny w m. Chodźki 1 28.134,53 3.426,14 

boisko wielofunkcyjne w m. Józefowo na dz. 

35/2 

1 
53.927,79 5.864,65 

boisko wielofunkcyjne przy SP we Wronowie 1 31.854,54 3.105,81 

mała architektura w miejscach publicznych, 

place zabaw dla dzieci i siłownia zewnętrzna 

1 
134.927,94 4.216,50 

rewitalizacja Placu Kościuszki w Raczkach - 

Etap I 

1 
828.686,63 43.284,65 

przebudowa terenu na dz. 528 przy GOK w 

Raczkach 

1 
133.951,91 7.032,48 

Razem: 11 2.214.421,91 274.269,69 

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 265.076,32 220.975,25 

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 14.133,11 

ogrodzenie z siatki w Raczkach na dz. 987 1 4.265,60 3.711,27 

miejsca postojowe przy dojeździe do cmentarza 

w Raczkach - etap I 

1 
88.059,20 4.623,10 

ubikacja przy byłej SP w Kuriankach 

Pierwszych 

1 
4.660,80 4.660,80 

ogrodzenie przy byłej SP w Kuriankach 

Pierwszych 

1 
8.539,50 8.539,50 
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Razem: x 470.381,52 326.979,19 

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 39.096,29 

droga wjazdowa do SP Raczki 1 4.617,00 4.524,70 

dywanik asfaltowy ul. Sportowa 1 80.573,28 75.738,88 

droga przez wieś Kurianki I i Kurianki II 1 165.200,69 61.034,39 

droga przez wieś Wasilówka 1 54.709,69 40.011,58 

ulica Słoneczna 1 471.020,73 298.543,24 

ulice Paca i Stwosza 1 555.132,64 349.733,58 

droga Szkocja - Dowspuda 1 349.967,36 220.479,43 

droga Józefowo - Poddubówek 1 634.767,38 69.758,76 

droga Koniecbór - Józefowo 1 154.801,30 81.289,73 

droga Jaśki - Św. Miejsce 1 212.448,36 108.348,71 

droga Wronowo - Ziółkowo 1 365.369,33 186.338,36 

ulica Chłodna 1 13.620,00 13.347,60 

ulice w Raczkach: Matejki, Zielona, Wiśniowa, 

Raczkowska i Szkolna 

1 
478.179,29 242.107,68 

droga Koniecbór – Stoki - Kurianki I, Kurianki 

I - Kurianki II 

1 
1.268.292,46 637.316,95 

droga Witówka - Wierzbowo 1 161.790,23 71.810,63 

ulice Gospodarska i Spokojna 1 689.506,41 341.305,69 

droga Chodźki - Sidory 1 140.923,40 69.757,05 

droga Kurianki I - Sucha Wieś 1 38.064,00 20.554,56 

droga Kurianki I przez wieś 1 41.114,00 22.201,56 

droga Lipówka - Witówka 1 463.800,27 196.648,58 

ulica Chrobrego 1 29.576,10 13.420,11 

droga Ziółkowo - Korytki 1 82.314,40 33.954,71 

ulice w Raczkach: Moniuszki, Spokojna, Nowe 

Osiedle 

1 
286.680,41 130.081,24 

ulica Stodolna 1 5.820,47 2.641,03 

droga Wierciochy - Wasilówka 1 282.765,88 128.304,97 

droga Wasilówka – Małe Raczki 1 65.055,48 29.274,99 

droga Rudniki – Sidory i Sidory - Lipowo 1 1.215.378,27 510.458,85 

droga Korytki - Ziółkowo 1 105.389,14 40.311,33 

droga Ziółkowo - Szkocja 1 217.781,26 80.851,31 

droga Witówka - Jankielówka - Ziółkowo 1 1.522.662,45 502.478,61 
linia energetyczna w m. Lipówka  26.356,23 8.598,72 
linia energetyczna na ul. Książąt 1 33.910,00 18.311,40 
trasa Nadrzeczna w Raczkach 1 1.127.686,98 129.531,42 
oświetlenie uliczne drogi Żubrynek - Koniecbór 1 25.830,00 6.586,65 
droga przez wieś Jaśki 1 751.031,48 177.431,20 
ulica Raczkowska 1 205.340,82 48.511,78 
ulica Chłodna  1 238.796,40 49.194,14 
droga Szkocja - Ziółkowo - Korytki 1 1.775.458,55 406.136,12 
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modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego 1 1.055.198,38 205.763,70 
ciągi pieszo-jezdne ulic Chrobrego, Mieszka I, 

Łokietka, Z. Starego, K. Wielkiego 
1 

839.250,15 166.800,98 

ulica Kościelna 1 399.830,82 73.468,93 
ulica Browarna 1 87.334,67 15.723,24 
droga Nr 102404B w miejscowości Szkocja 1 117.097,93 21.077,64 
oświadczenie uliczne w m. Jaśki 1 76.966,95 8.380,84 
oświadczenie uliczne w m. Moczydły 1 57.010,72 7.770,19 
ciągi piesze i wjazdy na ul. Południowej i Słonecznej 1 37.967,20 5.410,31 
droga Rudniki-Stoki i Rudniki-Kurianki Pierwsze 1 1.490.363,73 131.216,46 
droga Małe Raczki 1 281.220,09 37.963,47 
Przebudowa drogi wew. na osiedlu mieszkaniowym 

przy ul. Kościelnej 
1 

87.482,50 9.841,78 

oświadczenie uliczne w m. Rabalina 1 36.524,42 3.424,17 
oświadczenie uliczne w m. Podwysokie 1 65.456,30 6.136,52 
przebudowa ul. Nowe Osiedle i Pl. Kościuszki 1 1.104.948,95 103.588,96 
oświadczenie uliczne na ul. Sportowej 1 46.888,82 4.220,00 
budowa i przebudowa drogi Wysokie - Słoboda 1 162.627,54 9.757,65 
przebudowa drogi gminnej Nr 102409B Stoki-

Kurianki Pierwsze 
1 

588.832,37 28.705,58 

droga przez wieś Sidory 1 1.227.135,89 13.805,28 

Razem: 60 22.309.167,99 6.482.873,88 

4. Budowle wodne, z wyjątkiem melioracji    
rekultywacja brzegów rzeki Rospuda 

i zabezpieczenie szlaku wodnego w m. Raczki 
1 

122.706,70 9.577,41 

5. Pozostałe budowle    
fontanna w parku przy UG Raczki 1 40.000,00 1.800,00 

RAZEM:  x 25.156.678,12 7.095.500,17 

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 2.100,60 

Razem 2 11.209,99 9.420,60 

2. Urządzenia do odtwarzania dźwięku i obrazu    

monitoring wewnętrzny w UG Raczki 1 5.170,92 775,64 

3. Urządzenia odbiorcze i transmisyjne    

transmiter internetowy na potrzeby RG 1 4.612,50 538,13 

4. Urządzenia telefoniczne    

sieć łączność z wojewodą 1 4.765,92 4.765,92 

centrala telefoniczna w UG z aparatami 1 13.480,80 4.493,60 
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Razem: 2 18.246,72 9.259,52 

5. Zbiorniki nadziemne    

kosze uliczne na słupkach 17 4.385,90 3.936,13 

6. Zbiorniki nadziemne     

kontenery KP-7 w PSZOK 5 20.910,00 6.970,00 

7. Urządzenia i aparatura radionadawcza    

stacja obiektowa DSP-52BS z radiotelefonem 1 5.157,00 2.062,80 

8. Urządzenia do oczyszczania wody i ścieków    

biologiczne oczyszczalnie ścieków 4 73.998,35 43.782,36 

9. Urządzenia nieprzemysłowe    

instalacje kolektorów słonecznych 339 5.437.094,31 2.448.919,94 

sanie lodowe 1 6.320,00 2.106,64 

Razem: 340 5.443.414,31 2.451.026,58 

RAZEM:  373 5.587.105,69 2.527.771,76 

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 33.361,19 

Razem: 3 136.455,59 136.281,70 

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 1.039.189,20 

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 2.718,62 

Razem 2 16.336,97 15.348,37 

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 

meble biurowe 1 5.300,00 4.770,00 

ekspres automatyczny do kawy 1 3.690,00 1.414,50 

zestaw zabawowy ANIA 10 na plac zabaw przy 

SM Raczki 

1 
5.700,00 1.710,00 
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mała architektura w miejscach publicznych, 

place zabaw dla dzieci i siłownia zewnętrzna 

1 
152.815,20 38.203,80 

siłownia zewnętrzna w Chodźkach 1 13.322,30 1.110,19 

Razem: 6 188.971,00 55.351,99 

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 17.500,00 

Razem 3 96.700,01 96.700,01 

5. Wyposażenie i sprzęt kin, teatrów i innych 

placówek kulturalno-oświatowych – Baryton 

Amati 

1 

5.000,00 375,00 

6. Inne ruchomości     

wiaty przystankowe 10 21.675,41 19.546,24 

garaż wolnostojący w m. Rudniki 1 8.710,00 0,00 

Razem 11 30.385,41 19.546,24 

RAZEM:  24 347.763,39 197.691,61 

OGÓŁEM ŚRODKI TRWAŁE:  x 39.942.574,13 12.961.698,76 

POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE W UŻYTKOWANIU URZĘDU GMINY RACZKI (inwentarz): 

komputery 20 43.895,05 43.895,05 

laptopy 23 28.820,00 28.820,00 

urządzenie wielofunkcyjne(fax, skaner, 

drukarka, kopiarka) 

3 
2.579,76 2.579,76 

aparat cyfrowy do zdjęć 1 1.000,00 1.000,00 

skaner 6 1.491,60 1.491,60 

niszczarka 2 2.047,99 2.047,99 

drukarki 22 14.868,45 14.868,45 

kserokopiarka 1 3.495,00 3.495,00 

pozostały inwentarz x 376.819,58 376.819,58 

RAZEM INWENTARZ  x 475.017,43 475.017,43 

POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE W UŻYTKOWANIU GMINY RACZKI (sala profilaktyczna): 

inwentarz x 8.980,58 8.980,58 

POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE W UŻYTKOWANIU OSP Raczki: 

inwentarz x 177.784,06 177.784,06 

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 29.090,88 29.090,88 

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 33.667,65 33.667,65 
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE W UŻYTKOWANIU Sprzęt w budynku po byłej SP Wierciochy 

inwentarz x 4.159,00 4.159,00 

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (programy komputerowe) 
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Wartości niematerialne i prawne x 67.823,19 67.823,19 

Ogółem wartość mienia gminy będącego w zarządzie Urzędu Gminy wynosi – 40.823.232,15 zł. 

b) mienie gminy będące w zarządzie jednostek oświaty wg stanu na dzień 31.12.2019 r.: 

Rodzaj mienia Ilość sztuk, 

jednostka 

miary 

Wartość 

mienia 

Umorzenie 

BUDYNKI OŚWIATY, NAUKI I 

KULTURY ORAZ BUDYNKI 

SPORTOWE : 

3 

10.425.699,25 4.138.239,37 

Budynek SP w Raczkach 1 4.547.349,86 2.097.179,13 

Budynek po Gimnazjum w Raczkach 1 2.247.456,31    893.014,14 

Sala sportowa 1 3.630.893,08 1.148.046,10 

BUDOWLE SPORTOWE I 

REKREACYJNE 
4 

    993.133,57   212.016,52 

Szkolny plac zabaw wraz z monitoringiem i 

oświetleniem przy SP w Raczkach 
1 

   228.622,61     40.971,77 

Plac zabaw z wyposażeniem w ramach 

projektu „Czas na innowacyjne przedszkola” 
1 

     74.929,45     14.174,17 

Zagospodarowanie placu szkolnego wraz z 

monitoringiem i oświetleniem  
1 

   665.985,67   156.428,17 

Siłownia zewnętrzna z zagospodarowaniem 1      23.595,84           442,41 

POZOSTAŁE OBIEKTY INŻYNIERII 

LĄDOWEJ I WODNEJ , GDZIE INDZIEJ 

NIESKLASYFIKOWANE  

1 

     18.413,79       6.559,91 

Chodnik i dojazd z miejscem na kontenery 1      18.413,79       6.559,91 

KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE 1 9.840,00       3.501,40 

Pompa obiegowa MAGNA 1         9.840,00       3.501,40 

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY 

OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA 
1 

        3.660,00       1.128,50 

Komputer w BOS w Raczkach 1         3.660,00       1.128,50 

ŚRODKI TRANSPORTU : 4  1.017.147,00   832.919,55 

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    239.248,50 

Mercedes Benz Sprinter 519 1     311.370,50    127.143,05 

NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, 

RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, 

GDZIE INDZIEJ 

NIESKLASYFIKOWANE 

25 

      93.374,71      34.657,87 

Kosiarka samojezdna  1          7.492,01        7.492,01 

Karuzela tarczowa z siedziskiem  1          5.412,00        1.781,45 

Kocioł warzelny elektryczny – SP w Raczkach 1        12.500,00         5.833,33 

Tablica interaktywna  - SP w Raczkach 2          7.500,00        3.125,00 

Projektor ultraogniskowy – SP w Raczkach 2          9.200,00        3.833,33 

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

Piec konwekcyjno parowy z wyposażeniem – 

SP w Raczkach 
1 

       21.992,40        5.131,56 
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Urządzenia siłowni: 

- Zestaw do gry w szachy 

- Ławki z oparciem 

- Kosze na śmieci 

- Stojak na rowery 

- Tablica informacyjna 

- Wioślarz 

- Jeździec 

- Trójkąt 

- Wahadło podwójne 

- Orbitrek 

- Biegacz 

- Wyciąg górny + wyciskania siedząc 

 

1 

4 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

23.800,50 

         3.874,50 

         2.460,00 

            984,00 

            492,00 

            369,00 

         1.845,00 

         1.845,00 

         1.476,00 

         2.952,00 

         1.845,00 

         1.968,00 

         3.690,00 

1.983,39 

          322,89 

          205,00 

            82,00 

            41,00 

            30,75 

          153,75 

          153,75 

          123,00 

          246,00 

          153,75 

          164,00 

          307,50 

OGÓŁEM ŚRODKI TRWAŁE:  12.561.268,32 5.229.023,12 

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 (3szt.) - 7.033,00 

- kamera cyfrowa (1 szt.) - 2.500,00 

- tablica interaktywna (6 szt.) - 29.451,00 

- 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 komputerowy 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 Począt. do 

Punktu Przedszkolnego   - 8.735,98 

 

  1.884.734,85 1. 884.734,85 
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- dwa laptopy zakupione w ramach specjalnej 

akcji promocyjnej - 2,46 

- laptop (12 szt.) - 12.000,00 

- laptop (1 szt.)  - 1.709,91 

- projektor (1 szt.) - 3.324,82 

- tablica interaktywna (1 szt.) - 3.134,91 

- zestaw głośnikowy - 569,05 

- 3 zestawy komputerowe + monitor –3.150,40 

- pomoce dydaktyczne zakupione w ramach 

 projektu „Indywidualizacja nauczania 

 w Gminie Raczki” – 77.455,00 

- 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 

- pianino cyfrowe (1 szt.) – 1.990,00 

- sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne –   

1.478.302,87 

BOS w Raczkach 

w tym: 

- 3 zestawy komputerowe - 6.034,00 

- 4 drukarki – 1.420,50 

- urządzenie wielofunkcyjne - 1 055,00 

- 1 laptop – 2.190,00 

- meble, sprzęt biurowy, przedłużacz 

bębnowy, odkurzacz, myjka, opryskiwacz 

samochodowy, TachoDriv do odczytu 

tachografów w samochodach służących do 

dowożenia uczniów do szkół , 6 kompletów 

regałów magazynowych – 37.437,25 

 

    48.136,75     48.136,75 

Razem inwentarz:    1.932.871,60  1.932.871,60 

ZBIORY BIBLIOTECZNE :       217.994,12     217.994,12 

SP w Raczkach       217.994,12     217.994,12 

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I 

PRAWNE – programy komputerowe: 
 

      29.188,37       29.188,37 

Programy komputerowe w SP w Raczkach        22.219,47       22.219,47 

Programy komputerowe w BOS w Raczkach          6.968,90         6.968,90 

Ogółem wartość mienia gminy będącego w zarządzie jednostek oświatowych w gminie wynosi 

– 14.741.322,41 zł. 
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c) mienie gminy będące w zarządzie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raczkach wg 

stanu na dzień 31.12.2019 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  88 210,60 88 210,60 

Komputery 12 33 490,80 33 490,80 

Monitory 4 2 546,99 2 546,99 

Drukarki laserowe 5 6 794,00 6 794,00 

Kserokopiarki 1 3 355,00 3 355,00 

Maszyny do pisania 1 822,00 822,00 

Zabudowa ściany - komplet 1 3 800,00 3 800,00 

telefax 2 1 561,00 1 561,00 

Niszczarki Apollo, Walter, Wallner 2 528,30 528,30 

Bindownica 1 307,68 307,68 

Skaner 1 250,00 250,00 

Pozostały inwentarz  34 754,83 34 754,83 

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I 

PRAWNE  (programy komputerowe) 

 19 542,92 19 542,92 

Wartości niematerialne i prawne x 19 542,92 19 542,92 

Ogółem wartość mienia gminy będącego w zarządzie GOPS Raczki wynosi – 116.753,52 zł. 

