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I. Wstęp 
 

Na podstawie art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Burmistrz 

Miasta Raciąża  przedstawia niniejszy raport o stanie Gminy Miasto Raciąż  za 2019 rok. 

Przygotowanie przez burmistrza raportu o stanie gminy jest pierwszym etapem procedury 

rozpatrzenia dokumentu przez Radę Miejską w Raciążu. Na pozostałe etapy tej procedury 

składają się: debata nad raportem oraz przeprowadzenie głosowania nad udzieleniem 

burmistrzowi wotum zaufania. Uchwałę o udzieleniu burmistrzowi wotum zaufania rada 

miejska podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady. Niepodjęcie 

uchwały o udzieleniu burmistrzowi wotum zaufania jest równoznaczne z podjęciem uchwały o 

nieudzieleniu burmistrzowi wotum zaufania. 

Zgodnie z  art. 28aa ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym, rada miejska rozpatruje raport 

podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia 

absolutorium burmistrzowi. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności, a nad jego treścią 

przeprowadza się debatę. W 2019 r. ważnym było dochowanie terminu 30 czerwca 

przewidzianego przepisami ustawy o finansach publicznych na udzielenie lub nieudzielenie 

absolutorium oraz wotum zaufania.  

Jednak zgodnie z art. 15zzzzzz. Ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych termin przedstawienia raportu o stanie jednostki 

samorządu terytorialnego określony w art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym, przypadający w 2020 r., przedłużono się o 60 dni. 

 

 

II. Informacje ogólne 
 

Raciąż leży na pograniczu dwóch regionów geograficznych: Wysoczyzny Płońskiej  

i Równiny Raciąskiej, które są fragmentem makroregionu zwanego Niziną 

Północnomazowiecką. Wszystkie te formacje znajdują się na Niżu Środkowoeuropejskim. 

Raciąż położony jest w północno – zachodniej części województwa mazowieckiego, w 

rozwidleniu dróg: trasy szybkiego ruchu nr 7 Warszawa – Gdańsk (w odległości 10 km)  i drogi 

krajowej nr 14 Warszawa – Toruń (w odległości 8 km). Miasto jest ważnym węzłem 

komunikacyjnym - krzyżuje się tu droga krajowa nr 60, na której odbywa się tranzyt 

samochodowy wschód – zachód z kierunku Łodzi poprzez Płock, Ciechanów, Ostrów 

Mazowiecką, Białystok, Augustów aż do przejścia granicznego w Ogrodnikach ze szlakiem 

kolejowym relacji Nasielsk – Płońsk - Sierpc. Miasto Raciąż należy do gmin powiatu 

płońskiego (usytuowane jest w północnej jego części). Jest jednym z dwóch miast w tymże 

powiecie.  

https://administracjasuperpremium.inforlex.pl/dok/tresc,DZU.2019.052.0000506,USTAWA-z-dnia-8-marca-1990-r-o-samorzadzie-gminnym.html#ap_28.a
https://administracjasuperpremium.inforlex.pl/dok/tresc,DZU.2017.219.0002077,USTAWA-z-dnia-27-sierpnia-2009-r-o-finansach-publicznych.html
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Obecnie Raciąż jest najmniejszą powierzchniowo gminą miejską na terenie województwa 

mazowieckiego, liczy bowiem 8,4 km2 -  powierzchnia geodezyjna  (co stanowi 0,02 % 

powierzchni województwa mazowieckiego). 

Do 1975 roku miasto Raciąż należało do województwa warszawskiego, w granicach powiatu 

sierpeckiego. W wyniku reorganizacji struktur administracyjnych, po roku 1975 miasto 

znalazło się w granicach nowoutworzonego województwa ciechanowskiego jako regionalny 

ośrodek miejsko – gminny. Następna reforma administracji (1999 rok) spowodowała, iż Raciąż 

znalazł się w województwie mazowieckim, w powiecie płońskim. 

W roku 1992 nastąpił rozdział wspólnych dla miasta i gminy organów. Powstał Urząd Gminy 

i oddzielnie Urząd Miejski. Pomimo odłączenia się gminy od miasta, Raciąż jest nadal siedzibą 

władz samorządowych gminnych i miejskich.  

Miasto znajduje się w dorzeczu rzeki Wkry, w zlewni Raciążnicy będącej jej dopływem. 

Od północy do miasta przylega Obszar Chronionego Krajobrazu związany z doliną Raciążnicy. 

Raciąż należy do najstarszych grodów Mazowsza północnego. 

Miasto Raciąż jest podstawową jednostką samorządu terytorialnego, a zarazem wspólnotą 

zamieszkujących ją ludzi. Mieszkańcy miasta w różny sposób mogą realizować swoje prawo 

do podejmowania decyzji w sprawach dotyczących ich najbliższego otoczenia. 

Najważniejszym z nich jest możliwość uczestniczenia w powoływaniu władz miejskich. Ze 

względu na wykonywane zadania władze miasta można podzielić na uchwałodawcze                      

i wykonawcze. 

Władzą uchwałodawczą w gminie jest Rada Miejska w Raciążu, rolę zaś organu 

wykonawczego pełni Burmistrz Miasta Raciąża. 

Rada Miejska oraz Burmistrz powoływani są podczas wyborów powszechnych, równych, 

bezpośrednich, tajnych oraz większościowych.  

Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. Zadania własne 

gminy mają charakter obowiązkowy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy: 

✓ ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody 

oraz gospodarki wodnej; 

✓ gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego; 

✓  wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków 

komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i 

unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną 

oraz gaz; 

✓ działalności w zakresie telekomunikacji; 

✓ lokalnego transportu zbiorowego; 

✓ ochrony zdrowia; 

✓ pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych; 

✓ wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej; 
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✓ gminnego budownictwa mieszkaniowego; 

✓ edukacji publicznej; 

✓ kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i 

opieki nad zabytkami; 

✓ kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych; 

✓ targowisk i hal targowych; 

✓ zieleni gminnej i zadrzewień; 

✓ cmentarzy gminnych; 

✓ porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i 

przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu 

przeciwpowodziowego; 

✓ utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów 

administracyjnych; 

✓ polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, 

medycznej i prawnej; 

✓ wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do 

działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania 

aktywności obywatelskiej; 

✓ promocji gminy; 

✓ współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów 

wymienionych w art. 3 działalność pożytku publicznego, organizacje pozarządowe, 

wyłączenie stosowania przepisów ustawy ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  

✓ współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw. 

 

Część zadań własnych, zmierzających do zaspokojenia potrzeb wspólnoty samorządowej, 

Gmina Miasto Raciąż wykonuje zlecając je  własnym jednostkom organizacyjnym gminy,  

utworzonemu przez siebie podmiotowi prawa prywatnego oraz powierza wykonanie 

określonych zadań osobom trzecim na podstawie umowy.  

Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Raciążu miasto zleca prowadzenie spraw 

związanych z pomocą społeczną, w tym funkcjonowanie ośrodków i zakładów opiekuńczych, 

wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej, polityką prorodzinną, w tym zapewnienie 

kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej. Szkole Podstawowej im. Stanisława 

Konarskiego w Raciążu oraz Miejskiemu Przedszkolu w Raciążu zleca zadania w zakresie 

edukacji publicznej. Miejskiemu Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji im. Ryszarda 

Kaczorowskiego w Raciążu zadania w zakresie kultury, sportu i rekreacji. 

Przedsiębiorstwu Gospodarki komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z.o.o. zleca opiekę nad 

wodociągami  i zaopatrzenie w wodę, kanalizację, usuwanie i oczyszczanie ścieków 

komunalnych, utrzymanie czystości i porządku, utrzymanie zieleni gminnej i zadrzewień. 

 

W Gminie Miasto Raciąż funkcjonują także Raciąska Rada Działalności Pożytku Publicznego 

oraz Raciąska Rada Seniorów. 
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Raciąska Rada Działalności Pożytku Publicznego jest pierwszą taką radą w powiecie płońskim. 

Rada jest organem konsultacyjno – doradczym Burmistrza, działającym na terenie miasta. W 

jej skład wchodzą przedstawiciele czynnie działających organizacji pozarządowych oraz 

podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie (6 osób),  przedstawiciele Rady Miejskiej w Raciążu (2 

osoby) oraz przedstawiciele organu wykonawczego (2 osoby). Kadencja RRDPP trwa trzy lata. 

Do zadań RRDPP należy w szczególności: 

• opiniowanie projektu strategii rozwoju Raciąża, 

• opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań 

publicznych, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi w tym programów 

współpracy z organizacjami pozarządowymi, 

• możliwość uczestniczenia w wypracowywaniu założeń projektów uchwał i aktów 

prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych, 

• wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych, 

• udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między administracją 

publiczną a organizacjami pozarządowymi, 

• wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych 

zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz w sprawach rekomendowanych 

standardów realizacji zadań publicznych, 

• występowanie do Burmistrza z inicjatywami w zakresie działań w sferze pożytku 

publicznego, 

• opiniowanie sprawozdań z realizacji rocznych programów współpracy Raciąża z 

organizacjami pozarządowymi, 

• współtworzenie dokumentów np. projektu programu współpracy z organizacjami 

pozarządowymi lub programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 

 

W Raciążu utworzono także siódmą na Mazowszu Radę Seniorów. Raciąska Rada Seniorów 

pełni funkcję ciała doradczo – konsultacyjnego skupiającego reprezentantów lokalnych 

środowisk senioralnych. Pierwsze posiedzenie Rady odbyło się w lutym 2016 roku. Członkami 

Rady mogą być zarówno seniorzy zrzeszeni w klubach, jak i seniorzy niezrzeszeni. Opiniują 

oni podejmowane działania, a także przedstawiają stanowisko i potrzeby przedstawicieli 

środowiska seniorów. 

 

 

III. Informacje finansowe 
 

1. Stan finansów miasta  

 

Dochodami jednostek samorządu terytorialnego są dochody własne, subwencje i dotacje 

celowe z budżetu państwa.  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Doch%C3%B3d
https://pl.wikipedia.org/wiki/Samorz%C4%85d_terytorialny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Subwencja_og%C3%B3lna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dotacja_celowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dotacja_celowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bud%C5%BCet_pa%C5%84stwa
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Dochodami mogą być również środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające 

zwrotowi, środki z budżetu Unii Europejskiej oraz inne środki określone w odrębnych 

przepisach.  

Zgodnie z Konstytucją, dochody własne gminy obejmują wszelkie dochody jednostek 

samorządu terytorialnego z wyjątkiem subwencji ogólnych i dotacji celowych.  

Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 

z 2020 r. poz. 23 z późn.zm.) dzieli dochody gminy na grupy.  

• Pierwszą z nich są wpływy z ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw 

podatków. Zalicza się do niej następujące podatki:  

✓ Podatek od nieruchomości, 

✓ Podatek rolny, 

✓ Podatek leśny, 

✓ Podatek od środków transportowych, 

✓ Opodatkowanie w formie karty podatkowej, 

✓ Podatek od spadków i darowizn, 

✓ Podatek od czynności cywilnoprawnych. 

