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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 2020 r. w  Gminie Raczki zameldowanych na pobyt stały było 5863 osoby, z tego w 

miejscowości Raczki 2188 osób. W porównaniu rok do roku  zanotowano zmniejszenie zameldowań na pobyt stały 

o 85 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  
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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. 

 

1.2 DANE DEMOGRAFICZNE  
 

W 2020r. wg danych ewidencji ludności w Gminie Raczki zameldowane były: 

• 5863 osoby na pobyt stały, z tego: 

• kobiety – 2905 

• mężczyźni – 2958 

• 123 osoby zameldowały się ( w tym przemeldowania na terenie Gminy) na pobyt 

stały; 

• 94 osoby zameldowały się na pobyt czasowy, w tym 7 cudzoziemców; 

• 86 osób wymeldowało się z pobytu stałego; 

• 58 urodzeń ( z tego M-27 i K-31); 

• 78 zgonów ( z tego M-45 i K-33); 

 

Analiza struktury zameldowania pokazuje tendencje spadkową w stosunku do lat  poprzednich. 

Zauważalna jest też większa liczba osób zmarłych w stosunku do liczby dzieci urodzonych. 

 

II. DANE INWESTYCYJNE I  FINANSOWE 
 

2. 1 WYKONANIE BUDŻETU 
 

Budżet Gminy na dzień 31 grudnia 2020 r. przedstawiał się następująco:  

a) plan dochodów   30.822.516,82 zł, w tym:  

- dochody bieżące   28.598.395,89 zł,  

- dochody majątkowe   2.224.120,93 zł,  

b) plan wydatków  30.306.241,64 zł, w tym:  

- wydatki bieżące   25.715.326,64 zł,  

- wydatki majątkowe   4.590.915,00 zł,  
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Realizację dochodów i wydatków w 2020 r. przedstawiają poniższe tabele: 

Wyszczególnienie Plan po 

zmianach 

Wykonanie Wykonanie 

planu  

w % 

Dochody ogółem, w tym:  30.822.516,82 31.584.429,82 102,47 

1. Dochody bieżące, w tym:  28.598.395,89 28.762.924,71 100,58 

a) dotacje z budżetu państwa na zadania 

zlecone  

9.702.151,64 9.628.964,10 99,25 

b) dotacje z budżetu państwa na zadania 

własne  

668.152,28 628.062,53 94,00 

c) dotacje ze środków europejskich 205.077,00 205.076,92 100,00 

d) subwencje z Ministerstwa Finansów  10.683.314,00 10.683.314,00 100,00 

e) dochody z mienia Gminy  85.489,00 89.648,62 104,87 

f) dochody ze środków WFOŚiGW 11.952,00 11.952,00 100,00 

g) nadwyżka z zakładu budżetowego 167.785,00 167.85,32 100,00 

h) inne dochody  7.074.474,97 7.348.121,22 103,87 

2. Dochody majątkowe, w tym  2.224.120,93 2.821.505,11 126,86 

a) dochody z mienia Gminy  460.291,00 460.244,53 99,99 

b) dotacje z budżetu państwa na zadania 

inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 

1.637.588,93 2.235.020,45 136,48 

c) dotacje ze środków europejskich na 

zadania inwestycyjne 

126.241,00 126.240,13 100,00 

 

Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie 

planu 

w % 

 

Wydatki ogółem, z tego: 

30.306.241,64 27.805.326,18 91,75 

 

1. Wydatki bieżące, w tym: 

25.715.326,64 24.273.702,02 94,39 

a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:  14.576.225,96 13.426.003,43 92,11 

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane  8.909.067,04 8.341.138,76 93,63 

- wydatki związane z realizacją ich statutowych 

zadań  

5.667.158,92 5.084.864,67 89,73 

b) dotacje na zadania bieżące  1.416.290,68 1.355.652,01 95,72 

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych  9.484.939,00 9.304.216,55 98,09 

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.  

127.871,00 127.854,36 99,99 

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  110.000,00 59.975,67 54,52 

2. Wydatki majątkowe, w tym:  4.590.915,00 3.531.624,16 76,93 

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:  4.590.915,00 3.531.624,16 76,93 

- programy finansowane z udziałem środków, 

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

związanej z realizacją zadań jst.  

777.392,00 536.268,98 68,98 
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Poza stałymi pozycjami po stronie dochodów bieżących  Gmina Raczki w roku 2020 otrzymała 

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

poziomie - 205.077 zł, a wykonanie w tym zakresie wyniosło - 205.076,92 zł i dotyczyło dotacji na 

refundację poniesionych wydatków w 2019 r. w ramach projektu pn.: "Adaptacja pomieszczeń 

Szkoły Podstawowej w Raczkach na potrzeby edukacji przedszkolnej" - 92.415,92 zł oraz dwóch 

zadań dotyczących doposażenia nauczycieli oraz uczniów w sprzęt elektroniczny w związku ze 

zdalnym kształceniem "Zdalna szkoła" - 39.500 zł i "Zdalna szkoła+" - 73.161 zł.  

Realizacja dochodów majątkowych w 2020 r. przedstawia się następująco:  

 

a) dochody z mienia Gminy - 460.274,53 zł, w tym z tytułu przejęcia gruntów gminnych pod 

inwestycję drogową - 455.338,05 zł, z tytułu sprzedaży samochodu strażackiego i złomu z demontażu 

pojazdu - 4.388 zł oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo 

własności - 548,48 zł,  

 

b) dotacje z budżetu państwa na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne - 2.234.990,45 zł, w 

tym: 

 

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

„Przebudowa drogi gminnej Nr 102393B Sucha Wieś - Chodorki w km 0+000-1+355” w ramach 

Funduszu Dróg Samorządowych - 336.150,52 zł, 

 

• dotacja otrzymana zgodnie umową z Wojewodą Podlaskim na dofinansowanie zakupu 

inwestycyjnego pn.: „Zakup autobusu do dowożenia uczniów do szkół” - 200.000,00 zł, 

 

• dotacja z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego  - 47.351,93 zł na refundację wydatków 

poniesionych w 2019 r. w ramach Funduszu Sołeckiego, 

 

• dotacja otrzymana z budżetu państwa ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 

zadania inwestycyjne realizowane w latach 2020-2021 w łącznej kwocie - 1.651.488,00 zł, 

 

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

Zarządem Województwa Podlaskiego otrzymano następujące dotacje na dofinansowanie zadań 

majątkowych: 

 

• kwota 126.240,13 na refundację poniesionych wydatków w 2019 r. na realizację zadania pod 

nazwą „Adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Raczkach na potrzeby edukacji 

przedszkolnej”. 

 

W roku 2020 realizowane były zadania bieżące własne, wynikające z ustawy o samorządzie gminnym 

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

realizowano 21 zadań a ich wyszczególnienie przedstawia poniższa tabela: 
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1. 600 60016 6050 Przebudowa drogi gminnej - ulicy 

Sportowej w Raczkach            w km 

0+000-0+400 

711 163 711 162,86 100,00 

2. 600 60016 6050 Przebudowa drogi gminnej 

Nr 102393B Sucha Wieś - Chodorki 

w km 0+000-1+355 

690 287 383 284,67 55,53 

3. 600 60016 6050 Wykonanie dokumentacji 

projektowych na przebudowę dróg 

gminnych 

93 000 44 820,00 48,19 

4. 700 70005 6050 Modernizacja budynku remizy OSP 

Stoki 

30 000 27 086,22 90,29 

5. 750 75023 6050 Modernizacja budynku Urzędu 

Gminy Raczki 

120 000 117 370,20 97,81 

6. 801 80113 6060 Zakup autobusu do dowożenia 

uczniów do szkół 

472 000 471 824,00 99,96 

7. 900 90002 6050,  

6057, 

6059 

Modernizacja PSZOK dla Gminy 

Raczki na działce Nr ew. 44/10 w 

obrębie Dowspuda, gm. Raczki 

49 860 49 860,00 100,00 

8. 900 90005 6050,  

6057, 

6059 

Rozwój Gminy Raczki dzięki 

produkcji energii elektrycznej na 

potrzeby własne poprzez instalacje 

fotowoltaiczne - instalacja paneli 

fotowoltaicznych na budynkach 

oświaty i oczyszczalni ścieków w 

Dowspudzie 

597 971 363 401,85 60,77 

9. 921 92195 6050 Przebudowa, rozbudowa, dobudowa 

i nadbudowa budynku strażnicy 

OSP Raczki w celu utworzenia sali 

widowiskowo - koncertowej - etap 

III 

1 200 000 868 101,37 72,34 

10. 921 92195 6050 Przebudowa budynku świetlicy 

wiejskiej w miejscowości Lipówka 

3 000 3 000,00 100,00 

 

11. 921 92195 6050, 

6057, 

6059 

Propagowanie dobrostanu 

społecznego i dziedzictwa 

kulturowego poprzez rozwój 

infrastruktury turystycznej oraz 

realizację sieciowych działań 

promocyjnych na obszarze Gminy 

Raczki - budowa wiaty rekreacyjnej 

w miejscowości Dowspuda 

115 000 114 357,92 99,44 

12. 010 01010 6050, 

6057, 

6059 

Rozwój gospodarki wodno-

ściekowej na terenie Gminy Raczki 

53 675 53 675,00 100,00 

13. 750 75023 6060 Zakup serwera na potrzeby Urzędu 

Gminy Raczki 

15 000 14 305,65 95,37 
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14. 010 01010 6050 Budowa odcinków sieci 

wodociągowej i kanalizacyjnej na 

działkach nr ewid. 1040, 545/8 i 

546/3 w miejscowości Raczki 

181 325 75 500,00 41,64 

15. 801 80106 6050 Dostosowanie pomieszczeń 

Punktów Przedszkolnych w Szkole 

Podstawowej w Raczkach do 

wymogów ppoż. 

139 237 136 730,00 98,20 

16. 900 90015 6050 Wykonanie oświetlenia drogowego 

w miejscowości Stoki 

40 000  24 130,00 60,33 

17. 900 90015 6050 Wykonanie oświetlenia boiska 

wielofunkcyjnego w miejscowości 

Józefowo 

1 537 1 536,22 100,00 

18. 900 90015 6050 Wykonanie oświetlenia drogowego 

w miejscowości Józefowo 

1 476 1 476,00 100,00 

19. 900 90015 6050 Wykonanie oświetlenia drogowego 

w miejscowości Moczydły 

5 535 5 535,00 100,00 

20. 750 75023 6060 Zakup samochodu osobowego na 

potrzeby Urzędu Gminy Raczki 

65 000 57 467,20 88,41 

21. 600 60016 6050 Przebudowa drogi gminnej nr 

102382B na działkach nr 205/1, 

209/1, 14, 246, 115/2 obręb Małe 

Raczki w km 1+100 - 2+100 - 

nadzór inwestorski 

7 000 7 000,00 100,00 

x    Ogółem 4 592 066 3 531 624,16 76,91 

 

WYKONANIE BUDŻETU GMINY ZA 2020 R. ZAMKNĘŁO SIĘ NADWYŻKĄ W KWOCIE 

3.779.103,64 zł.  

Zobowiązania na dzień 31.12.2020 r. wyniosły ogółem – 3.258.452,38 zł, w tym z tytułu 

zaciągniętych kredytów długoterminowych na: 

1. 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 - 1,27 %, 

pozostało do spłaty - 700.200 zł, 

2. 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 - 1,12 %, 

pozostało do spłaty - 1.133.336 zł, 

3. 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 - 0,84 %, pozostało do spłaty - 1.424.233 zł, 

4. z tytułu zobowiązań wymagalnych - 683,38 zł. 

 

Całkowita spłata zadłużenia zaciągniętego do dnia 31.12.2020 r. planowana jest do 2026 r.  

W poniższej tabeli przestawiono planowane spłaty na kolejne lata budżetowe i ich relację w stosunku 

do planu dochodów budżetu: 
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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 

2020 
3 258 452,38 868 760,73 5,28% 19,39% 

2021 
3 610 733,00 695 304,00 4,47% 20,83% 

2022 
2 705 777,00 904 956,00 5,57% 19,19% 

2023 
1 800 821,00 904 956,00 5,32% 15,32% 

2024 
894 057,00 906 764,00 5,10% 13,15% 

2025 
447 033,00 447 024,00 2,45% 12,26% 

2026 
0,00 447 033,00 2,35% 14,72% 

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 Raczki wg stanu na dzień 31.12.2020 r.: 

Rodzaj mienia  Ilość sztuk, 

jednostka 

miary  

Wartość mienia  Wartość 

umorzenia  

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

- wydzierżawiono - 2,8334 ha 
24,6770 4.223.186,55 - 

2. Grunty leśne 0,8735 
3. Grunty zabudowane i zurbanizowane: 13,3677  
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 

9,0236 

zurbanizowane tereny niezabudowane 0,04958 
tereny rekreacyjno - wypoczynkowe z tego: 2,0106 
4. Grunty - tereny komunikacyjne: 132,9127 
grunty pod drogami 132,9127 
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5. Grunty różne: 3,5592 
grunty pozostałe, z tego 
- wydzierżawiono - 0,6260 ha 

3,5592 

RAZEM: 175,3901 4.223.186,55 - 

2. BUDYNKI LOKALNE 

1. Budynki OSP:    

strażnica we wsi Sucha Wieś 1 155.628,17 73.988,25 

strażnica we wsi Stoki 1 5.376,64 5.376,64 

strażnica we wsi Wierciochy 1 101.210,21 55.888,79 

strażnica we wsi Sidory 1 113.236,42 52.342,53 

strażnica we wsi Raczki 1 581.851,00 290.925,28 

Razem: 5 957.302,44 478.521,49 

2. Budynki biurowe:    

budynek Urzędu Gminy 1 262.836,83 157.203,19 

budynek po byłej agronomówce 1 184.199,17 89.155,96 

Razem: 2 447.036,00 246.359,15 

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 1 660.820,98 281.860,21 

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 1.442,62 

Razem: 9 1.065.532,87 630.310,00 

4. Budynki szpitali i zakładów opieki 

medycznej: 

   

budynek Ośrodka Zdrowia 1 761.288,77 535.149,83 

budynek gospodarczy przy OZ 1 16.480,60 16.480,60 

Razem: 2 777.769,37 551.630,43 

5. Inne budynki:    

budynek gospodarczy UG 1 19.869,44 19.869,44 

kontener mieszkalny 1 7.814,39 7.814,39 

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 10.551,45 

budynek gospodarczy w Kuriankach 

Pierwszych 

1 5.746,70 5.746,70 

kotłownia przy byłej SP w Kuriankach 

Pierwszych 

1 79.629,73 45.179,10 

wiata rekreacyjna w m. Dowspuda 1 129.693,97 1.459,06 

Razem: 8 332.677,39 145.371,79 

RAZEM:  26  3.580.318,07 2.052.192,86 

3. OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ  

1. Budowle sportowe i rekreacyjne:    

stadion sportowy z ogrodzeniem i trybunami 1 72.077,92 39.918,90 



10 | S t r o n a  
   RAPORT O STANIE GMINY  RACZKI ZA 2020 ROK   www.raczki.pl 

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

miejsce wypoczynku nad jeziorem Bolesty 1 599.369,16 85.359,95 

boisko wielofunkcyjne z „siłownią pod 

chmurką” 

1 243.083,31 66.544,06 

boisko w m. Bakaniuk na dz. 101/1 1 36.654,18 5.124,69 

plac sportowo-rekreacyjny w m. Chodźki 1 28.134,53 4.692,19 

boisko wielofunkcyjne w m. Józefowo na dz. 

35/2 

1 53.927,79 8.291,40 

boisko wielofunkcyjne przy SP we Wronowie 1 31.854,54 4.539,26 

mała architektura w miejscach publicznych, 

place zabaw dla dzieci i siłownia zewnętrzna 

1 134.927,94 7.589,70 

rewitalizacja Placu Kościuszki w Raczkach - 

Etap I 

1 828.686,63 80.575,55 

przebudowa terenu na dz. 528 przy GOK w 

Raczkach 

1 133.951,91 13.060,32 

Razem: 11 2.214.421,91 367.450,02 

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 265.076,32 225.714,52 

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 15.458,09 

miejsca postojowe przy dojeździe do 

cmentarza w Raczkach - etap I 

1 88.059,20 8.585,76 

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 

Razem: x 466.115,92 333.294,83 

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 40.964,09 

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

dywanik asfaltowy ul. Sportowa 1 816.091,14 93.155,64 

droga przez wieś Kurianki I i Kurianki II 1 165.200,69 68.468,42 

droga przez wieś Wasilówka 1 54.709,69 42.473,52 

ulica Słoneczna 1 471.020,73 319.739,17 

ulice Paca i Stwosza 1 555.132,64 374.714,55 

droga Szkocja - Dowspuda 1 349.967,36 236.227,96 

droga Józefowo - Poddubówek 1 634.767,38 98.323,29 

droga Koniecbór - Józefowo 1 154.801,30 88.255,79 

droga Jaśki - Św. Miejsce 1 212.448,36 117.908,89 

droga Wronowo - Ziółkowo 1 365.369,33 202.779,98 

ulica Chłodna 1 13.620,00 13.620,00 
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ulice w Raczkach: Matejki, Zielona, 

Wiśniowa, Raczkowska i Szkolna 

1 478.179,29 263.625,75 

droga Koniecbór – Stoki - Kurianki I, 

Kurianki I - Kurianki II 

1 1.268.292,46 694.390,11 

droga Witówka - Wierzbowo 1 161.790,23 79.090,64 

ulice Gospodarska i Spokojna 1 689.506,41 372.333,48 

droga Chodźki - Sidory 1 140.923,40 76.098,60 

droga Kurianki I - Sucha Wieś 1 38.064,00 22.267,44 

droga Kurianki I przez wieś 1 41.114,00 24.051,69 

droga Lipówka - Witówka 1 463.800,27 217.519,59 

ulica Chrobrego 1 29.576,10 14.751,03 

droga Ziółkowo - Korytki 1 82.314,40 37.658,86 

ulice w Raczkach: Moniuszki, Spokojna, 

Nowe Osiedle 

1 286.680,41 142.981,86 

ulica Stodolna 1 5.820,47 2.902,95 

droga Wierciochy - Wasilówka 1 282.765,88 141.029,43 

droga Wasilówka – Małe Raczki 1 65.055,48 32.202,49 

droga Rudniki – Sidory i Sidory - Lipowo 1 1.215.378,27 565.150,87 

droga Korytki - Ziółkowo 1 105.389,14 45.053,84 

droga Ziółkowo - Szkocja 1 217.781,26 90.651,47 

droga Witówka - Jankielówka - Ziółkowo 1 1.522.662,45 570.998,42 

linia energetyczna w m. Lipówka  26.356,23 9.784,75 

linia energetyczna na ul. Książąt 1 33.910,00 19.837,35 

trasa Nadrzeczna w Raczkach 1 1.127.686,98 151.119,99 

oświetlenie uliczne drogi Żubrynek - 

Koniecbór 

1 25.830,00 7.749,00 

droga przez wieś Jaśki 1 751.031,48 211.227,62 

ulica Raczkowska 1 205.340,82 57.752,12 

ulica Chłodna  1 238.796,40 59.939,98 

droga Szkocja - Ziółkowo - Korytki 1 1.775.458,55 486.031,75 

modernizacja istniejącego oświetlenia 

ulicznego 

1 1.055.198,38 253.247,63 

ciągi pieszo-jezdne ulic Chrobrego, Mieszka 

I, Łokietka, Z. Starego, K. Wielkiego 

1 839.250,15 204.567,24 

ulica Kościelna 1 399.830,82 91.461,32 

ulica Browarna 1 87.334,67 19.650,30 

droga Nr 102404B w miejscowości Szkocja 1 117.097,93 26.347,05 

oświadczenie uliczne w m. Jaśki 1 76.966,95 10.520,63 

oświadczenie uliczne w m. Moczydły 1 57.010,72 10.335,67 

ciągi piesze i wjazdy na ul. Południowej i 

Słonecznej 

1 37.967,20 7.118,83 

droga Rudniki-Stoki i Rudniki-Kurianki 

Pierwsze 

1 1.490.363,73 198.282,83 

droga Małe Raczki 1 281.220,09 50.617,96 

Przebudowa drogi wew. na osiedlu 

mieszkaniowym przy ul. Kościelnej 

1 87.482,50 13.778,49 

oświadczenie uliczne w m. Rabalina 1 36.524,42 5.067,77 

oświadczenie uliczne w m. Podwysokie 1 65.456,30 9.082,05 

przebudowa ul. Nowe Osiedle i Pl. Kościuszki 1 1.104.948,95 153.311,66 
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oświadczenie uliczne na ul. Sportowej 1 46.888,82 6.330,00 

budowa i przebudowa drogi Wysokie - 

Słoboda 

1 162.627,54 17.075,89 

przebudowa drogi gminnej Nr 102409B 

Stoki-Kurianki Pierwsze 

1 588.832,37 55.203,04 

droga przez wieś Sidory 1 1.227.135,89 69.026,40 

droga Nr 102382B w miejscowości  Małe 

Raczki 

1 624.380,05 0,00 

oświadczenie uliczne w m. Stoki 1 36.269,38 0,00 

Razem: 61 23.705.335,28 7.462.265,79 

4. Budowle wodne, z wyjątkiem melioracji    

rekultywacja brzegów rzeki Rospuda 

i zabezpieczenie szlaku wodnego w m. Raczki 

1 122.706,70 11.106,66 

5. Pozostałe budowle    

fontanna w parku przy UG Raczki 1 40.000,00 3.600,00 

RAZEM:  x 26.548.579,81 8.177.717,29 

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 3 30.412,69 30.412,69 

monitoring centrum Raczek 1 28.000,00 28.000,00 

Serwer DELL PowerEdge 1 14.305,65 0,00 

RAZEM:  5 72.718,34 58.412,69 

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 2.800,80 

Razem 2 11.209,99 10.120,80 

2. Urządzenia do odtwarzania dźwięku i 

obrazu 

   

monitoring wewnętrzny w UG Raczki 1 5.170,92 1.292,73 

3. Urządzenia odbiorcze i transmisyjne    

transmiter internetowy na potrzeby RG 1 4.612,50 999,38 

4. Urządzenia telefoniczne    

sieć łączność z wojewodą 1 4.765,92 4.765,92 

centrala telefoniczna w UG z aparatami 1 13.480,80 5.841,68 

Razem: 2 18.246,72 10.607,60 

5. Zbiorniki nadziemne    

kosze uliczne na słupkach 17 4.385,90 4.133,50 

6. Zbiorniki nadziemne     

kontenery KP-7 w PSZOK 5 20.910,00 9.061,00 

7. Urządzenia i aparatura radionadawcza    

stacja obiektowa DSP-52BS z radiotelefonem 1 5.157,00 2.578,50 

8. Urządzenia do oczyszczania wody i ścieków    
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biologiczne oczyszczalnie ścieków 4 73.998,35 51.182,20 