 

 

d) mienie gminy będące w zarządzie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 

w Raczkach wg stanu na dzień 31.12.2019 r. 

 

 

1. BUDYNKI 2 72 199,00 25 959,43 

budynek magazynowy 1 55 327,00 15 098,10 

budynek biurowo - warsztatowy 1 16 872,00 10 861,33 

2. KOLEKTORY  7 141 765,22 2 797 433,66 

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 670 915,85 658 031,29 

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 
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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 11 222,38 

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  348 432,63  

sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami 

: rurociągi kanalizacji grawitacyjnej DN 200 

PCV - ok.. 2.059 m rurociągi kanalizacji 

grawitacyjnej DN 160 PCV (przyłącza) - ok. 

1372,5 m rurociągi kanalizacji tłocznej DZ 

160 PCV ciśn. - ok.. 208 m. 2 przepompownie 

z pompami ośrodkowymi Etap B i C w 

Raczkach 

mb 1 843 567,47 829 605,40 

sieć z przyłączami kanalizacji sanitarnej z 

przykanalikami w ulicach: Górskiego, 

Kaczorowskiego, Balukiewicza: 

a) kanał sanitarny rurociągi kanalizacji DN 

150 PCV - 300 m, rurociągi kanalizacji DN 

150 PCV - 180,6 m/21 szt. 

b) studnie przyłączeniowe betonowe 1200 mm 

- 9 kpl, studnie inspekcyjno - przyłączeniowe 

PE 425 m - 20 kpl. 

 126 128,80 56 758,00 

przyłącza wodociągowe w ulicy: Górskiego, 

Kaczorowskiego i Balukiewicza w Raczkach. 

2 szt. odgałęzień kanalizacyjnych z rur 

kielichowych PCW o średnicy nominalnej 150 

mm o łącznej długości 10mb. 

 1 416,55  626,78   

kanalizacja sanitarna grawitacyjno - tłoczona 

w miejscowości Dowspuda (teren szkoły) 

 478 364,41 145 303,20 

kanalizacja sanitarna grawitacyjno - tłoczona 

w miejscowości Małe Raczki 

 1 760 914,84 534 877,90 

budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnej 

etap D w  miejscowości Raczki 

 266 235,36 75 877,07 

Osadnik wtórny i pompownia osadów w 

Dowspudzie 

 1 271 332,74 28 605,00 

3. BUDOWLE 5 3 935 843,18 1 516 880,33 

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 1 444 014,22 

ogrodzenie składowiska w Ludwinowie 1 13 191,78 13 191,78 

zajezdnia autobusowa 1 57 190,33 57 190,33 
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4. ŚRODKI TRANSPORTOWE 7 618 363,82 608 317,82 

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 

koparko-ładowarka TYP 4CX Super EKO 

JCB 

1 270 000,00 270 000,00 

przyczepa DK 18 na Tandem T-042 7 ton 1 126 500,00 126 500,00 

ciągnik "ZETOR" Proxima 1 150 690,00 140 644,00 

5. SPRZĘT, MASZYNY I URZĄDZENIA 

RÓŻNEGO 

   

ZASTOSOWANIA: 473 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: 

 192 375,99 192 375,99 

kserokopiarka Kyocera 1 2 950,00 2 950,00 

zestawy komputerowe, komputery, monitory 7 10 942,96 10 942,96 

Notebok "Aristo" Smart W 350 1 1 626,02 1 626,02 

drukarki 6 6 962,93 6 962,93 

niszczarka 1 273,84 273,84 

motorower KYMCO ACTIN 50cm 1 3 089,43 3 089,43 

wyposażenie biurowe i narzędzia w ZGKiM w 

Raczkach 

 172 430,81 172 430,81 

7. WODOCIĄGI, w tym:  10 761 841,73 6 862 251,05 

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 

Wodociąg Raczki:  898 430,75 779 162,28 

Stacja uzdatniania wody w Raczkach, studnia głębinowa 

Sieć główna - 5667 mb, przyłącza 306 szt.-6460 mb, 

hydrofornia-wyd. 1068m/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 

251 346,28 14 138,22 
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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: 100 540,81 100 540,81 

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

Wodociąg Rabalina - Sidory: 70 049,96 70 049,96 

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

Wodociąg Lipówka: 140 427,31 140 427,31 

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

Wodociąg Żubrynek: 55 603,34 55 603,34 

Sieć główna - 2.071 mb., przyłącza szt. 6 - 194 mb.   

sieć zalicznikowa - 142 mb.   

Wodociąg Korytki: 131 265,48 131 265,48 

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

Wodociąg Wysokie: 54 347,79 54 347,79 

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

Wodociąg Wronowo: 141 305,04 141 305,04 

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

Wodociąg Jankielówka: 29 508,17 29 508,17 

Sieć główna 110-1.849 mb, sieć główna 90-280 mb,   

przyłącza szt. 14-635 mb.   

Wodociąg Planta: 75 066,28 75 066,21 

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

główna 

  

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

Wodociąg Raczki-Moczydły-Witówka: 300 517,48 300 517,48 

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

Wodociąg Józefowo-Franciszkowo: 226 720,91 226 720,91 

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

przyłącza szt. 43-1.998 mb.   

Wodociąg Szkocja: 167 571,49 167 571,49 

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

Wodociąg Choćki-Rudniki: 186 492,13 182 721,49 

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

główna 

  

90-921 mb., przyłącza szt. 31-1366 mb.   

Wodociąg Raczki-Małe Raczki: 215 510,19 204 705,18 

Sieć główna 160-736 mb., sieć główna 110-6.948 mb., sieć 

główna o 

  

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

Wodociąg Rudniki: 181 068,49 161 090,42 

Sieć główna 110-5.087 mb., sieć główna 90-584 mb., 

przyłącza 

  

szt. 26-1.535 mb.   

Sieć wodociągowa do osiedla mieszkaniowego w Raczkach: 8 454,71 8 454,71 
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Sieć główna z rur stalowych, sieć główna 801.800 mb.   

sieć główna 50-990 mb.   

Wodociąg we wsi Bakaniuk: 163 383,37 132 622,50 

Sieć główna z rur PCV, sieć główna 110-4.944 mb.,sieć 

glówna 

  

90-122 mb., przyłącza szt 39-1.047 mb.   

Wodociąg we wsi Krukówek: 117 430,44 95 406,67 

Sieć główna z rur PCV:, sieć główna 110-3.093 mb., sieć 

główna 

  

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

Wodociąg zbiorowy we wsi Koniecbór, Stoki, Kurianki 

Pierwsze i Drugie 

1 457 896,98 1 050 222,07 

wraz ze s.u.w. Podwysokie:   

Sieć główna z rur PCV:, sieć główna 110-mb., sieć główna 90-

mb. 

  

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

Wodociąg we wsi Ludwinowo, Szczodruchy, Bolesty wraz ze 1 378 786,41 925 510,38 

s.u.w. we wsi Wierciochy:   

Hydrofornia-751.048,75 zł   

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

2.817 mb. 

  

Sieć wodociągowa Planta-Szkocja: 16 171,85 9 096,62 

Sieć z rur PCV 110-405 mb.   

Sieć wodociągowa:rurociąg wodociągowy DZ 110 PE cieśn.-

ok.. 50m, 

255 562,67 115 003,20 

rurociąg DZ 160x4.9 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   

Sieć wodociągowa: rurociąg wodociągowy DZ 110 PE-ok.. 

465,5 m, 

387 645,48 174 440,40 

rurociąg wodociągowy DZ 90 PE-528,2 m, rurociąg 

wodociągowy  

  

PE-180,4 m/22 szt.- w ulicach: Górskiego, Kaczorowskiego   

Balukiewicza w Raczkach   

Przyłącza wodociągowe w ulicy: Górskiego, Kaczorowskiego  70 751,62 31 307,57 

i Balukiewicza w Raczkach. 14 szt. Przyłączy wodociągowych 

z rur 

  

ciśnieniowych PE 0 średnicy zew. 32 mm o łącznej dł. 61,5 

mb. 

  

Sieć wodociągowa-Etap I obręb Rudniki-Koniecbór 53 098,54 19 115,44 

o długości 595 mb.   

Odcinki sieci wodociągowej Jaśki-Słoboda, Lipówka, 

Rabalina-Sidory 

512 777,62 163 447,85 

wraz z przyłączami, odcinki sieci wodociągowej Dowspuda i 

Jaśki 

  

wraz z przyłączami   
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Budowa odcinków sieci wodociągowej na odcinkach Chodźki-

Żubrynek, 

809 855,83 242 956,73 

Korytki Kolonia-Wysokie, Koniecbór-Józefowo, Kolonia 

Wronowo, 

  

Słoboda, Małe Raczki-Chodźki, Sucha Wieś-Kurianki 

Pierwsze 

  

Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Podwysokie, 

gminie 

1 152 990,61 332 926,05 

Raczki, oraz obiektów SUW Raczki   

Budowa i przebudowa sieci wodociągowej etap D w 

miejscowości Raczki 

512 225,71 145 984,43 

Sieć wodociągowa na działkach Nr 352; 347/4;347/11 Raczki, 

ul. Kolejowa 

59 358,74 1 335,60 

RAZEM 22 590 450,75 11 871 280,09 

Pozostałe środki trwałe 192 375,99 192 375,99 

Wartości niematerialne i prawne 4 286,94 4 286,94 

Ogółem wartość mienia gminy będącego w zarządzie Zakładu Gospodarki Komunalnej 

i Mieszkaniowej w Raczkach wynosi – 22.787.113,68 zł. 

 

II. DANE DOTYCZĄCE INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH MIENIA KOMUNALNEGO 

GMINY:  

 

Majątek gminy nie jest obciążony, gmina nie posiada innych ograniczonych praw własności. 

Księgi wieczyste nie są obciążone. Gmina nie posiada udziału w spółkach, akcjach. 

III. DANE O ZMIANACH W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W 2019 R.  

Od ostatniej informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Raczki zaszły następujące 

zmiany: 

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 łącznej powierzchni 0,0338 ha, wydzielone pod drogę gminną publiczną w obrębie ewid. 

0011 Kurianki (miejscowości Kurianki Drugie):  

1) działka nr    93/1  o powierzchni   0,0262 ha, 

2) działka nr    94/1  o powierzchni   0,0076 ha. 

 

II. Użytkowanie wieczyste 

Na podstawie art.4 ust.1 w związku z art.1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa 

użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych 

gruntów (Dz. U. z 2020 r., poz. 139) z dniem 1 stycznia 2019r. prawo użytkowania wieczystego 

przekształciło się w prawo własności dla następujących nieruchomości o łącznej powierzchni 

0,1420 ha położonych w obrębie ewid. 0019 Raczki, oznaczonych w ewidencji gruntów jako 

działki: 

1) działka nr   389/30  o powierzchni   0,0301 ha, 

2) działka nr   389/9    o powierzchni   0,0273 ha, 

działka nr   389/38  o powierzchni   0,0334 ha, 

3) działka nr   511/2    o powierzchni   0,0143 ha, 
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4) działka nr   565/12  o powierzchni   0,0369 ha. 

Wydano 32 zaświadczenia potwierdzające przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu 

zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności 

 

III. Porządkowanie ładu ewidencyjnego gruntów stanowiących mienie Gminy Raczki: 

1. Obręb ewid. 0019 Raczki - powierzchnia ogólna w obrębie zmniejszyła się o 0,0017 ha, zmiany 

wg rodzaju mienia wyglądają następująco: 

1) grunty rolne - zmniejszenie pow. o  2,0160 ha; 

2) zabudowane i zurbanizowane - zwiększenie pow. o  0,2899 ha, w tym: 

− tereny mieszkaniowe - zmniejszenie pow. o 0,0219 ha, 

− tereny zabudowane, pozostałe - zwiększenie pow. o 2,3223 ha, 

− tereny rekreacyjno-wypoczynkowe - zmniejszenie pow. o 2,0105 ha; 

3) grunty pod drogami - zwiększenie pow. o 1,7594 ha;  

4) grunty różne - zmniejszenie pow. o 0,0350 ha. 

2. Obręb ewid. 0021 Sidory - powierzchnia ogólna w obrębie zmniejszyła się o 0,0730 ha, zmianie 

uległy grunty pod drogami (zmniejszenie pow. o 0,0730 ha, doszło do oczywistej omyłki 

pisarskiej przy dodawaniu działek do prowadzonej ewidencji pomocniczej, które przeszły na 

własność Gminy Raczki w 2018r. po poszerzeniu pasa drogowego drogi gminnej Nr 102386B 

przez wieś Sidory). 

3. Obręb ewid. 0027 Szkocja - powierzchnia ogólna w obrębie zwiększyła się o 0,0172 ha, zmianie 

uległy grunty pod drogami (zwiększenie pow. o 0,0172 ha). 

III. Sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie Gminy Raczki: 

 

1. Zarządzeniem nr 55/19 Wójta Gminy Raczki z dnia 29 kwietnia 2019 r. 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 

545/12 i 546/5 o łącznej powierzchni 0,0907 ha oraz działki nr 545/11 i 546/4 o łącznej powierzchni 

0,0874 ha, które zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego stanowiły 

działki budowlane przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą. 

Przetarg zgodnie z Zarządzeniem Nr 72/19 Wójta Gminy Raczki z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie 

ogłoszenia pierwszego przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym 

Raczki, gm. Raczki odbył się w dniu 26.07.2019 r. i został rozstrzygnięty dla  ww. nieruchomości. 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła odpowiednio: 56.000 zł (wraz z podatkiem od towarów 

i usług), cenę najwyższą osiągniętą w wysokości 56.500 zł  oraz 53.000 zł (wraz z podatkiem od 

towarów i usług), cenę najwyższą osiągniętą w wysokości 53.500 zł. Umowę sprzedaży w formie aktu 

notarialnego Repertorium A Nr 8571/2019  podpisano w dniu 30.08.2019 r.  Koszty notarialne 

i sądowe poniósł nabywca. 

2. Zarządzeniem nr 24/19 Wójta Gminy Raczki z dnia 24 września 2019 r. 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 

545/15 i 546/8 o łącznej powierzchni 0,0880 ha, które zgodnie z obowiązującym planem 
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zagospodarowania przestrzennego stanowiły jedną działkę budowlaną przeznaczoną pod zabudowę 

mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą. 

Przetarg zgodnie z Zarządzeniem Nr 103/19 Wójta Gminy Raczki z dnia 22 października 2019 r. 

w sprawie ogłoszenia trzeciego przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie 

ewidencyjnym Raczki, gm. Raczki odbył się w dniu 26.11.2019 r. i został rozstrzygnięty dla  ww. 

nieruchomości. Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 35.000 zł (wraz z podatkiem od towarów 

i usług), cenę najwyższą osiągniętą w wysokości 39.400 zł. Umowę sprzedaży w formie aktu 

notarialnego Repertorium A Nr 13060/2019,  podpisano w dniu 12.12.2019 r.  Koszty notarialne 

i sądowe poniósł nabywca. 

 

VI. Decyzje o podział nieruchomości: 

1) wydano 14 decyzji podziałowych; 

2) wydano 1 decyzję o rozgraniczeniu nieruchomości. 