• Drugą grupą dochodów własnych gminy stanowią wpływy z opłat. Ustawa o dochodach 

j.s.t. szereguje wpływy z opłat jako:  

✓ Wpływy z opłaty skarbowej, 

✓ Wpływy z opłaty targowej, 

✓ Wpływy z opłaty miejscowej, uzdrowiskowej i od posiadania psów, 

✓ Inne opłaty stanowiące dochody gminy, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów. 

Udziały w podatkach dochodowych, stanowiących dochód budżetu państwa są powszechnie 

stosowaną formą dochodów jednostek samorządu terytorialnego, traktowaną jako metoda 

równoważenia budżetów samorządu terytorialnego. Są to:  

• wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, zamieszkałych na terenie gminy, 

• wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych 

niemających osobowości prawnej, posiadających siedzibę na terenie gminy. 

Ponadto, jako odrębne kategorie dochodów gminy wyróżniamy: inne dochody uzyskiwane 

przez gminę,  odsetki od środków finansowych gminy, gromadzonych na rachunkach 

bankowych oraz dochody z majątku gminy.  

Należy podkreślić, iż podstawowym dochodem własnym gminy jest podatek od nieruchomości 

oraz udział w podatku dochodowym od osób fizycznych. Pozostałe źródła są zdecydowanie 

mniej istotne.  

Poniżej przedstawiono cztery wskaźniki, które pokazują stan finansów gminy w 2019 r.:  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Bud%C5%BCet_Unii_Europejskiej
https://pl.wikipedia.org/wiki/Konstytucja_Rzeczypospolitej_Polskiej
https://pl.wikipedia.org/wiki/Samorz%C4%85d_terytorialny_w_Polsce
https://pl.wikipedia.org/wiki/Samorz%C4%85d_terytorialny_w_Polsce
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001530
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001530
https://pl.wikipedia.org/wiki/Podatek_od_nieruchomo%C5%9Bci
https://pl.wikipedia.org/wiki/Podatek_rolny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Podatek_le%C5%9Bny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Podatek_od_%C5%9Brodk%C3%B3w_transportowych
https://pl.wikipedia.org/wiki/Karta_podatkowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Podatek_od_spadk%C3%B3w_i_darowizn
https://pl.wikipedia.org/wiki/Podatek_od_czynno%C5%9Bci_cywilnoprawnych
https://pl.wikipedia.org/wiki/Podatek_dochodowy_od_os%C3%B3b_fizycznych
https://pl.wikipedia.org/wiki/Podatek_dochodowy_od_os%C3%B3b_prawnych
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rachunek_bankowy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rachunek_bankowy
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− udział dochodów własnych w dochodach ogółem wynosił 34,50%, 

− udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem wynosił 22,26%, 

− zadłużenie ogółem wynosi 6 105 486,60 zł, 

− poziom wolnych środków po odliczeniu obsługi zadłużenia wynosił  2 999 011,50 zł. 

 

 

2. Wykonanie budżetu miasta  

 

Dochody miasta ogółem w 2019 r. wynosiły 29 725 305,36 zł, w tym: 

− wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, zamieszkałych na terenie gminy 

wynosiły 3 635 460,00 zł. Nastąpił wzrost wpływów o 10,32% w stosunku do 2018 roku, 

− wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych wynosiły 

2 287 080,01zł. Nastąpił wzrost o 18,64% w stosunku do 2018 roku, 

− dochody bieżące wyniosły 25 289 431,94 zł, 

− dochody majątkowe wyniosły 4 435 873,42 zł. 

 

 
 

Wydatki miasta ogółem w 2019 r. wynosiły 29 185 393,98 zł, w tym: 

− wydatki bieżące 22 690 121,44 zł, 

− wydatki majątkowe 6 495 272,54 zł, 

Dochody gminy zrealizowane w 2019 r.

dochody bieżące dochody majątkowe
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Miasto zakończyło w 2019 r. rok budżetowy nadwyżką w wysokości 539 911,38 zł. 

  

 

Poniżej przedstawiono informacje o dotacjach rozwojowych pozyskanych spoza budżetu 

gminy: 

 

W 2019 roku wpłynęły środki z tytułu dotacji na zadania inwestycyjne w kwocie  

4 285 767,77zł. Na tą kwotę składają się głównie dofinansowania na realizacje projektów 

unijnych: 

− 1 268 590,27 zł - dofinansowanie zadania „Uporządkowanie gospodarki wodno - 

ściekowej w Raciążu:  budowa kanalizacji sanitarno - grawitacyjnej ciśnieniowej                   

w Raciążu, rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Raciążu, 

modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Witkowo”, 

 

 

Wydatki gminy zrealizowane w 2019 r.

wydatki bieżące wydatki majątkowe
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− 423 235,71 zł na realizację projektu pn. „Platforma e-Urząd w Raciążu” 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi 

Priorytetowej II „Wzrost e-potencjału Mazowsza” Działanie 2.1 „E-usługi” 

PODDZIAŁANIE 2.1.1 „E-usługi dla Mazowsza” Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Mazowieckiego NA LATA 2014-2020, 
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− 2 593 941,79 zł na realizację projektu "Termomodernizacja oraz poprawa efektywności 

energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Raciąż" w ramach Osi 

priorytetowej IV-Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, Działanie 4.2-Efektywność 

energetyczna, Typ projektów: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 

2014 – 2020, 
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Ponadto w 2019 roku wpłynęły środki z tytułu dotacji na zadania bieżące w kwocie 

2 029 843,84 zł. Na tą kwotę składają się: 

 

− 182 654,00 zł na realizację projektu pn. „Placówka  wsparcia dziennego – Świetlica 

ARKA”, dofinansowany ze środków EFS, dla Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia 

społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki 

zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych, który 

realizowany będzie w latach 2018 – 2020.  
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− 102 547,80 zł na realizację projektu pn. „Droga do samodzielności mieszkańców Gminy 

Miasto Raciąż”, dofinansowany ze środków EFS, dla Osi Priorytetowej IX Wspieranie 

włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-

zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, który 

realizowany będzie w latach 2018 – 2019. 