9. Urządzenia nieprzemysłowe    

instalacje kolektorów słonecznych 339 5.437.094,31 2.994.114,37 

sanie lodowe 1 6.320,00 2.738,64 

Razem: 340 5.443.414,31 2.996.853,01 

RAZEM:  378 5.587.105,69 3.086.828,72 

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 Fiat Doblo 1 54.761,51 54.761,51 

samochód KIA Sportage 1 33.535,08 33.361,19 

samochód Dacia Duster 1 57.467,20 1.915,57 

Razem: 3 145.763,79 90.212,16 

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 FIAT DUCATO 250 - OSP Sucha 

Wieś 

1 244.713,68 244.713,68 

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

samochód STAR 244 1 9.000,00 9.000,00 

Razem: 7 866.087,50 866.087,50 

4. Pojazdy samochodowe przeznaczone 

konstrukcyjnie do przewozu dziesięciu lub 

więcej osób, włączając kierowcę 

   

autobus AUTOSAN 1 241.560,00 241.560,00 

RAZEM:  13  1.268.231,29 1.212.679,66 

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 3.460,06 

Razem 2 16.336,97 16.089,81 

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 5.300,00 

ekspres automatyczny do kawy 1 3.690,00 2.152,50 

zestaw zabawowy ANIA 10 na plac zabaw 

przy SM Raczki 

1 5.700,00 2.850,00 

mała architektura w miejscach publicznych, 

place zabaw dla dzieci i siłownia zewnętrzna 

1 152.815,20 68.766,84 

siłownia zewnętrzna w Chodźkach 1 13.322,30 3.774,65 

bombka LED 1 13.796,47 459,88 
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Razem: 7 202.767,47 91.447,37 

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 5.000,00 875,00 

6. Inne ruchomości     

wiaty przystankowe 9 21.675,41 19.896,24 

garaż wolnostojący w m. Rudniki 1 8.710,00 871,00 

Razem 10 30.385,41 20.767,24 

RAZEM:  24 361.559,86 236.249,43 

OGÓŁEM ŚRODKI TRWAŁE:  x 41.645.199,61 14.827.580,6

5 

POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE W UŻYTKOWANIU URZĘDU GMINY RACZKI   

inwentarz x 583.988,87 583.988,87 

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

inwentarz x 16.029,58 16.029,58 

POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE W UŻYTKOWANIU OSP Raczki:  

inwentarz x 175.377,98 175.377,98 

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 30.690,88 30.690,88 

POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE W UŻYTKOWANIU OSP Stoki:  

inwentarz x 19.994,85 19.994,85 

POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE W UŻYTKOWANIU OSP Sidory:  

inwentarz x 26.814,26 26.814,26 
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE W UŻYTKOWANIU Ośrodek Zdrowia: 
inwentarz x 1.258,49 1.258,49 
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE W UŻYTKOWANIU Orkiestra dęta 
inwentarz x 40.667,65 40.667,65 
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)  

Wartości niematerialne i prawne x 72.503,88 72.503,88 

 

Ogółem wartość mienia Gminy będącego w zarządzie Urzędu Gminy Raczki wynosi – 

42.657.592,76 zł. 

b) mienie Gminy będące w zarządzie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raczkach wg 

stanu na dzień 31.12.2020 r.: 
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Ogółem wartość mienia Gminy będącego w zarządzie GOPS Raczki wynosi – 116.753,52 zł. 

c) mienie Gminy będące w zarządzie Jednostek Oświaty wg stanu na dzień 31.12.2020 r.: 

       Rodzaj mienia Ilość sztuk, 

jednostka 

miary 

Wartość 

mienia 

Umorzenie 

BUDYNKI OŚWIATY, NAUKI I KULTURY 

ORAZ BUDYNKI SPORTOWE : 

            3 10.562.429,25 4.399.451,56 

Budynek SP w Raczkach             1   4.684.079,86 2.211.432,58 

Budynek po Gimnazjum w Raczkach             1   2.247.456,31    949.200,55 

Sala sportowa             1   3.630.893,08 1.238.818,43 

BUDOWLE SPORTOWE I REKREACYJNE             4     993.133,57   256.707,53 

Szkolny plac zabaw wraz z monitoringiem i 

oświetleniem przy SP w Raczkach 

            1     228.622,61     51.259,78 

Plac zabaw z wyposażeniem w ramach projektu 

„Czas na innowacyjne przedszkola” 

            1       74.929,45     17.546,00 

Zagospodarowanie placu szkolnego wraz z 

monitoringiem i oświetleniem  

            1     665.985,67   186.397,53 

 

Siłownia zewnętrzna z zagospodarowaniem             1       23.595,84       1.504,22 

POZOSTAŁE OBIEKTY INŻYNIERII 

LĄDOWEJ I WODNEJ , GDZIE INDZIEJ 

NIESKLASYFIKOWANE  

            1       18.413,79       7.388,53 

Chodnik i dojazd z miejscem na kontenery             1         18.413,79       7.388,53 

KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE             2       233.731,29       5.496,23 

Pompa obiegowa MAGNA             1          9.840,00       4.190,20 

Panele fotowoltaiczne             1      223.891,29       1.306,03 

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY 

OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA 

            1          3.660,00       2.226,50 

ŚRODKI TRANSPORTU :             4  1.247.411,00    661.497,38 

NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI 

I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ 

NIESKLASYFIKOWANE 

          23       80.404,90      37.227,84 

OGÓŁEM ŚRODKI TRWAŁE:  13.139.183,80 5.369.995,57 

Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu 

(inwentarz): 

   

Szkoła Podstawowa w Raczkach 

 

 

   1.881.891,74 1.881.891,74 

BOS w Raczkach 

 

       73.369,10 73.369,10 

Rodzaj mienia Ilość sztuk Wartość 

mienia 

Wartość 

umorzenia 

ŚRODKI TRWAŁE 2 9 000,00 9 000,00 

POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE  90 198,60 90 198,60 

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE                                          

(programy komputerowe) 

 19 542,92 19 542,92 
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Razem inwentarz:    1.955.260,84 1.955.260,84 

ZBIORY BIBLIOTECZNE :       211.249,77 211.249,77 

SP w Raczkach       211.249,77 211.249,77 

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE 

– programy komputerowe: 

       30.229,57 30.229,57 

Ogółem wartość mienia Gminy będącego w zarządzie jednostek oświatowych w Gminie 

wynosi – 15.335.923,98 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 2020 R.  

 

Następujące zmiany o stanie mienia komunalnego Gminy Raczki: 

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 0,3704 ha, wydzielone pod poszerzenie pasów drogowych dróg 

gminnych: 

 

1. droga Nr 102393B Sucha Wieś - Chodorki  w obrębie ewid. 0025 Sucha Wieś: 

 

1) działka nr    109/2  o powierzchni    0,0241 ha,   

2) działka nr    111/2  o powierzchni    0,0046 ha,         

3) działka nr    115/2  o powierzchni    0,0024 ha,         

4) działka nr    138/1  o powierzchni    0,0024 ha,         

5) działka nr    190/1  o powierzchni    0,0035 ha,         

6) działka nr    194/1  o powierzchni    0,0002 ha,         

7) działka nr    112/2  o powierzchni    0,0037 ha,   

8) działka nr    113/2  o powierzchni    0,0014 ha,         

9) działka nr    114/2  o powierzchni    0,0016 ha,         

10) działka nr    191/1  o powierzchni    0,0015 ha,         

11) działka nr    193/1  o powierzchni    0,0011 ha,         

12) działka nr    116/2  o powierzchni    0,0021 ha,         

13) działka nr    120/2  o powierzchni    0,0050 ha,         

14) działka nr    240/2  o powierzchni    0,1803 ha,         

15) działka nr    118/2  o powierzchni    0,0020 ha,         

16) działka nr    122/2  o powierzchni    0,0021 ha,         

17) działka nr    192/1  o powierzchni    0,0010 ha,  

18) działka nr    123/2  o powierzchni    0,0021 ha,      
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19) działka nr    119/2  o powierzchni    0,0021 ha,   

20) działka nr    125/2  o powierzchni    0,0071 ha,         

21) działka nr    129/2  o powierzchni    0,0028 ha,         

22) działka nr    355/1  o powierzchni    0,0007 ha,         

23) działka nr    127/2  o powierzchni    0,0052 ha,         

24) działka nr    131/2  o powierzchni    0,0009 ha, 

25) działka nr    356/2  o powierzchni    0,0013 ha,         

26) działka nr    357/2  o powierzchni    0,0022 ha,         

27) działka nr    117/2  o powierzchni    0,0042 ha,         

28) działka nr    121/2  o powierzchni    0,0025 ha,         

29) działka nr    110/2  o powierzchni    0,0025 ha,         

30) działka nr    189/1  o powierzchni    0,0053 ha,         

31) działka nr    130/2  o powierzchni    0,0011 ha,         

32) działka nr    209/1  o powierzchni    0,0023 ha,         

33) działka nr    124/2  o powierzchni    0,0058 ha,         

34) działka nr    126/2  o powierzchni    0,0028 ha,         

35) działka nr    134/2  o powierzchni    0,0005 ha,         

36) działka nr    134/3  o powierzchni    0,0174 ha,         

37) działka nr    244/1  o powierzchni    0,0015 ha,         

38) działka nr    210/1  o powierzchni    0,0611 ha.       

 

2. Porządkowanie ładu ewidencyjnego gruntów stanowiących mienie Gminy Raczki: 

- w wyniku regulacji przebiegu granic w  obrębie ewid. 0019 Raczki powierzchnia ogólna w 

obrębie zmniejszyła się o 0,0011 ha. 

 

II. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego ustalona została wysokość odszkodowania za 

nieruchomości stanowiącą uprzednio własność Gminy o łącznej powierzchni 1,1959 ha, które 

przeszły na Skarb Państwa na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr 15/2019 

z dnia 7 października 2019r. (znak: IGR-II.7820.1.5.2019) o zezwoleniu na realizację inwestycji 

drogowej dla zadania: Budowa drogi ekspresowej S61 Szczuczyn-Budzisko (gr. państwa). Zadanie 

3: odcinek węzeł Wysokie - m. Raczki od km 42+765,51 do km 62+936,02" o łącznej wysokości 

455.065,80 zł netto (560.065,80 zł brutto) oznaczone w ewidencji gruntów jako działki: 

1. Decyzją IGR-VIII.7570.94,95.2019.JO z dnia 24 stycznia 2020r. (odszkodowanie w wysokości 

417.564,00 zł brutto) w obrębie 0034 Ziółkowo o łącznej powierzchni 0,5749 ha: 

1) działka nr    16/2  o powierzchni    0,0430 ha, 

2) działka nr    22/1  o powierzchni    0,2136 ha, 

3) działka nr    32/1  o powierzchni    0,0352 ha, 

4) działka nr    34/7  o powierzchni    0,0477 ha, 

5) działka nr    35/2  o powierzchni    0,0069 ha, 

6) działka nr    21/6  o powierzchni    0,0466 ha, 

7) działka nr    35/8  o powierzchni    0,0062 ha, 

8) działka nr    34/5  o powierzchni    0,0032 ha, 

9) działka nr    18/1  o powierzchni    0,0442 ha, 

10) działka nr    20/1  o powierzchni    0,0326 ha, 
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11) działka nr    31/1  o powierzchni    0,0211 ha,  

12) działka nr    17/1  o powierzchni    0,0122 ha, 

13) działka nr    19/1  o powierzchni    0,0396 ha, 

14) działka nr    33/1  o powierzchni    0,0228 ha. 

2. Decyzją IGR-VIII.7570.76.2019.DJ z dnia 12 lutego 2020r. (odszkodowanie w wysokości 

85.231,65 zł brutto) w obrębie 0005 Jankielówka o łącznej powierzchni 0,3983 ha: 

1) działka nr    36/2  o powierzchni    0,0735 ha, 

2) działka nr    41/4  o powierzchni    0,1184 ha, 

3) działka nr    46/2  o powierzchni    0,0498 ha, 

4) działka nr    48/1  o powierzchni    0,0928 ha, 

5) działka nr    57/2  o powierzchni    0,0422ha, 

6) działka nr    95/2  o powierzchni    0,0216 ha. 

3. Decyzją IGR-VIII.7570.55.2019.IP z dnia 20 lutego 2020r. (odszkodowanie w wysokości 

57.270,15 zł brutto) w obrębie 0016 Planta o łącznej powierzchni 0,2227 ha: 

1) działka nr      4/2  o powierzchni    0,0541 ha, 

2) działka nr    46/2  o powierzchni    0,1283 ha, 

3) działka nr    81/2  o powierzchni    0,0403 ha. 

III. Odszkodowania wypłacone w 2020r. za działki gruntu wydzielone pod drogi na podstawie art. 98 

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

przeszły na własność Gminy Raczki:  

1. poszerzenie pasa drogowego drogi gminnej Nr 102386B przez wieś Sidory: 

Na podstawie przyjętego protokołu z rokowań uzgodniono stawkę odszkodowania za 1 m2 gruntu 

w wysokości 4,00 zł brutto; wypłacono odszkodowanie w wysokości 6.440,00 zł za działki gruntu 

w obrębie Sidory o łącznej powierzchni 0,1610 ha oznaczone numerami ewid. 66/3, 67/1, 70/1, 

109/3. 

2. poszerzenie pasa drogowego drogi w miejscowości Witówka.  

Na podstawie przyjętego protokołu z rokowań uzgodniono stawkę odszkodowania za 1 m2 gruntu 

w wysokości 10,00 zł brutto; wypłacono odszkodowanie w wysokości 6.020,00 zł za działkę w 

obrębie Witówka o powierzchni 0,0602 ha oznaczoną numerem ewidencyjnym  15/1. 

IV. W drodze umowy przeniesienia własności przeszła na własność Skarbu Państwa nieruchomość 

zabudowana budynkiem po byłym posterunku policji, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka  

nr 987 o pow. 0,0714 ha położona w Raczkach. Umowa w formie aktu notarialnego Repertorium 

A nr 4091/2020 z dnia 15.05.2020r. Koszty związane z darowizną nieruchomości poniósł Skarb 

Państwa. 

V. W drodze umowy sprzedaży przeszła na własność Gminy Raczki nieruchomość gruntowa, 

oznaczona w ewidencji gruntów jako działka  nr 207/1 o pow. 0,0491 ha położona w m. Józefowo. 

Umowa w formie aktu notarialnego Repertorium A nr 11571/2020 z dnia 02.12.2020r. Koszty 

związane z darowizną nieruchomości poniosła Gmina Raczki. 
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VI. Decyzje o podział nieruchomości: 

1) wydano 38 decyzji podziałowych; 

2) wydano 1 decyzję o rozgraniczeniu nieruchomości. 

2.3 PLANOWANIE PRZESTRZENNE I ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
Z zakresu planowania przestrzennego: 

1) wydano 51 decyzji ustalających warunki zabudowy i zagospodarowanie terenu; 

2) wydano 9 decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego; 

3) wydano 149 zaświadczeń o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego.  

4) Rada Gminy Raczki w dniu 22 września 2020r. podjęła Uchwałę Nr XV/122/20 w sprawie 

zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Raczki „ 

5) Rada Gminy Raczki w dniu 22 września 2020r. podjęła Uchwałę Nr XV/122/20 w sprawie 

„Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Dowspuda”  

 

 

2.4 WYKONANIE ZADAŃ RZECZOWYCH  REFERATU GOSPODARKI 

KOMUNALNEJ I INWESTYCJI 
 

 

 

L.P. 

 

NAZWA ZADANIA 

Wartość 

zadania - 

poniesione 

nakłady 

1.  Opracowanie dokumentacji „Przystosowanie Punktów 

Przedszkolnych w budynku Szkoły Podstawowej w Raczkach do 

wymagań ochrony przeciwpożarowej” 

19 680,00 

2.  Wykonanie posadzek w pomieszczeniach piwnicy oraz parteru w 

ilości ok. 175 m2 wraz z materiałem w budynku OSP Raczki 

15 498,00 

3.  Opracowanie dokumentacji projektowej na: „Wykonanie nakładki 

asfaltowej na drodze Nr 102403B Jaśki –Święte Miejsce wraz ze 

zjazdami – o długości ok. 1 000,00 m„. i  „Wykonanie nakładki 

asfaltowej na drodze Nr 102381B Kurianki Pierwsze – Kurianki 

Drugie wraz ze zjazdami o długości ok. 1385 m„ oraz „Wykonanie 

nawierzchni asfaltowej na drodze Chodorki – Kurianki Pierwsze o 

długości ok. 790 m i na drodze 1185B Dowspuda-Kurianki Pierwsze 

o długości ok. 180 m” 

12 915,00 

4.  Wykonania  tynków, zgodnie z przedmiarem robót, w budynku OSP 

Raczki w następującym zakresie: GARAŻ: Docieplenie styropianem 

sufitów + podciągi – 164 m2, Docieplenie ściany wieży – 18 m2, 

Wykonanie sufitu z regipsu 1 m2, Wykonanie tynków – 43 m2, 

Parapety – 3 szt, Malowanie sufitów – 164 m2,WIEŻA: Wykonanie 

tynków – 7 m2,Docieplenie po tworze okiennym wraz z tynkiem – 1 

32 360,00 
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m2,PIWNICA: Docieplenie sufitów + podciągi – 91 m2, Malowanie – 

91 m2,PARTER: Docieplenie sufitów + podciągi – 70 m2, 

Docieplenie wełną – 12 m2, Malowanie  – 12 m2 

5.   

Wykonanie kompletnego systemu odwodnienia dachu budynku OSP 

w Raczkach z podłączeniem do studzienki 

8 609,23 

6.   

Wykonanie robót polegających na  remoncie pomieszczenia 

strażaków w budynku OSP w Raczkach 

11 924,00 

7.  Opracowanie Wniosku o dofinansowanie  wraz ze Studium 

Wykonalności  zgodnie z wymaganiami Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 (dalej: 

RPOWP), Działanie 5.1 

14.760,00 

8.   

Wykonanie instalacji CO w budynku OSP Stoki 

27 086.22 

9.  Remont pomieszczenia łazienki, korytarza obok oraz małej hali w 

budynku OSP Raczki 

22 911,33 

10.   