2.3 PLANOWANIE PRZESTRZENNE I ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
Z zakresu planowania przestrzennego: 

1) wydano 36 decyzji ustalających warunki zabudowy i zagospodarowanie terenu; 

2) wydano 5 decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego; 

3) wydano 143 zaświadczenia 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). 

2.4 WYKONANIE ZADAŃ RZECZOWYCH  REFERATU INWESTYCJI, 

PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI 
 

 

1. Przebudowa drogi gminnej Nr 102386B przez wieś Sidory etap I w km 0+000 - 

1+072 . Koszt inwestycji 1 179 780 zł. 

2. Przebudowa drogi gminnej Nr 102418B Bolesty – Bolesty Stare .Koszt opracowania dokumentacji 

9 046 zł. 
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3. Przebudowa drogi gminnej Nr 102397 przez wieś Kurianki Drugie 

Koszt opracowania dokumentacji 12 566 zł. 

4. Przebudowa drogi gminnej Podwysokie – Rabalina.Koszt opracowania dokumentacji 28 000 zł. 

5. Przebudowa drogi gminnej Nr 102393B Sucha Wieś - Chodorki 

Koszt opracowania dokumentacji 45 000 zł. 

6. Przebudowa drogi gminnej Nr 102420B Wierciochy - Szczodruchy 

Koszt opracowania dokumentacji 41 082 zł 

7. Wymiana pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej we Wronowie 

Koszt inwestycji 63 311 zł 

8. Zakup i montaż garażu wolno stojącego w miejscowości Rudniki 

Koszt inwestycji 8 950 zł. 

9. Modernizacja budynku remizy OSP Stoki. Koszt inwestycji 11 392 zł. 

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

Koszt inwestycji 196 857 zł. 

11. Budowa osadnika wtórnego i pompowni osadów w oczyszczalni ścieków na 

działce nr ew. 44/10 obręb ew. Dowspuda, gm. Raczki. Koszt inwestycji 1 471 774 zł 

12. Wykonanie oświetlenia boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Józefowo 

Koszt inwestycji 12 500,00 zł (koszt opracowania dokumentacji 2 460,00 zł + koszt wykonania 

oświetlenia 10 040,00 zł) 

13. Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości 

Józefowo.Koszt opracowania dokumentacji 4 920,00 zł. 

14. Wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Moczydły 

Koszt inwestycji 9 723,69 zł (koszt opracowania dokumentacji 4 920,00 zł + koszt wykonania 

oświetlenia 4 803,69 zł). 

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

utworzenia sali widowiskowo - koncertowej - etap II.Koszt inwestycji 1 050 000 zł. 

16. Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Dowspuda.Koszt  opracowania kosztorysu 

inwestorskiego 3000,00 zł.  

17. Zakup materiałów do wykonania ogrodzenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipowo 

Koszt zakupionych materiałów 9 172,00 zł. 

18. Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipówka.Koszt opracowania 

dokumentacji 16 000 zł. 

19. 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”.Koszt inwestycji 43 000 zł. 

20. Remont stadionu sportowego w Raczkach. Koszt inwestycji 21 000 zł. 

21. Ogrodzenie boiska w miejscowości Bakaniuk oraz zakup wyposażenia na plac zabaw 

Koszt inwestycji 15 064 zł. 

22. Zakup wyposażenia boiska i placu zabaw w miejscowości Chodźki. Koszt inwestycji 13 323 zł. 

23. Budowa sieci wodociągowej na działkach nr 352, 347/4, 347/11 w Raczkach. 

Koszt inwestycji 59 359 zł. 

24. Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu przez rzekę Szczeberka w miejscowości 

Kurianki Drugie w ciągu drogi powiatowej nr 1185B Dowspuda - Kurianki w km 5+969 wraz 

z niezbędnymi dojazdami - dotacja celowa na pomoc finansową 

Wsparcie pomocy finansowej 150 000 zł. 

25. Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości 

Stoki. Koszt opracowania dokumentacji 13 530 zł. 

26. Przebudowa drogi gminnej – ulicy Sportowej w Raczkach długość odcinka 0,42 km. 

Koszt opracowania dokumentacji wraz z geodezyjnym  podziałem działek 35 233 zł 
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27. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy studni głębinowej na ujęcie Podwysokie i zbiornika 

wyrównawczego w m. Józefowo.Koszt opracowania dokumentacji 35 000 zł. 

28. Rozwój Gminy Raczki dzięki produkcji energii elektrycznej na potrzeby własne poprzez instalacje 

fotowoltaiczne - wykonanie dokumentacji na instalację paneli fotowoltaicznych na budynkach oświaty 

i oczyszczalni ścieków w Dowspudzie. Koszt opracowania dokumentacji 20295 zł. 

29. Opracowanie dokumentacji na potrzeby złożenia wniosku o dofinansowanie inwestycji w 

infrastrukturę kulturalną w ramach Programu Interreg V-A Litwa Polska 

Koszt opracowania dokumentacji 14.760,00 zł 

30. Rozbudowa systemu teleinformatycznego i alarmowego obiektów Szkoły Podstawowej w 

Raczkach.Koszt inwestycji 66 000 zł. 

31. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na działce nr geod. 545/8 w Raczkach - opracowanie 

dokumentacji technicznej. Koszt opracowania dokumentacji 4 059 zł. 

32. Rozbudowa PSZOK dla Gminy Raczki na działce Nr ew. 44/10 w obrębie Dowspuda, gm. 

Raczki – wykonanie dokumentacji i projektu budowlanego 

Koszt opracowania dokumentacji 36 900 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 28 zgłoszeń na wycinkę drzew i krzewów  oraz wydano dwie 

decyzje. 

Wydano 17 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. 

Realizowano program ochrony zwierząt zgodnie z  Uchwałą Nr V/40/19 Rady Gminy Raczki  

z dnia 27 marca 2019r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Raczki. 

Na ten cel  wydatkowano 77.719,50 zł w tym: 

a) schronisko dla bezdomnych zwierząt w Bystrym -    69636,61 zł. 

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

c) odbiór i utylizacja zwierzęcia po wypadku komunikacyjnym. - 0,00 zł. 

d) zakup suchej karmy dla zwierząt -     82,99 zł. 

Dochody z opłat za  gospodarkę odpadami komunalnymi  4740814,53 zł, wydatki 541 117,62 zł.  

Z 2018 roku pozostało 72 721,23 zł, z których została pokryta różnica między wpływami a 

wydatkami. Na 2020 rok pozostała kwota 6 418,14 zł. 

Opłaty za oświetlenie uliczne -  125 711,62 zł 
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W 2019 r.  rolnicy,  których gospodarstwa ucierpiały wskutek  suszy i  ponieśli straty w uprawach 

rolnych  złożyli  204 wnioski obejmujące  obszar 2 717, 26 ha powierzchni gospodarstw rolnych 

położonych w  Gminie Raczki. Powierzchnia oszacowana obejmowała 2 4027,13 ha powierzchni 

gospodarstw rolnych położonych w Gminie Raczki. 

Działająca w Gminie Raczki Gminna Spółka Wodna działa we wszystkich wsiach Gminy Raczki za 

wyjątkiem  części gospodarstw we wsi Rudniki gdzie działa Spółka Obiektowa. Dotacja Gminy Raczki 

na Gminną Spółkę Wodną wyniosła 20 000,00 zł. 

Złożono w okresie sprawozdawczym  743 wniosków o zwrot podatku zawartego w cenie oleju 

napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wydano 742 decyzji. Łączne koszty 

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

napędowego wyniosły 713 294,79 zł  w tym :  

• kwota dokonanego zwrotu podatku wypłacona rolnikom   699 308,61 zł 

• kwota na pokrycie kosztów postępowania  zwrotu podatku  13 986,18 zł 

 

 

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 2019 r.  wyjeżdżały 74. 

Straż pożarna: 

Wydatkowano 128120.58 zł  w tym: 

1. wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń –   26393,64 zł 

2. składki na ubezpieczenia i fundusz pracy –   2565.16 zł 

3. wynagrodzenia  - umowy zlecenia –    25200,00 zł 

4. zakupy paliwo, osprzęt, wyposażenie strażaków –   29388,11 zł 

5. Energia elektryczna –      11280,78 zł  

6. remonty –        0,00 zł 

7. zakup usług zdrowotnych –      4907,84 zł 

8. pozostałe usługi i opłaty ( składki) –    28385.05 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: 8 placów zabaw, „siłownia pod chmurką”, boisko trawiaste, 2 boiska wielofunkcyjne ze 
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sztuczną nawierzchnią, oraz siłownia „pod chmurką”, boisko trawiaste i plac zabaw zarządzany przez 

Starostę Suwalskiego.  

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. 

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 2019 zakończono  6 i ostatnią  edycję ze względu na likwidację gimnazjów – klasy gimnazjalne 

rywalizowały między sobą w różnych dyscyplinach sportowych o miano „Sportowej Klasy Roku”), 

Szkolna Olimpiada Sportowa (odbyło się 6 edycji, w 2019r. Zez względów organizacyjnych 

Olimpiada się nie odbyła – klasy Szkoły Podstawowej uczestniczą w Olimpiadzie o miano Sportowej 

klasy Roku), Halowa Liga Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Raczki (w roku 2019 zakończyła się 

14 edycja – w ramach rozgrywek rywalizują zawodnicy pełnoletni – amatorzy), Dni Sportu - 

Olimpiada 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 
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 Dodatkowo od 5 lat Gmina dokonuje zakupu szczepionek przeciw grypie osobom szczególnie 

narażonych  na powikłania pochorobowe, które są realizowane w NZOZ „KORAMED” w Raczkach.   

 

VII. DZIAŁANIA W ZAKRESIE REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU 

OŚWIATY 
Od września 2019r. Gmina Raczki jest organem prowadzącym dla jednej szkoły. Jest to Szkoła 

Podstawowa w Raczkach, w której uczy się 436 uczniów z  klas I-VIII (22 oddziały), 52 uczniów 

oddziałów przedszkolnych ( 3 oddziały) oraz 105 przedszkolaków w Punkcie Przedszkolnym (5 grup).  

Z dniem 31 sierpnia 2019r. za zgodą Podlaskiego Kuratora Oświaty dokonano likwidacji filii 

Szkoły Podstawowej w Raczkach z siedzibą w Kuriankach w zakresie nauczania w klasach I-III i 

oddziału przedszkolnego. 

Jednocześnie z tym dniem w związku z założeniami reformy oświatowej z 2017r. po 20 latach 

działalności przestało funkcjonować Gimnazjum w Raczkach. Pomieszczenia po gimnazjum 

zagospodarowane zostały w całości przez szkołę podstawową. 

  Troje nauczycieli zlikwidowanego gimnazjum i dwie osoby obsługi skorzystało z przysługujących 

uprawnień emerytalnych, dla 2 nauczycieli nie przedłużono umowy o pracę. Pozostała kadra 

pedagogiczna i pracownicy niepedagogiczni zatrudnieni zostali w Szkole Podstawowej w Raczkach. 

  W dniu 18 czerwca 2019r. w wyniku postępowania konkursowego komisja konkursowa wyłoniła 

kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Raczkach. Wójt powierzył kandydatowi 

stanowisko dyrektora na okres 5 lat, po wcześniejszym dokonaniu jego oceny pracy przez Podlaskiego 

Kuratora Oświaty w Białymstoku.  

    Gmina w 2019r. realizowała szereg zadań związanych z działalnością szkół.. 

Były to m.in. zadania: 

1) wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe.  

2) wychowanie przedszkolne.  

3) pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów. 

4) dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników.  

5) stypendia wójta gminy raczki.  

6) narodowy program rozwoju czytelnictwa. 

7) dofinansowanie wyposażenia szkół w pomoce dydaktyczne z zakresu przedmiotów 

przyrodniczych. 

8) adaptacja pomieszczeń szkoły podstawowej w raczkach na potrzeby edukacji przedszkolnej. 

9) bieżące remonty. 

10) finansowanie oświaty. 

11) inne zadania wynikające z prawa oświatowego. 

  

7.1 DOTACJA PODRĘCZNIKOWA 

 Na sfinansowanie całkowitych kosztów tego zadania w 2019r. gmina otrzymała dotację w 

łącznej wysokości 39.776,02 zł. Na zakup kompletów podręczników oraz kompletów materiałów 

ćwiczeniowych wydatkowano 38.987,04 zł dla 461 uczniów. 
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7.2 DOTACJA PRZEDSZKOLNA 

  

Wychowanie przedszkolne jest pierwszym szczeblem w systemie edukacji, gdzie w sposób 

świadomy i zaplanowany oddziałuje się na dziecko. Wychowanie i nauczanie na tym etapie odbywa 

się według przyjętego programu przewidującego dla każdej grupy wiekowej specyficzne formy i 

sposoby kształcenia uwzględniające doświadczenie dzieci i poziom ich ogólnego rozwoju 

psychicznego. Wiek przedszkolny stanowi dla dziecka czas najistotniejszych, a zarazem największych 

zmian w jego dotychczasowym życiu. Edukacja przedszkolna ma zatem istotne znaczenie we 

wspomaganiu rozwoju dziecka. 

Na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w formie dotacji Wojewoda 

Podlaski przeznaczył środki w kwocie 171.166 zł.    

 

7.3 STYPENDIA I ZASIŁKI SZKOLNE 

 

Na podstawie art. 90b ustawy o systemie oświaty Gmina Raczki przyznaje pomoc materialną 

o charakterze socjalnym w postaci stypendiów i zasiłków szkolnych. Jest ona skierowana do 

wszystkich uczniów szkół zamieszkałych na terenie Gminy (niezależnie od typu szkoły, w jakiej się 

uczą) według kryterium dochodowego wynikającego z ustawy o pomocy społecznej. 

W 2019r. na pokrycie kosztów pomocy materialnej z dotacji celowej wydatkowano 54.105,60 

zł. zaś ze środków własnych 13.526,40 zł. Pomocy udzielono dla 75 uczniów. 

 

7.4 DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH 

PRACOWNIKÓW 

W związku z realizacją tego zadania przekazano 4 pracodawcom kwotę 15.393,67 zł za 

przyuczenie do wykonywania określonej pracy i naukę zawodu 4 uczniów. Uczniowie zdobyli 

umiejętności w zawodzie: mechanik, fryzjer, kucharz i cukiernik. 

 

7.5 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 2019r. za wyniki w nauce 

nagrodzono 67 uczniów. Ogółem z budżetu gminy  na ten cel wypłacono 9.995 zł. 

 

 

7.6 NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA 

 

 Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 października 2015r. w ramach priorytetu 

„Rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród 

dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych” gmina pozyskała wsparcie finansowe z 

budżetu państwa w wysokości 12.000 zł przy zaangażowaniu środków gminy w wysokości 3.000 zł 

na zakup książek do biblioteki szkolnej w Szkole Podstawowej w Raczkach. W ramach tego programu 

zakupiono 861 książek. 
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7.7 DOTACJA W ZAKRESIE DOFINANSOWANIA WYPOSAŻENIA SZKÓŁ 

 

Dofinansowaniem objęto wyposażenie w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji 

podstawy programowej przedmiotów przyrodniczych w Szkole Podstawowej w Raczkach. (biologia, 

geografia, chemia i fizyka). Kwota dofinansowania zwiększająca część oświatową subwencji ogólnej 

- 60.000 zł.  

Jednocześnie zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 13 września 2019r. na podstawie art. 

28 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w 

związku z ustawą – Karta Nauczyciela zwiększona została też część oświatowa subwencji ogólnej o 

kwotę 130.025 zł w związku ze wzrostem wynagrodzeń nauczycieli od dnia 1 września 2019r.  

7.8 REMONTY I ADAPTACJA POMIESZCZEŃ W SZKOŁACH 

 

Ważnym zadaniem w działalności oświatowej jest ciągłe wzbogacanie placówek w 

nowoczesny sprzęt, dbałość o infrastrukturę i remonty w celu dostosowania szkół do aktualnych 

wymagań.  

W okresie wakacji 2019r. przeprowadzono remont i wyposażono sale dla przedszkolaków w ramach 

projektu „Adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Raczkach na potrzeby edukacji 

przedszkolnej”. Koszt zadania wyniósł ok. 300 tys. zł. W szkole wykonywane były też inne drobne 

remonty i ulepszenia. 