 

− 551,04 zł na realizację projektu pn. „Platforma e-Urząd w Raciążu” współfinansowanego z 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej II „Wzrost 

e-potencjału Mazowsza” Działanie 2.1 „E-usługi” PODDZIAŁANIE 2.1.1 „E-usługi dla 

Mazowsza” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 

2014-2020.  

 

 

− 1 085 904,00 zł na realizację projektu pn. „Pakiet kluczowych kompetencji” 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 

X „Edukacja dla rozwoju regionu” Działanie 10.1 „Kształcenie i rozwój i dzieci i 

młodzieży” Poddziałanie 10.1.1 „Edukacja ogólna” Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Projekt jest realizowany w latach 2019 

– 2020.  
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− 120 000,00 zł na realizację zadania  pn. „Remont Hali Sportowej” w ramach 

"Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2019", 

dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego,  
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− 35 400,00 zł na realizację zadania  pn. "Opracowanie kompleksowej dokumentacji 

projektowo-kosztorysowej parków miejskich wraz z częściowym wykonaniem nowych 

nasadzeń drzew” w ramach programu "Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony 

Powietrza MAZOWSZE 2019", dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego, 
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− 502 787,00 zł z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania pn. „Remonty dróg 

gminnych w miejscowości Raciąż: ul. A. Hankiewicza, ul. Zielona, ul. Słoneczna, J. 

Piłsudskiego, ul. Ogrodowa”. Zadanie to będzie realizowane w latach 2019 – 2020. 

 

Poniżej przedstawiono dochody z majątku jakie Gmina Miasto Raciąż uzyskała w 2019 r.:  

1) Dochody ze sprzedaży majątku - Gmina Miasto Raciąż z zasobów mienia komunalnego w 

2019 roku w drodze przetargów ustnych nieograniczonych zbyła nieruchomości na łączną 

kwotę 103 694,30 zł, w tym: 

− lokale komunalne: trzy lokale przy ul. Pl. Adama Mickiewicza 18/22, jeden lokal przy 

ul. Błonie 31/1 wraz z pomieszczeniem gospodarczym, dwa lokale przy ul. Kilińskiego 

15 

− działki o powierzchni 0,0021 ha, 0,0027 ha, 0,0017 ha, 0,0019 ha przy ul. Błonie 

2) Opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 

nieruchomości wyniosły 38 748,89 zł. 

3) Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu wyniosły  3 981,31zł. 

4) Dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości, najmu lokali mieszkalnych wyniosły 278 

169,50 zł. 

5) Dochody z najmu lokali mieszalnych - 355 830,48 zł. 
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3. Wykonanie wydatków inwestycyjnych/majątkowych  

 

Plan wydatków majątkowych w 2019 r. wynosił 6 758 448,55 zł, natomiast wykonanie 

6 495 272,54 zł, co stanowiło 96,11% planowanych środków na inwestycje. Zadaniami 

inwestycyjnymi były następujące zadania: 

− Opracowanie dokumentacji projektowej i audytu dla zadania pn. "Termomodernizacja 

budynków użyteczności publicznej w Raciążu" – 49 200,00 zł, 

− Roboty dodatkowe w ramach projektu  "Termomodernizacja budynków użyteczności 

publicznej w Raciążu" – 264 597,39 zł, 

− Roboty dodatkowe w ramach projektu "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w 

Raciążu" – 439 110,00 zł, 

 

Ponadto, Gmina w 2019 r. udzieliła dotację celową dla powiatu płońskiego na zakup sprzętu 

medycznego dla SPZZOZ Płońsk w kwocie 60 000,00 zł oraz przekazała środki na zakup 

samochodu służbowego oznakowanego dla KP Raciąż w kwocie 25 000,00 zł. 

 

Zadaniami inwestycyjnymi wieloletnimi realizowanymi w ramach projektów 

współfinansowanych ze środków UE były: 

− „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Raciążu: budowa kanalizacji sanitarno 

-grawitacyjnej ciśnieniowej w Raciążu, rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni 

ścieków w Raciążu, modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Witkowo” –

zadanie to zgodnie z umową i harmonogramem podlegało realizacji w latach 2016 – 2019. 

W 2019 roku poniesiono wydatki inwestycyjne na realizację projektu w kwocie 

1 185 780,65 zł 

− „Termomodernizacja oraz poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności 

publicznej w Gminie Miasto Raciąż -Poprawa efektywności energetycznej budynków 

użyteczności publicznej w Gminie Miasto Raciąż” - zadanie to zgodnie z umową i 

harmonogramem podlega realizacji w latach 2018 – 2020. W 2019 roku poniesiono 

wydatki inwestycyjne na realizację projektu w kwocie 3 892 539,86 zł. 

− „Platforma e-Urząd w Raciążu”– zadanie to zgodnie z umową i harmonogramem podlega 

realizacji w latach 2016 – 2019. W 2019 roku wydatkowano środki na kwotę 579 044,64zł. 