Wykonanie instalacji sanitarnych w budynku OSP w Raczkach 

125 963,41 

11.  Remont trybun stadionu w Raczkach 

 

49 998,22 

12.  Wykonanie prac dodatkowych przy budowie wiaty rekreacyjnej w 

Dowspudzie 

15 912,29 

13.  Wykonania konserwacji budynku „Dom Regionalny w Raczkach” 

 

24 000,00 

14.  Roboty dodatkowe w ramach - Przebudowa, rozbudowa, dobudowa i 

nadbudowa budynku strażnicy OSP Raczki w celu utworzenia sali 

widowiskowo-koncertowej – etap III (docieplenie elewacji – I rata 

18 000,00 

15.  Modernizacja budynku Urzędu Gminy Raczki 92 000,00 

16.   

Dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w pomieszczeniach 

biurowych i serwerowni w budynku Urzędu Gminy w Raczkach 

14 640,43 

17.   

Wykonanie monitoringu wysokiej rozdzielczości HD stadionu 

sportowego w Raczkach 

3 374,30 

18.   

Przebudowa drogi gminnej - ulicy Sportowej w Raczkach w km 

0+000 – 0+400 

698 162,86 

19.   

Wykonanie instalacji elektrycznej i odgromowej w budynku OSP w 

Raczkach – I rata 

33 948,00 

20.   

„Budowa oświetlenia ulicznego na istniejących słupach linii 

napowietrznej nN-0,4kV w miejscowości Stoki Gmina Raczki” 

22 900,00 

21.   

Przystosowanie Punktów Przedszkolnych w budynku Szkoły 

Podstawowej w Raczkach do wymagań ochrony przeciwpożarowej 

116 850,00 

22.   75 500,00 
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na działkach 

 nr ewid. 545/8 i 546/3 w Raczkach 

23.   

Doposażenie i poprawa standardu stołówki szkolnej (kuchni i jadalni) 

w Szkole Podstawowej w Raczkach 

42 952,89 

24.   

Przebudowę bieżni do skoków w dal na stadionie w Raczkach 

16 974,00 

25.  Rozwój Gminy Raczki dzięki produkcji energii elektrycznej na 

potrzeby własne poprzez instalacje fotowoltaiczne”. 

338088,45 

 

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  1 018 033,06 zł, wydatki 1 045 557,72 zł.  

Na 2021 rok pozostała kwota 33 946,94 zł. 

Opłaty za oświetlenie uliczne -  136 202,55 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 
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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 2020 r.  wyjeżdżały 74. 

Straż pożarna: 

Wydatkowano 128 120.58 zł  w tym: 

1. wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń –   26 393,64 zł 

2. składki na ubezpieczenia i fundusz pracy –   2 565.16 zł 

3. wynagrodzenia  - umowy zlecenia –    25 200,00 zł 

4. zakupy paliwo, osprzęt, wyposażenie strażaków –   29 388,11 zł 

5. Energia elektryczna –      11 280,78 zł  

6. remonty –        0,00 zł 

7. zakup usług zdrowotnych –      4 907,84 zł 

8. pozostałe usługi i opłaty ( składki) –    28 385.05 zł 

V.  SPORT I REKREACJA 

Realizacja zadania  na trzech płaszczyznach: 

1) zakup urządzeń sportowych  - wykonano prace remontowe na Stadionie Sportowym w 

Raczkach (remont trybun i zaplecza gospodarczego, skocznia do skoku w dal, piłko chwyty), 

rozpoczęto prace nad projektem remontu Stadionu, opracowano projekt remontu Sali gimnastycznej 

przy SP w Raczkach 

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 ze względu na wprowadzone ograniczenia pandemiczne na terenie całego 

kraju nie były prowadzone działania.  
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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 

 

W roku 2020 w wyniku pandemii spowodowanej wirusem SARS-Cov-2 Gmina Raczki podobnie 

jak i inne samorządy stanęły przed dodatkowym wyzwaniem związanym z zabezpieczeniem 

mieszkańców przed skutkami pandemii. W tym celu dokonano zakupu 5200 szt. maseczek za kwotę 

21402 zł, które przekazano nieodpłatnie mieszkańcom Gminy Raczki. W działania włączył się 

dodatkowo Gminny Ośrodek Kultury w Raczkach wraz z organizacjami pozarządowymi w tym 

Stowarzyszeniem „Małoraczkowiacy”, którzy dodatkowo zajęli się szyciem i dystrybucją maseczek 

osobom potrzebującym.  

 

VII. DZIAŁANIA W ZAKRESIE REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU 

OŚWIATY 
Jednym z najistotniejszych zadań samorządu gminnego jest edukacja. Dużym wyzwaniem jest 

zapewnienie wszystkim dzieciom dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej na wysokim poziomie, 

z jednoczesnym zapewnieniem bezpiecznych warunków do nauki. 

Szkoła winna zapewnić każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, przygotować do 

wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich, w oparciu o zasady solidarności, demokracji, 

sprawiedliwości i wolności. 
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Dobrze funkcjonująca oświata pociąga za sobą określone skutki gospodarcze, czyli pełni funkcję 

ekonomiczną. Od poziomu edukacji zależy jakość przyszłych kadr pracowniczych. 

Prawdopodobnie trudno byłoby wskazać inny obszar życia społecznego, który byłby reformowany tak 

często jak szkolnictwo. Polityka oświatowa państwa podlega nieustannym zmianom. W ciągu 

ostatnich 25 lat polska szkoła przeżyła kilka radykalnych reform (m.in. pojawienie się w systemie 

edukacji szkół niepublicznych, wprowadzenie obowiązkowych egzaminów zewnętrznych kończących 

poszczególne etapy nauki, wprowadzenie nauki w gimnazjach, a potem ich likwidacja, etc.). 

 W wyniku wprowadzonych reform szkołę państwową zastąpiła szkoła samorządowa, a więc w gestii 

samorządu leżą tak kluczowe kwestie jak: 

• przeprowadzanie remontów obiektów szkolnych; 

• analiza i zatwierdzenie rocznych planów finansowych (arkusze organizacyjne szkół); 

• zapewnienie uczniom bezpłatnego dowozu do szkół; 

• prowadzenie stołówki szkolnej, a więc dożywianie uczniów; 

• likwidowanie  lub przekazywanie szkoły innym podmiotom; 

Aby umożliwić samorządom realizację tych zadań, system finansowania szkół przewiduje, że szkoły 

utrzymywane są zarówno ze środków przekazywanych przez państwo, jak i z ze środków własnych 

Gminy.  

Jednakże 2020 rok zapisze się w historii oświaty być może jako najtrudniejszy ze względu na  

Covid-19. Przymus pracy z włączoną kamerą, brak bezpośredniego kontaktu z rówieśnikami  

i nauczycielami. Organizacja nauki i pracy szkoły w warunkach podyktowanych stanem epidemii 

wymagała dużej odpowiedzialności i sprawności zarówno ze strony dyrekcji szkoły, nauczycieli, jak 

również organu prowadzącego. Zajęcia stacjonarne nie odbywały się od dnia 25 marca 2020r.  

Nauczyciele prowadzili zajęcia z wykorzystaniem metod technik kształcenia na odległość. 

Ministerstwu Edukacji Narodowej zależało aby w tym szczególnym czasie edukacja dzieci i młodzieży 

nie została przerwana, a nauczyciele mogli realizować program nauczania. Taka forma nauczania 

trwała do końca roku szkolnego 2020.  Ale już 1 września 2020r. uczniowie wrócili do szkoły do 

nauczania tradycyjnego, by w miesiącu październiku ponownie wrócić do nauki zdalnej. 

W celu ułatwienia pracy zdalnej dla nauczycieli i uczniów w ramach programu Zdalna szkoła  

i Zdalna szkoła+ w 2020r. gmina pozyskała środki finansowe w wysokości 112 661 zł. 

Zakupiono 15 laptopów, 2 tablety, 33 komputery do pracy i nauki dla nauczycieli i uczniów. 

 

7.1 DOTACJA PODRĘCZNIKOWA 

Na sfinansowanie całkowitych kosztów tego zadania w 2020r. gmina wydatkowała 52 411,57 zł. 

w formie dotacji,  na zakup kompletów podręczników oraz kompletów materiałów ćwiczeniowych dla 

451 uczniów. 

 

7.2 WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE 

 

W ostatnich latach nastąpił duży wzrost liczby dzieci objętych edukacją przedszkolną. Jeszcze do 

niedawna przedszkola służyły dla dzieci rodziców pracujących. Zwiększająca się liczba dzieci 

uczęszczających do przedszkola pozwala przypuszczać, że rodzice nie pracujący dostrzegają  także 

zalety edukacji przedszkolnej. 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie rodzajów innych form 

wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich 

działania, które weszło w życie z dniem 1 września 2017r. samorządy zostały zobowiązane do 
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dostosowania działalności tych Punktów do wymagań określonych rozporządzeniem do dnia 31 

sierpnia 2020r.  W celu realizacji tego zadania w okresie wakacji 2020r. wykonane zostały prace 

remontowe w budynku Szkoły Podstawowej w Raczkach na kwotę 116 850 zł polegające na 

wydzieleniu strefy tylko dla dzieci przebywających w Punktach Przedszkolnych. 

Jednocześnie w związku z tym, iż przepisy oświatowe szczegółowo precyzują ile dzieci może 

przebywać w jednym punkcie (do 25) utworzono 4 nowe Punkty i zmodernizowano Punkt utworzony 

w 2009r. W 2020r. z tego rodzaju wychowania przedszkolnego korzystało 107 dzieci. 

Równocześnie w Szkole Podstawowej w Raczkach w ubiegłym roku funkcjonowały 3 oddziały 

Przedszkolne, do których uczęszczały dzieci 6 letnie. Oddział Przedszkolny funkcjonuje też w Szkole 

Podstawowej we Wronowie.  

Wydatki w zakresie wychowania przedszkolnego na terenie  Gminy Raczki w 2020r. wyniosły 

1 115 472 zł. 

 

7.3 DOFINANSOWANIE ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA UCZNIÓW O 

CHARAKTERZE SOCJALNYM 

 

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 2020r. realizacja wydatków w tym zakresie wyniosła 59 588 zł, w tym:  

•  dotacji celowej  - 51 469 zł; 

• ze środków własnych Gminy  - 5 718 zł; 

 

7.4 DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH 

PRACOWNIKÓW 

 

W 2020r. pięciu pracodawcom z Funduszu Pracy przekazano kwotę 39 476,97 zł za kształcenie 

uczniów w zawodzie: fryzjer, mechanik, krawiec. 

 

7.5 STYPENDIA WÓJTA GMINY 

 

  Dla 27 uczniów Szkoły Podstawowej w Raczkach i Szkoły Podstawowej we Wronowie wypłacono 

stypendium za wyniki w nauce na kwotę 8 100 zł. Kwota stypendium dla jednego ucznia wyniosła  

300 zł. 

 

7.6 POSIŁEK W DOMU I W SZKOLE 

 

 Na podstawie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2019r. Gmina pozyskała 

środki finansowe z budżetu państwa w formie dotacji celowej w wysokości 40 000 zł i wkładzie 

własnym 10 000 zł na remont i doposażenie w sprzęt funkcjonującej przy Szkole Podstawowej w 
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Raczkach stołówki szkolnej. Dokonano remontu pomieszczeń kuchni, zakupiono stoły, szafę 

chłodniczą, zmywarkę i drobny sprzęt wyposażenia. 

 

7.7 BON 500+ DLA NAUCZYCIELI 

 

W ramach dodatkowego wsparcia finansowego dla kadry pedagogicznej w związku z wprowadzeniem 

szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół w związku z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, nauczyciele uzyskali jednorazowe 

dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości 500 zł. z przeznaczeniem na zakup usługi dostępu do 

internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik 

kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć. Z „Bonu 500+ skorzystało  

41 nauczycieli SP Raczki i 6 nauczycieli SP we Wronowie na ogólną kwotę 23 500 zł. 

 

7.8 ZAKUP AUTOBUSU DO DOWOŻENIA UCZNIÓW 

 

Zgodnie z Decyzją Ministra Finansów z dnia 4 września 2020r. Nr /FG6.4143.3.192.2020.MF.3796 

Gmina otrzymała dotację na wydatki inwestycyjne dotyczące zakupu autobusu szkolnego do 

dowożenia uczniów do szkoły w wysokości 200 000 zł. Ogólny koszt zakupu autobusu wyniósł 

471 824 zł.  

 

7.9 REMONTY I ADAPTACJA POMIESZCZEŃ W SZKOŁACH 

 

W Szkole Podstawowej w Raczkach realizowany został projekt „Rozwój Gminy Raczki dzięki 

produkcji energii elektrycznej na potrzeby własne poprzez instalacje fotowoltaiczne” - wartość 

338088,45 zł . 

 

7.10 FINANSOWANIE OŚWIATY 

 

  Oświata finansowana jest głównie ze środków budżetu państwa transferowanych do jednostek 

samorządu terytorialnego w formie subwencji i dotacji. Wielkość subwencji oświatowej ustalana jest 

według algorytmu przyjmowanego dla konkretnego roku i dzielona między jst. według liczby 

uczniów. Przy naliczaniu subwencji brany jest pod uwagę stopień awansu zawodowego nauczycieli, 

liczba uczniów niepełnosprawnych, typ szkoły i in. W budżecie państwa ustala się także środki na 

wychowanie przedszkolne i inne cele. Samorządy finansują też z własnych źródeł szereg zadań 

oświatowych. Ostateczna kwota części oświatowej subwencji ogólnej na 2020r. wyniosła  

5 225 482 zł.  
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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  26938 wol., w tym: 

• lit. pięknej dla dorosłych 12853 woluminów,  

• lit. pięknej dla dzieci 8440 woluminów,  

• lit. niebeletrystycznej 5645 woluminów. 

 

Księgozbiór wprowadzany jest na bieżąco do programu bibliotecznego MAK +. Wprowadzono 6262 

książek do programu  co stanowi 23,25% ogólnej liczby  księgozbioru.   

W roku 2020 księgozbiór wzbogacony został o 1640 nowych książek w tym : 

• ze środków samorządowych 1329 książek za kwotę 30755,06 zł,   

• z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 301 pozycji za kwotę 7000 zł,  

• 10 książek wygranych w konkursie wydawnictwa MUZA SA 

• 1011 woluminów zakupiono z literatury pięknej dla dorosłych (803 ze środków własnych, 208 

z dotacji MKiDN),  

• 470 woluminów literatury pięknej dla dzieci (407 egz. ze środków własnych, 63 z dotacji)  

• 149 woluminów z lit. niebeletrystycznej (141 ze środków własnych, 8 z dotacji).  

Ubytkowano 3964 woluminy. 

 

Użytkownicy biblioteki mieli do dyspozycji 11 tytułów czasopism bieżących. 

Zarejestrowano 561 czytelników, w porównaniu do roku  2019 mniej o 145 osób. 

Liczba czytelników na 100 mieszkańców  Gminy Raczki to 9,57. 

 

Struktura czytelników wg. wieku: 

• do 5 lat    34, 

• 6-12 lat   106, 

• 13-15 lat   47, 

• 16-19 lat   48, 

• 20-24 lat   41, 

• 25 -44 lat   115, 

• 45-60 lat   94, 

• powyżej 60 lat   76.  

 

Struktura czytelników wg zajęcia: 

 

• uczniowie   229, 

• studenci    34, 

• pracownicy umysłowi  76, 

• robotnicy   52, 
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• rolnicy    35, 

• inni zatrudnieni   11, 

• niezatrudnieni   124. 

Czytelnicy wypożyczyli w 2020 r.  12559 książek ( mniej o 2896 wol. w stosunku do 2019 roku). 

Najwięcej  pozycji wypożyczono: 

• lit. pięknej dla dorosłych -  7953 woluminów,  

• lit. pięknej dla dzieci-   3586 woluminów , 

• lit. niebeletrystycznej-   1020 woluminów. 

 

W porównaniu z 2019 r. spadły wypożyczenia literatury pięknej dla dorosłych o 494 wol., literatury 

pięknej dla dzieci spadły o 2082 wol. , wypożyczenia literatury niebeletrystycznej to spadek o 320 

wol. Nastąpił niewielki spadek  poczytności czasopism, wypożyczono ich 557, o 75 mniej w 

porównaniu z rokiem poprzednim.  

Wypożyczenia w przeliczeniu na stu mieszkańców  wyniosły 223,71 wol. 

W związku z sytuacją epidemiologiczną, zamknięciem biblioteki, szkół oraz nauczaniem zdalnym nie 

zorganizowano tradycyjnych spotkań i warsztatów. Biblioteka wzięła udział w trzeciej edycji 

programu „Mała Książka- Wielki Człowiek”. Do projektu przystąpiło 18 dzieci. 

 

Budżet biblioteki w roku 2020. 

Biblioteka w 2020 roku dysponowała budżetem na kwotę 207750,00 zł., z czego wydatkowała 

207608,74 zł.   

 Plan Wydatek 

§ 3020 wydatki osobowe  440,00 439,10 

§ 4010 wynagrodzenia 124304,00 124292,80 

§ 4110 składki ubez. społ.  21090,00 21053,30 

§ 4120 składki fundusz pracy 2886,00 2876,71 

§4170 wynagrodzenia nieosobowe 1800,00 1800,00 

§ 4210 zakup materiałów 8080,00 8074,15 

§ 4240 zakup książek 30350,00 30303,77 

§ 4240 zakup książek dotacja 7000,00 7000,00 

§4260 opłata za wodę 30,00 28,13 

§ 4300 zakup pozostałych usług 3760,00 3757,33 

§ 4360 opłaty telekomunikacyjne 910,00 904,66 

§ 4410 podróże służbowe 88,00 86,88 

§ 4430 różne opłaty  300,00 287,60 

§ 4440 odpisy na zfśs 5362,00 5361,31 

§ 4480 podatek od  nieruchomości 530,00 523,00 

§ 4520 opłata za odpady 720,00 720,00 

 207750,00 207608,74 

 

 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 
 

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

wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. 

Ogółem wartość mienia Gminy będącego w zarządzie Zakładu Gospodarki Komunalnej 

i Mieszkaniowej w Raczkach wynosi – 22 828 815,31 zł.   

Rodzaje mienia 

Ilość sztuk, 

jednostka 

miary 

Wartość 

mienia 

Wartość 

umorzenia 

1. BUDYNKI: 2 72.199,00 27.764,41 

budynek magazynowy 1 55.327,00 16.481,28 

budynek biurowo - warsztatowy 1 16.872,00 11.283,13 
2. KOLEKTORY:  7.141.765,22 3.094.962,41 
3. BUDOWLE: 5 3.935.843,18 1.690.714,25 

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 1.617.848,14 

ogrodzenie składowiska w Ludwinowie 1 13.191,78 13.191,78 

zajezdnia autobusowa 1 57.190,33 57.190,33 
4. ŚRODKI TRANSPORTOWE: 7 618.363,82 618.363,82 
5. SPRZĘT,MASZYNY i URZĄDZENIA 

RÓŻNEGO ZASTOSOWANIA: 
10 220.243,36 61.370,00 

6. SPRZĘT i WYPOSAŻENIE BIUROWE:  224.855,81 224.855,81 

7. WODOCIĄGI, w tym: 
 

10.840.400,73 7.237.373,83 

Wodociąg Wierciochy: 

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

sieć główna – 8.114 m.b., przyłącza 71 szt. – 2862 m.b. 

303.093,02 303.093,02 

Wodociąg Raczki: 

Stacja uzdatniania wody w Raczkach, studnia głębinowa 

Sieć główna – 5667 m.b., 

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

studnie wiercone – szt.3, zbiorniki wyrównawcze 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 m.b. 

898.430,75 

251.346,28 

807.816,91 

25.448,80 

Wodociąg Podwysokie, Lipowo, Żubrynek: 

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

główna – 7.300 m.b., przyłącza 58 szt. – 1300 m.b. 

276.586,23 276.586,23 

Wodociąg Jaśki – Słoboda - Sucha Wieś: 

Sieć główna – 11.972, przyłącza 67 szt. – 2.896 m.b. 

100.540,81 100.540,81 



30 | S t r o n a  
   RAPORT O STANIE GMINY  RACZKI ZA 2020 ROK   www.raczki.pl 

Wodociąg Rabalina –Sidory: 

Sieć główna – 6839 m.b., przyłącza 25 szt. – 1003 m.b. 

70.049,96 70.049,96 

Wodociąg Lipówka: 

Sieć główna – 5.081 m.b., przyłącza szt. 24 – 1093 m.b. 

140.427,31 140.427,31 

Wodociąg Żubrynek: 

Sieć główna – 2.071 m.b., przyłącza szt. 6 – 194 m.b., sieć 

zalicznikowa – 142 m.b. 

55.603,34 55.603,34 

 

Wodociąg Korytki: 

Sieć główna – 5.798 m.b., przyłącza 22 szt. – 1393 m.b. 