W ramach remontu wymieniono dach na budynku Szkoły Podstawowej we Wronowie na 

wartość 62.080 zł. 

 

7.9 FINANSOWANIE OŚWIATY 

 

Samorządy terytorialne odgrywają kluczową rolę w finansowaniu zadań oświatowych. 

Prowadzenie szkół i placówek jest zadaniem własnym gminy, które finansowane są częścią oświatową 

subwencji. Wydatki na oświatę, to znacząca część budżetu i pokrywane są z subwencji oświatowej, 

dotacji oraz środków własnych gminy. Przepisy określające zasady finansowania oświaty stanowią, 

że liczba uczniów jest podstawowym elementem podziału subwencji oświatowej. 

Jednym z istotniejszych czynników warunkujących odpowiedni poziom jest wielkość 

nakładów. Należy przy tym zaznaczyć, iż ciągły niedobór „ subwencji oświatowej” pociąga za sobą 

konieczność dopłacania przez samorząd do zadań oświatowych. Do tej kategorii należą m.in. wydatki 

związane z prowadzeniem oddziałów przedszkolnych, konieczności wypłaty dodatkowych elementów 

wynagrodzenia nauczycieli, dowożenie uczniów, prowadzenie stołówki szkolnej, konieczność 

udzielania pomocy psychologiczni-pedagogicznej uczniom, dokształcanie nauczycieli, remonty szkół, 

etc. Z tego punktu widzenia organizacja oświaty to niewątpliwie zadanie kosztowne i niełatwe. 

W ustawie budżetowej na rok 2019 z dnia 16 stycznia 2019r. ostateczna kwota subwencji oświatowej 

dla Gminy Raczki określona została  w wysokości 5 533 200 zł ( w tym 130 025 zł na sfinansowanie 

podwyżek dla nauczycieli od września i 60 000 zł na zakup pomocy dydaktycznych do szkoły 

podstawowej). 

 

Wydatki związane z realizacją zadań oświatowych w 2019r. kształtowały się m. in. następująco: 



35 | S t r o n a  
 

Szkoła Podstawowa w Raczkach – 3.633 448,69 zł 

Oddziały przedszkolne – 285 818,98 zł 

Punkt Przedszkolny – 691 174,44 zł 

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod nauczania – 181 094,74 zł 

Sala Gimnastyczna – 76 751,64 zł (od 1 września) 

Świetlica z dożywianiem – 366 240,91 zł 

Pozostała działalność – 3 500 zł 

 

Gimnazjum – 1.244 785,35 zł (do 31 sierpnia 2019r.) 

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod nauczania – 81 007,22 zł 

(do 31 sierpnia 2019.r) 

Sala gimnastyczna – 183 308,76 zł (do 31 sierpnia 2019r.) 

 

Biuro Obsługi Szkół 388 572,49 zł 

Dowożenie – 453 166,29 zł 

Doskonalenie zawodowe – 4 498 zł 

Nauczanie specjalne – 6 821,66 zł  

 

7.10 INNE ZADANIA 

Na mocy ustawy z dnia 27 października 2017r. o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, szkoły 

otrzymały możliwość skorzystania z bezpłatnego dostępu do szerokopasmowego internetu. 

Wykonanie tego zadania w szkołach Ministerstwo Cyfryzacji powierzyło Naukowej i Akademickiej 

Sieci Komputerowej – Państwowemu Instytutowi Badawczemu z siedzibą w Warszawie. Umowa w 

tym zakresie została podpisana przez organ gminy w dniu 9 października 2019r. jednocześnie 

upoważniając dyrektora szkoły podstawowej do podjęcia decyzji w przedmiocie zamówienia usługi. 

 

W związku z wejściem w życie z dniem 12 września 2019r. nowej ustawy dotyczącej opieki 

zdrowotnej nad uczniami, która przewiduje nowe rozwiązania prawne w zakresie profilaktycznej 

opieki zdrowotnej i opieki stomatologicznej dla uczniów, w dniu 12 września 2019r. na podstawie art. 

12 ust.3 tej ustawy podpisane zostało przez gminę porozumienie z gabinetem stomatologicznym w 

zakresie objęcia opieką stomatologiczną uczniów szkoły podstawowej. 

 

Od 1 września 2019r. w Szkole Podstawowej w Raczkach za zgodą organu prowadzącego, 

dyrektor szkoły zobowiązał nauczycieli do wdrożenia programu komputerowego służącego do 

rejestracji przebiegu nauczania w szkole w postaci e-dzienników. Prowadzenie e-dziennika musi być 

zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017r.w sprawie sposobu 

prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, 

działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji oraz ogólnym 

rozporządzeniem o ochronie danych osobowych.  
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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  29262 wol., w tym: 

• lit. pięknej dla dorosłych 14187 woluminów,  

• lit. pięknej dla dzieci 8156 woluminów,  

• lit. niebeletrystycznej 6919 woluminów. 

 

Sukcesywnie jest wprowadzany  księgozbiór do programu bibliotecznego MAK +. Wprowadzono 

4669 książek do programu  co stanowi 15,96% ogólnej liczby  księgozbioru.   

W roku 2019 księgozbiór wzbogacony został o 1262 nowych książek w tym : 

• ze środków samorządowych 1073 książek za kwotę 23380,30 zł,   

• z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 189 pozycje za kwotę 4500 zł,  

• 642 woluminy zakupiono z literatury pięknej dla dorosłych (531 ze środków własnych, 111 z 

dotacji MKiDN),  

• 508 woluminów literatury pięknej dla dzieci (434 egz. ze środków własnych, 74 z dotacji)  

• 112 woluminów z lit. niebeletrystycznej (108 ze środków własnych, 4 z dotacji).  

 

Użytkownicy biblioteki mieli do dyspozycji 10 tytułów czasopism bieżących, z czego 8 tytułów jest 

prenumerowanych, pozostałe tytuły biblioteka otrzymuje od czytelników w formie darów. 

Zarejestrowano 706 czytelników, w porównaniu do roku  2018 więcej o 68 osób. 

Liczba czytelników na 100 mieszkańców  Gminy Raczki to 11,98. 

 

Struktura czytelników wg. wieku: 

• do 5 lat    44, 

• 6-12 lat   124, 

• 13-15 lat   60, 

• 16-19 lat   84, 

• 20-24 lat   35, 

• 25 -44 lat   155, 

• 45-60 lat   109, 

• powyżej 60 lat   70.  

 

Struktura czytelników wg zajęcia: 

 

• uczniowie   299, 

• studenci    50, 

• pracownicy umysłowi  92, 

• robotnicy   66, 

• rolnicy    42, 
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• inni zatrudnieni   15, 

• niezatrudnieni   142. 

Czytelnicy wypożyczyli w 2019 r.  15455 książek ( więcej o 724 wol. w stosunku do 2018 roku). 

Najwięcej  pozycji wypożyczono: 

• lit. pięknej dla dorosłych -  8447 woluminów,  

• lit. pięknej dla dzieci-   5668 woluminów , 

• lit. niebeletrystycznej-   1340 woluminów. 

 

W porównaniu z 2018 r. wzrosły wypożyczenia literatury pięknej dla dorosłych o 1208 wol., literatury 

pięknej dla dzieci spadły o 545 wol. , wypożyczenia literatury niebeletrystycznej to wzrost o 61 wol. 

Nastąpił niewielki spadek  poczytności czasopism, wypożyczono ich 632, o 15 mniej w porównaniu z 

rokiem poprzednim.  

Wypożyczenia w przeliczeniu na stu mieszkańców  wyniosły 262,17 wol. 

Przez cały rok organizowaliśmy w naszej bibliotece warsztaty czytelnicze dla uczniów szkoły 

podstawowej i przedszkolaków. Odwiedziła nas ponad setka uczniów. 

W maju, w ramach obchodów Miesiąca Bibliotek, zaprosiliśmy dzieci na przedstawienie „Przygody 

Smoka Obiboka” w wykonaniu Teatru Magik z Białegostoku. 

W sierpniu biblioteka zorganizowała spotkanie autorskie z Tomaszem Organkiem w ramach promocji 

jego książki „Teoria opanowywania trwogi”. Impreza cieszyła się ogromnym zainteresowaniem, 

zgromadziła około 150 osób. 

Pod koniec listopada tradycyjnie już bawiliśmy się z przedszkolakami przy święcie Pluszowego Misia. 

Tym razem zorganizowaliśmy spotkanie z Teatrem Magik w przedstawieniu „Na misiowych 

urodzinach”. Spektakl obejrzały dzieci z klas 0-III oraz przedszkola, czyli ok. 200 osób. 

 

Budżet biblioteki w roku 2019. 

Biblioteka w 2019 roku dysponowała budżetem na kwotę 183996,00 zł., z czego wydatkowała 

183990,85 zł.   

 Plan Wydatek 

§ 3020 wydatki osobowe  629,00 628,80 

§ 4010 wynagrodzenia 112899,00 112893,93 

§ 4110 składki ubez. społ.  19958,00 19957,26 

§ 4120 składki fundusz pracy 2727,00 2727,02 

§4170 wynagrodzenia nieosobowe 1800,00 1800,00 

§ 4210 zakup materiałów 6485,00 6484,73 

§ 4240 zakup książek 23381,00 23380,30 

§ 4240 zakup książek dotacja 4500,00 4500,00 

§4260 opłata za wodę 35,00 34,16 

§ 4300 zakup pozostałych usług 5382,00 5381,83 

§ 4360 opłaty telekomunikacyjne 853,00 852,80 

§ 4410 podróże służbowe 101,00 100,29 

§ 4430 różne opłaty  123,00 122,02 

§ 4440 odpisy na zfśs 4312,00 4311,73 

§ 4480 podatek od  nieruchomości 523,00 523,00 

§ 4520 opłata za odpady 288,00 288,00 

 183996,00 183990,85 

 

 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.  
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8.2 ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W 

RACZKACH 
 

Ogółem wartość mienia Gminy będącego w zarządzie Zakładu Gospodarki Komunalnej 

i Mieszkaniowej w Raczkach wynosi – 22 590 450,75 zł.   

8.2.1WODOCIĄGI 
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 36 wsi, w tym wioska Raczki. Długość sieci wodociągowej wynosi 160,5 km, natomiast 

liczba przyłączy wodociągowych – 1153 szt. 

Stacje uzdatniania wody (hydrofornie) znajdują się w: 

▪ Raczkach – o wydajności 55 m3/h 

▪ Wierciochach – 15 m3/h 

▪ Podwysokie – 42 m3/h 

 

W roku 2019 opłaty za wodę wynosiły 2,01 za 1m3., produkcja wody wyniosła 343 tys. m3, natomiast 

sprzedaż – 310 tys.m3. Straty w sieci wynoszą około 9 %, w tym 4 % na zużycie technologiczne, 

natomiast 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 2019 roku 35,1 tys.zł. 

W ostatnich latach dokonano wielu inwestycji w  gminnej sieci wodociągowej, między innymi 

wykonano trzecią studnię na terenie Hydroforni Raczki (2018 r.), zbudowano 500 m nowej linii 

wodociągowej w m. Raczki oraz dokonano wymiany żwirów w filtrach w Hydroforniach Podwysokie 

i Wierciochy (2019 r.). 

8.2.2 KANALIZACJA 

Oczyszczalnia ścieków w Dowspudzie jest w pełni skomputeryzowana, automatycznie sterowana i 

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

sanitarnej miejscowości Raczki, Małe Raczki i Dowspuda, a także dowożone są beczkowozem ścieki 

z szamb oraz osadów ściekowych z przydomowych oczyszczalni ścieków z terenu gminy. Ilość 

ścieków oczyszczanych kształtuje się na poziomie około 62 tys. m3/rok. Obecnie Gmina Raczki 

posiada ponad 18,2 km sieci kanalizacyjnej, która jest rozbudowywana. 

Gospodarstwa domowe, znajdujące się w miejscowości Raczki i na terenie Gminy Raczki, które nie 

mają dostępu do kanalizacji sanitarnej, korzystają z usług Zakładu Gospodarki Komunalnej  

i Mieszkaniowej na usuwanie odpadów komunalnych z tych gospodarstw.  
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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. 
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Ilość osób podlegających rozliczeniu  przez  Biuro  przedstawia się następująco: 

     Nauczyciele  Obsługa 

SP Raczki    56     18  

Gimnazjum    23    7  

Biuro z dowożeniem       8  

 

Razem zatrudnionych 112 osób. 

 

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

opieka wychowawcza”, po uwzględnieniu zmian, zamknął się kwotą 8 032252,25 

 w tym : 

Rozdz. 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego”  390 356,00 

 80101 „Szkoły podstawowe”       3 799 376,00 

  80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podst.”     322 462,00 

  80106 „Inne formy wychowania przedszkolnego”     728 525,00  

  80110 „Gimnazja”        1 244 790,00 

  80113 „Dowożenie uczniów do szkół”      475 583,00 

  80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”     4 498,00 

  80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji 

  nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawo- 

  wych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowa- 

  nych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych   257 739,00 

 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”  82 420,00 

 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, 
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  materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych   37 746,23 

 80195 „Pozostała działalność”       293 756,00 

 85401 „Świetlice szkolne”        391 501,00 

85495 „Pozostała działalność        3 500,00 

 

Wydatki wykonane w 2019r. wynoszą ogółem 7 645 325,70 zł .  

Finansowane były następujące zadania: 

1. utrzymanie bieżące  jednej szkoły podstawowej (27 oddziałów – w tym filia w Kuriankach do 

31.08.2019 ) 

2. obsługa gimnazjum ( 4 oddziały) do 31.08.2019 

3. funkcjonowanie biura obsługi szkół, 

4. dowożenie uczniów do szkół, 

5. funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych (klas 3 „O” – 3 oddziały Raczki , 1 oddział Kurianki) 

6. obsługa finansowa sali gimnastycznej i realizacja świadczeń socjalnych dla nauczycieli 

emerytów,  

7. finansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli, 

8. funkcjonowanie świetlicy szkolnej z dożywianiem, 

9. finansowanie Punktu Przedszkolnego przy SP w Raczkach ( 5 grup) 

         

 Realizacja planu wydatków i dochodów w poszczególnych szkołach przedstawia się 

następująco:   

9.1SZKOŁA PODSTAWOWA W RACZKACH 
 (w tym filia w Kuriankach do 31.08.2019r)  

 Planowane wydatki w tej szkole wynoszą 3 799 376 zł, zrealizowane 3 633 448,69 zł; realizacja w 

95,63%. 

Środki te przeznaczono na: 

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

nauczycieli( 40,84 et. + 1 et. asystent naucz.), 1 pracownika administracji i 6 pracowników  

            3 218449,84 

2. wynagrodzenia bezosobowe (naprawa pieca c.o. , ochrona danych osobowych)       2 250,00 

zakup oleju opałowego (25 931 l)           83 888,00 

3.  zakup 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, urządzeń i części zamiennych do wymiany automatyki w 

kotłowni c.o. itp. 

4.  szafy ubraniowe          88 494,91  

opłatę za zakup pomocy dydaktycznych i księgozbioru     46 406,95 
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5. opłatę za energię elektryczną i wodę       17 411,98 

6. badania okresowe, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, internetowe, opłatę za ścieki, nadzór 

bhp, prowizję bankową, gospodarowanie odpadami komunalnymi, przegląd 

 techniczny budynku          45 774,35 

7. koszty delegacji służbowych        388,93 

8. ubezpieczenie sprzętu komputerowego       483,53 

9.  odpis na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych nauczycieli i pracowników  

obsługi (100%)          120 880,00 

10. remonty bieżące          9 020,20 

11.  zakup pomocy dydaktycznych        3 014,73 

  

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

1 oddział Kurianki, od IX 5 oddziałów) planowane wydatki wynoszą  322 462,00 zł, zrealizowane 

285 818,98 zł.Realizacja w 88,64%. 

Środki te przeznaczono na: 

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

nauczycieli( 3 et.)          255427,64  

2. opłatę za energię elektryczną i wodę       6523,50 

3. prowizję bankową, opłatę za ścieki       1 481,00 

4. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych(100%)    9 118,00 

5. zakup laptopa, projektora, tablicy interaktywnej, zestawu głośników   8 738,64 

6. zakup wykładziny podłogowej, art. papierniczych     1 514,87 

W Punkcie Przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Raczkach zaplanowane wydatki wynoszą 

728 525,00 zł, zrealizowane 699 353,72 zł. Realizacja w 96%. 