 

 

IV. Informacja o stanie mienia komunalnego 
 

Do zadań gminy w zakresie mieszkalnictwa należy zapewnienie mieszkań gospodarstwom  

rodzinnym o niskich dochodach i dostarczanie lokali komunalnych, socjalnych i zamiennych 

oraz dostarczanie pomieszczeń  tymczasowych.  

Utrzymuje się wysoki deficyt mieszkań w stosunku do liczby złożonych wniosków o najem 

lokalu.  

Od 01 lutego 2016 roku Gmina Miasto Raciąż bezpośrednio zarządza posiadanym zasobem 

mieszkaniowym.  



str. 18 

 

 

Miasto posiada udziały w 15 wspólnotach mieszkaniowych w tym: 

• w 9 dużych wspólnotach : 

(Kilińskiego 48, Kilińskiego 56B, Kilińskiego 58, 19 Stycznia 7 A, 19 Stycznia 7B, 19 Stycznia 

7C, pl. A. Mickiewicza 18/22, Akacjowa 1 oraz Kilińskiego 6/2), 

• w 6 małych: 

(Zielona 28, Zielona 28A, Mławska 20, pl. A. Mickiewicza 4, Błonie 31/1, Kilińskiego 15). 

 

W budynkach wspólnot miasto dysponuje 41 lokalami mieszkalnymi o pow. 1656,05 m2 oraz   

l lokalem użytkowym o pow. 128,0 m2 ( świetlica Arka). 

Posiada też 28 budynków komunalnych, w których znajduje się 122 lokale mieszkalne o pow. 

użytkowej 4.050,39 m2. 

 

Łącznie Gmina Miasto Raciąż posiada 163 lokali mieszkalnych oraz inne mienie przedstawione 

w poniższej tabeli: 

 

Opis mienia wg grup rodzajowych Jedn. 

miary w ha 

Ilość w ha 

GRUNTY OGÓŁEM ha 40,85 

Tereny zielone 

Grunty niezabudowane 
ha 4,09 

Drogi, ulice ha 13,68 

Targowiska ha 0,99 

Przedszkole ha 0,31 

Działki  budowlane (oś.Zielona) ha 2,84 

Działki zabud./w użytk.wieczyst.  ha 0,23 

Działki zab ./ budynki komunalne ha 3,41 

Składowisko odpadów ha 3,09 

Przystanek PKS ha 0,04 

Stacja Ujęcia Wody (współwłasność z gm. 

Raciąż) 
ha 3,09 

Miejskie Centrum Kultury  ha 0,14 

Tereny sportowe ha 1,47 

Szkoła Podstawowa i Gimnazjum ha 1,37 

OSP ha 0,34 

Teren tzw. „Wodna góra” ha 0,36 

Ter. zaplecza oczyszczalni ścieków ha 0,70 

Osadnik Inhoffa ha 0,18 

Odstojnik przy oczyszczalni ścieków ha 0,11 

Tereny przemysłowo - usługowe ha 3,46 
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Tereny zab. /bud.administ./ - 

współwłasność z Gminą Raciąż 

 

ha 0,06 

Nieruchomość zabudowana  przy ul. 

Kilińskiego 21 
ha 0,13 

Teren pod pompownią ścieków 

 

ha 

 

0,12 

 

Ośrodek  Zdrowia  (własność) 

 

Działka pod budynkiem  + udział 

6018/7350, w działce 1012/4  

ha 

 

ha 

0,58 

 

0,06 

 

 

 

V. Informacja o realizacji polityk, programów i strategii 
 

 

1. Strategia rozwoju 

 

Strategia Rozwoju Gminy Miasto Raciąż na lata 2016-2026 została przyjęta Uchwałą nr 

XIV/118/2016 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 22 lutego 2016 r. Dokument ten zawiera 

wyznaczone dla rozwoju miasta cele strategiczne oraz  uszczegóławiające je cele operacyjne. 

Strategia Rozwoju Raciąża jest dokumentem o fundamentalnym znaczeniu dla rozwoju 

obszaru, ponieważ to stan rozwoju gminy w największym stopniu będzie świadczył o jakości 

oraz trafności ustaleń Strategii oraz efektywności jej wdrażania. W załączniku nr 1 do raportu 

przedstawiono sprawozdanie z realizacji mierników przyjętych do oceny strategii osiągniętych 

w 2019 r. 

 

 

2. Gminny program rewitalizacji 

 

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji rewitalizacją jest 

proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony               

w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, 

przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy 

rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji. Warto zaznaczyć, że wraz                

z wejściem w życie ustawy, rewitalizacja stała się zadaniem własnym gminy polegającym na: 

przygotowaniu, koordynowaniu i tworzeniu warunków do prowadzenia rewitalizacji, a także 

jej prowadzenie w zakresie właściwości gminy (art. 3). Nastąpiła zatem istotna zmiana                  

w podejściu do procesów rewitalizacji, wskazano bowiem wprost podmiot odpowiedzialny za 

prowadzenie tych działań, tj. gminę. Aby gmina mogła zrealizować powyższe zadania własne 

niezbędne było wyznaczenie w drodze uchwały Rady Miejskiej obszaru zdegradowanego             

i obszaru rewitalizacji. W mieście zrealizowano to zadanie Uchwałą Nr XXIX/247/2017 oraz 

Nr XXIX/248/2017. Obszar rewitalizacji w 2017r. wynosił łącznie 3,6% powierzchni miasta 