131.265,48 131.265,48 

Wodociąg Wysokie: 

Sieć główna – 2.280 m.b., przyłącza szt. 20 – 1.419 m.b. 

54.347,79 54.347,79 

Wodociąg Wronowo: 

Sieć główna – 6.060 m.b., przyłącza szt. 30 – 2.032 m.b. 

141.305,04 141.305,04 

Wodociąg Jankielówka: 

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

szt. 14 – 635 m.b. 

29.508,17 29.508,17 

Wodociąg Planta: 

Sieć główna 110 – 3.578 m.b., sieć główna 90 - 498 m.b., sieć 

główna 50 - 466 m.b., przyłącza szt. 16 - 738 m.b. 

75.066,28 75.066,28 

Wodociąg Raczki - Moczydły – Witówka: 

Sieć główna 160 – 1.870 m.b., przyłącza szt. 40 – 3.954 m.b. 

300.517,48 300.517,48 

Wodociąg Józefowo – Franciszkowo: 

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

szt.43 – 1.998 m.b.   

226.720,91 226.720,91 

Wodociąg Szkocja: 

Sieć główna - 3.295 m.b., przyłącza szt. 28 – 5.956 m.b. 

167.571,49 167.571,49 

Wodociąg Chodźki – Rudniki: 

Sieć główna 160 – 1.501 m.b., sieć główna 110 – 4.636 m.b., sieć 

główna 90 - 921 m.b., przyłącza szt. 31 – 1.366 m.b. 

186.492,13 186.492,13 

Wodociąg Raczki – Małe Raczki: 

Sieć główna 160 – 736 m.b. sieć główna 110 – 6948, sieć główna o 

90 - 137 m.b., przyłącza szt. 47 – 2.355 m.b. 

215.510,19 214.403,14 

Wodociąg Rudniki: 

Sieć główna 110 – 5.087 m.b., sieć główna 90 - 584 m.b., przyłącza szt. 

26 – 1535 m.b. 

181.068,49 169.238,50 

Sieć wodociągowa do osiedla mieszkaniowego w Raczkach: 

Sieć główna z rur stalowych, sieć główna 80 – 1.800 m.b., sieć główna 50 

- 990 m.b. 

8.454,71 8.454,71 

Wodociąg we wsi Bakaniuk: 

Sieć główna z rur PCV, sieć główna 110 – 4944 m.b., sieć główna 90 – 

122 m.b., przyłącza szt. 39 – 1074 m.b. 

163.383,37 139.974,75 

Wodociąg we wsi Krukówek: 

Sieć główna z rur PCV:, sieć główna 110 – 3093 m.b., sieć główna 90 - 

857 m.b., przyłącza 14 szt. - 700 m.b. 

117.430,44 100.691,04 

Wodociąg zbiorowy we wsi Koniecbór, Stoki, Kurianki Pierwsze i Drugie 

wraz ze SUW Podwysokie: 

Sieć główna z rur PCV:, sieć główna 110 – m.b., sieć główna 90 – m.b., 

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

1.457.896,98 1.115.827,43 
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Wodociąg we wsi Ludwinowo, Szczodruchy, Bolesty wraz ze SUW we 

wsi Wierciochy: 

Hydrofornia – 751.048,75 

Sieć główna 110 – 10.956 m.b., 90 – 263 m.b., przyłącza 33 szt. – 2.817 

m.b. 

1.378.786,41 987.555,77 

Sieć wodociągowa Planta-Szkocja: 

Sieć z rur PCV 110 mm – 405 m.b. 

16.171,85 9.824,35 

Sieć wodociągowa: rurociąg wodociągowy DZ 110 PE cieśn.- ok.50 m, 

rurociąg DZ 160 x 4,9 mm PCV cieśn.- 801,50 m, rurociąg DZ 90 PE 

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

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

255.562,67 126.503,52 

Sieć wodociągowa: rurociąg wodociągowy DZ 110 PE - ok.465,5m, 

rurociąg wodociągowy DZ 90 PE – 528,20 m, rurociąg wodociągowy  PE  

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

Balukiewicza w Raczkach 

387.645,48 191.884,44 

Przyłącza wodociągowe w ulicy: Górskiego, Kaczorowskiego i 

Balukiewicza w Raczkach . 14 szt. przyłączy wodociągowych z rur 

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

70.751,62 34.491,39 

Sieć wodociągowa – Etap I obręb Rudniki  - Koniecbór  

o długości 595 m.b. 

53.098,54 21.504,87 

Odcinki sieci wodociągowej Jaśki – Słoboda, Lipówka, Rabalina – Sidory 

wraz z przyłączami, odcinki sieci wodociągowej Dowspuda i Jaśki wraz z 

przyłączami 

512.777,62 186.522,84 

Budowa odcinków sieci wodociągowej na odcinkach Chodźki – 

Żubrynek, Korytki Kolonia – Wysokie, Koniecbór – Józefowo, Kolonia 

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

Pierwsze 

809.855,83 279.400,24 

Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Podwysokie, gminie 

Raczki, oraz obiektów SUW Raczki 

1.152.990,61 384.810,63 

Budowa i przebudowa sieci wodociągowej etap D w miejscowości Raczki 512.225,71 169.034,52 

Sieć wodociągowa na działkach nr 352; 347/4; 347/11 Raczki, ul. 

Kolejowa 

59.358,74 4.006,74 

Sieć wodociągowa na działkach nr 545/8; 546/3 Raczki, ul 

Sportowa 

78.559,00 883,80 

 

 

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

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

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

liczba przyłączy wodociągowych – 1217 szt. 

Stacje uzdatniania wody (hydrofornie) znajdują się w: 

▪ Raczkach – o wydajności 55 m3/h 

▪ Wierciochach – 15 m3/h 

▪ Podwysokie – 42 m3/h 
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W roku 2020 opłaty za wodę wynosiły 2,01 za 1m3., produkcja wody wyniosła 339 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 2020 roku 32,4 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 75 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 odebranie i wywóz odpadów komunalnych (ścieków) z tych gospodarstw.  

 

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” oraz Punkty Przedszkolne 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, 
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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. 

 Ilość osób podległych pod rozliczenie Biura  przedstawia się następująco: 

 
                              Nauczyciele                  Obsługa            Emeryci 

SP Raczki                     53                               23                    69 

Biuro z dowożeniem                                          8                     4 

Razem zatrudnionych 84 osób plus 73 emerytów – ogółem 157 osób. 
 

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

wychowawcza”, po uwzględnieniu zmian, zamknął się kwotą 7 667 759,02 zł 
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 w tym : 

Rozdz. 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego”          -       388 497,00 

 80101 „Szkoły podstawowe”            -    4 643 711,00 

  80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podst.”      -       352 502,00 

  80106 „Inne formy wychowania przedszkolnego”       -       892 489,00  

  80113 „Dowożenie uczniów do szkół”           -       453 391,00 

  80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”       -         21 636,00 

  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   -       200 078,00 

 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, 

  materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych     -         49 715,02 

 80195 „Pozostała działalność”          -       262 831,00 

 85401 „Świetlice szkolne”          -       398 909,00 

 85495 „Pozostała działalność”      -           4 000,00 

 

Wydatki wykonane w 2020r. wynoszą ogółem 7 029 717,97 zł . Finansowane były następujące zadania: 

- utrzymanie bieżące  jednej szkoły podstawowej (do 31.08.2020r. - 22 oddziały szkolne, od 01.09.2020r -  

22 oddziały szkolne ) 

   -    funkcjonowanie biura obsługi szkół, 

- dowożenie uczniów do szkół, 

- funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych ( - 3 oddziały „zerowe” w SP w Raczkach) 

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

- finansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli, 

- funkcjonowanie świetlicy szkolnej z dożywianiem, 

  -     finansowanie  do 9.10.2020r Punktu Przedszkolnego przy SP w Raczkach (5 grup),  

        od 10.10.2020r. 5 Punktów Przedszkolnych  przy SP w Raczkach, 
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 Realizacja planu wydatków i dochodów  przedstawia się następująco: 

9.1 SZKOŁA PODSTAWOWA W RACZKACH   

 Planowane wydatki w tej szkole wynoszą 4 643 711zł, zrealizowane 4 344 193,55 zł realizacja w 93,55%. 

Środki te przeznaczono na: 

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

do 31.08.2020r. -40,84 et. naucz., od 01.09.2020r. – 39,65 et. naucz., 2,5et. admin. 

i 11 pracowników obsługi )         - 3 955 205,25 zł 

- wynagrodzenia bezosobowe (ochrona danych osobowych)     1 754,16 zł 

- zakup oleju opałowego (26 884 l)        71 010,00 zł 

- 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, 

koszów do segregacji śmieci, rolet okiennych, przyłbic ochronnych, środków do dezynfekcji  itp.50 294,22 zł  

- opłatę za zakup pomocy dydaktycznych i księgozbioru     5 667,28 zł 

- opłatę za energię elektryczną i wodę        16 113,39 zł 

- remonty bieżące (remont wiatrołapu, wymurowanie ścianki i wstawienie ościeżnicy, wykonanie utwardzenia 

placu pod szkołą) 37 725,58zł  

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

bankową, gospodarowanie odpadami komunalnymi, przegląd techniczny budynku itp.   63 796,49 zł  

- koszty delegacji służbowych         255,18 zł 

- ubezpieczenie sprzętu komputerowego                              -      1 330,00 

- odpis na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych nauczycieli i pracowników obsługi (100%)  -  141 042,00 

  Na utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Raczkach  3 oddziały  

„zerowe” planowane wydatki wynoszą  352 502,00 zł, zrealizowane 306 808,17zł. Realizacja w 87,04%. 

Środki te przeznaczono na: 

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

 dla nauczycieli ( 3 et.)                                                                                                       -    288 318,47 

- zakup dzienników szkolnych                                                     -            51,60 

- zakup pomocy dydaktycznych                 -        1 520,94                            

- opłatę za energię elektryczną i wodę                               -        6 219,16 

- badania okresowe, prowizję bankową, opłatę za ścieki                                        -        1 280,00                              

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (100%)              -        9 418,00 
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      W Punkcie Przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Raczkach zaplanowane wydatki wyniosły 

892 489 zł, zrealizowane 808 664,27zł. Realizacja w 90,61%. 

 Środki te zostały przeznaczone na: 

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

(do 31.08.2020r. 7 et. naucz.,2 et. pomoc naucz. i 2 pracowników obsługi od 01.09.2020r. 6,24 et. naucz. 

   2,5 et. pomocy naucz. i 2 pracowników obsługi)                       -  661 087,59                                                      

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

   żywieniowej do 31.08.2020r. )                        -       1 800,00 

- zakup środków do utrzymania czystości, płynów do dezynfekcji, odzież ochronną, apteczki 

  i programu „Stołówka-Magazyn”                                                                          -      7 186,43 

- zakup oleju opałowego (3649 l )                                                                                  -    10 000,00 

 - zakup artykułów żywnościowych             -    51 280,44 

- zakup pomocy dydaktycznych                          -      1 000,00 

- opłatę za energię elektryczną, gaz butlowy i wodę                       -      9 276,16 

- remonty bieżący(remont pomieszczeń w przedszkolu)                                               -    23 080,73 

- opłata za ścieki, prowizja bankowa , badania okresowe                                  -     3  671,56 

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (100 %)           -    25 088,00 

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

i zdolności dzieci z Gminy Raczki”                                   -      15 193,36 

 

      W Rozdz. 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” planowane wydatki wynoszą  21 636 zł 

zrealizowane – 3 934,90zł, realizacja 18,19%.  

      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 192 870 zł; wykonane 186 305,69zł, realizacja 96,60%. Środki te przeznaczono na płace i 

pochodne od płac dla nauczycieli prowadzących zindywidualizowany proces kształcenia z dziećmi 

niepełnosprawnymi oraz wydatki pośrednie. 
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 W Rozdz. 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów 

edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” zaplanowano wydatki w kwocie 49 715,02zł , zrealizowano 49 

217,31zł. Wykonano 99 %. 

 W Rozdz. 80195 „Pozostała działalność|” planowane wydatki wynoszą 262 831 zł, wykonane   

  221 830,78zł. Realizacja w 84,40 %. Środki te przeznaczono na: 

- płace i pochodne od płac dla 3 pracowników sali gimnastycznej                          -  110 740,65 

- zakup oleju opałowego (19 300 l)                  -    48 292,00 

- zakup środków czystości, ozonatora powietrza, siedzisk na trybunę itp.                         -    10 812,51 

- opłata za energię elektryczną i wodę                  -      7 520,42 

- prowizja bankowa, badania okresowe, usługa serwisowa kotłowni c.o.              -      8 289,20 

-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (100%)                                           -    36 176,00 

Na utrzymanie świetlicy szkolnej  z dożywianiem  przewidziano środki 398 909 zł, wykorzystano  

345 756,04zł. Wydatki bieżące zrealizowano w 86,68 % z przeznaczeniem na: 

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

  (1 etat nauczyciela, 3 pracowników obsługi )                                                                   -   220 637,96 

- zakup wyposażenia gastronomicznego, środków do utrzymania czystości, płynów do dezynfekcji,,odzieży 

ochronnej, druków kwitariuszy i przelewów, płynów do mechanicznego mycia naczyń, itp. 13 712,90 zł 

- zakup oleju opałowego (7 967 l)                 -    17 500,00 

- zakup artykułów żywnościowych                                                                                    -    49 485,94 

- opłatę za energię elektryczną i wodę                                                                               -      9 507,71  

- zakup usług remontowych                                                                                               -     12 067,89 

- usługi telekomunikacyjne, prowizja bankowa, opłata za ścieki, badania okresowe       -     15 388,64 

 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (100 %)                                           -      7 455,00 

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

wynoszą – 4 000,00zł zrealizowane 4 000,00zł , tj. 100% 

Wykonanie dochodów budżetowych w tej szkole przedstawia się następująco: 

- dochody z najmu i dzierżawy (dzierżawa pomieszczenia na urządzenia WLAN, najem sali gimnastycznej)

            5 500,82        

- pozostałe odsetki (odsetki bankowe)        9,68 

- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika)                                           -               960,00 
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wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                  -           18 681,00 

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

 z zakresu wychowania   przedszkolnego                                                                    -           54 585,00 

- wpływy z usług (wpłaty za posiłki w świetlicy szkolnej)                                         -           54 594,30 

 

                              Razem        134 330,80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                         

   

9.2 SZKOŁA PODSTAWOWA W RACZKACH 
 

1) Ogólne informacje o szkole:  

II semestr roku szkolnego 2019/2020: 

Ilość uczniów w klasach: 

* I - VIII–   436, 

            * 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 

oraz  2 osoby w charakterze  pomocy nauczyciela. 

20 osób obsługi: sekretarka, 2 woźnych, 8 sprzątaczek, 5 obsługa kuchni, 4 opiekunki podczas 

dojazdów dzieci do szkół. 

I semestr  roku szkolnego 2020/2021: 

Ilość uczniów w klasach: 

1. I - VIII–  428, 

2. Oddziałach Przedszkolnych („0”) - 50, 

3. Punkcie Przedszkolnym - 107 

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 ½ etatu  w charakterze  pomocy nauczyciela. 

21 osób obsługi: kierownik gospodarczy, sekretarka + ½ etatu pomoc biurowa, 1 woźny, 8 sprzątaczek, 

5 obsługa kuchni, 4 opiekunki podczas dojazdów dzieci do szkół. 
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2) Szkoła w okresie pandemii: 

W okresie od 25 marca do końca roku szkolnego prowadzone było nauczanie zdalne, organizowano 

opiekę nad dziećmi z punktu przedszkolnego oraz konsultacje dla uczniów klasy ósmej, a później  

dzieciom z klas IV-VII. 

W okresie od 26 października 2020 r. do 23 grudnia 2020 r. prowadzone było nauczanie zdalne w 

klasach IV-VIII. Od 09 listopada do 23 grudnia 2020 r. było prowadzone nauczanie zdalne także w 

klasach I-III. Punkty Przedszkolne  i Oddziały Przedszkolne pracowały w tym czasie w formie 

stacjonarnej. Uczniowie klas IV-VIII mogli w tym czasie korzystać z konsultacji i nauczania zdalnego 

w szkole 

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

- Wojewódzki  Konkurs  Języka Polskiego – jedna uczennica zakwalifikowana do etapu 

wojewódzkiego 

- Wojewódzki  Konkurs  Matematyczny, 

- Wojewódzki  Konkurs  Języka Angielskiego 

- Wojewódzki  Konkurs  Biologiczny, 

- Wojewódzki Konkurs Informatyczny,  

- Wojewódzki  Konkurs  Chemiczny 

4) Wyniki egzaminu ósmoklasisty przeprowadzonego w dniach 16 – 18 czerwca 2020 r. 

Liczba zdających: 59 

Język polski: 54% 

Matematyka: 36% 

Język angielski: 39% 

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

i specjalistyczne, prowadzone były także w czasie nauczania zdalnego: 

- Szkolny Klub Sportowy, 

- Szkolny Klub Wolontariusza, 

- pomoc psychologiczno – pedagogiczna, 

- zajęcia rewalidacyjne, 

- zajęcia logopedyczne, 

- zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, 

- zajęcia z matematyki, 

- zajęcia z j. polskiego, 

- zajęcia przyrodnicze, 
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- zajęcia wyrównawcze z matematyki, j. polskiego, 

- wychowanie do życia w rodzinie, 

- zajęcia rekreacyjno – sportowe, 

- Szkolne Koło Caritas, 

- nauka tańca, 

6) Szkoła ze względu na panującą pandemię nie organizowała wyjazdów i wycieczek poza teren 

Gminy. 

7) Szkoła organizowała następujące wydarzenia i  uroczystości szkolne : 

 - rozpoczęcie roku szkolnego, 

- akcja „Sprzątanie świata”, 

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

- akcja charytatywna „Od starszaka dla przedszkolaka”, 

- egzaminy próbne klas ósmych,  

- w ramach wolontariatu: 

• zbiórka pieniędzy potrzebującym wsparcia, 

• zbiórka zabawek, ubrań, przyborów szkolnych, słodyczy  

 

8) Szkoła realizowała następujące programy i projekty: 

- 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: 

Klasyfikacja budżetowa Plan na 2020 r. Wydatki wykonane  

za 2020 r. 

- Oświata  wychowanie (szkoła 

podstawowa, oddziały przedszkolne, 

inne formy wychowania 

przedszkolnego, specjalna organizacja 

nauki) 

6 081 572,00 5 645 971,68 
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- Podręczniki i ćwiczenia dla uczniów 49 715,02 49 217,31 

- Edukacyjna opieka wychowawcza i 

stołówka 

402 909,00 349 756,04 

- Sala gimnastyczna 262 831,00 221 830,78 

- Doskonalenie zawodowe nauczycieli 21 636,00 3 934,90 

Ogółem wykonanie planu za 2020r. 6 818 663,02 6 270 710,71 

 

9.2 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  

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 %. 
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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 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  2020 r. 

STYCZEŃ 

1)”HEJ KOLĘDA, KOLĘDA!”- koncert kolęd i melodii świątecznych- 12.01.2020r.- ( niedziela)- sala 

kameralna GOK. 

  Koncert Kolęd, to wydarzenie cykliczne organizowane w okresie Świąt Bożego Narodzenia. W koncercie 

wzięli udział uczestnicy zajęć gry na pianinie oraz ich rodzice i zaproszeni goście. 

2) „ŚCIEŻKA ZDROWIA”-  spotkanie ze specjalistą dietetyki – 13.01.2020r.( poniedziałek) – świetlica GOK. 

Podczas spotkania poruszona była tematyka nawyków żywieniowych, nawodnienia organizmu i innych 

zasad dotyczących podstaw zdrowego odżywiania i  stylu życia. 

3) „ ZABAWA CHOINKOWA DLA PRZEDSZKOLAKÓW W GOK”- 14.01.2020r. ( wtorek); pomieszczenia 

GOK; współpraca z Punktem Przedszkolnym w Raczkach. 

W tym dniu GOK stał się miejscem zabawy choinkowej dla grupy dzieci z raczkowskiego przedszkola. 

4) „ ZABAWA CHOINKOWA DLA PRZEDSZKOLAKÓW W GOK”- 15.01.2020r.( środa); pomieszczenia 

GOK; współpraca z Punktem Przedszkolnym w Raczkach. 

W tym dniu w GOK została zorganizowana zabawa choinkowa dla dwóch grup dzieci z raczkowskiego 

przedszkola. 
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5) „ XVI RACZKOWSKA SZOPKA NOWOROCZNA” - widowisko teatralne - 19. 01. 2020r. ( niedziela) -  

dom parafialny ;  współpraca z Parafią w Raczkach, Kołem Młodych Przyjaciół Ziemi Raczkowskiej, 

sołectwem w Małych Raczkach, Kołem Gospodyń Raczkowskich, Stowarzyszeniem Małoraczkowiacy; 

cykliczna impreza obrzędowo- teatralna  o zasięgu ponadlokalnym. 