 Środki te zostały przeznaczone na: 

1. płace i pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz świadczenia pracownicze (7 et. 

naucz, 2 et. asystent naucz., 2 pracowników obsługi)     542 392,35 

2. wynagrodzenia bezosobowe (czynności administracyjne, tj.: prowadzenie dokumentacji 

3. żywieniowej )          6000,00 

4. zakup środków do utrzymania czystości, mebli i regałów    14 798,96 

5. zakup artykułów żywnościowych       75 659,21  

6. opłatę za energię elektryczną, gaz butlowy i wodę     10 551,50 

7. opłata za ścieki, prowizja bankowa, badania okresowe     2 863,50 

8. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych(100 %)    22 008,00 

9. wydatki w ramach Projektu „Przedszkole – fundament dorosłego życia.  

Rozwój kompetencji i zdolności dzieci z Gminy Raczki”    8 179,28 

10. zakup pomocy dydaktycznych        1 951,85 

11. remont bieżący (wymiana grzejników, uzupełnienie ubytku w glazurze i terakocie  11 385, 31   
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 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 252 063 zł; wykonane 95 733,08 zł; realizacja 71,85%. 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 

 37 746,23 zł.  Realizacja wykonania wydatków 36 917,25 zł – 97,91%. 

Na utrzymanie świetlicy szkolnej  z dożywianiem  przewidziano środki 391 501,00 zł, 

wykorzystano 366 240,91 zł. Wydatki bieżące zrealizowano w 93,55 % z przeznaczeniem na: 

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

(0,5 etatu nauczyciela, 0,75 etatu  adm.,3 pracowników obsługi )   214 559,37 

2. zakup środków do utrzymania czystości i mycia naczyń     11 755,40  

3. zakup oleju opałowego (5 672 l)       18 150,00 

4. zakup artykułów żywnościowych       95 684,90 

5. opłatę za energię elektryczną i wodę       11 889,50 

6. usługi telekomunikacyjne, prowizja bankowa, opłata za ścieki   5 714,76 

7. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych(100 %)   6 170,00 

8. szkolenia pracownicze        317,00 

9. zakup pomocy dydaktycznych       1 999,98 

W Rozdz. 80195 „Pozostała działalność” planowane wydatki wynoszą – 110 444,00 zł,  

zrealizowane  – 76 343,63. Realizacja w 69,49 %.  

Środki te przeznaczono na:  

płace i pochodne od płac,         40 979,74 

zakup oleju opałowego (7 200 l)        23 112,00 

opłaty za energię elektryczną i wodę        6 388,00 

zakup środków czystości         901,40 

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

badania okresowe          5 370,50

  

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

wynoszą – 3 500 zł, zrealizowane  100%. 

Wykonanie dochodów budżetowych w szkole przedstawia się następująco: 

dochody z najmu i dzierżawy (dzierżawa pomieszczenia na urządzenia LAN)  1 463,40  
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pozostałe odsetki (odsetki bankowe)        28,90 

wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika, odszkodowanie PZU za szkodę) 1 361,11 

wpływy z różnych opłat (opłata za duplikat świadectwa szkolnego)   52,00  

pływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego    40 327,00 

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

wychowania przedszkolnego         83 343,50 

wpływy z usług (wpłaty za posiłki w świetlicy szkolnej)      98 305,80 

         Razem    226 390,96 

9.2 GIMNAZJUM W RACZKACH (do 31.08.2019) 
 Na funkcjonowanie gimnazjum planowane wydatki wyniosły  1 244 790,00 zł, Realizacja w 

100 %. Środki te przeznaczono na:  

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

(18,42 et. naucz. 3 pracowników obsługi, 1 pracownik administracyjny)  1 150 780,63 

2. wynagrodzenia bezosobowe (ochrona danych osobowych)     1 200,00 

3. zakup środków i sprzętu do utrzymania czystości, druków szkolnych i biurowych, papieru, 

4. tonerów, materiałów do drobnych napraw itp.      2 190,22 

5. zakup oleju opałowego (8 797 l)        28 150,00 

6. opłata za energię elektryczną i wodę       6 295,93 

7. szkolenia pracownicze, badania okresowe, prowizja bankowa, usługi telekomunikacyjne, 

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

komunalnym  itp.          12 459,86 

8. koszty delegacji służbowych        192,78  

9. ubezpieczenie sprzętu komputerowego       13,93 

10. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych(100 %)    43 502,00 

 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 81 015 zł; wykonane  

81 007,22 zł; realizacja 99,99 %. Środki te przeznaczono na płace i pochodne od płac dla nauczycieli 

prowadzących zindywidualizowany proces kształcenia z młodzieżą niepełnosprawną oraz wydatki 

pośrednie. 

W Rozdz. 80195 „Pozostała działalność” planowane wydatki wynoszą – 183 312 zł, zrealizowane  

183 308,76 zł. Realizacja w 100 %. Środki te przeznaczono na:  

płace i pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz świadczenia pracownicze dla 3 

pracowników sali gimnastycznej        111 505,59 
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opłaty za energię elektryczną i wodę         7 501,50 

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

badania okresowe          3 103,17  

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników sali gimnastycznej i nauczycieli 

emerytów(100 %).           36 688,00 

Wykonanie dochodów budżetowych w Gimnazjum przedstawia się następująco: 

- dochody z najmu i dzierżawy (najem sali gimnastycznej)     1 199,08 

- pozostałe odsetki(odsetki bankowe)       6,73 

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

funkcyjnego)           5 690,90 

           Razem  6 896,719.3 

9.3 BIURO OBSŁUGI SZKÓŁ W RACZKACH 

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

wynoszą 390 356 zł, zrealizowane 388 572,49zł, realizacja w 99,54 %. 

Środki te przeznaczono na: 

1. płace wraz z pochodnymi od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz świadczenia 

pracownicze dla 3,5 et. pracowników do 28.02.2019r., od 01.03.2019r. 4 etaty 348 171,00 

2. wynagrodzenia bezosobowe (sprzątanie pomieszczeń biura, ochrona danych osobowych, usługi 

informatyczne)           10 433,60  

3. zakup monitorów, druków , materiałów biurowych, papieru ksero i tonerów do drukarek, 

środków czystości         8 204,10 

4. opłaty za energię elektryczną        1 730,91 

5. konserwację kserokopiarki, prowizję bankową, szkolenia pracownicze, usługi 

telekomunikacyjne, internetowe, serwis oprogramowania, nadzór bhp,  gospodarowanie 

odpadami komunalnymi          14 693,00 

6. ubezpieczenie mienia i sprzętu komputerowego      27,23 

7. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (100 %)    4 887,00 

8. podatek od nieruchomości        425,00 

W Rozdz. 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” planowane wydatki 475 583 zł, 

wykorzystane 453 166,29 zł, realizacja w 95,29 %. Środki te przeznaczono na: 

wynagrodzenie wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla 4 kierowców 207 312,54 

zakup paliwa, oleju i części zamiennych do autobusów     175 193,13 

opłaty telekomunikacyjne, prowizja bankowa, szkolenie kierowców oraz zwrot k-tów dowozu dzieci 

do szkół własnymi środkami transportu       178,12  



46 | S t r o n a  
 

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych(100 %)     4 987,00 

remonty bieżące środków transportu        19 495,50 

 W Rozdz. 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” planowane wydatki wynoszą 

4 498,00 zł, realizacja w 100 %. 

 

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 5 676 zł; wykonane 5 423,51 zł; realizacja 95,55%. – 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 1 405 zł; wykonane 1 398,15 zł realizacja 

99,51% - wydatki pośrednie w procesie kształcenia z młodzieżą niepełnosprawną. 

  

Wykonanie dochodów budżetowych w Biurze Obsługi Szkół przedstawia się następująco: 

- pozostałe odsetki(odsetki bankowe)      5,92 

- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika)    150,00  

       Razem    135,92 

 

X.GMINNY OŚRODEK KULTURY W RACZKACH 
 

WYKAZ IMPREZ I UROCZYSTOŚCI ORGANIZOWANYCH  PRZEZ GOK W RACZKACH   W 

OKRESIE OD I- XII  2019 r. 

STYCZEŃ 

1)„Z MIŁOŚCI DO MUZYKI”- X KONCERT NOWOROCZNY- 13.01.2019r. -( niedziela) – sala 

kameralna GOK; cykliczna impreza muzyczna o zasięgu ponadlokalnym. 

2)„XV RACZKOWSKA SZOPKA NOWOROCZNA” - widowisko teatralne - 20. 01. 2019r.          

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

Raczkowskiej, radnymi, sołectwem z Małych Raczek , Kołem Gospodyń Raczkowskich, 

Stowarzyszeniem Małoraczkowiacy; cykliczna impreza obrzędowo- teatralna  o zasięgu 

ponadlokalnym. 
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3) „FERYJNY WIECZÓR INTEGRACYJNO- FILMOWY DLA MŁODZIEŻY” – 25.01.2019r. – 

(piątek) – sala kameralna GOK; współorganizacja z Kołem Młodych Przyjaciół Ziemi Raczkowskiej. 

4) „SPOTKANIE Z KOLĘDĄ”- koncert kolęd w wykonaniu uczniów nauki gry na pianinie i 

keyboardzie w GOK w Raczkach- 27.01.2019r. ( niedziela) – sala kameralna GOK. 

5) „TWÓRCZE FERIE W GOK” – zajęcia feryjne dla dzieci i młodzieży – 28. 01. -  1. 02.  2019r. -   

pomieszczenia GOK; częściowe dofinansowanie z  Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych . 

6) „ FERIE Z TEATREM ”– widowisko dla najmłodszych w wykonaniu aktorów ze Studia 

Teatralnego  Krak- Art z Krakowa- 30.01.2019r.( środa) – sala kameralna GOK. 

7)„KARNAWAŁOWY WIECZOREK TANECZNY DLA MŁODZIEŻY”  – 30.01.2019r.  (środa) – 

sala kameralna; współorganizacja z Kołem Młodych Przyjaciół Ziemi Raczkowskiej. 

8)„SPOTKANIE Z FILMEM”- wyjazd do kina „Iskra” w Augustowie - 31.01.2019r.   

( czwartek). 

9) „WIELKI BAL PRZEBIERAŃCÓW DLA DZIECI” - 01. 02. 2019r. ( piątek)  - pomieszczenia 

GOK. 

LUTY 

10)„ W RACZKOWSKIM SALONIKU POEZJI ” – spotkanie z poetką i najstarszą mieszkanką gminy 

Wandą Cz. -  02. 02. 2019r. ( sobota)  - pomieszczenia GOK; współpraca z Raczkowskim Klubem 

Seniora , Kołami Gospodyń Raczkowskich i Małoraczkowskich, Raczkowskimi Archiwaliami. 

11)„NOC Z BAŚNIĄ w GOKu ”- 08. 02. 2019r.  ( piątek)- pomieszczenia GOK; współpraca  

z Kołem Młodych Przyjaciół Ziemi Raczkowskiej. 

12)„KARNAWAŁOWY WIECZOREK TANECZNY DOROSŁYCH”  – 09.02.2019r.  (sobota) – 

sala kameralna; współorganizacja z Raczkowskim Klubem Seniora i Raczkowskim Kołem Gospodyń. 

13)„ŚLADAMI HISTORII” – organizacja zajęć edukacji regionalnej dla uczniów -  15.02.2019r.   

( piątek)-  Szkoła Podstawowa w Raczkach . 

14)„MIŁOŚĆ NIEJEDNO MA IMIĘ” - wieczór walentynkowy -16 .02. 2019r. ( sobota)- sala 

kameralna GOK ; współpraca z Kołem Młodych Przyjaciół Ziemi Raczkowskiej; cykliczna impreza 

muzyczno- integracyjna o zasięgu lokalnym. 

15)„W DOLINIE KULTUR DAWNYCH ”- XIII spotkanie popularnonaukowe- 20. 02.2019r.     

( piątek)-  sala kameralna GOK ; Raczkowskie Archiwalia. 

16)„ŚLADAMI HISTORII” – organizacja zajęć edukacji regionalnej dla uczniów   III LO w 

Suwałkach-22.02.2019r.  ( piątek)-  Raczkowski Dom Regionalny . 

17)„FERYJNY WIECZÓR INTEGRACYJNO- FILMOWY DLA MŁODZIEŻY” – 22.02.2019r. – 

(piątek) – sala kameralna GOK; współorganizacja z Kołem Młodych Przyjaciół Ziemi  Raczkowskiej. 

MARZEC 

18)„ ZAPUSTY POD LIPKĄ”-  karnawałowy wieczór taneczny dla dorosłych- 02.03.2019r.    

( sobota) ; pomieszczenia GOK; cykliczna  impreza integracyjna  o zasięgu lokalnym.  

19)„ BABSKI WIECZÓR” - GMINNY DZIEŃ KOBIET - 9. 03. 2019r. (sobota) – sala kameralna 

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

Raczkowskich i Małoraczkowskich  ; cykliczna  impreza integracyjna  o zasięgu lokalnym.   

20)„ŚLADAMI HISTORII” – organizacja zajęć edukacji regionalnej dla uczniów Szkoły 

Podstawowej  w Raczkach  - 26.03.2019r. ( wtorek)-  Raczkowski Dom Regionalny.  

21)„W DOLINIE KULTUR DAWNYCH ”- XIV spotkanie popularnonaukowe- 27. 03.2019r.    

( środa)-  sala kameralna GOK ; Raczkowskie Archiwalia. 

22) SPOTKANIE DLA DIABETYKOW- 30.03.2019r.- sala kameralna GOK; współpraca z 

Raczkowskim Kołem Diabetyków.  

KWIECIEŃ  

23)„WARSZTATY OZDÓB WIELKANOCNYCH”  – I spotkanie-  05. 04. 2019r. -( piątek)- sala 

plastyczna GOK. 
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24)„ ALE JAJA” – warsztaty pisankarskie - 08. 04.  2018r. ( poniedziałek)- sala plastyczna GOK; 

współpraca z Kołem Gospodyń Raczkowskich. 

25) „WARSZTATY OZDÓB WIELKANOCNYCH”  – II spotkanie -09. 04.  2019r.( wtorek)- sala 

plastyczna GOK.  

26) „W DOLINIE KULTUR DAWNYCH ”- XV spotkanie popularnonaukowe- 10. 04.2019r.    

( środa)-  sala kameralna GOK ; Raczkowskie Archiwalia. 

27)„ MISTERIUM DROGI  KRZYZOWEJ” – 12.04.2019r.( piątek) – kościół Parafialny w 

Raczkach; współpraca z Parafią w Raczkach, Teatrem Amatorskim „Grupa kłusowników – straż 

przednia” im. Karola Wojtyły w Suwałkach. 

28)„XV SPOTKANIE WIELKANOCNE” - Gminny Konkurs na Pisankę i Palmę  – wystawa 

pokonkursowa- 14.04. 2019r. (niedziela) ; sala kameralna i Galeria nad Rospudą w GOK- cykliczna  

impreza integracyjna  o zasięgu lokalnym. 

29)„ WITAJ WIOSNO”- XV Gminny Konkurs Recytatorski - 14.04. 2019r. ( niedziela) ; sala 

kameralna w GOK- cykliczna  impreza integracyjna  o zasięgu lokalnym. 

30)„WIECZÓR FILMOWY DLA MŁODZIEŻY W GOK” –  26.04. 2019r.( piątek) -  sala kameralna 

GOK; współorganizacja z Kołem Młodych Przyjaciół Ziemi Raczkowskiej. 

31) „ STUDIO URODY”- SPOTKANIE KOSMETYCZKĄ- 26.04. 2019r. ( piątek) - sala kameralna 

GOK. 

32) AKCJA „CZYSTA ROSPUDA 2019” - X edycja  sprzątania szlaku kajakowego rzeki Rospudy i 

jej otoczenia- 27. 04.2019r. (sobota). 

MAJ 

33) „4xR”- IV RACZKOWSKI RODZINNY RAJD ROWEROWY W DOLINIE ROSPUDY  – 1.05. 

2019r.( środa) ;  Raczki- Dowspuda- Święte Miejsce -Raczki. 