Raciąż, który zamieszkiwało 29,4% ludności miasta Raciąż. 
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Sporządzenie Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Raciąża stanowić ma podstawowe 

narzędzie prowadzenia rewitalizacji, zapewniające kompleksowość działań oraz ścisłą 

współpracę ze społecznością lokalną. W celu wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru 

rewitalizacji przeprowadzono szczegółowe badania i analizy, które zebrano w diagnozie 

potwierdzającej spełnienie przez obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji przesłanek ich 

wyznaczenia. Gminny Program Rewitalizacji będzie dokumentem strategicznym gminy, 

zawierający wieloletni program działań w sferze społecznej, gospodarczej, środowiskowej, 

przestrzenno-funkcyjnej i infrastrukturalnej. Program jest podstawą do ubiegania się o środki 

na rewitalizację m.in. z funduszy unijnych. Następnie zgodnie z Zarządzeniem nr 78/2018 

Burmistrza Miasta Raciąż z 17 sierpnia 2018r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji 

społecznych mających na celu zebranie od mieszkańców Raciąża wniosków, uwag i opinii w 

sprawie zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji, w dniach od 17 sierpnia 2018r. do 18 

września 2018r.  przeprowadzone zostały konsultacje społeczne, których celem było 

pozyskania wniosków, uwag oraz opinii mieszkańców do zmienionego Gminnego Programu 

Rewitalizacji. Konsultacje przeprowadzono w formie bezpośredniego spotkania                               

z mieszkańcami Miasta Raciąż, spaceru badawczego z mieszkańcami Miasta Raciąż w 

granicach obszaru zdegradowanego i rewitalizacji w dniu 5 września 2018r. oraz poprzez 

składanie wniosków, uwag i opinii w formie pisemnej na „Formularzu konsultacyjnym”. Mimo 

przeprowadzenia prac związanych z programem rewitalizacji nie przyjęto samego programu. 

 

 

3. Plan usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Raciąż 

 

Plan usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Raciąż został podjęty uchwałą 

Nr XL/218/2010 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 9 września 2010 r. 

 

Opracowanie niniejszego planu było związane z realizacją zapisów zawartych w Programie  

Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2019- 2032. Zgodnie z zapisami Programu usuwania 

azbestu i wyrobów zawierających azbest, gminy są zobowiązane do gromadzenia informacji         

o ilości, rodzaju i miejscach występowania wyrobów zawierających azbest. Podjęcie 

powyższego planu było niezbędne, aby Gmina Miasto Raciąż mogła wspierać mieszkańców 

miasta, w pozyskiwaniu dofinasowania na działania z zakresu unieszkodliwiania azbestu tj. 

demontaż i odbiór pokryć dachowych z wyrobów zawierających azbest bądź sam odbiór                

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, 

Delegatura w Ciechanowie, bądź z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Mazowieckiego. 

 

Założenia planu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Raciąż związane         

są z usunięciem wyrobów zawierających azbest najpóźniej do 31 grudnia 2032 r. przez 

właścicieli nieruchomości na terenie miasta Raciąża. W ramach tego planu: 

a) przeprowadzono inwentaryzację płyt azbestowo – cementowych na terenie miasta Raciąża         

tj. oszacowano ilość wyrobów zawierających azbest z poszczególnych nieruchomości  
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b) opracowano harmonogram realizacji Planu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu 

miasta Raciąż w latach 2009 – 2032 tj. opracowano 3 – etapowy harmonogram działań 

dotyczących unieszkodliwiania azbestu z podziałem na lata. 

 

Gmina Miasto Raciąż w 2019 roku wystąpiła z wnioskiem do Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie na usuwanie 

wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Raciąża. WFOŚiGW przyznał Gminie Miasto 

Raciąż dofinansowanie w wysokości 49,99% kosztu kwalifikowanego zadania. 

W 2019 r. zakwalifikowane do przyznania dofinansowania na utylizację wyrobów 

zawierających azbest zostały 4 wnioski z prywatnych posesji, w tym jeden wnioskodawca 

zrezygnował z dofinansowania. Ponadto usunięte zostały płyty azbestowo – cementowe z 

dwóch posesji komunalnych. Łącznie usunięto z terenu miasta 8,70 Mg wyrobów 

zawierających azbest.  

 

 

4. Plan gospodarki niskoemisyjnej  

 

Plan gospodarki niskoemisyjnej został podjęty uchwałą Nr XVI/138/2016 Rady Miejskiej         

w Raciążu z dnia 4 maja 2016 r. 

Głównym celem opracowania programu jest zarządzanie emisjami gazów cieplarnianych, 

zmierzające do poprawy jakości życia mieszkańców w połączeniu z rozwojem gospodarczym.  

Wskazane zostały także następujące cele strategiczne: 

• Cel strategiczny 1 Ograniczenie emisji zanieczyszczeń z obiektów i instalacji 

znajdujących się na terenie miasta; 

• Cel strategiczny 2 Intensyfikacja wykorzystania OZE do produkcji energii; 

• Cel strategiczny 3 Ograniczenie emisji zanieczyszczeń pochodzących z transportu; 

• Cel strategiczny 4 Zwiększenie świadomości mieszkańców odnoszącej się do wpływu 

ich działań na jakość powietrza; 

• Cel strategiczny 5 Działania administracyjne; 

• Cel strategiczny 6 Gospodarka odpadami. 

 

Niniejszy plan został opracowany przy pomocy środków pochodzących z dotacji Unii 

Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Celami 

programu są: 

• oszacowanie ilości emitowanych na terenie gminy gazów cieplarnianych, 

• zaplanowanie możliwych działań, ograniczających te emisje, 

• uwzględnienie kwestii emisji gazów cieplarnianych w planowanych inwestycjach, 

• znalezienie źródeł współfinansowania  przedsięwzięć proekologicznych. 