 Licznie zgromadzona publiczność mogła po raz XVI obejrzeć  Raczkowską Szopkę Noworoczną w 

wykonaniu Koła Młodych Przyjaciół Ziemi Raczkowskiej/  pod kier. A. D. Halickiej/. Widowisko mówiło o 

wartościach relacji międzyludzkich,  walce dobra ze złem, o  przeszłości i  otaczającej nas rzeczywistości. 

Stworzyliśmy opowieść, która dopasowała się do percepcji młodych i starszych widzów, którzy z niegasnącą emocją 

obserwowali walkę nieba z piekłem. Szopkę przedstawiło około 90 aktorów, wśród których wystąpiły dzieci z 

przedszkola, szkoły podstawowej w Raczkach, a także uczniowie szkół średnich, studenci i wielu dorosłych, w tym 

radni z przewodniczącym i wójtem Gminy na czele. 

6) XI KONCERT NOWOROCZNY- 26.01.2020r.( niedziela) - Centrum Obsługi Turystycznej- Kordegarda 

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

W ramach Pacowej Akademii Cultury ( PAC) odbył się  Koncert Noworoczny , organizowany  we 

współpracy z Centrum Obsługi Turysty – Kordegarda w Dowspudzie.  Artyści zaproponowali muzykę klasyczną i 

współczesną  w atrakcyjnych,  aranżacjach. Świetne wykonanie utworów, stworzyło niezapomniany klimat, 

dostarczyło pięknych przeżyć i doznań artystycznych. Przed publicznością wystąpił kwartet obojowy O'bows 

Quartet, w którego skład wchodzą muzycy Opery Bałtyckiej, Filharmonii Bałtyckiej oraz Elbląskiej Orkiestry 

Kameralnej. Muzycy czerpią z muzyki brytyjskiej, stanowiącej bogate źródło repertuaru na taki skład kameralny. 

W programie koncertu usłyszeliśmy: 

I część: 

• J. S. Bach – Oboe Quartet in B flat major (Allegro, Rondo) 

• Edward Elgar – Allegro 

• Allan Stephenson – Miniature Quartet for oboe and strings (Allegro giocoso, Quasi 

lento, Vivace) 

• Grażyna Bacewicz – Trio na obój, skrzypce i wiolonczelę, część III Vivo 

• Adam Walaciński – Serenata, część I Allegro i IV Vivo 

II część (muzyka filmowa, arr. Taras Dovgopol): 

• Movie Medley 

• Disney Medley 

• Leonard Bernstein – West Side Story Suite 

7) „  INTEGRUJEMY SIĘ”- zajęcia w ramach „TWÓRCZYCH  FERII W GOK” –– 27. 01. 2020r.  

(poniedziałek);  pomieszczenia GOK;  współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych , Kołem Młodych Przyjaciół Ziemi Raczkowskiej. 

Tradycyjnie w okresie ferii zimowych zorganizowaliśmy dla dzieci i młodzieży urozmaicony program zajęć. 

Oprócz zajęć stałych odbywających się w naszej placówce zaprosiliśmy  na różnorodne zajęcia dodatkowe , które 

zostały zorganizowane przy finansowym współudziale Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych i przy pomocy wolontariuszek z Koła Młodych Przyjaciół Ziemi Raczkowskiej.  Pierwszego dnia 

odbyły się zajęcia integracyjne  ,pogadanka nt. bezpiecznego spędzania czasu podczas ferii, zajęcia artystyczne oraz 

turniej gier planszowych . 

8) „SPOTKANIE Z FILMEM”- wyjazd do kina „Iskra” w Augustowie- 28.01.2020r.( wtorek). 

W drugim dniu zajęć feryjnych jedna grupa dzieci wybrała się do kina Iskra w Augustowie na bajkę „Urwis”,  

natomiast druga grupa  brała udział w grach i zabawach proponowanych przez  animatorów z zaprzyjaźnionej grupy 

Pióropusz. 
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9) „KREATYWNE ANIOŁY”- warsztaty rękodzielnicze – 29.01.2020r. ( środa) ; pracownia plastyczna GOK; 

współpraca z pracownią  ”Przytulisko”. 

Umiejętność wyczarowywania rzeczy pięknych daje ogromną satysfakcję, rozwija zdolności manualne oraz 

pozwala wyciszyć się i naładować akumulatory na cały tydzień. Na zajęciach rękodzielniczych dzieci uczyły się 

samodzielnego wykonania  anioła ze szmatek lub z drewna.  Zapewniliśmy niezbędne materiały i fachowe wsparcie, 

a wykonane dzieła dzieci zabrały do domu. 

10)„INTERAKTYWNE ZABAWY W MIDICENTRUM – 29.01.2020r. ( środa) ; wyjazd do Kreatywnego 

Ośrodka Nauki i Technologii w Suwałkach. 

Midicentrum , to interaktywna placówka dydaktyczna, korzystająca z nowoczesnych osiągnięć technologii 

informatycznych w celach edukacyjnych .Dzieci uczestniczyły w następujących zajęciach: robotyka LEGO WeDo 

oraz LEGO Mechanizmy, konstrukcje kreatywne LEGO Basic , kodowanie na dywanie i łamigłówki. 

11) „ FERIE Z TEATREM”- 30.01.2020r. ( czwartek);sala kameralna GOK. 

Kolejnego dnia zajęć feryjnych dzieci obejrzały  spektakl teatralny, promujący zdrowy styl życia p.t. „Baśń 

dla małych łakomczuszków- tajemnica zdrowych brzuszków” w wykonaniu   Teatru Edukacji i Profilaktyki „Maska”  

z Krakowa. Następnie z chęcią uczestniczyły w zajęciach  ruchowo- tanecznych  i plastycznych , podczas których  

wykonały laurki walentynkowe . 

 12) „WIELKI BAL PRZEBIERAŃCÓW” - 31. 01. 2020r. ( piątek)  - pomieszczenia GOK. 

To już się stało tradycją, że  dzieci podczas ferii zimowych biorą udział w wielkim balu przebierańców. Magia 

tego wieczoru była niesamowita dzięki bajkowym i filmowym postaciom, w które wcieliły się nasze pociechy. 

Rodzice i dzieci dołożyli wiele starań aby zaprezentowane kreacje były niezwykłe i wyjątkowe . Karnawałowe rytmy 

i wesoła atmosfera towarzyszyły kilkugodzinnej zabawie, podczas której dzieci i starsi mieli okazję potańczyć, a 

także wziąć udział w rozmaitych konkursach z nagrodami. Był też miły moment na wykonanie pamiątkowych 

fotografii. W przerwach między konkursami i zabawami  dzieci były zapraszane na słodki poczęstunek.   

13) „WIECZÓR INTEGRACYJNO- FILMOWY DLA MŁODZIEŻY – 31.01.2020r. (piątek) – sala kameralna 

GOK; współorganizacja z Kołem Młodych Przyjaciół Ziemi Raczkowskiej. 

LUTY 

14) „ZABAWA KARNAWAŁOWA DLA DOROSŁYCH”– 01.02.2020r.( sobota); pomieszczenia GOK; 

współpraca z Kołem Gospodyń Raczkowskich  i Raczkowskim Klubem Seniora. 

15)  „TWÓRCZE  FERIE W GOK” –– 03.- 08. 02. 2020r. ( drugi tydzień ferii);pomieszczenia GOK. 

W drugim tygodniu zajęć feryjnych zaprosiliśmy dzieci i młodzież na  zajęcia Acro- Dance, taneczne,  

plastyczne ,  naukę gry na pianinie, gitarze, perkusji. 

16) „WARSZTATY RĘKODZIELNICZE DLA DOROSŁYCH ”-  05 .02.2020r. ( środa); pracownia plastyczna 

GOK. 

17) PRZYSTĄPIENIE GOK W RACZKACH DO PROGRAMU DOM KULTURY+ INICJATYWY 

LOKALNE  2020 - 06.02.2020r. 

Gminny Ośrodek Kultury w Raczkach  zakwalifikował się do udziału w programie Dom Kultury + 

Inicjatywy lokalne 2020 jako jeden z 50 w całym kraju. W ramach programu napisaliśmy projekt „ Kulturalne 

inicjatywy nad Rospudą”, na który otrzymaliśmy dofinansowanie ze środków Narodowego Centrum Kultury. To 

zapowiedź kreatywnych i otwartych na mieszkańców działań, których realizatorami będą mieszkańcy Gminy Raczki. 

Działania w programie są podzielone na dwa etapy: 
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- pierwszy etap- opracowanie diagnozy zasobów i potrzeb kulturalnych mieszkańców naszej Gminy; 

- drugi etap- konkurs na dofinansowanie inicjatyw kulturalnych zgłaszanych przez mieszkańców. 

W drodze konkursu zostaną wybrane najciekawsze inicjatywy mieszkańców Gminy , które będą realizowane w 

okresie od 01.09. do 30.11.2020r. 

18) „NOC Z BAŚNIĄ w GOKu ”- 07. 02. 2020r.  ( piątek)- pomieszczenia GOK; współpraca z Kołem Młodych 

Przyjaciół Ziemi Raczkowskiej. 

Spotkanie  miało  na celu rozbudzenie zainteresowań czytelniczych wśród dzieci ,  zapoznanie ich  z 

postaciami z baśni  oraz rozwijanie sprawności manualnych, integrację, aktywizację i wspólną zabawę. Zebrane 

dzieci brały czynny udział w spotkaniu,  z  zainteresowaniem  obejrzały prezentację na temat baśni i ich autorów. Z 

uwagą śledziły losy bohaterów w prezentowanych baśniach.   

19) „ŚCIEŻKA ZDROWIA”- spotkanie ze specjalistą dietetyki – 10.02.2020r.( poniedziałek) – świetlica GOK. 

Celem spotkania było przekazanie słuchaczom teoretycznej wiedzy w zakresie zielarstwa, a w szczególności 

bezpiecznego  stosowania ziół i preparatów zielarskich  w celach terapeutycznych i profilaktycznych. 

20) „WARSZTATY RĘKODZIELNICZE - decoupage  DLA DOROSŁYCH cz. I ” -  12.02.2020r. ( środa); 

pracownia plastyczna GOK. 

Warsztaty rękodzieła artystycznego – decoupage polegają na ozdabianiu przedmiotów codziennego użytku 

wykonanych z różnych tworzyw: metalu, tkaniny, drewna, ceramiki lub szkła. Technika ta staje się coraz bardziej 

popularna , ze względu na liczne zastosowanie oraz zaskakujące efekty końcowe.  Celem warsztatów było zapoznanie  

z popularną techniką zdobniczą, zwaną decoupage. Spotkanie wyposażyło osoby uczestniczące w umiejętność 

ozdabiania różnych przedmiotów szklanych. Była to świetna okazja dla osób zainteresowanych  wystrojem wnętrz 

lub szukającym inspiracji na oryginalny prezent dla bliskiej osoby. Warsztaty sprzyjały relaksacji, koncentracji oraz 

wyrażaniu własnych emocji . 

21) „PIERNIKOWE WALENTYNKI” - warsztaty pieczenia pierniczków- 13.02. 2020r.  (czwartek); świetlica 

GOK; współpraca z Kołem Gospodyń Raczkowskich. 

W warsztatach pieczenia pierniczków walentynkowych prowadzonych przez Panie z Koła Gospodyń 

Raczkowskich wzięła udział grupa dzieci ze Szkoły Podstawowej w Raczkach. 

22) „KARNAWAŁOWY WIECZOREK TANECZNY DLA MŁODZIEŻY”  – 08.02.2020r.  (sobota) – sala 

kameralna; współorganizacja z Kołem Młodych Przyjaciół Ziemi Raczkowskiej. 

23) „MIŁOŚĆ NIEJEDNO MA IMIĘ” - wieczór walentynkowy -16 .02. 2020r.(niedziela); sala kameralna 

GOK. 

Podczas walentynkowego wieczoru zaproponowaliśmy montaż poetycki oraz koncert utworów o tematyce 

miłosnej w wykonaniu uczestników zajęć sekcji gitarowej w GOK oraz członków Koła Młodych Przyjaciół Ziemi 

Raczkowskiej (przygotowanie A. D. Halicka i M. Zielińska). 

24) „WARSZTATY RĘKODZIELNICZE - decoupage DLA DOROSŁYCH cz. II ”-  19.02.2020r.  ( środa); 

pracownia plastyczna GOK. 

Kolejne warsztatowe spotkanie wyposażyło  uczestników w umiejętność ozdabiania różnych przedmiotów 

drewnianych . Zajęcia były świetną okazją dla osób, które zainteresowane są wystrojem wnętrz lub szukają inspiracji 

na oryginalny prezent dla bliskiej osoby. Ponadto warsztaty sprzyjały relaksacji, koncentracji oraz wyrażaniu 

własnych emocji . 

25) „ ZAPUSTY POD LIPKĄ”-  karnawałowy wieczór taneczny dla dorosłych- 22.02.2020r.  ( sobota) ; sala 

kameralna GOK. 

Ideą wieczoru było   nawiązanie do lat 60-70-80 ubiegłego wieku. Wspomnieniowy charakter spotkania 

podkreśliliśmy  muzyką, wystrojem sal, konkursami na stroje i dania kulinarne. Dopełnieniem Wieczoru były 

wspomnienia  minionych lat w Raczkach na podstawie   prezentacji fotograficznej z tego okresu ze zbiorów 

Raczkowskich Archiwaliów. 

26) „WARSZTATY RĘKODZIELNICZE decoupage DLA DOROSŁYCH cz. III ” -26.02.2020r.  ( środa); 

pracownia plastyczna GOK. 
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Podczas kolejnego spotkania  warsztatowego uczestnicy  pogłębili wiedzę i umiejętności wykorzystywania 

technik decoupage.  Tym razem zajęcia wyposażyły  w umiejętność ozdabiania różnych przedmiotów metalowych. 

27) „ WIECZÓR FILMOWY DLA MŁODZIEŻY”-  28.02.2020r.  (piątek) – sala kameralna GOK; 

współorganizacja z Kołem Młodych Przyjaciół Ziemi Raczkowskiej. 

MARZEC 

28) „W DOLINIE KULTUR DAWNYCH XIX ”- spotkanie popularnonaukowe- 04. 03.2020r.   ( środa)-  sala 

kameralna GOK ; Raczkowskie Archiwalia. 

Podczas dziewiętnastego spotkania popularnonaukowego "W Dolinie Kultur Dawnych" licznie przybyli 

zainteresowani wzięli udział w wieczorze wspomnień ze Stanisławem Złotkowskim,  który przeżył zesłanie na 

Syberię oraz zaprezentował swoją książkę„ Jeszcze się spotkamy”. Ponadto odbyła się także promocja  XIX tomu 

Rocznika Augustowsko- Suwalskiego z prezentacją Rocznika przez redaktora naczelnego Andrzeja Matusiewicza. 

29) „ BABSKI WIECZÓR” - GMINNY DZIEŃ KOBIET - 08. 03. 2020r. (niedziela) – sala kameralna GOK ; 

współpraca  z Kołem Młodych Przyjaciół Ziemi Raczkowskiej, Kołem Gospodyń Raczkowskich i 

Małoraczkowskich. 

Wiele kobiet z Raczek /i nie tylko/ uczestniczyło w Babskim Wieczorze. Wydarzenie dedykowano  głównie 

kobietom  , ale nie tylko…  Spotkanie podzielono na dwie części. W pierwszej zostały złożone życzenia i drobne 

upominki zarówno paniom, jak i panom. Kwiatami podziękowano za współpracę paniom z Koła Gospodyń z Małych 

Raczek oraz uhonorowano Panie z Koła Gospodyń Raczkowskich w jedenastą rocznicę ich istnienia. Następnie   

odbył się koncert  w wykonaniu zespołu „Dobre wrażenie”. W drugiej część można było obejrzeć widowisko "Nie 

żałuj w życiu niczego" / przygotowanie A. D. Halicka/,  zaprezentowane przez  młodszą i starszą młodzież z Koła 

Młodych Przyjaciół Ziemi Raczkowskiej, którym towarzyszyła „żywa muzyka” /fagot i pianino/ w wykonaniu  Ewy 

Chomicz Wysockiej i Marianny Jeglińskiej. Po obejrzeniu kobieco- męskich perypetii odbyło się  bicie 

kapeluszowego rekordu Raczek.   Następnie goście zostali  zaproszeni na słodki poczęstunek przygotowany przez 

Panie z Kół Gospodyń w Raczkach i Małych Raczkach oraz do  losowania fantów w loterii. Podczas spotkania można 

było podziwiać wystawę  obrazów malowanych krzyżykiem przez  panią Basię Szulc. 

Sponsorzy loterii fantowej : Apteka w Raczkach,  sklep Domosfera - Monika i Andrzej Kopiczko,  Studio Urody 

Lala face- Magda Daniło, Salon Kosmetyczny- Agata Pitrulińska, Salon Fryzjerski - Ela Okrągła, kwiaciarnia „ 

Fanaberia”- Aneta Szukajt, Palarnia kawy Sido w Suwałkach,  GOK w Raczkach. 

ZESPÓŁ DOBRE WRAŻENIE -  to grupa muzyków wywodząca się z kręgu piosenki literackiej i szeroko pojętej 

piosenki przyjemnej dla ucha. W repertuarze zespołu, oprócz utworów z Krainy Łagodności można usłyszeć ballady 

wiatru i wody oraz standardy muzyki żeglarskiej. Grupę tworzą Ela Granacka, Wojtek Straszyński i Darek Sala. 

Muzykowanie jest ich odskocznią od codziennych zajęć. Twierdzą, że ludzka życzliwość jest jak dostęp do 

wysokiego kredytu, a wywieranie dobrego wrażenia jak gromadzenie kapitału. Emanują radością i otwartością. 

30) SPOTKANIE SZKOLENIOWE-11.03.2020r.( środa) ; świetlica GOK; współpraca z koordynatorem 

reprezentującym Narodowe Centrum Kultury . 

Szkolenie odbyło się  w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2020, na którym zostali 

przeszkoleni pracownicy GOK oraz wolontariusze.   Głównym założeniem szkolenia było przygotowanie do 

przeprowadzenia diagnozy potrzeb kulturalnych jako I etapu realizacji projektu „Kulturalne inicjatywy nad Rospudą” 

oraz opracowanie ankiety , której celem będzie poznanie opinii i poglądów mieszkańców Gminy Raczki na temat 

naszych zasobów i potrzeb kulturalnych . 

 

KWIECIEŃ 

31) AKCJA SPOŁECZNA „ Maseczka dla mieszkańców Gminy” - 6.04. – 15.05. 2020r. 

Organizatorem i koordynatorem społecznej akcji „ Maseczka dla mieszkańca Gminy” był Gminny Ośrodek 
Kultury w Raczkach. Dołączyli do nas wolontariusze z Koła Gospodyń Raczkowskich i Małoraczkowskich, 

Raczkowskiej Rady Sołeckiej, Koła Młodych Przyjaciół Ziemi Raczkowskiej, Stowarzyszenia Małoraczkowiacy 
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znad Rospudy, Klubu Kobiet Kreatywnych, pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej, Szkoły Podstawowej w Raczkach, sołtysi oraz inni mieszkańcy Raczek. Pozyskaliśmy  sponsora - firmę 

Dealer Husqvarna w Suwałkach, który przekazał 130 metrów tkaniny bawełnianej. Szyliśmy także na bazie tkanin z 

zapasów GOK oraz pozyskanych od prywatnych darczyńców.  W GOK zorganizowaliśmy także  punkt odbioru 

maseczek szytych przez wolontariuszy , a także zakupionych przez Urząd Gminy w Raczkach. Składamy serdeczne 

podziękowania wszystkim wolontariuszom za udział w akcji . Pokazaliśmy, że możemy na sobie polegać i wspólnymi 

siłami uszyliśmy ponad 3000 maseczek.   

32)  „RĘKODZIEŁO WIELKANOCNE”-  konkurs plastyczny online - 11.04.2020r. 

Gminny Ośrodek Kultury w Raczkach zorganizował II etapowy wirtualny konkurs plastyczny  dla 

mieszkańców naszej Gminy na najpiękniejsze wielkanocne rękodzieła. Nadesłano 56 zdjęć stroików, palm i pisanek, 

na które można było oddawać wirtualne głosy. Nagrody główne otrzymało 5 osób w  kategoriach: dzieci i dorośli (w 

sumie 10 zdjęć) z największą ilością głosów, pozostali uczestnicy otrzymali nagrody pocieszenia. Zdjęcia przesłane 

na konkurs wykorzystywane będą  w celach promocyjnych przez Gminny Ośrodek  Kultury w Raczkach na stronie 

internetowej GOK, portalach społecznościowych zarządzanych przez GOK w Raczkach.   