34)„WIWAT MAJOWA JUTRZENKO  – obchody 228 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja 

3.05.2019r. ( piątek); kościół parafialny w Raczkach. 

35) „MAMA, TATA, DZIADKOWIE I JA” – GMINNO- PARAFIALNY FESTYN RODZINNY – 

04.05. 2019r. ( niedziela) ; ogród parafialny;  współpraca Ksiądz Proboszcz, Akcja Katolicka i Rada 

Parafialna przy parafii p.w. Trójcy Przenajświętszej w Raczkach, Koła Gospodyń z Raczek i Małych 

Raczek, SP w Raczkach. 

36)„ OGNISKO INTEGRACYJNE” -17.05.2019r. - ( piątek)- Raczkowski Dom Regionalny; 

współpraca z Kołem Młodych Przyjaciół Ziemi Raczkowskiej. 

37)„SKĄD NASZ RÓD”- zajęcia edukacji regionalnej-22.05.2019r.  ( środa)- Raczkowski Dom 

Regionalny. 

38)„ DZIEŃ DZIECKA   oraz II NOC MUZEÓW  - 31. 05.2019r.    ( piątek);  skwer przy GOK, 

Raczkowski Dom Regionalny,   plener; współorganizacja Stowarzyszenie Małoraczkowiacy znad 

Rospudy we współpracy z Raczkowskimi Archiwaliami, Kołem Gospodyń Raczkowskich, Kołem 

Młodych Przyjaciół Ziemi Raczkowskiej,  Radą Sołecką w Raczkach. 

CZERWIEC  

 

39) „POM-PA 2019”- udział zespołów Mażoretek Lilt i Lilki w  Międzynarodowych Prezentacjach 

Mażoretek, Tamburmajorek i Cheerleaderek  w Białymstoku- 02.06.2019r. ( niedziela). 

40) „SKĄD NASZ RÓD”- zajęcia edukacji regionalnej dla uczniów Szkoły Podstawowej   

w Raczkach;  06.06.2019r.  ( czwartek) - Raczkowski Dom Regionalny. 

41) „SKĄD NASZ RÓD”- zajęcia edukacji regionalnej dla uczniów Szkoły Podstawowej   

w Raczkach;  13.06.2019r.  ( czwartek) - Raczkowski Dom Regionalny. 

42) „SKĄD NASZ RÓD”- zajęcia edukacji regionalnej dla uczniów Szkoły Podstawowej   

w Raczkach;  14.06.2019r.  ( piątek) - Raczkowski Dom Regionalny. 

43) „XV PALINOCKA NAD ROSPUDĄ” – 22. 06. 2019r. ( sobota) ; współorganizacja ze 

Starostwem Powiatowym w Suwałkach w ramach Pacowej Akademii Cultury ( PAC) ,  we współpracy 

z Fundacją Pałac Paca 2.0 , ZS w Dowspudzie, OSP Raczki , Kołem Gospodyń Raczkowskich i 
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Małoraczkowskich,   Stowarzyszeniem Małoraczkowiacy znad Rospudy , Kołem Młodych Przyjaciół 

Ziemi Raczkowskiej;  ruiny pałacu Paca, plener; impreza cykliczna o zasięgu ponadlokalnym. 

44) „CO NAM W DUSZY GRA” – podsumowanie zajęć artystycznych organizowanych w GOK w 

Raczkach - 23.06.2019r. - (niedziela)-  sala kameralna GOK . 

45) „ Z WIZYTĄ W RACZKACH”-  instalacja kamienia pamięci podczas Światowego Zjazdu 

Rodziny Basałaj.  - 23.06.2019r. ( niedziela); skwer przy GOK; Raczkowskie Archiwalia. 

46)  „ Z WIZYTĄ W GOKu”- współorganizacja  spotkania integracyjnego podopiecznych i ich 

opiekunów ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Białej Wodzie- 25.06. 2019r.   ( wtorek ); sala 

kameralna GOK i Raczkowski Dom Regionalny. 

47)„ I RACZKOWSKI BIEG ULICZNY” – 30.06.2019r. ( niedziela); współpraca z Raczkowską Radą 

Sołecką; skwer im. A. Putry pod GOKiem i plener. 

LIPIEC 

 

48)„DZIECIAKI Z NASZEJ PAKI”-zajęcia wakacyjne w GOKu – 01. 07.- 12.07. 2019r; częściowe 

współfinansowanie  z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

49) „ PIOSENKA JEST DOBRA NA WSZYSTKO” – impreza z okazji XV lecia istnienia zespołu 

Raczkowiacy; koncert zespołów   i kapel ludowych – 13. 07. 2019r. ( sobota); Kamienny Krąg; 

współorganizacja z zespołem Raczkowiacy . 

50)  „ Z WIZYTĄ W RACZKACH”-  wizyta studyjna mieszkańców gminy Dobrzyniewo - 18.07. 

2019r.   ( czwartek);  z sala kameralna GOK , Raczkowski Dom Regionalny, plener. 

51) „ BIWAK NAD ROSPUDĄ”- organizacja wypoczynku letniego dla młodzieży z Koła Młodych 

Przyjaciół Ziemi Raczkowskiej – 22-24.07.2019r; gospodarstwo agroturystyczne w Jaśkach.   

SIERPIEŃ 

52)„ NA PACOWSKICH WŁOŚCIACH”- II Piknik historyczny- 11.08.2019r. ( niedziela); 

Dowspuda , współpraca ze Starostwem Powiatowym w Suwałkach,  COT Kordegarda, Ludwik 

Ksawery Sudawski, Koło Młodych Przyjaciół Ziemi Raczkowskiej,  Suwalskie Stowarzyszenie 

Miłośników Historii "Penetrator", Stowarzyszenie Małoraczkowaicy znad Rospudy, Koło Gospodyń 

Raczkowskich, Koło Gospodyń z Małych Raczek; impreza cykliczna o zasięgu ponadlokalnym. 

53) OGNISKO INTEGRACYJNE -30.08.2019r. - ( piątek)- Raczkowski Dom Regionalny; 

współpraca z Kołem Młodych Przyjaciół Ziemi Raczkowskiej. 

WRZESIEŃ 

54) „ POWIATOWO- GMINNE ŚWIĘTO PLONÓW” - 01.09. 2019r. ( niedziela)- współpraca ze 

Starostwem Powiatowym w Suwałkach, Parafią pw. Trójcy Przenajświętszej w Raczkach, ZS w 

Dowspudzie; plener w  Dowspudzie. 

55)  „WSPOMNIENIA SPRZED LAT”-  współpraca w organizacji zjazdu klasowego rocznik „61”  – 

08.09. 2019r.   ( niedziela); GOK,  Raczkowski Dom Regionalny . 

56) „TRZY SĄSIADKI NETTY: BIEBRZA, CZARNA HAŃCZA, ROSPUDA”- 14.09.2019r.  

( sobota);  współorganizacja partnerskiego projektu, którego organizatorem głównym było 

Stowarzyszenie "W sercu puszczy”; współpraca z Augustowskimi Placówkami Kultury, 

Stowarzyszeniem Inicjatyw Lokalnych "Biebrza", Jamińskim Zespołem Indeksacyjnym, Suwalską 

Organizacją Turystyczną. 

57) „TRZY SĄSIADKI NETTY: BIEBRZA, CZARNA HAŃCZA, ROSPUDA”- z gościną w 

Raczkach -  warsztaty kulinarne - 21.09.2019r; (sobota); współorganizacja partnerskiego projektu, 

którego organizatorem głównym było Stowarzyszenie "W sercu puszczy”; współpraca z 

Augustowskimi Placówkami Kultury, Stowarzyszeniem Inicjatyw Lokalnych "Biebrza", Jamińskim 

Zespołem Indeksacyjnym, Suwalską Organizacją Turystyczną; GOK Raczki, Raczkowski Dom 

Regionalny, plener; projekt dofinansowano ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 

FIO w ramach Podlaskiego Inkubatora Aktywności Społecznej. 
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58) „ZAKOŃCZENIE LATA PO SĄSIEDZKU” - organizacja pikniku we współpracy z  Urzędem 

Gminy,  Kołem Gospodyń Raczkowskich ,Radą Sołecką i GS Samopomoc Chłopska w Raczkach  -  

29.09.2019r.- ( niedziela); Skwer im. A. Putry . 

 PAŹDZIERNIK 

59) „SKĄD NASZ RÓD”- zajęcia edukacji regionalnej dla uczniów Zespołu Szkół w Dowspudzie -   

04.10.2019r.  ( piątek) - Raczkowski Dom Regionalny. 

60)„ TRZY SĄSIADKI NETTY: BIEBRZA, CZARNA HAŃCZA, ROSPUDA”- spotkanie z historią 

sąsiadów; 13.10.2019r. ( niedziela);  współorganizacja partnerskiego projektu, którego organizatorem 

głównym jest  Stowarzyszenie "W sercu puszczy”; współpraca z Augustowskimi Placówkami Kultury, 

Stowarzyszeniem Inicjatyw Lokalnych "Biebrza", Jamińskim Zespołem Indeksacyjnym, Suwalską 

Organizacją Turystyczną; projekt dofinansowano ze środków Programu Fundusz Inicjatyw 

Obywatelskich FIO w ramach Podlaskiego Inkubatora Aktywności Społecznej. 

61) „SPOTKANIE DLA DIABETYKOW”- 17.10.2019r. ( czwartek),  sala kameralna GOK; 

współpraca z Raczkowskim Kołem Diabetyków. 

62) „W DOLINIE KULTUR DAWNYCH ”- XVII spotkanie popularnonaukowe- 18. 10.2019r.    

( piątek)-  sala kameralna GOK ; Raczkowskie Archiwalia. 

63) „TRZY SĄSIADKI NETTY: BIEBRZA, CZARNA HAŃCZA, ROSPUDA”- spotkanie z historią 

sąsiadów- 19.10.2019r. ( sobota);  współorganizacja partnerskiego projektu, którego organizatorem 

głównym jest  Stowarzyszenie "W sercu puszczy”; współpraca z Augustowskimi Placówkami Kultury, 

Stowarzyszeniem Inicjatyw Lokalnych "Biebrza", Jamińskim Zespołem Indeksacyjnym, Suwalską 

Organizacją Turystyczną; projekt dofinansowano ze środków Programu Fundusz Inicjatyw 

Obywatelskich FIO w ramach Podlaskiego Inkubatora Aktywności Społecznej. 

64) „RACZKI NOCĄ – V ZADUSZKOWZ KONCERT”- 27. 10. 2019r. (niedziela); sala kameralna 

GOK ;  Raczkowskie Archiwalia. 

65) „ PRAKTYCZNE PRZYGOTOWANIE ZDROWYCH POSIŁKÓW”- I spotkanie  realizowane 

w ramach projektu „Suwalszczyzna – zakątek zdrowia”- 28. 10.2019r.  ( poniedziałek) ;  warsztaty 

realizowano w ramach zadania pt. „Suwalszczyzna-zakątek zdrowia” we współpracy z Fundacja 

ZDROWSI KAŻDEGO DNIA w ramach Projektu grantowego pod nazwą: „Wspieranie powstawania 

i działalności organizacji lokalnych” realizowanego przez Stowarzyszenie „Suwalsko-Sejneńską” 

Lokalną Grupę Działania w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach 

strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020 ;  świetlica GOK.  

LISTOPAD 

66) „   DIETETYKA- WŁASCIWY DOBÓR SKŁADNIKÓW” - II spotkanie  realizowane w ramach 

projektu „Suwalszczyzna – zakątek zdrowia  ” - 07. 11.2019r.  ( czwartek), świetlica GOK; współpraca 

z Fundacją Zdrowsi każdego dnia. 

67) „TOBIE OJCZYZNO”- XV edycja Międzygminnego Konkursu wokalno- recytatorskiego- 09. 11. 

2019r. ( sobota) ; współpraca ze Starostwem Powiatowym w Suwałkach ; sala kameralna GOK ; 

impreza cykliczna o zasiegu ponadlokalnym.  

68) „RAZEM KU NIEPODLEGŁEJ”- obchody Święta Niepodległości Polski - 11. 11. 2019r.  

( poniedziałek); kościół parafialny,   GOK;   współpraca z wójtem gminy Raczki, Parafią pw. Trójcy 

Przenajświętszej w Raczkach, Archiwum Państwowym w Suwałkach.  

69) „PREPARATY ZIOŁOWE, WITAMINOWE I MINERAŁY W CODZIENNYM ZYCIU” - III 

spotkanie  realizowane w ramach projektu „Suwalszczyzna – zakątek zdrowia  ” -  12. 11.2019r.   

 ( wtorek), świetlica GOK; współpraca z Fundacją Zdrowsi każdego dnia. 

70) „UDZIELAMY PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ”- szkolenie z pierwszej pomocy 

przedmedycznej - I spotkanie - 07.11. 2019r. ( czwartek) – pomieszczenia GOK; współpraca z 

Fundacją Ratownictwa Motocyklowego- Polska -Oddział w Raczkach. 
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71) „ZIOŁOLECZNICTWO- PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE W ŻYCIU” – IV spotkanie  

realizowane w ramach projektu „Suwalszczyzna – zakątek zdrowia  ” -  18. 11.2019r. ( poniedziałek), 

świetlica GOK; współpraca z Fundacją Zdrowsi każdego dnia. 

72) „W DOLINIE KULTUR DAWNYCH ”- XVIII spotkanie popularnonaukowe- 21. 11.2019r.    

( czwartek)-  sala kameralna GOK ; Raczkowskie Archiwalia. 

73) „WIECZÓR FILMOWY DLA MŁODZIEŻY W GOK” –  22.11. 2019r.( piątek) -  sala kameralna 

GOK; współorganizacja z Kołem Młodych Przyjaciół Ziemi Raczkowskiej. 

74) „PLASTYCZNE WARSZTATY BOŻONARODZENIOWE”- I spotkanie - 27. 11. 2019r.   

( środa)  – pomieszczenia GOK. 

75) „ UDZIELAMY PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ”- szkolenie z pierwszej pomocy 

przedmedycznej - II spotkanie - 28.11. 2019r. ( czwartek) – pomieszczenia GOK; współpraca z 

Fundacją Ratownictwa Motocyklowego- Polska -Oddział w Raczkach. 

76)„WIECZÓR ANDRZEJKOWY DLA DOROSŁYCH”– 30.11.2019r. ( sobota), sala kameralna 

GOK; współpraca z Kołem Gospodyń Raczkowskich, Raczkowskim Klubem Seniora.   

GRUDZIEŃ 

77) „WARSZTATY PIERNIKOWE”-  I spotkanie dla dzieci  - 03. 12. 2019r. ( wtorek) – 

pomieszczenia GOK; współpraca z Kołem Gospodyń Raczkowskich . 

78) „PLASTYCZNE WARSZTATY BOŻONARODZENIOWE”- II spotkanie  -04. 12.  2019r.   

 ( środa)  – pomieszczenia GOK. 

79) „WARSZTATY PIERNIKOWE”-  II spotkanie dla dzieci - 06. 12. 2019r. ( piątek)- pomieszczenia 

GOK; współpraca z Kołem Gospodyń z Małych Raczek . 

80) „PARTY CIUCH” - organizacja bezgotówkowej wymiany damskiej odzieży , dodatków, ubranek 

dla dzieci, zabawek i  książek – 07.12.2019r, ( sobota) - galeria GOK; współpraca z Klubem Kobiet 

Kreatywnych. 

81) „WARSZTATY PIERNIKOWE”-  III spotkanie dla dzieci  - 09. 12. 2019r. ( poniedziałek) – 

pomieszczenia GOK; współpraca z Kołem Gospodyń Raczkowskich.  

82) „MIKOŁAJKI Z TEATREM”- spektakl teatralny w wykonaniu Teatru Edukacji i Profilaktyki 

"Maska" z Krakowa  - 10.12. 2019r. ( wtorek); sala kameralna GOK. 

83) „WARSZTATY PIERNIKOWE ”-  IV spotkanie dla dzieci  - 11. 12. 2019r. ( środa) – 

pomieszczenia GOK; współpraca z Kołem Gospodyń z Małych Raczek. 

84) „PLASTYCZNE WARSZTATY BOŻONARODZENIOWE”- III spotkanie -    11. 12.  2019r.   

 ( środa)  – pomieszczenia GOK. 