Plan gospodarki niskoemisyjnej zakłada: 

• redukcję emisji gazów  cieplarnianych, 

• zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł energii odnawialnej, 
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• redukcję zużycia energii finalnej, co ma zostać zrealizowane poprzez podniesienie 

efektywności energetycznej. 

 

Realizowany od 2018 r. projekt pn. „Termomodernizacja oraz poprawa efektywności 

energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Raciąż” wpisuje się w cele 

określone w  Planie gospodarki niskoemisyjnej, w tym termomodernizacja budynków 

użyteczności publicznej wraz z modernizacją węzła cieplnego, wykonaniem wentylacji 

mechanicznej z rekuperacją nawiewno-wywiewną z klimatyzacją (MCKSiR) oraz 

zainstalowaniem paneli fotowoltaicznych wpisuje się w pierwsze dwa cele strategiczne Planu 

gospodarki niskoemisyjnej. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej ma na celu 

poprawę bezpieczeństwa energetycznego, redukcję zanieczyszczenia atmosfery i zmniejszenia 

ilości generowanych odpadów. Oparcie gospodarki energetycznej miasta o OZE przyniesie 

również korzyści społeczne związane z rozwojem lokalnym, turystyczno-rekreacyjno-

gospodarczym. Dodatkowo poprzez promowanie postaw proekologicznych dzięki realizacji 

projektu zostanie osiągnięty również IV cel strategiczny PGN. 

 

5. Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

oraz Przeciwdziałania  Narkomanii dla Gminy Miasto Raciąż. 

 

Gminny  Program  Profilaktyki i Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasto Raciąż określa sposób realizacji zadań 

własnych gminy wynikających z art. 4¹ ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o 

wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 

29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii. Program określa zakres i formę realizacji 

zadań wynikających z ww. przepisów. Jego nadrzędnym celem jest tworzenie spójnego 

systemu działań profilaktycznych i naprawczych zmierzających do zapobiegania powstawaniu 

nowych problemów oraz zmniejszenie rozmiarów problemów, które aktualnie występują.  

Działania podejmowane w ramach niniejszego Programu mają na celu zmniejszenie 

różnorodnych problemów powodowanych przez alkohol i inne uzależnienia w całej 

społeczności lokalnej, a nie tylko w grupie podwyższonego ryzyka. Główne problemy to m.in. 

picie alkoholu przez młodzież, szkody zdrowotne związane z nadużywaniem alkoholu, 

zaburzenia życia rodzinnego związane z alkoholem, w tym zjawisko przemocy domowej, 

nietrzeźwość w miejscach publicznych. Program na rok 2019 zawierał zadania, które  

realizowano z uwzględnieniem aktualnych potrzeb lokalnych oraz wykorzystaniem 

istniejących zasobów służących rozwiązywaniu problemów wynikających z uzależnień.  

Zadania nakreślone programem realizowała Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych. Do jej podstawowych działań należało: 

a) Motywowanie i kierowanie osób uzależnionych do podejmowania leczenia. 
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b) Wyrażanie opinii w sprawach sfinansowania i dofinansowania przedsięwzięć w zakresie 

realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasto Raciąż na 2019 r. 

c) Współdziałanie z instytucjami i organizacjami w sprawach profilaktyki i zapobiegania 

problemom alkoholizmu. 

d) Opiniowanie wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych           

i wydawania opinii w formie postanowienia. 

e) Współpraca z Zespołem Interdyscyplinarnym, Sądem Rejonowym w Płońsku, 

Komisariatem Policji w Raciążu, Urzędem Miejskim w Raciążu, Szkołami, Przedszkolem, 

MCKSiR w Raciążu. 

f) Zmniejszanie rozmiaru aktualnie istniejących problemów alkoholowych, narkomanii 

oraz przemocy w rodzinie poprzez wspieranie działań mających na celu promowanie 

prawidłowych postaw społecznych.  

 

W 2019 komisja odbyła 7 posiedzeń. Na spotkania zapraszane były osoby mające problemy       

z nadużywaniem alkoholu. W roku 2019 wezwano 14 osób, które próbowano zmotywować do 

podjęcia terapii. W przypadku nie podjęcia leczenia Komisja mogła skierować do Sądu 

Rejonowego w Płońsku wnioski o wydanie zarządzenia obowiązkowego poddania się 

badaniom przez biegłych w celu stwierdzenia uzależnienia i określenia sposobu leczenia. 

Odbywały się również spotkania z członkami rodzin osób uzależnionych. 

 

Na terenie naszej gminy w 17 placówkach handlowych i gastronomicznych sprzedawany był 

alkohol, w tym w 2 miejscach sprzedaży, alkohol spożywany był na miejscu. 

 

W trakcie roku Komisja wydała 3 postanowienia dotyczące  opiniowania punktów sprzedaży 

napojów alkoholowych. 

 

W ramach działań profilaktycznych realizowano działania skierowane do dzieci, młodzieży         

i dorosłych. W Miejskim Przedszkolu w Raciążu odbyło się 10 spektakli dydaktyczno-

profilaktycznych. Spektakle utrzymane były w formie słowno-muzycznej, chętnie 

akceptowanej przez najmłodszych widzów. Wpływały na kształtowanie sfery emocjonalnej        

i psychicznej dziecka w oparciu o poszanowanie autorytetów, eliminację języka i zachowań 

agresywnych, podkreślanie możliwości dokonywania wyborów między dobrem a złem.  

Również uczniowie Szkoły Podstawowej w Raciążu uczestniczyli w programach 

profilaktycznych, których celem było wskazywanie sposobów spędzenia wolnego czasu oraz 

kreowanie właściwych wzorców, wskazywanie korzyści płynących ze zdrowego stylu życia, 

dostarczanie dzieciom podstawowej wiedzy na temat alkoholu i jego oddziaływania na 

organizm człowieka. Uczniowie uczestniczyli w różnego rodzaju grach, konkursach, 

turniejach, zabawach. Zorganizowano m.in. Dzień Dziecka.  