33) AKCJA „ ROSPUDA WSPIERA BIEBRZĘ”- 23 – 24.04.2020r.; współpraca ze Stowarzyszeniem 

Małoraczkowiacy znad Rospudy. 

Gminny Ośrodek Kultury w Raczkach oraz Stowarzyszenie Małoraczkowiacy znad Rospudy zorganizowali 

wśród mieszkańców naszej Gminy pomoc dla jednostek OSP Gminy Sztabin, które zmagały się z pożarem 

Biebrzańskiego Parku Narodowego. Od darczyńców otrzymaliśmy suchy prowiant, a także butelkowaną wodę. 

Dzięki  hojności finansowej naszych mieszkańców do walczących z żywiołem dojechało także 210 porcji 

obiadowych przygotowanych przez Catering Nika z Dowspudy. Przekazaliśmy również 100 maseczek ochronnych 

uszytych przez naszych wolontariuszy. 

34) UDZIAŁ MAŻORETEK Z ZESPOŁU LILT W MISTRZOSTWACH POLSKI MAŻORETEK - online- 

27.04.2020r. 

W trudnych czasach pandemii w Mistrzostwach Polski Mażoretek online zorganizowanych przez oficjalnych 

przedstawicieli EMA (European Majorettes Association) i WAMT (World Association of Majorette - Sport and 

Twirling)  wzięły udział 24 zespoły. W kategorii "mini formacje - baton juniorki"   

I Wicemistrzem Polski zostały dziewczęta z zespołu LILT z Gminnego Ośrodka Kultury w Raczkach. 

Natomiast Julia Czuper z zespołu Lilt,  zdobyła tytuł II Wicemistrza Polski w kategorii solo baton juniorki. 

Gratulujemy dziewczętom oraz instruktorce Salomei Bierdziewskiej. 

MAJ 

35) BADANIE OPINII I POGLĄDÓW MIESZKANCÓW   w ramach projektu „Kulturalne inicjatywy nad 

Rospudą”, dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury + 

Inicjatywy Lokalne 2020; 05.05.2020r. – 19.06. 2020r. 

W ramach realizacji projektu „Kulturalne inicjatywy nad Rospudą” opracowano narzędzia w postaci ankiety 

i tablicy pomysłów, które z uwagi na panującą pandemię skierowaliśmy do mieszkańców  Gminy Raczki w formie 

online.  Narzędzia były anonimowe i miały na celu badanie opinii i poglądów mieszkańców  na temat naszych 

zasobów i potrzeb kulturalnych oraz zebranie pomysłów na kulturalne inicjatywy.  Wszystkie dane posłużyły  do 

opracowania zbiorczych zestawień. Natomiast pomysły inicjatyw można było przesyłać na tablicę pomysłów  w  

formie online na Facebook Gminnego Ośrodka Kultury w Raczkach , drogą mailową oraz w bezpośrednio w  

siedzibie GOK-u. 

36) UDZIAŁ MAŻORETEK Z ZESPOŁU LILT W MISTRZOSTWACH ŚWIATA MAŻORETEK - WORLD 

CHAMPIONSHIP MAJORETTES SPORT-  online   - 18.05.2020r. 

Nasze  uzdolnione dziewczęta z zespołu LILT, reprezentujące GOK w Raczkach zdobyły tytuł I 

Wicemistrza Świata  w mini formacji baton juniorki . Gratulujemy dziewczętom oraz instruktorce Salomei 

Bierdziewskiej. 

37) „LAURKA NA DZIEŃ MATKI”-  konkurs plastyczny online – 26.05.2020r.   

Gminny Ośrodek Kultury w Raczkach zorganizował II etapowy wirtualny konkurs plastyczny skierowany 

do dzieci z naszej Gminy  „Laurka na dzień matki”. Kilkanaście osób nadesłało piękne prace,  na które można było 

oddawać wirtualne głosy. Nagrody główne otrzymały 3 osoby  z największą ilością głosów, pozostali uczestnicy 
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otrzymali nagrody pocieszenia. Zdjęcia przesłane na konkurs wykorzystywane będą  w celach promocyjnych przez 

Gminny Ośrodek  Kultury w Raczkach na stronie internetowej GOK, portalach społecznościowych zarządzanych 

przez GOK w Raczkach.   

CZERWIEC 

 

38) „MIASTECZKO NAD  ROSPUDĄ”-  konkurs fotograficzny online -16.06.2020r. 

Gminny Ośrodek Kultury w Raczkach zorganizował II etapowy wirtualny konkurs fotograficzny 

"Miasteczko nad Rospudą", skierowany do mieszkańców naszej Gminy, będących amatorami fotografii. Tematem 

przewodnim konkursu było wszystko, co związane jest z Raczkami i rzeką Rospudą, a także najbliższą okolicą. W 

zabawie wzięło udział ponad dwadzieścia osób, zaś w internetowym głosowaniu niezliczone setki. Nagrody główne 

otrzymały 3 prace  z największą ilością głosów, pozostali uczestnicy otrzymali nagrody pocieszenia.  Zdjęcia 

przesłane na konkurs wykorzystywane będą  w celach promocyjnych przez Gminny Ośrodek  Kultury w Raczkach 

na stronie internetowej GOK, portalach społecznościowych zarządzanych przez GOK w Raczkach.   

LIPIEC 

39) „XVI PALINOCKA NAD ROSPUDĄ” – 04. 07. 2020r. ( sobota) ; współpraca z Kołem Młodych Przyjaciół 

Ziemi Raczkowskiej; plener. 

XVI edycja  Palinocki odbyła się nad brzegami Rospudy w Raczkach. Kulminacyjnym punktem programu 

był rozświetlony światłem ognisk i pochodni obrzęd w wykonaniu członków Koła Młodych Przyjaciół Ziemi 

Raczkowskiej( przygotowanie pod kier. A.D. Halickiej). Ze względu na obostrzenia związane z pandemią impreza 

odbyła się bez udziału publiczności. 

40) „ NAJPIĘKNIEJSZY WIANEK ŚWIĘTOJAŃSKI”- plastyczny konkurs online -05.07.2020r. 

Gminny Ośrodek Kultury w Raczkach zorganizował II etapowy wirtualny konkurs plastyczny na 

najpiękniejszy wianek świętojański, skierowany do mieszkańców naszej Gminy. W zabawie wzięło udział  

dwadzieścia osób. Nagrody główne otrzymało 5 prac  z największą ilością głosów, pozostali uczestnicy otrzymali 

nagrody pocieszenia.  Zdjęcia przesłane na konkurs wykorzystywane będą  w celach promocyjnych przez Gminny 

Ośrodek  Kultury w Raczkach na stronie internetowej GOK, portalach społecznościowych zarządzanych przez GOK 

w Raczkach.   

41) OGŁOSZENIE NABORU WNIOSKÓW  do realizacji projektu „Kulturalne inicjatywy nad Rospudą”, w 

ramach programu Dom Kultury+ Inicjatyw Lokalne 2020 –  07.07.2020r. 

W ramach realizacji programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2020, opracowaliśmy regulamin konkursu 

i ogłosiliśmy online nabór wniosków do realizacji projektu "Kulturalne inicjatywy nad Rospudą", który 

skierowaliśmy do  mieszkańców naszej Gminy.  Celem projektu było  inicjowanie działań służących wzmocnieniu 

zaangażowania Gminnego Ośrodka Kultury w Raczkach w życie społeczności lokalnej, stworzenie warunków 

sprzyjających rozwojowi współpracy, komunikacji, pobudzenie aktywności obywatelskiej w przestrzeni kultury, 

wykreowanie warunków sprzyjających nowoczesnej edukacji kulturalnej i artystycznej.   

42) SPOTKANIE INFORMACYJNO- SZKOLENIOWE-  dotyczące projektu "Kulturalne inicjatywy nad 

Rospudą", w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatyw Lokalne 2020 dofinansowanego przez Narodowe 

Centrum Kultury; 15.07.2020r. (środa); skwer przy siedzibie GOK w Raczkach. 

GOK zorganizował szkolenie dla mieszkańców Gminy Raczki- ewentualnych beneficjentów projektu. 

Celem szkolenia było nabycie wiedzy dotyczącej zasad ubiegania się o dotację na realizację przedsięwzięć z zakresu 

edukacji kulturowej, nabycie podstawowej umiejętności formułowania wniosku o dotację, nabycie podstawowej 

wiedzy dotyczącej zarządzania projektem . O wymaganiach, jakie należy spełnić, aby otrzymać dofinansowanie, 

poinformowali  Wioletta Anuszkiewicz z Centrum Wspierania Aktywności Społecznej w Gołdapi oraz Zbigniew 

Mieruński z ramienia Narodowe Centrum Kultury.   

43) „KULTURA NA KAŻDĄ PORĘ ROKU”-  24. 07.2020r. (piątek); Amfiteatr  miejski w Augustowie; 

współpraca z Augustowskimi Placówkami Kultury. 

W ramach współpracy z Augustowskimi Placówkami Kultury wzięliśmy udział w partnerskim projekcie p. 

n. „Kultura na każdą porę roku” , dofinansowanego w ramach programu Kultura Dostępna ze środków  Ministra 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.  W projekcie zorganizowano cykl 

wydarzeń dających możliwość zapoznania się zarówno z lokalnym bogactwem kulturowym, jak również 



49 | S t r o n a  
   RAPORT O STANIE GMINY  RACZKI ZA 2020 ROK   www.raczki.pl 

z dziedzictwem narodowym, realizowanym w muzyce i teatrze. Grupa chętnych mieszkańców z naszej Gminy 

obejrzała  koncert w ramach bloku „Lato pod Gwiazdami” w wykonaniu  zespołu Kobranocka. 

SIERPIEŃ 

44)„KULTURA NA KAŻDĄ PORĘ ROKU”-   02. 08.2020r. (niedziela); Amfiteatr  miejski w Augustowie; 

współpraca z Augustowskimi Placówkami Kultury. 

Współpracując z Augustowskimi Placówkami Kultury wzięliśmy udział w kolejnym wydarzeniu 

artystycznym w ramach  partnerskiego  projektu p.n. „Kultura na każdą porę roku” , dofinansowanego w ramach 

programu Kultura Dostępna ze środków  Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu 

Promocji Kultury. Grupa chętnych mieszkańców z naszej Gminy mogła obejrzeć występy Zespołu Tańca Ludowego 

Bystry oraz koncert zespołu folkowego Czeremszyna. 

45)„WAKACYJNA KRAINA ZABAWY ”- zajęcia wakacyjne dla dzieci  – 05. 21.- 08. 2020r; współpraca z 

Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;  skwer przy siedzibie GOK w Raczkach. 

Wzorem lat  ubiegłych przygotowaliśmy  bogaty   program zajęć wakacyjnych dla dzieci, które 

zorganizowaliśmy  przy finansowym współudziale Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i 

przy pomocy wolontariuszek z Koła Młodych Przyjaciół Ziemi Raczkowskiej.   Zadbaliśmy , aby  ten czas dzieci 

spędziły w sposób bezpieczny, aktywny i twórczy.  Przez 3 tygodnie królowały zabawy, gry, konkursy , rytmika i 

taniec. Pod czujnym okiem instruktorów i animatorów  zaprosiliśmy dzieci  do Bańkologii, na Dziki Zachód i na 

podchody, w kosmos, i na spotkanie z teatrem na kocyku. Działania prowadzone były w plenerze z zachowaniem 

norm bezpieczeństwa sanitarno- epidemiologicznego. 

46) ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU GRANTOWEGO W RAMACH PROGRAMU DOM KULTURY + 

INICJATYWY LOKALNE 2020; 14.08.2020r. ( piątek); biuro GOK . 

Do GOK w Raczkach mieszkańcy naszej Gminy zgłosili 6 wniosków w konkursie „Kulturalne inicjatywy 

nad Rospudą” w ramach programu Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2020. Komisja grantowa po dokonaniu oceny 

formalnej  i merytorycznej wniosków, zadecydowała, że dofinansowanie ze środków Narodowego Centrum Kultury 

otrzymają wszystkie grupy nieformalne i ich inicjatywy. Oto w jaki sposób środki zostały rozdysponowane: 

1. Grupa Nieformalna „Koło Młodych Przyjaciół Ziemi Raczkowskiej - seniorzy”- projekt pt. „Babcia szeptała, że 

tańcowała…” - przyznana kwota dofinansowania 3 680,00 zł. 

2.Grupa Nieformalna „Koło Młodych Przyjaciół Ziemi Raczkowskiej - juniorzy” - projekt pt. „Odsłaniamy kurtynę 

teatru” - przyznana kwota dofinansowania 4 766,00 zł. 

3.Grupa Nieformalna „Koło Gospodyń Raczkowskich” - projekt pt. „ Piknik sąsiedzki - Imieniny Raczek” - 

przyznana kwota dofinansowania 4 210, 00 zł. 

4.Grupa Nieformalna „Szydełko i Igła” - projekt pt. „Rękodzieło naszym DZIEDZICTWEM” - przyznana kwota 

dofinansowania 3 120,00 zł. 

5.Grupa Nieformalna „Kuglarze” - projekt pt. „Raczkowskie kuglarzenie” - przyznana kwota dofinansowania 3 

774,00 zł. 

6.Grupa Nieformalna „Muzykalne Raczki” - projekt pt. „Wyprawa do krainy kolorowych dźwięków – zajęcia 

umuzykalniające dla dzieci” - przyznana kwota dofinansowania 3 610,00 zł. 

47) „FAMILIJNE SPOTKANIE Z TEATREM”- 21.08.2020r. (piątek); skwer przy GOK w Raczkach. 

Spektakle plenerowe nie tylko w czasach pandemii cieszą się dużą popularnością w okresie wakacyjnym. 

Jest to idealna okazja do tego, by zakochać się w teatrze na nowo, bo to  idealny sposób na spędzenie czasu z rodziną. 

W połączeniu z odpoczynkiem na świeżym powietrzu stanowi to niekonwencjonalny i ciekawy sposób na bycie 

razem. Tym razem dzieci  wraz z rodzicami  mogły obejrzeć familijny spektakl „Opowieści starego kredensu” oraz 

zajrzały do „Cukierni Pana Marcepana i Madame Lukier”. Nie zabrakło też ciekawych animacji, konkursów i dobrej 

zabawy.  A to wszystko dzięki zaproszonym aktorom z Teatru pod Orzełkiem z Białegostoku. 

48) WERNISAŻ WYSTAWY PLENEROWEJ „Z życia parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Raczkach na 

archiwalnej fotografii z lat 1910-1990"- 23.08.2020r.( niedziela) ; tereny przy kościele w Raczkach; współpraca 

z Parafią Trójcy Przenajświętszej w Raczkach. 

Ponad sto archiwalnych fotografii i innych materiałów ikonograficznych , 80 lat zamkniętych w kadrze i 

kilkunastometrowa plenerowa galeria. To wszystko działo się przy ogrodach parafialnych w Raczkach, gdzie odbył 

się plenerowy wernisaż wystawy fotografii, poświęconej życiu raczkowskiej parafii w latach 1910- 1990.  Wystawa 

została zorganizowana  przez Gminny Ośrodek Kultury w Raczkach i Raczkowskie Archiwalia. 
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49) „ GWARA SUWALSKA”- zajęcia z gwarą w tle- 26.08.2020r.( środa); świetlica w Małych Raczkach; 

współpraca ze Stowarzyszeniem Małoraczkowiacy znad Rospudy. 

WRZESIEŃ 

50) „ GWARA SUWALSKA”- zajęcia z gwarą w tle- 01.09.2020r. ( wtorek) ; świetlica w Małych Raczkach; 

współpraca ze Stowarzyszeniem Małoraczkowiacy znad Rospudy. 

51) PREZENTACJA RAPORRTU  pn. „Diagnoza potrzeb i zasobów kulturalnych mieszkańców 

Gminy Raczki”-08.09.2020r. 

Dokument powstał w ramach realizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury w Raczkach projektu „ 

Inicjatywy Kulturalne nad Rospudą”. Jest on wynikiem naszego uczestnictwa w programie  „Dom Kultury + 

Inicjatywy lokalne 2020”. Kluczowym narzędziem do przeprowadzenia Diagnozy okazała się analiza dokumentacji 

GOK,  wywiady telefoniczne i  ankieta internetowa,  skierowane do mieszkańców Gminy.  Diagnoza została 

udostępniona na stronie internetowej GOK  oraz na profilu społecznościowym Facebook GOK Raczki. 

52) „ GWARA SUWALSKA”- zajęcia z gwarą w tle- 10.09.2020r. ( wtorek) ; świetlica w Małych Raczkach; 

współpraca ze Stowarzyszeniem Małoraczkowiacy znad Rospudy. 

53) „WIECZÓR FILMOWY DLA MŁODZIEŻY W GOK” –  11.09. 2020r.( piątek) -  sala kameralna GOK; 

współorganizacja z Kołem Młodych Przyjaciół Ziemi Raczkowskiej. 

54) REALIZACJA ZADAŃ CZĘŚCI II PROJEKTU „KULTURALNE INICJATYWY NAD ROSPUDĄ” – 

termin realizacji od 11.09.- 30.11.2020r. ; plener , pomieszczenia GOK, świetlica w Małych Raczkach. 

Do wykonania zadania cz. II „Kulturalne inicjatywy nad Rospudą” przystąpiono według wyznaczonego 

harmonogramu .  Jako pierwsze były organizowane  spotkania członków  grup nieformalnych , podczas których 

liderzy grup omówili  planowane działania,  nastąpił podział zadań, ustalono terminy i miejsca wykonania 

poszczególnych etapów inicjatyw, omówiono zakup zaplanowanych materiałów, sposoby  promocji i rekrutacji, 

opracowano i wydrukowano plakaty. Po wykonaniu czynności organizacyjnych, wyłonieniu grup uczestników  

przystąpiono do realizacji następujących inicjatyw: 

1)„Babcia szeptała, że tańcowała” – grupa nieformalna „ Koło Młodych Przyjaciół Ziemi Raczkowskiej- 

seniorzy”.   

Realizacja inicjatywy miała na celu integrację międzypokoleniową poprzez nawiązanie kontaktów pomiędzy 

dziećmi, młodzieżą i seniorami oraz rozwijanie  zainteresowań związanych z lokalną historią, tradycjami, ciekawymi 

ludźmi, zielarstwem , białym śpiewem i dawną pieśnią . 

 W inicjatywie zorganizowano:    

- spotkania online , które nawiązały do lokalnej historii, obyczajów i tradycji na podstawie wspomnień zawartych  w 

filmach  „Fotograficzna pamięć. Historia Raczek z rodzinnych albumów”, „Na pierwsze Raczkowiak na drugie 

Muzykant”, nagranych przez Raczkowskie Archiwalia na potrzeby GOK w Raczkach; 

- warsztaty zielarskie, podczas których nawiązano do historii legendarnego zielarza  Aleksandra Karasia z Małych 

Raczek na podstawie wspomnień zawartych w  montażu fotograficzno- filmowym „Znachor znad Rospudy" 

zrealizowanym przez Raczkowskie Archiwalia na potrzeby GOK w Raczkach;  w drugiej  części warsztatów , 

przedstawiono temat „Właściwości popularnych ziół i ich zastosowanie w życiu” ; 

- warsztaty białego śpiewu, które były przeznaczone dla osób, które lubią śpiewać, chciały rozwinąć swoje 

umiejętności głosowe i doświadczyć przyjemności śpiewu wspólnotowego. Warsztaty prowadziła Monika Rudowicz, 

śpiewaczka w zespołach „Dautenis” oraz „Susz”, która zajmuje się praktycznymi aspektami techniki śpiewu 

białego w tradycyjnej muzyce wokalnej . Warsztaty były prowadzone metodą pracy z głosem, ciałem i oddechem. 