85) „ SPOTKANIE Z KOSMETYCZKĄ”  -    11. 12.  2019r.  ( środa)  – pomieszczenia GOK; 

współpraca z Klubem Kobiet Kreatywnych. 

86) „WARSZTATY PIERNIKOWE”-  V spotkanie dla dzieci - 12. 12. 2019r. ( czwartek) – 

pomieszczenia GOK; współpraca z Kołem Gospodyń Raczkowskich. 

87) „WARSZTATY PIERNIKOWE”-  VI spotkanie dla dzieci - 13. 12. 2019r. ( piątek) – 

pomieszczenia GOK; współpraca z Kołem Gospodyń Raczkowskich. 

88) „XVII RACZKOWSKA WIGILIA INTEGRACYJNA” – 15. 12. 2109r. ( niedziela) - plac przy 

Urzędzie Gminy w Raczkach; współpraca z Urzędem Gminy, Gminnym Ośrodkiem Pomocy 

Społecznej, Kołami Gospodyń z Raczek i Małych Raczek, Stowarzyszeniem Małoraczkowiacy znad 

Rospudy, Raczkowską Radą Sołecką. 

89) „GMINNY KONKURS NA SZOPKĘ BOŻONARODZENIOWĄ”- 15. 12. 2019r. ( niedziela) – 

Galeria nad Rospudą w GOK. 

90) „ AKCJA PIERNIKOWE ŻYCZENIA”- 21. 12. 2019r. ( sobota); współpraca z Kołem Młodych 

Przyjaciół Ziemi Raczkowskiej, Kołem Gospodyń Raczkowskich. 

91) „ ZABAWA SYLWESTROWA W GOKu- 31. 12. 2019r. ( poniedziałek); pomieszczenia GOK; 

współpraca z   Kołem Przyjaciół Ziemi Raczkowskiej. 

Informacje z wykonania zadań finansowych i rzeczowych w Gminnym Ośrodku Kultury w 

Raczkach za 2019 rok 
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Wykonanie planu i wydatków Gminnego Ośrodka Kultury w Raczkach za 2019 r. 

KATEGORIE  §  Plan na rok  

2019 

Wykonanie  Wskaźnik  

realizacji  

w %  

Wydatki osobowe nie zaliczane do 

wynagrodzeń 

3020 680 678,40 99,76 

Wynagrodzenia osobowe pracowników  4010  179 400 179 357,47 99,98 

Składki na ubezpieczenia społeczne  4110  33 100 33 069,03 99,91 

Składki na fundusz pracy  4120  2 310 2 301,11 99,62 

Wynagrodzenia bezosobowe  4170  45 100 45 062,94 99,92 

Zakup materiałów i wyposażenia  4210  50 200 50 103,15 99,81 

Zakup energii  4260  3 300 3 252,21 98,55 

Zakup pozostałych usług  4300  45 960 45 956,14 99,99 

Opłata z tyt. zakupu usług 

telekomunikacyjnych 

4360 1 600 1 315,21 82,20 

Podróże służbowe krajowe  4410  115 106,98 93,03 

Różne opłaty i składki  4430  350 347,82 99,38 

Odpisy na z. f. ś. s.  4440  4 960 4 952,76 99,85 

Podatek od nieruchomości 4480 1 750 1 740,00 99,43 

Opłaty na rzecz jst 4520 440 432,00 98,18 

Szkolenia pracowników nie będących 

członkami korpusu służby cywilnej 

4700 600 580,00 96,67 

Razem   369 865 369 255,22 99,84 

 

XI. SZKOŁA PODSTAWOWA W RACZKACH  
  

1) Ogólne informacje o szkole:  

II semestr roku szkolnego 2018/2019: 

Ilość uczniów w klasach: 

* I - VIII–   446, 

            * oddziałach przedszkolnych („0”) - 37, 

            * punkcie przedszkolnym –  105 

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.       

I semestr  roku szkolnego 2019/2020: 

Ilość uczniów w klasach: 

* I - VIII–  436, 
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            * oddziałach przedszkolnych („0”) - 52, 

            * punkcie przedszkolnym - 105 

Ilość nauczycieli – 38 na pełnych etatach, 1 uzupełnia, 1 niepełnozatrudniony,  ½ etatu pedagoga, 1 

etat psychologa, 3 nauczycieli w oddziale przedszkolnym, 6 nauczycieli w punkcie przedszkolnym + 

2  pomoc 

20 osób obsługi: sekretarka, 2 woźnych, 8 sprzątaczek, 5 obsługa kuchni, 4 dowożące; 

 

2) Szkoła przygotowała uczniów do udziału w następujących konkursach (szkolnych): 

recytatorskie, polonistyczne (ze znajomości lektur, ortograficzny - o Mistrza Ortografii), historyczne, 

matematyczne, z języka angielskiego ,biologiczne, z fizyki, chemiczne, geograficzne, informatyczne, 

plastyczne, czytelnicze, muzyczne, fotograficzne. 

3) Szkoła przygotowała uczniów do udziału w następujących konkursach pozaszkolnych: 

- Wojewódzki  Konkurs  Języka Polskiego, 

- Wojewódzki  Konkurs  Historyczny, 

- Wojewódzki  Konkurs  Matematyczny, 

- Wojewódzki  Konkurs  Języka Angielskiego 

- Wojewódzki  Konkurs  Biologiczny, 

- Wojewódzki  Konkurs  Geograficzny, 

- Wojewódzki Konkurs Informatyczny, 

- Powiatowy  Konkurs Recytatorski pod hasłem Poeci Pogranicza Warmii, Mazur i Suwalszczyzny 

im. Wacława Klejmonta (Bakałarzewo), 

- Powiatowy Konkurs Wokalno - Recytatorski „Tobie Ojczyzno” organizowany przez GOK  

w Raczkach, 

- Wojewódzki  Konkurs Matematyczny „ Z szóstką na 6”, 

- Powiatowy Konkurs Recytatorski pt. „Strofy Jana Pawła II” ( Filipów), 

- Turniej Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Suwałkach, 

 

4) W  szkole prowadzone były następujące koła zainteresowań,  zajęcia wyrównawcze  

i specjalistyczne: 

- Szkolny Klub Sportowy, 

- Szkolny Klub Wolontariusza, 

- pomoc psychologiczno – pedagogiczna, 

- zajęcia rewalidacyjne, 

- zajęcia logopedyczne, 
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- 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 rekreacyjno – sportowe, 

- zajęcia komputerowe, 

- Szkolne Koło Caritas, 

- nauka tańca, 

5) Szkoła w ramach profilaktyki  organizowała różne formy spędzania czasu wolnego  

w bezpieczny sposób, w tym: 

- wyjazdy na basen, 

- wyjazdy do parków trampolin, 

- wycieczki turystyczno – krajoznawcze (Kraków, Suwałki, Zakopane, Zator, Łeba, Białystok, 

Gdańsk, Gdynia, Sopot, Warszawa, Olsztyn, Giżycko, tereny Podlasia,  Warmii  

i Mazur,  i inne), 

- seanse w mobilnym planetarium, 

- wycieczki na mecze piłkarskiej ekstraklasy, 

- rajdy rowerowe, 

- wyjazdy na widowiska profilaktyczne, do kina,  teatru i na koncerty; 

- biwaki klasowe, 

- zajęcia rozwijające kreatywność  (np. w Midicentrum w Suwałkach), 

- zajęcia profilaktyczne dla uczniów i ich rodziców we współpracy z PCPR w Suwałkach 

 i psychologami oraz terapeutami spoza szkoły, 

- spotkania  dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym w WORD w Suwałkach, 

- 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 świąt: Niepodległości oraz 

Uchwalenia Konstytucji 3 Maja, Noc Muzeów, Festyn Rodzinny, Palinocka, Piknik Historyczny  ”Na 

Pacowskich Włościach”; zachęcanie uczniów do pracy w Kole Młodych Przyjaciół Ziemi 

Raczkowskiej. 
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6) Szkoła organizowała następujące wydarzenia i  uroczystości szkolne : 

 - rozpoczęcie roku szkolnego, 

- akcja „Sprzątanie świata”, 

- obchody Dnia Edukacji Narodowej, 

- ślubowanie klas pierwszych, uroczyste przyjęcie do społeczności przedszkolnej trzylatków, 

- akcja charytatywna „Od starszaka dla przedszkolaka”, 

- apel z okazji  święta Odzyskania Niepodległości przez Polskę, uroczyste odśpiewanie hymnu przez 

całą społeczność szkolną, 

- obchody klasowe i szkolne: andrzejek, mikołajek, walentynek, 

- spotkania opłatkowe klasowe, wigilia szkolna, jasełka,  

- egzaminy próbne klas ósmych,  

- spotkanie z Biskupem Diecezji Ełckiej, 

- koncert Orkiestry Dętej w Raczkach, 

- spektakle grup rekonstrukcyjnych, dotyczące ważnych wydarzeń historycznych, 

-Dzień Babci i Dziadka, 

- Dzień Kobiet, 

- zabawy choinkowe i dyskoteki,  

- w ramach wolontariatu: 

• wyjazdy do schronisk dla zwierząt,  

• zbiórka pieniędzy potrzebującym wsparcia, 

• zbiórka zabawek, ubrań, przyborów szkolnych, słodyczy i książek dla dzieci z Domu 

Interwencji Kryzysowej w Kowalczukach na Litwie, 

•  zbiórka żywności weteranom mieszkającym na Litwie, 

- apel  podsumowujący osiągnięcia sportowe  uczniów oraz dodatkową działalność szkoły; uroczyste 

wręczenie nagród za udział w konkursach i zawodach; 

- akademia z okazji pożegnania uczniów klas ósmych, 

 - uroczyste zakończenie roku szkolnego, 

 

7) Szkoła organizowała lub brała udział w następujących rozgrywkach sportowych:- 

Integracyjny Halowy Turniej LZS w Piłce Nożnej im. Dariusza Romatowskiego o Puchar Starosty 

Suwalskiego,  Raczki, 

- Turniej Piłki  Nożnej  Chłopców  Szkół  Podstawowych o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy 

Szypliszki, 
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- Halowy  Turniej  Piłki  Nożnej  o  Puchar Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Lotników Polskich w 

Płocicznie-Tartak, 

- Wiosenne Zawody Lekkoatletyczne Zrzeszenia LZS w Biegach Przełajowych  

w Dowspudzie, 

- Powiatowy Turniej LZS „Mała piłkarska  kadra  czeka”  Chłopców  o  Puchar Starosty Suwalskiego, 

- Jesienne Zawody Lekkoatletyczne Zrzeszenia LZS w Biegach Przełajowych   

w Dowspudzie, 

- Powiatowy Turniej LZS w Piłce Nożnej Chłopców- rocznik 2003-2005 – o Puchar Starosty 

Suwalskiego, Raczki, 

- Powiatowy halowy Turniej w Piłki Nożnej Chłopców – rocznik 2006 i młodsi – o Puchar Starosty 

Suwalskiego, Wiżajny, 

- XIX edycja Turnieju „Z podwórka na Stadion” o Puchar Tymbarku, 

- Finał wojewódzkiego XIX Turnieju Piłki Nożnej z „Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku” – 

kategorii U12, 

- Powiatowy Turniej LZS „MAŁA PIŁKARSKA KADRA CZEKA” Chłopców o Puchar Starosty 

Suwalskiego, Bakałarzewo. 

- Turniej Piłki Nożnej Chłopców, Raczki, 

- Turniej Piłki Nożnej Dziewcząt, Raczki. 

- Karnawałowy Turniej w Piłce Siatkowej Dziewcząt o Puchar Wójta Gminy Raczki, 

- Karnawałowy Turniej w Piłce Siatkowej Chłopców o Puchar Wójta Gminy Raczki; 

 

8) Szkoła realizowała następujące programy i projekty: 

- „Trzymaj Formę”, 

- fluoryzacja kl. I – VI,  

- program „Owoce w szkole”, 

- współpraca ze Szkółką Tanmuz z Olecka (nauka tańca), 

- współpraca z suwalskim sportowym klubem „Huzar” prowadzącym zajęcia taekwondo,  

- doradztwo zawodowe; 

- w szkole działa gabinet pomocy przedmedycznej, 

 

9) Sprawozdanie z planów finansowych: 

 

Wydatki: 
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Klasyfikacja budżetowa Plan na 2019 r. Wydatki wykonane  

za 2019 r. 

- Oświata  wychowanie (szkoła 

podstawowa, oddziały przedszkolne, 

inne formy wychowania przedszkolnego, 

specjalna organizacja nauki) 

4 850 363,00 4 618 621,39 

- Podręczniki dla uczniów 37 746,23 36 957,25 

- Edukacyjna opieka wychowawcza 252 063,00 181 094,74 

- Sala gimnastyczna 11 444,00 76 751,64 

- Stołówka 391 501,00 366 240,91 

- Doskonalenie zawodowe nauczycieli 4 498,00 4 498,00 

Ogółem wykonanie planu za 2019r. 5 547 615,23 5 284 163,93 
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XII. 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 2019 r. zamknęła się w łącznej kwocie  8.768 810,70 zł. 

 

Tabela nr 1. Wykonanie budżetu Ośrodka Pomocy Społecznej za 2019 r. 

Rozdział Nazwa Plan w zł Wykonanie 

w zł 

Wykonanie 
w % 

85202 Domy Pomocy  Społecznej 390 000 355 758,03 91,22 

85508 Rodziny zastępcze 6 350 6 312 99,40 

85205 Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy 1 200 271,66 22,64 

85504 Wspieranie rodziny 261 710 260 338,84 99,48 

85501 Świadczenie wychowawcze 5 485 200 5 462 871,66 99,59 

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 

oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z 

ubezpieczenia społecznego 

2 127 275 1 920 372,51 90,27 

85213 Składki na ubezpiecz. zdrowotne (od świadczeń rodzinnych) 7 000 5 777,55 82,54 

85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne (od zasiłków stałych) 9000  7 495,03 83,28 

85214 Zasiłki i pomoc w naturze / świadczenia 108 284 96 111,39 88,76 

85215 Dodatki mieszkaniowe 25 000 21 813,62 87,25 

85216 Zasiłki stałe 96 778 91 458,10 94,50 

85216 Nienależnie pobrany zasiłek stały 210 209,87 99,94 

85219 Ośrodek Pomocy Społecznej 454 001 433 503,56 95,49 

85228 Usługi opiekuńcze 54 037 48 026,73 88,88 

85295 Schronienie 0 0 0 

85230 Pozostała działalność/Program wieloletni „Pomoc państwa w 

zakresie dożywiania” 

79 850 57 954,06 72,58 

85503 Pozostała działalność /Karta Dużej Rodziny/ 757 536,09 70,82 

Ogółem 9 106 652 8 768 810,70 96,29 

Źródło: Dane GOPS w Raczkach  

W okresie I - XII 2019 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 2019 r. poz. 1507 z późn.zm.) oraz ustaw 

wykonawczych. W ramach pomocy społecznej świadczone są: 

• świadczenia finansowe: zasiłki stałe, zasiłki okresowe, zasiłki celowe pieniężne, specjalne zasiłki celowe; 

• świadczenia rzeczowe, np. opał, posiłki, artykuły żywnościowe, dożywianie, 

• usługi opiekuńcze, 

• kierowanie do domów pomocy społecznej, 

• działania na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym, 



59 | S t r o n a  
 

• poradnictwo i interwencja w rodzinach, w których występują dysfunkcje. 

 
Tabela nr 2. Świadczenia z pomocy społecznej w okresie I – XII  2019 r. 

Forma pomocy Liczba osób, 

którym 

przyznano 

decyzją 

świadczenie 

Liczba 

świadczeń 
 

Razem 
PLAN 

w zł 

Kwota 

świadczeń  
 

 

Wskaźnik 

realizacji 
w % 

Zasiłek okresowy ogółem 26 190 78 284 76 890 98,22 

w
 t

y
m

  
p

rz
y
zn

a
n

e
  

z 
p
o

w
o
d

u
: 

-  bezrobocia  22 172 X 70 466 X 

 - długotrwałej choroby  3 16 X 5 608 X 

 -  niepełnosprawności 0 0 X 0 X 

-  innych powodów 1 2 X 816 X 

Zasiłki celowe i w naturze ogółem 22 53 30 000 19 221 64,07 

w
 t

ym
: 

 - zasiłki celowe 15 40 X 8 966 X 

-  pomoc rzeczowa w formie opału 3 3 X 1 005 X 

- pomoc rzeczowa (remont domu) 1 1 X 2 136 X 

- zasiłki celowe z tytułu zdarzenia 

losowego 

3 3 X 7 000 X 

-  specjalne zasiłki celowe 2 3 X 1 050 X 

-  pomoc rzeczowa  /specjalne 

zasiłki celowe/ 

1 6 X 1 200 X 

Zasiłki stałe  
(przyznane dla osoby samotnie gospodarującej) 

15 160 96 778 91 458 94,50 

Usługi opiekuńcze 7 1 701 54 037 48 026 88,88 

Opłata za DPS 10 120 390 000 355 758 91,22 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne 

opłacane za osoby pobierające zasiłek 

stały 

13 145 9 000 7 495 83,28 

Program wieloletni „Pomoc państwa  

w zakresie dożywiania”  

86 4.426 79.850 57.954 72,58 

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 2020r. poz. 2018) 

nakłada na gminy obowiązek powołania Zespołu Interdyscyplinarnego. W 2019 r. do Zespołu 

Interdyscyplinarnego Gminy Raczki wpłynęło 17 Niebieskich Kart  wszczynających procedurę NK. W sumie 

członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego w 2019 roku spotkali się 4 razy. Grupy robocze spotkały się 50 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 2019r. poniesiono wydatki na kwotę 271,66 

zł. 
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13.2 Karta Dużej Rodziny  
 

W okresie od stycznia do grudnia 2019 r.: 

➢ liczba złożonych wniosków ogółem – 72, w tym: 

-  liczba wniosków o przyznanie KDR złożonych po raz pierwszy  - 18 

- liczba wniosków o przyznanie KDR złożonych po raz pierwszy przez rodzinę wielodzietną 

składającą się wyłącznie z rodziców - 52 

-  liczba wniosków o dodanie nowego członka rodziny – 1 

-  liczba wniosków dla osoby, która już była posiadaczem KDR – 1 

-  liczba wniosków o wydanie duplikatu KDR - 0 

➢ liczba wydanych kart – 182 

- wydanych kart (opiekunowie)  – 126 

- wydanych kart (dzieci) – 56 

 

13.3. Asystent rodziny 
 

W ramach realizacji zadań określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i 

systemie pieczy zastępczej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Raczkach, został zatrudniony asystent 

rodziny. Jego praca koncentrowała się przede wszystkim na poszukiwaniu rozwiązań trudnej sytuacji życiowej 

rodzin, w których znajdowały się małoletnie dzieci. Głównym celem asystentury było podniesienie umiejętności 

opiekuńczo-wychowawczych rodzin, umiejętności prowadzenia gospodarstwa domowego, radzenia sobie z 

problemami dnia codziennego.  

W 2019 roku asystent rodziny pracował z 6 rodzinami, na które składało się 28 osób, w tym: 10 osób 

dorosłych i 18 dzieci, od 3 lat do 19 roku życia. We wszystkich rodzinach występowały problemy opiekuńczo-

wychowawcze, w szczególności: brak wyuczonych pozytywnych wzorców wychowawczych, duży dystans 

uczuciowy w stosunku do dzieci, bezrobocie, długotrwała i ciężka choroba, nadużywanie alkoholu, konflikt 

pomiędzy małżonkami, ubóstwo, niepełnosprawność. 

  

13.4. Wieloletni Program „Posiłek w szkole i w domu”  

 

Pomoc przyznawana w ramach wieloletniego programu rządowego "Posiłek w szkole i w domu”, 

regulują niżej wymienione przepisy, tj.: 

1) Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego 

rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M.P. z 2018r., poz. 1007); 

2) Uchwała Nr IV/27/19 Rady Gminy Raczki z dnia 13 lutego 2019r. w sprawie podwyższenia kryterium 

dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego w formie świadczenia pieniężnego na zakup 

posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych 

wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 (Dz. Urz. Woj. Podl. 

z dnia 15.02.2019r., poz. 1075); 
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3) Uchwała Nr IV/28/19 Rady Gminy Raczki z dnia 13 lutego 2019r. w sprawie w sprawie określenia zasad 

zwrotu wydatków na świadczenia w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w 

postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole 

i w domu” na lata 2019-2023 (Dz. Urz. Woj. Podl. z dnia 15.02.2019r., poz. 1076); 

4) Uchwała Nr IV/29/19 Rady Gminy Raczki z dnia 13 lutego 2019r. w sprawie w sprawie ustanowienia 

wieloletniego programu osłonowego Gminy Raczki w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie 

dożywiania” na lata 2019-2023” (Dz. Urz. Woj. Podl. z dnia 15.02.2019r., poz. 1077). 

 

 

Tabela nr 3. Środki finansowe wykorzystane w  2019r. na realizację Programu „Posiłek w szkole  

i w domu” 
 

Rodzaj świadczenia 
Liczba osób 

którym 

decyzją 

przyznano 

świadczenia 

Liczba 

świadczeń 
Plan w zł Kwota 

świadczeń 
w zł 

Wskaźnik 

realizacji 
w % 

Program wieloletni „Pomoc państwa  

w zakresie dożywiania”  

RAZEM: 

86 4 426 79 850 57 954 72,58 

    w tym: 

- posiłki – dzieci oraz osoby dorosłe 35 4 354 X 13 654 X 

- świadcz. pieniężne na zakup   

żywności 

35 72 X 13 300 X 

- świadcz. rzeczowe w postaci 

produktów żywnościowych 

16 X X 31 000 X 

Źródło: Dane GOPS w Raczkach 

 

 

W okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. z pomocy w ramach ww. programu korzystało: 

➢ 31 dzieci  ze szkół podstawowych oraz gimnazjum – w formie posiłku (koszt jednego świadczenia 

wynosił  od 2,20 do 2,50 zł), 

➢ 4 osoby dorosłe (liczba osób w tych rodzinach – 4) - jeden gorący posiłek dziennie (koszt jednego 

świadczenia wynosił  9,70 zł). Posiłki wydawane były przez: stołówkę przy Ośrodku Wsparcia w 

Lipniaku – obiad  

➢ 34  osobom (liczba osób w tych rodzinach – 97) - świadczenie pieniężne na zakup żywności (w kwotach 

od 100 zł do 600 zł), 

➢ 16 rodzinom (liczba osób w tych rodzinach – 20) - świadczenie rzeczowe w postaci produktów 

żywnościowych (w kwocie od 200 zł do 300 zł). 

W 2019r. z pomocy w formie dożywiania korzystały rodziny, w których dochód nie przekraczał 150% kryterium 

dochodowego. Udzielenie pomocy poprzedzał wywiad środowiskowy, w wyniku którego ustalono dochód 

zgodnie z kryterium dochodowym wynikającym z ustawy, a także potwierdzono przyczynę udzielenia pomocy 

w tej formie. 
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Wydatki w 2019 r. na realizację powyższego programu (zakup posiłków, zasiłki celowe na zakup 

żywności, świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych) wyniosły ogółem 57.954 zł. z czego 

44 304 zł to dotacja z budżetu państwa, a pozostała część czyli  13.650 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 2019 roku realizowane były poprzez codzienną działalność pracowników GOPS. 

 

13.6. Zdania z zakresu realizacji świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego 
 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raczkach w 2019 roku realizował także zadania wynikające z ustawy 

z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 111 z późn. zm.) 

oraz z ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity Dz.U. z 

2019r., poz. 670 z późn. zm.). 

W okresie od stycznia do grudnia 2019 r.  wypłacono następujące świadczenia: 

1) Zasiłki rodzinne w liczbie 5.252 świadczeń, na kwotę – 589.699,25 zł; 

2) Dodatki do zasiłków rodzinnych: 
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- z tytułu urodzenia dziecka w liczbie 8 świadczeń, na kwotę – 8.000,00 zł, 

- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego w liczbie 76 świadczeń,  

na kwotę – 28.176,00 zł, 

- z tytułu samotnego wychowywania dziecka w liczbie 146 świadczeń, na kwotę – 27.056,25 zł, 

- z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia w liczbie  

19 świadczeń, na kwotę – 1.560,21 zł, 

- z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia w liczbie  

152 świadczeń, na kwotę – 16.069,40 zł, 

- z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania, związanych z zamieszkaniem  

w miejscowości, w której znajduje się szkoła w liczbie 38 świadczeń, na kwotę – 4.294,00 zł, 

- z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania, związanych z dojazdem do 

miejscowości, w której znajduje się szkoła w liczbie 766 świadczeń, na kwotę – 50.290,07 zł, 

- z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej w liczbie 1.281 świadczeń, na kwotę  

– 117.328,46 zł, 

- z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego w liczbie 284 świadczeń, na kwotę 27.633,06 zł. 

Ogółem wypłacono 8.022 świadczeń na kwotę 870.106,70 zł.  

 

3) Świadczenia opiekuńcze: 

➢ zasiłki pielęgnacyjne w liczbie 1.232 świadczenia, na kwotę – 233.452,00 zł, 

➢ świadczenia pielęgnacyjne w liczbie 181 świadczeń, na kwotę – 286.095,00 zł, 

➢ specjalny zasiłek opiekuńczy w liczbie 68 świadczeń, na kwotę – 41.244,00 zł, 

➢ zasiłek dla opiekuna w liczbie 43 świadczeń, na kwotę – 26.660,00 zł. 

Ogółem wypłacono 1.524 świadczenia opiekuńcze na kwotę 587.451,00 zł. 

4) Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka: 

- wypłacono 44 świadczenia, na kwotę 44.000 zł. 

5) Fundusz alimentacyjny:  

-     wypłacono 342 świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kwotę  127.820,00 zł. 

6) Świadczenie rodzicielskie: 

-     wypłacono 118 świadczeń na kwotę 106.528,60 zł 

7)     Świadczenie o wspieraniu kobiet w ciąży „Za życiem”  (nie wypłacono świadczeń) 

Ogółem wypłata zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, świadczeń opiekuńczych, jednorazowej zapomogi z 

tytułu urodzenia się dziecka, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzicielskich wyniosła – 

1.735.906,30 zł. 
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Tabela nr 4. Wydatki na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny w okresie I–XII 2019 r. 
Wyszczególnienie Liczba 

świadczeń 

Kwota w zł 

Zasiłki rodzinne 5.252 589.699,25 

Dodatki do zasiłków rodzinnych: 2.770 280.407,45 

d
o

d
a

tk
i 

p
rz

yz
n

a
n

e 
z 

ty
tu

łu
: 

• urodzenia dziecka  8 8.000 

 -  opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 76 28.176 

• samotnego wychowywania dziecka 146 27.056,25 

• wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej 1.281 117.328,46 

• kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 171 17.629,61 

• rozpoczęcia roku szkolnego 284 27.633,06 

• podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 804 54.584,07 

Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami 8.022 870.106,70 

Zasiłki pielęgnacyjne 1.232 233.452 

Świadczenia pielęgnacyjne 181 286.095 

Specjalny zasiłek opiekuńczy 68 41.244 

Zasiłek dla opiekuna 43 26.660 

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się 

dziecka 

44 44.000 

Fundusz alimentacyjny 342 127.820 

Świadczenie rodzicielskie 118 106.528,60 

Świadczenie „Za życiem” 0 0,00 

RAZEM 10.050 1.735.906,30 

     Źródło: Dane GOPS w Raczkach 

13.7 Dodatki mieszkaniowe 

Z pomocy w formie dodatków mieszkaniowych w 2019 r. skorzystało 14 rodzin, wypłacono 121 

świadczeń na łączną kwotę 21 813,62 zł. Wydano 22 decyzji. 

 

13.8  Rządowy program „Rodzina 500+” 

W okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. przyjętych zostało 710 wniosków o ustalenie prawa do 

świadczenia wychowawczego, w tym 275 wniosków złożonych drogą elektroniczną.  

Na dzień 31.12.2019 r. wydanych zostało 681 rozstrzygnięć w sprawie świadczenia wychowawczego, z czego 

632 stanowiły informacje przyznające prawo do świadczenia wychowawczego, 35 decyzje przyznające prawo 

do świadczenia, 3 decyzje odmawiające prawa do świadczenia wychowawczego oraz 11 decyzji uchylających 

prawo do świadczenia wychowawczego (ze względu na zmianę sytuacji dochodowej lub rodzinnej).  

W 2019 roku wypłacono 10.812 świadczeń wychowawczych na łączną  kwotę  5.390.669,69 zł. 

Wysokość wypłaconych świadczeń oraz ich liczbę w poszczególnych miesiącach przedstawia tabela nr 5. 
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Tabela nr 5. Wydatki na świadczenia wychowawcze w okresie I – XII 2019r. 

L.p. Miesiąc Liczba wypłaconych 

świadczeń 

Wartość wypłaconych 

świadczeń (w zł) 

1 Styczeń 721 359 742,10 

2 Luty 733 364 645,00 

3 Marzec 749 373 888,30 

4 Kwiecień 730 363 866,90 

5 Maj 722 360 516,20 

6 Czerwiec 716 356 614,70 

7 Lipiec 743 371 080,70 

8 Sierpień 1 326 661 322,90 

9 Wrzesień 1 121 558 821,10 

10 Październik 1 076 535 736,09 

11 Listopad 1 090 543 048,30 

12 Grudzień 1 085 541 387,40 

Suma 10 812 5 390 669,69 

Źródło: Dane GOPS w Raczkach 

 

W okresie od stycznia 2019 r. do grudnia 2019 r. na konto tut. ośrodka została zwrócona kwota 

2.500,00 zł tytułem nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych przez Świadczeniobiorców. 

W 2019 roku świadczenie wychowawcze pobierało 640 rodzin. W roku podlegającym analizie 

największe wsparcie w postaci świadczenia wychowawczego uzyskała rodzina, w której świadczeniem objęto 

ośmioro dzieci.  

 

13.9 Rządowy program „Dobry Start”. 
 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie szczegółowych warunków 

realizacji rządowego programu „Dobry Start”  (Dz.U. z 2018r. poz. 1061 z późn. zm.) określa warunki 

nabywania prawa oraz zasady ustalania, przyznawania i wypłacania świadczenia „Dobry Start”. 

Świadczenie „Dobry Start” 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 300+ nie przysługuje na dzieci uczące się w przedszkolu oraz realizujące 

roczne przygotowanie szkolne (tzw. zerówka) w szkole lub przedszkolu. 

W okresie od lipca 2019 do listopada 2019r. przyjęto 482 wnioski o świadczenie „Dobry Start”. 

Wsparciem objęto 751 dzieci, które otrzymały pomoc o łącznej wartości 225.300,00 zł. 
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XIV. Realizacja uchwał Rady Gminy 

W 2019 roku Rada Gminy Raczki podjęła 78 uchwał. Przepisy prawa miejscowego zawarte 

były w  50 uchwałach i podlegały opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Podlaskiego. W okresie sprawozdawczym  Wójt realizował uchwały podjęte przez  Radę Gminy  

Raczki. Zgodnie  z ustawą  o dostępie do informacji publicznej uchwały Rady Gminy  były 

umieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raczki.  

 

XV. PODSUMOWANIE 

 Rok 2019 był dla Gminy Raczki  pomyślnym rokiem jeśli chodzi o realizację 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 2019 roku nadal trwały prace, aby Plac Kościuszki zyskał na swoim wyglądzie i był dostępną 

dla mieszkańców estetyczną przestrzenią z zielenią, miejscami parkingowymi, chodnikami i alejkami. 

Systematycznie dbamy o drogi gminne co przedstawia tabela inwestycji zrealizowanych  

w 2019 r. 

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 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  
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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. 

Dane demograficzne za poprzedni rok wskazują, iż nieznacznie wzrosła liczba urodzeń wśród 

mieszkańców gminy Raczki (wzrost o 6 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 trendu wyludniania się 

wsi. 

W 2019 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 2019r. 

2. Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Raczkach za rok 2019, 

3. Sprawozdanie opisowe z działalności merytorycznej Gminnego Ośrodka Kultury w 

Raczkach za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 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 2019 roku. 

6. Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raczkach z realizacji zadań z zakresu 

wspierania rodziny za rok 2019. 

7. Sprawozdanie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z wykonania budżetu za 2019 r. 