Służyły rozwijaniu naturalnych możliwości wokalnych uczestników oraz poznawaniu technik wokalnych mogących 

pomóc w wykonaniu pieśni  z różnych kręgów kulturowych. Poznane  pieśni zostaną wykorzystane podczas występu 

na  Palinocce organizowanej przez GOK w Raczkach; 

- koncert pieśni ludowych online , zawierający ludowe opowieści o emocjach i o sprawach ostatecznych, znalezione 

w repertuarze autentycznych wiejskich śpiewaczek, koncert wykonała Monika Rudowicz; 

http://www.gok.raczki.pl/asp/pliki/aktualnosci_2020/diagnoza_gmina_raczki.pdf
http://www.gok.raczki.pl/asp/pliki/aktualnosci_2020/diagnoza_gmina_raczki.pdf
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- wystawa eksponatów z czasów PRL – Galeria „ Nad Rospudą” w Gminnym Ośrodku Kultury w Raczkach,  która 

została połączona z wystawą fotograficzną „Z życia Raczek w dobie Polski Ludowej”; wystawa   powstała dzięki 

pomocy  i ofiarności mieszkańców Raczek. Zbieranie „eksponatów” trwało kilka tygodni,  a  wystawa stała się 

miejscem, gdzie młode pokolenie oswaja się z przeszłością rodziców, a starsze przypomina sobie jasne i ciemne 

strony PRL. To unikalna przestrzeń wypełniona po brzegi „kultowymi” pamiątkami  i symbolami, stanowiąca 

autentyczne tło do opowiedzenia o tej jednocześnie bardzo bliskiej, a zarazem już odległej epoce. Wystawa jest 

dostępna do zwiedzania w godzinach pracy GOK w Raczkach. 

2)„Odsłaniamy kurtynę teatru”- grupa nieformalna „Koło Młodych Przyjaciół Ziemi Raczkowskiej- 

juniorzy”. 

W ramach inicjatywy zorganizowano: 

- wyjazd do Teatru Dramatycznego im. A. Węgierki w Białymstoku na premierę sztuki „Pensjonat pana 

Bielańskiego”. Podczas spektaklu uczestnicy mogli podziwiać kunszt aktorski, scenografię i kostiumy sceniczne w 

pełnej krasie ; 

- warsztaty plastyczne, podczas których uczestnicy zaangażowali się w wykonanie gipsowych masek scenicznych,  

które  w przyszłości zostaną wykorzystane do ćwiczeń oraz występów na scenie; 

- warsztaty aktorskie prowadzone przez aktora Teatru Dramatycznego w Białymstoku - Marka Cichuckiego,  podczas 

których uczestnicy poszerzyli swoją wiedzę na temat historii teatru i sztuki aktorskiej, uczyli się wyrażać swoje 

przeżycia, nastroje i emocje za pomocą gestów, ruchów i mimiki. Przełamując tremę , odkrywali  swoje możliwości 

sceniczne, mogli wczuwać się w rolę i akcję oraz rozwijali umiejętności kreowania odgrywanych postaci. Podczas 

warsztatów przygotowane zostały scenki pantomimy z solowymi występami mimów, którzy wyrażali myśli, pojęcia 

i zjawiska wyłącznie ruchem ciała i mimiką, z zastosowaniem rekwizytów. Nabyte umiejętności uczestnicy 

wykorzystają podczas występów scenicznych przewidzianych w kalendarzu kulturalnym GOK w Raczkach.  

Odbiorcami była młodzież w wieku 14- 26 lat. 

3) „Piknik sąsiedzki- Imieniny Raczek” – grupa nieformalna „Koło Gospodyń Raczkowskich”; 27.09.2020r. ( 

niedziela),   skwer im. A. Putry w Raczkach; współpraca: Raczkowska Rada Sołecka, Koło Gospodyń 

Wiejskich w Małych Raczkach, Stowarzyszenie Małoraczkowiacy znad Rospudy, GS Samopomoc Chłopska 

w Raczkach, OSP w Raczkach, Ratownictwo Motocyklowe. 

Wydarzenie miało na celu umożliwienie wzajemnego poznania się , integrację międzypokoleniową 

mieszkańców Raczek i okolicznych miejscowości oraz zachęcenie  do podejmowania wspólnych działań na rzecz 

środowiska lokalnego. Na Piknik przybyły  rodziny z Raczek i okolic. Nie zabrakło także władz samorządowych. 

Otwarcia Pikniku dokonał Pan Wójt oraz organizatorzy. Następnie odbył się koncert Orkiestry Dętej OSP 

w Raczkach. Wybrane komisje konkursowe  rozstrzygnęły konkursy na: „Najsmaczniejszą sałatkę o smaku jesieni" 

oraz "Jesienną dekorację". Do konkursów przystąpiło 15 osób. Wszystkich uczestników nagrodzono dyplomami 

pamiątkowymi i nagrodami książkowymi. Duże zaangażowanie w organizację, polegające na udostępnianiu starych 

fotografii i dokumentów oraz wielkie zainteresowanie podczas Pikniku  wzbudziła wystawa fotograficzno - 

eksponatowa „Z życia Raczek w dobie Polski Ludowej”, którą zorganizowano w Galerii Gminnego Ośrodka Kultury 

w Raczkach.  Wystawa wywołała wspomnienia i przyczyniła się do nawiązania wielu rozmów. Jeszcze innych 

wrażeń dostarczyli publiczności członkowie Stowarzyszenia Małoraczkowiacy znad Rospudy, którzy pod 

kierunkiem Anny Doroty Halickiej  zaprezentowali zapomniany już zwyczaj wspólnego darcia pierza w  widowisku 

gwarowym. Natomiast zespół wokalno – instrumentalny Raczkowiacy, zagrał, zaśpiewał i zachęcił do tańca. 

Najmłodsi uczestnicy Pikniku wzięli udział  w konkursach, zapomnianych grach i zabawach podwórkowych. 

Imprezie towarzyszyły stoiska z darmowym jadłem przygotowanym przez Koło Gospodyń Raczkowskich i Koło 

Gospodyń Wiejskich w Małych Raczkach. Wszystkim dopisały humory, a to niedzielne popołudnie okazało się nie 

tylko czasem na odpoczynek i rozrywkę, ale także czasem wspomnień, rozmów, planów i poznania się nawzajem. 

Bez wątpienia przyjemność spędzania wspólnie czasu, jest czynnikiem najbardziej integrującym. 



52 | S t r o n a  
   RAPORT O STANIE GMINY  RACZKI ZA 2020 ROK   www.raczki.pl 

4) „Rękodzieło naszym dziedzictwem” – grupa nieformalna „Szydełko i Igła”; świetlica- stanica im. A. 

Paciorki w Małych Raczkach. 

Inicjatywa miała głównie na celu zorganizowanie warsztatów artystycznych promujących sztukę 

rękodzielniczą.  Założeniem warsztatów było zapoznanie z technikami i tajnikami wyszywania i szydełkowania , 

rozwinięcie zainteresowań rękodzielniczych w nawiązaniu do tradycyjnych wzorów regionalnych oraz zachęcenie 

do tzw. „robótek ręcznych”. W ramach inicjatywy zorganizowano międzypokoleniowe warsztaty  dla 3 grup /babcie, 

córki, wnuczki/w wieku od 5- 80 lat, skierowane do każdego, bez względu na poziom wiedzy i umiejętności. Podczas 

zajęć uczestniczki zostały zaopatrzone we wszystkie materiały i przybory. Przygotowano je do rozpoznawania i 

dobierania odpowiedniego rodzaju tkaniny i nici  do wyszywania oraz odpowiedniego rodzaju szydełka i  nici do 

szydełkowania. Uczestniczki zostały zapoznane z podstawowymi technikami szydełkowania i wyszywania, dzięki 

czemu mogły tworzyć swoje pierwsze prace.  Uczestniczki z dużym doświadczeniem miały okazję rozwijać swoje 

zdolności oraz dzielić się swoją wiedzą i umiejętnościami z osobami początkującymi. Na zakończenie i 

podsumowanie warsztatów wspólnie zorganizowano mini wystawę robótek . Ponadto warsztaty wpłynęły na rozwój 

współpracy i wzajemnego szacunku wśród uczestników , były okazją do pogłębienia znajomości z osobami, które 

łączy wspólna pasja, a także  pozwoliły na zrelaksowanie i zapomnienie o codziennych kłopotach.   

5) „Raczkowskie kuglarzenie”- grupa nieformalna- „Kuglarze”. 

W ramach inicjatywy zorganizowano cykl warsztatów kuglarskich, których celem było wprowadzenie  w 

tajniki kuglarstwa, fire show i led show oraz stworzenie możliwości wyrażania siebie poprzez poznane techniki 

kuglarstwa i tańca. Zajęcia objęły naukę elementów tańca z ogniem i ruchem scenicznym, żonglerkę , chodzenie po 

linie , skoki przez dwie skakanki, działania z chustami i  wachlarzami, kręcenie hula-hop, jazdę na monocyklu, 

puszczanie ogromnych baniek mydlanych i tworzenie kreatywnych postaci z balonów. Wykonywane ćwiczenia 

wpłynęły na prawidłową koordynację ruchową, uczyły koncentracji, aktywności, kreatywności, cierpliwości, odwagi 

i pracy zespołowej. Uczestnicy zaprezentowali rodzicom i przyjaciołom efekty swojej pracy  na scenie w postaci 

pokazów z użyciem sprzętu treningowego , które odbyły się na podsumowanie warsztatów. Nad przebiegiem spotkań 

czuwali doświadczeni adepci sztuk kuglarskich związani z grupą Czupakabra.  Odbiorcami inicjatywy były dzieci i 

młodzież w wieku 10- 25 lat oraz ich rodzice. 

6) „ Wyprawa do krainy kolorowych dźwięków”- grupa nieformalna „Muzykalne Raczki”. 

Celem inicjatywy było zadbanie o edukację, rozwijanie zdolności muzycznych  dzieci , a także poruszenie 

ich wrażliwości  i kreatywności , w nawiązaniu do wieloletniej tradycji Orkiestry Dętej   oraz wielu rodzin 

muzykujących w Raczkach.  Nadrzędnym celem zajęć było sprawienie, aby obcowanie z muzyką sprawiało dzieciom 

radość i by czerpały z tego jak najwięcej satysfakcji. Podczas  realizacji tej inicjatywy zorganizowano cykl zajęć 

umuzykalniających w małych grupach i dostosowano do możliwości rozwojowych dzieci. Wykorzystano następujące 

formy aktywności: mowę i śpiew, opracowywanie piosenek kreatywnych,   różnorodne zabawy i ćwiczenia 

terapeutyczne przy muzyce, ćwiczenia i zagadki słuchowe,  zapoznanie z instrumentami klawiszowymi, dętymi, 

smyczkowymi, perkusyjnymi. Dzieci również miały możliwość  tworzenia własnych, prostych instrumentów. Na 

podsumowanie zajęć uczestnicy przygotowali krótką inscenizację słowno- muzyczną.  Odbiorcami inicjatywy były 

dzieci w wieku 6-12 lat. 

Mimo obostrzeń obowiązujących w świecie kultury związanych z pandemią  oraz nakładających się  

okresów izolacji  i kwarantann, zarówno wśród pracowników GOK, jak  i wykonawców niektórych działań projektu 

, nie zrezygnowaliśmy z realizacji zaplanowanych wydarzeń, tyle że zaproponowaliśmy je w innej formie niż 

pierwotnie zakładano. Wszystkie inicjatywy zostały zrealizowane w całości. 

PAŹDZIERNIK 

55) „KULTURA NA KAŻDĄ PORĘ ROKU”- 07. 10.2020r. (środa); kino Iskra w Augustowie; współpraca z 

Augustowskimi Placówkami Kultury. 

W ramach współpracy z Augustowskimi Placówkami Kultury wzięliśmy udział w partnerskim projekcie   p. 

n. „Kultura na każdą porę roku” dofinansowanego w ramach programu Kultura Dostępna ze środków  Ministra 
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Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Tym razem chętni mieszkańcy 

naszej Gminy obejrzeli koncert p. h. „Jesień sentymentalnie” w  wykonaniu Katarzyny Żak, która wykonała 

popularne  utwory Agnieszki Osieckiej.   

56) WIECZÓR INTEGRACYJNY DLA MŁODZIEŻY – 10.10.2020r.  (sobota) ; sala kameralna GOK; 

współorganizacja z Kołem Młodych Przyjaciół Ziemi Raczkowskiej. 

LISTOPAD 

57) SPOTKANIE PODSUMOWUJĄCE REALIZACJĘ PROJEKTU „Kulturalne inicjatywy nad Rospudą” 

– 27.11.2020r.  (piątek);  sala kameralna GOK w Raczkach. 

Na spotkaniu podsumowującym zebrali się liderzy grup nieformalnych,  realizujących  działania projektu „ 

Kulturalne inicjatywy nad Rospudą” w ramach Programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2020, cz. II ze środków 

Narodowego Centrum Kultury. Uczestnicy spotkania podzielili się swoimi doświadczeniami związanymi z realizacją 

projektu oraz przedstawili multimedialne prezentacje wszystkich inicjatyw. Udział w Programie Dom Kultury + 

Inicjatywy Lokalne 2020, to korzyści zarówno dla instytucji, jak i lokalnej społeczności . Dzięki temu mieliśmy 

szansę dofinansowania ze środków zewnętrznych – Narodowego Centrum Kultury - wydarzeń kulturalnych 

zaproponowanych przez mieszkańców naszej Gminy. Program otworzył swe podwoje przed wszystkimi, którzy 

chcieli realizować  kreatywne „ja”, odkryć w sobie pasję i urealnić pomysły. GOK uczestnicząc w Programie  
zwiększył swoje zaangażowanie w życie społeczności lokalnej poprzez wspieranie oddolnych inicjatyw 

kulturotwórczych. Zyskaliśmy  także większe możliwości współpracy społeczności z naszą instytucją. Program 

pobudził do działania mieszkańców aktywnych oraz nowe grupy ludzi, poszerzył możliwości edukacyjne  GOKu, 

które  wzmocniły lokalne społeczeństwo w ramach wspólnych działań.  Realizacja zadania „Inicjatywy kulturalne 

nad Rospudą” spowodowała, że jeszcze bardziej zadbaliśmy o integrację społeczeństwa oraz staliśmy się bardziej 

otwarci na  kształcenie  postaw aktywnego uczestnictwa w kulturze. Wspólne działania pokazały, że mieszkańcy 

Gminy mają kreatywne pomysły i potrafią bezinteresownie zorganizować się do wykonania działań na rzecz 

społeczeństwa. 

GRUDZIEŃ 

58) „Z WIZYTĄ MIKOŁAJA W PRZEDSZKOLU  ”- 07.12. 2020r. ( poniedziałek)- Szkoła Podstawowa w 

Raczkach. 

Mikołajki w przedszkolu, to ważne wydarzenie dla wszystkich dzieci i długo wyczekiwany dzień, 

w którym do dzieci przychodzi Święty Mikołaj( pracownik GOK).  Gość z dalekiej Laponii wywołał wiele radości i 

uśmiechu na twarzach przedszkolaków . Nie obyło się bez wierszyków, piosenek i rozmów. Na zakończenie Mikołaj 

obdarował  dzieci prezentami. Miłym akcentem spotkania były wspólne zdjęcia. Wizyta wyjątkowego gościa 

wprowadziła wszystkich w radosny klimat zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. 

59) „ AKCJA PIERNIKOWE ŻYCZENIA”- 21. 12. 2020r. ( poniedziałek); współpraca z Kołem Gospodyń 

Wiejskich z Małych Raczek i  Kołem Młodych Przyjaciół Ziemi Raczkowskiej. 

 

Po raz kolejny zorganizowaliśmy przedświąteczną akcję „Piernikowe życzenia”. Tym razem z uwagi na 

pandemię nie odwiedzaliśmy starszych ludzi w ich domach. Pracownik GOK i członkowie Koła Młodych Przyjaciół 

Ziemi Raczkowskiej wyszli z piernikami na ulice Raczek. Składali świąteczne życzenia i  obdarowali mieszkańców 

naszej Gminy piernikami upieczonymi przez panią Halinę Morusiewicz z Koła Gospodyń Wiejskich w  Małych 

Raczkach. 

60) „ KONKURS PLASTYCZNY ONLINE NA NAJPIĘKNIEJSZĄ SZOPKĘ BOŻONARODZENIOWĄ” - 

28.12.2020r. 

Gminny Ośrodek Kultury w Raczkach zorganizował II etapowy wirtualny konkurs plastyczny  dla 

mieszkańców naszej Gminy na najpiękniejszą szopkę bożonarodzeniową. Celem konkursu było kultywowanie 

obrzędowości Świąt Bożego Narodzenia, doskonalenie umiejętności twórczych, rozwijanie wrażliwości artystycznej, 

zachęcanie do wspólnej, rodzinnej twórczości, stworzenie możliwości prezentacji własnych dokonań twórczych,  

popularyzacja i promowanie twórczości utalentowanych mieszkańców naszej Gminy. W konkursie wzięły udział 

dzieci w różnym wieku. Prace wykonano indywidualnie lub grupowo.  Nagrody główne otrzymało 5 osób , pozostali 

uczestnicy otrzymali nagrody pocieszenia. Zdjęcia przesłane na konkurs wykorzystywane będą  w celach 

promocyjnych przez Gminny Ośrodek  Kultury w Raczkach na stronie internetowej GOK, portalach 

społecznościowych zarządzanych przez GOK w Raczkach.   

61) „ KONKURS PLASTYCZNY ONLINE NA NAJPIĘKNIEJSZY STROIK BOŻONARODZENIOWY”  - 

28.12.2020r. 
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Gminny Ośrodek Kultury w Raczkach zorganizował II etapowy wirtualny konkurs plastyczny  dla 

mieszkańców naszej Gminy na najpiękniejszy stroik bożonarodzeniowy. Celem konkursu było  doskonalenie 

umiejętności twórczych, rozwijanie wrażliwości artystycznej,  wdrażanie do dbałości o estetykę pracy, stworzenie 

możliwości prezentacji własnych dokonań twórczych, popularyzacja i promowanie twórczości utalentowanych 

mieszkańców naszej Gminy. W konkursie wzięli udział dorośli i dzieci. Nagrody główne otrzymało 5 osób , pozostali 

uczestnicy otrzymali nagrody pocieszenia. Zdjęcia przesłane na konkurs wykorzystywane będą  w celach 

promocyjnych przez Gminny Ośrodek  Kultury w Raczkach na stronie internetowej GOK, portalach 

społecznościowych zarządzanych przez GOK w Raczkach.   

62) „ KONKURS ONLINE NA NAJPIĘKNIEJSZĄ CHOINKĘ DOMOWĄ” - 30.12.2020r. 

Gminny Ośrodek Kultury w Raczkach zorganizował II etapowy wirtualny konkurs  dla mieszkańców naszej 

Gminy na najpiękniejszą choinkę domową. Celem konkursu było kultywowanie obrzędowości Świąt Bożego 

Narodzenia, doskonalenie umiejętności twórczych, rozwijanie wrażliwości artystycznej, stworzenie możliwości 

prezentacji własnych dokonań twórczych,  zachęcanie do wspólnej, rodzinnej zabawy, stworzenie możliwości 

prezentacji własnych dokonań twórczych.  Nagrody główne otrzymało 5 osób , pozostali uczestnicy otrzymali 

nagrody pocieszenia. Zdjęcia przesłane na konkurs wykorzystywane będą  w celach promocyjnych przez Gminny 

Ośrodek  Kultury w Raczkach na stronie internetowej GOK, portalach społecznościowych zarządzanych przez GOK 

w Raczkach.   

63) „ ROK 2021”- WYDANIE FOTO- KALENDARZA ze zdjęciami z Raczkowskich Archiwaliów. 

Kalendarz Gminnego Ośrodka Kultury w Raczkach jest pełen zdjęć związanych z naszą historią , 

pochodzących ze zbiorów Raczkowskich Archiwaliów i wykorzystany będzie w celach promocyjnych. 

 

Organizacja  spotkań, zajęć, warsztatów i wydarzeń odbywała się z zachowaniem aktualnych zasad 

bezpieczeństwa  obowiązujących podczas epidemii COVID-19. 

                                                             

Wykonanie planu i wydatków Gminnego Ośrodka Kultury w Raczkach za 2020r. 

KATEGORIE § Plan na rok  

2019 
Wykonanie Wskaźnik  

realizacji  

w % 
Wydatki osobowe nie zaliczane do 

wynagrodzeń 
3020 850.00 643.20 75,67 

Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010  197.400.00 196.265.84 99,43 
Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 36.319.16 35.895.92 98,83 
Składki na fundusz pracy 4120 2.916.28 2.636.49 90,41 

Wynagrodzenia bezosobowe 4170 39.530.56 39.328.56 99,49 
Zakup materiałów i wyposażenia 4210    40.872.27  40.794.59 99,81 
Zakup energii 4260 4.000.00 3.004.28 75,11 
Usługi zdrowotne 4280 200.00 60.00 30.00 
Zakup pozostałych usług 4300 75.367.73 75.130.28 99,68 
Opłata za usługi telekomunikacyjne 4360 1.600.00 1.291.43 80,71 
Podróże służbowe krajowe 4410 500.00 203.94 40,79 
Różne opłaty i składki 4430 300.00 97.00 32,33 
Odpisy na z. f. ś. s. 4440 6.624.00 6.620.87 99,95 
Podatek od nieruchomości 4480 2.000.00 1.635.00 81,75 
Opłaty na rzecz jst 4520 720.00 720.00 100.00 
Szkolenia pracowników nie będących 

członkami korpusu służby cywilnej 
4700 800.00 525.00 65,63 

Razem  410.000,00 404.852,40 98,74 
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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, 

            * 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, 
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- 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, 

- 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, 
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- 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. 

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, 
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- 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, 

- 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. 
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- 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: 

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 2020 r. zamknęła się w łącznej kwocie 10.024.237,43 zł. 

 

Tabela nr 1. Wykonanie budżetu Ośrodka Pomocy Społecznej za 2020r. 

Rozdział Nazwa Plan w zł 
Wykonanie 

w zł 

Wykonanie 

w % 

85202 Domy Pomocy  Społecznej 460 000 440 847,76 95,84 

85205 Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy 1 200 0 0 

85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne (od zasiłków stałych) 8 350 7 534,25 90,23 

85214 Zasiłki i pomoc w naturze / świadczenia 119 350 100 507,09 84,21 

85215 Dodatki mieszkaniowe 27 000 26 407,11 97,80 

85216 Zasiłki stałe 98 196 91 391,88 93,07 

85219 Ośrodek Pomocy Społecznej 533 242 511 277,65 95,88 

85228 Usługi opiekuńcze 65 282 51 387,31 78,72 

85295 Program „Wspieraj Seniora” 18 192 6 130,71 33,70 

85230 
Pozostała działalność/Program wieloletni „Pomoc państwa  

w zakresie dożywiania” 
78 000 52 551 67,37 

85501 Świadczenie wychowawcze 6 521 841 6 507 355,83 99,78 

85502 

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i 

rentowe z ubezpieczenia społecznego 

1 998 877 1 957 748 99,78 

85503 Pozostała działalność /Karta Dużej Rodziny/ 177,78 122,25 68,76 

85504 Wspieranie rodziny 273 496 257 417,52 94,12 

85508 Rodziny zastępcze 10 000 7 140,41 71,40 

85513 Składki na ubezpiecz. zdrowotne (od świadczeń rodzinnych) 7 000 6 418,66 91,70 

Ogółem 10 220 203,78 10 024 237,43 98,08 

Źródło: Dane GOPS w Raczkach  

W okresie I - XII 2020 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 2020 r. poz. 1876 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, 
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• działania na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym, 

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

 
Tabela nr 2. Świadczenia z pomocy społecznej w okresie I – XII  2020 r. 

Forma pomocy 

Liczba osób, 
którym 

przyznano 
decyzją 

świadczenie 

Liczba 
świadczeń 

 
Razem 
PLAN 

w zł 

Kwota 
świadczeń  

 

 
Wskaźnik 
realizacji 

w % 

Zasiłek okresowy ogółem 26 203 89 350 81 749,09 91,49 

w
 t

y
m

  p
rz

y
zn

a
n

e 
 

z 
p

o
w

o
d

u
: 

-  bezrobocia  23 174 X 71 480,09 X 

 - długotrwałej choroby  6 27 X 9 568 X 

 -  niepełnosprawności 0 0 X 0 X 

-  innych powodów 1 2 X 701 X 

Zasiłki celowe i w naturze ogółem 38 67 30 000 18 758 62,53 

w
 t

y
m

: 

 - zasiłki celowe 25 51 X 10 150 X 

-  pomoc rzeczowa w formie 
opału 

6 7 X 2 508 X 

-  specjalne zasiłki celowe 7 9 X 6 100 X 

-  pomoc rzeczowa  /specjalne 
zasiłki celowe/ 

0  0 X 0 X 

Zasiłki stałe  
(przyznane dla osoby samotnie gospodarującej) 

15 164 98 196 91 391,88 93,07 

Usługi opiekuńcze 7 1 543 65 282 51 387,31 78,72 

Opłata za DPS 13 154 460 000 440 847,76 95,84 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne 
opłacane za osoby pobierające zasiłek 
stały 

14 152 8 350 7 534,25 90,23 

Program wieloletni „Posiłek w szkole 
i w domu”  

76 1.146 78.000 52.551 67,37 

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 

z późn. zm.) nakłada na Gminy obowiązek powołania Zespołu Interdyscyplinarnego.  

W 2020 r. do Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Raczki wpłynęło 14 Niebieskich Kart  wszczynających 

procedurę NK. W sumie członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego w 2020 roku spotkali się 4 razy. Grupy 

robocze spotkały się 41 razy w celu prowadzenia 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 zł). W 2020r. nie poniesiono żadnych wydatków. 
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13.2 Karta Dużej Rodziny  
 

W okresie od stycznia do grudnia 2020 r.: 

➢ liczba złożonych wniosków ogółem – 10, w tym: 

-  liczba wniosków o przyznanie KDR złożonych po raz pierwszy  - 7 

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

składającą się wyłącznie z rodziców - 3 

-  liczba wniosków o dodanie nowego członka rodziny – 0 

-  liczba wniosków dla osoby, która już była posiadaczem KDR – 0 

-  liczba wniosków o wydanie duplikatu KDR - 0 

➢ liczba wydanych kart – 52 

- wydanych kart (opiekunowie)  – 23 

- wydanych kart (dzieci) – 29 

➢ liczba przyznanych dodatkowych form KDR,  – 5, z tego: 

            - w formie elektronicznej – 5 

 

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 pracy asystentury było podniesienie 

umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodzin, umiejętności prowadzenia gospodarstwa domowego, 

radzenia sobie z problemami dnia codziennego.  

W 2020 roku asystent rodziny pracował z 6 rodzinami, na które składało się 28 osób, w tym:  

9 osób dorosłych i 19 dzieci do 19 roku życia, w tym jedno niemowlę. 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.: 

- 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); 

- 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 
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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); 

- 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); 

- 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  2020r. 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 „Posiłek w szkole i w 

domu”  

RAZEM: 
76 1 146 78 000 52 551 67,37 

    w tym: 

- posiłki – dzieci oraz osoby dorosłe 27 1 087 X 3 251 X 

- świadcz. pieniężne na zakup   

żywności 
33 59 X 18 300 X 

- świadcz. rzeczowe w postaci 

produktów żywnościowych 
16 X X 31 000 X 

Źródło: Dane GOPS w Raczkach 

 

W okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. z pomocy w ramach ww. programu korzystało: 

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

wynosił  od 2,20 do 6 zł), 

➢ 1 osoba dorosła (liczba osób w tych rodzinach – 1) - jeden gorący posiłek dziennie (koszt jednego 

świadczenia wynosił  10,50 zł). Posiłki wydawane były przez: stołówkę przy Ośrodku Wsparcia w 

Lipniaku – obiad  

➢ 33  osobom (liczba osób w tych rodzinach – 92) - świadczenie pieniężne na zakup żywności (w kwotach 

od 100 zł do 700 zł), 

➢ 16 rodzinom (liczba osób w tych rodzinach – 18) - świadczenie rzeczowe w postaci produktów 

żywnościowych (w kwocie 200 zł). 

 

Mała liczba osób, które skorzystały z tej formy pomocy spowodowana była nauką zdalną wprowadzoną 

w konsekwencji panującej pandemii COVID-19. W 2020r. z pomocy w formie dożywiania korzystały rodziny, 

w których dochód nie przekraczał 150% kryterium dochodowego. Udzielenie pomocy poprzedzał wywiad 
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środowiskowy, w wyniku którego ustalono dochód zgodnie z kryterium dochodowym wynikającym z ustawy, 

a także potwierdzono przyczynę udzielenia pomocy w tej formie. 

Wydatki w 2020 r. na realizację powyższego programu (zakup posiłków, zasiłki celowe na zakup 

żywności, świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych) wyniosły ogółem  

52 551 zł. z czego 40 351 zł to dotacja z budżetu państwa, a pozostała część czyli  12 200 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 2020 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 2020 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. 
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zm.) oraz z ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity 

Dz.U. z 2020r., poz. 808 z późn. zm.). 

W okresie od stycznia do grudnia 2020 r.  wypłacono następujące świadczenia: 

1) Zasiłki rodzinne w liczbie 4.677 świadczeń, na kwotę – 547.680,21 zł; 

2) Dodatki do zasiłków rodzinnych: 

- z tytułu urodzenia dziecka w liczbie 12 świadczeń, na kwotę – 12.000,00 zł, 

- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego w liczbie 80 świadczeń, na kwotę 

– 31.587,00 zł, 

- z tytułu samotnego wychowywania dziecka w liczbie 145 świadczeń, na kwotę – 28.274,91 zł, 

- z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia w liczbie 32 świadczenia, na 

kwotę – 2.880,00 zł, 

- z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia w liczbie 152 

świadczeń, na kwotę – 16.587,68 zł, 

- z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania, związanych z zamieszkaniem w 

miejscowości, w której znajduje się szkoła w liczbie 60 świadczeń, na kwotę – 6.780,00 zł, 

- z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania, związanych z dojazdem do 

miejscowości, w której znajduje się szkoła w liczbie 732 świadczeń, na kwotę – 50.000,75 zł, 

- z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej w liczbie 1.253 świadczeń, na kwotę  

– 116.467,55 zł, 

- z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego w liczbie 259 świadczeń, na kwotę 25.097,95 zł. 

Ogółem wypłacono 7.402 świadczeń na kwotę 837.356,05 zł.  

3) Świadczenia opiekuńcze: 

➢ zasiłki pielęgnacyjne w liczbie 1.251 świadczenia, na kwotę – 269.984,00 zł, 

➢ świadczenia pielęgnacyjne w liczbie 203 świadczenia, na kwotę – 370.368,00 zł, 

➢ specjalny zasiłek opiekuńczy w liczbie 36 świadczeń, na kwotę – 22.320,00 zł, 

➢ zasiłek dla opiekuna w liczbie 36 świadczeń, na kwotę – 22.320,00 zł. 

Ogółem wypłacono 1.526 świadczenia opiekuńcze na kwotę 684.992,00 zł. 

 

4) Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka: 

1) wypłacono 35 świadczeń, na kwotę 35.000 zł. 

5) Fundusz alimentacyjny:  

-  wypłacono 284 świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kwotę  108.720,00 zł. 

6) Świadczenie rodzicielskie: 

- wypłacono 99 świadczeń na kwotę 89.652,30 zł 

7)     Świadczenie o wspieraniu kobiet w ciąży „Za życiem”  (nie wypłacono świadczeń – brak wniosków dot. 

tej formy pomocy) 
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Ogółem wypłata zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, świadczeń opiekuńczych, jednorazowej 

zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i świadczeń 

rodzicielskich wyniosła – 1.755.720,36 zł. 

 

Tabela nr 4. Wydatki na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny w okresie I–XII 2020 r. 

Wyszczególnienie 
Liczba 

świadczeń 
Kwota w zł 

Zasiłki rodzinne 4.677 547.680,21 

Dodatki do zasiłków rodzinnych: 

 
2.725 289.675,84 

d
o

d
a

tk
i 

p
rz

y
zn

a
n

e 
z 

ty
tu

łu
: 

• urodzenia dziecka  12 12.000 

 -  opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 80 31.587 

• samotnego wychowywania dziecka 145 28.274,91 

• wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej 1.253 116.467,55 

• kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 184 19.467,68 

• rozpoczęcia roku szkolnego 259 25.097,95 

• podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 792 56.780,75 

Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami 7.402 837.356,05 

Zasiłki pielęgnacyjne 1.251 269.984 

Świadczenia pielęgnacyjne 203 370.368 

Specjalny zasiłek opiekuńczy 36 22.320 

Zasiłek dla opiekuna 36 22.320 

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się 

dziecka 
35 35.000 

Fundusz alimentacyjny 284 108.720 

Świadczenie rodzicielskie 99 89.652,30 

Świadczenie „Za życiem” 0 0 

RAZEM 9.346 1.755.720,35 

 Źródło: Dane GOPS w Raczkach 

 

13.7 Dodatki mieszkaniowe 

Z pomocy w formie dodatków mieszkaniowych w 2020 r. skorzystało 12 rodzin, wypłacono 127 

świadczeń na łączną kwotę 26.407,11 zł. Wydano 22 decyzje. 

 

13.8  Rządowy program „Rodzina 500+” 

W 2020 roku świadczenie wychowawcze przyznawane było bez względu na kryterium dochodowe na 

każde dziecko do ukończenia przez dziecko 18. roku życia. 

W 2020 roku wypłacono 12.952 świadczeń wychowawczych na łączną  kwotę  6.452.043,30 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 2020r. 

 

 

L.p. Miesiąc 
Liczba wypłaconych 

świadczeń 

Wartość wypłaconych 

świadczeń (w zł) 

1 Styczeń 1 073 534 548,70 

2 Luty 1 085 539 522,40 

3 Marzec 1 070 533 235,70 

4 Kwiecień 1 068 532 170,10 

5 Maj 1 087 540 887,60 

6 Czerwiec 1 080  538 629,90 

7 Lipiec 1 075 536 299,20 

8 Sierpień 1 082 537 855,50 

9 Wrzesień 1 079 537 345,10 

10 Październik 1 076 535 997,60 

11 Listopad 1 112 554 976,00 

12 Grudzień 1 065 530 575,50 

Suma 12.952 6 452 043,30 

                                            Źródło: Dane GOPS w Raczkach 

 

W 2020 roku świadczenie wychowawcze pobierało 628 rodzin. W roku podlegającym analizie 

największe wsparcie w postaci świadczenia wychowawczego uzyskała rodzina, w której świadczeniem objęto 

ośmioro dzieci. W okresie od stycznia 2020 r. do grudnia 2020 r. nie stwierdzono nienależnie pobranych 

świadczeń wychowawczych. 

 

 

 

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. Wnioski o świadczenie „ Dobry Start” – podobnie jak wnioski o świadczenia 

wychowawcze z programu „Rodzina 500 + można składać online od dnia 1 lipca przez stronę 

empatia.mpips.gov.pl lub przez bankowość elektroniczną, a od dnia  

1 sierpnia drogą tradycyjną (w formie papierowej). Wniosek należy złożyć do dnia 30 listopada. 
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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 2020 do listopada 2020r. przyjęto 478 wnioski o świadczenie „Dobry Start”. 

Wsparciem objęto 733 dzieci, które otrzymały pomoc o łącznej wartości 219.900,00 zł. 

 

13.10 Realizacja z wykonania programu Wspieraj Seniora” 
 

  W październiku 2020 r. Gmina Raczki zadeklarowała udział w realizacji Programu „Wspieraj Seniora”. 

Realizatorem Programu został Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raczkach. Z programu mogły 

skorzystać osoby starsze po 70 roku życia - mieszkańcy Gminy Raczki. Zgłoszenia seniorów były odbierane z 

Centralnej Aplikacji Statystycznej, zwanej dalej CAS lub bezpośrednio w Ośrodku. Osoba uprawniona, która 

zdecydowała się pozostać w domu w związku z utrzymującym się stanem epidemii koronawirusa COVID-19 

dzwoniła na ogólnopolską infolinię uruchomioną w ramach programu Solidarnościowy Korpus Wsparcia 

Seniorów pod nr tel. (22) 505 11 11 lub bezpośrednio do Ośrodka. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raczkach bezpośrednio realizujący zadanie w ramach promocji 

programu skontaktował się z 34 Sołtysami Gminy Raczki i poinformował o możliwości skorzystania przez 

mieszkańców sołectwa z ww. pomocy. Ponadto przesłano wydrukowane wcześniej ulotki i plakaty 

informacyjne dot. programu „Wspieraj Seniora”.  

W ramach programu „Wspieraj Seniora” okresie od 20.10.2020r. do 31.12.2020r.  do tut. ośrodka 

wpłynęło 12 zgłoszeń, w tym 11 za pośrednictwem infolinii oraz 1 zarejestrowane poza infolinią (kontakt 

telefoniczny), co stanowiło 11 osób, jedna z osób została zgłoszona dwukrotnie, z czego 8 osób faktycznie 

objęto wsparciem, tj. 

• dostarczono artykuły podstawowej potrzeby, 

• dostarczono niezbędne produkty żywnościowe, 

• wyniesiono śmieci, 

czyli zrealizowano indywidualne potrzeby seniora, w tym 1 osobie z pozytywnym wynikiem COVID-19. 

 Cztery zgłoszenia zostały rozpatrzone negatywnie (trzem osobom, jedna osoba zgłoszona dwukrotnie) 

z powodu bezzasadnych zgłoszeń, tj.: 

• senior nie wymagał pomocy, był objęty wsparciem ze strony najbliższej rodziny (2 osoby), 

• senior miał oczekiwania wykraczające daleko poza ramy programu.  

Gmina Raczki na realizację ww. programu otrzymała z budżetu państwa kwotę 13 513 zł. Ogółem koszt 

programu w 2020r. wyniósł 6 130,71 zł z czego wysokość środków z dotacji wyniosła 4 904,59 zł. Dodatkowo  

wydatkowaliśmy w ramach środków własnych 1 226,12 zł.  
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XIII. Realizacja uchwał Rady Gminy 

W 2020 roku Rada Gminy Raczki podjęła 44 uchwały. Przepisy prawa miejscowego zawarte 

były w  22 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.  

 

XIV. PODSUMOWANIE 

Ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 stało się nową rzeczywistością 

zarówno  dla mieszkańców jak i pracowników Urzędu Gminy Raczki oraz gminnych jednostek  

organizacyjnych. Jako przykłady tego, z czym  pracownicy samorządowi zmuszeni byli sobie radzić 

można podać: organizacja pracy Urzędu (jako całości) oraz własnej indywidualnej pracy pracownika, 

w tym zdalnej, prowadzenie postępowań administracyjnych w warunkach ograniczonych możliwości 

kontaktu organu ze stronami i uczestnikami postępowania oraz często zmieniającego się  prawa  np. 

zawieszenie terminów prawa i postępowania.  Również  duże  niebezpieczeństwo  z tytułu zachorowań 

pracowników zachowania  ciągłości pracy Urzędu i płynności załatwiania spraw mieszkańców. 

Rok 2020 pomimo  sytuacji kryzysowej związanej z pandemią 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. 

Wspieraliśmy policję, straż pożarną, gminny ośrodek zdrowia, co przekładało się na 

zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców i opiekę medyczną.  

Dużą wagę przywiązywaliśmy do edukacji, mimo  ograniczeń związanych z  pandemią COVID-19 

czego przykładem jest  złożenie  wniosku  Gminy  Raczki  w partnerstwie z Gminą Sztabin oraz Firmą 

Quality Partners s.c. projektu pt.: „Akademia Otwartego Umysłu" nr  RPPD.03.01.02-20-0410/19 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś 

priorytetowa III Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.2 

Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia 

ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.  Wartość projektu łącznie - 1 033 137,50 zł  

Celem głównym projektu jest doskonalenie kompetencji kluczowych i umiejętności 

uniwersalnych   uczniów szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym są  Gminy: Raczki 

i Sztabin oraz doskonalenie kompetencji dydaktycznych i wychowawczych nauczycieli szkół 

podstawowych poprzez szkolenia oraz studia podyplomowe.     
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Podejmowaliśmy przedsięwzięcia związane  z zapewnieniem mieszkańcom oferty kulturalnej choć  

w okrojonej  formule ograniczającej  tego typu wydarzenia przez  obostrzenia związane z pandemią. 

Pomimo ograniczeń pandemicznych udało się  zorganizować 61 wydarzeń na przestrzeni roku 2020. 

Mimo braku dużych  imprez odbywały się mniejsze przedsięwzięcia, jak zajęcia plastyczne, warsztaty. 

Podobnie z wydarzeniami sportowymi oraz działaniami na rzecz aktywizacji i  promocji zdrowego 

trybu życia. 

Dane demograficzne za poprzedni rok wskazują, iż wzrosła liczba zgonów, a zmalała liczba 

urodzeń wśród mieszkańców Gminy Raczki (o 20 zgonów więcej niż urodzeń). Jako samorząd 

skupiamy 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 2020 roku rozpoczęliśmy oraz zaplanowaliśmy inwestycje i projekty, które są w trakcie 

realizacji oraz 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. Sytuacja budżetowa Gminy jest stabilna i 

dzięki działaniom  efektywnego zarządzania  środkami finansowymi udało się zmniejszyć zadłużenie  

Gminy. 

 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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XV.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 2020r. 

2. Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Raczkach za rok 2020, 

3. Sprawozdanie opisowe z działalności merytorycznej Gminnego Ośrodka Kultury w 

Raczkach za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 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 2020 roku. 

6. Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raczkach z realizacji zadań z zakresu 

wspierania rodziny za rok 2020. 

7. Sprawozdanie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z wykonania budżetu za 2020 r. 