 

W ramach działań profilaktycznych odbyły się 2 pikniki rodzinne, podczas których  

prowadzone były działania animacyjno- kulturalno-profilaktyczne ukazujące alternatywne 

możliwości spędzania wolnego czasu wspólnie z rodziną. Rodziny uczestniczyły też                     

w spotkaniu wigilijnym. 
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Dofinansowane były także zajęcia  dla dzieci w  okresie ferii zimowych oraz wypoczynku 

letniego  w MCKSiR. Założeniem tych przedsięwzięć było, aby dzieci wyszły z domu, czas 

wolny przeznaczyły na czynny wypoczynek, rozrywkę,  rozwój zainteresowań i uzdolnień. 

Organizatorami byli: MCKSiR, MOPS, Szkoła Podstawowa w Raciążu oraz Komisariat Policji 

w Raciążu.  

Dzieci i młodzież szkolna uczestniczyła również w pozalekcyjnych zajęciach sportowych            

i kulturalnych. 

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Raciążu brali udział w warsztatach „Smak życia, czyli 

debata o dopalaczach”. 

W marcu 2019 r. dofinansowano przewóz młodzieży na spotkanie diecezjalne w związku z 

organizacją ŚDM. 

 

W ramach działań profilaktycznych odbyły się również warsztaty, w których brali udział 

rodzice.  

Od miesiąca września 2018r. w siedzibie  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciążu 

funkcjonuje Punkt wsparcia dla osób uzależnionych  oraz członków rodzin. W 2019 r. z  

pomocy terapeuty uzależnień skorzystało  37  osób. 

 

 Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Raciążu podejmowała 

starania, aby powierzone zadania wykonane były jak najlepiej. 

 

 

6. Gminny Program Wspierania Rodziny 

 

Gmina Miasto Raciąż realizuje zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i  systemie 

pieczy zastępczej oraz Programu Wspierania Rodziny w Gminie Miasto Raciąż. Zadania 

mają  na celu tworzenie i realizowanie spójnego systemu pomocy dziecku i rodzinie. System 

ma za zadanie wzmocnić wsparcie rodzinie dysfunkcyjnej rodziny biologicznej dziecka, 

przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, a w 

konsekwencji w przyszłości ograniczyć liczbę dzieci umieszczonych w placówkach 

opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinach zastępczych. Pomoc ma również dotyczyć rodzin, 

które sprawują pieczę zastępczą nad dziećmi pozbawionymi opieki rodzicielskiej. Z rodzinami 

przeżywającymi trudności współpracuje asystent rodziny.  

  

Działaniami asystenta rodziny objętych było w roku 2019 -  42 dzieci  z 13 rodzin z terenu 

naszej gminy. W ramach Programu „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy 

zastępczej” z budżetu Wojewody Mazowieckiego MOPS w Raciążu otrzymał dotację                   

w wysokości 18 350,00 zł na dofinansowanie  kosztów związanych z zatrudnieniem 

pracownika.  

  

W roku 2019 współfinansowano  pobyt dzieci w rodzinach  zastępczych i placówkach 

opiekuńczo- wychowawczych: 

• W placówkach opiekuńczo- wychowawczych przebywało 6 dzieci. Za pobyt dzieci        

w tych placówkach wydatkowano kwotę 197 589,41 zł. 
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• W rodzinach zastępczych umieszczonych było 8 dzieci,  wydatkowano 

kwotę  20 461,46 zł.    

  

Główną przyczyną umieszczenia dzieci w placówkach był alkoholizm rodziców. W przypadku 

dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych – śmierć opiekunów. 

  

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciążu sporządza i przekazuje do Mazowieckiego 

Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie sprawozdania z realizacji wykonywanych zadań oraz 

prowadzi monitoring sytuacji dzieci z rodzin zagrożonych,  przeżywających trudności.  

  

W celu poprawy i zwiększenia  umiejętności opiekuńczo - wychowawczych rodziny 

uczestniczą w zajęciach prowadzonych w ramach realizowanych programów unijnych.  

Od sierpnia 2018 r. funkcjonuje Placówka Wsparcia Dziennego –Świetlica Arka, do której 

uczęszcza 24 dzieci. W celu osiągnięcia zamierzonych efektów konieczne jest dalsze 

współdziałanie wielu służb i organizacji działających na rzecz rodziny, bowiem praca 

zespołowa stanowić może pełne i kompleksowe wsparcie. 

  

Na podstawie art. 9a ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy           

w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218) gmina podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie, w szczególności w ramach funkcjonowania Zespołu 

Interdyscyplinarnego. Zespół Interdyscyplinarny na rzecz przeciwdziałania przemocy w 

rodzinie dla Gminy Miasto Raciąż funkcjonuje na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie oraz Uchwały Rady Miejskiej w Raciążu i Zarządzenia Burmistrza. 

W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele pomocy społecznej, oświaty, policji, sądu, 

służby  zdrowia. 

W roku 2019 Zespół Interdyscyplinarny spotkał się 8 razy. 

W ramach spotkań Zespołu omawiano zagadnienia dotyczące realizacji programu,                           

a w szczególności podnoszenie świadomości i wrażliwości społecznej wobec problemu 

przemocy oraz zagrożeń z niej wynikających, organizowanie profesjonalnej pomocy dla ofiar   

i sprawców przemocy, zwiększenie dostępności i efektywności działań profilaktycznych              

z zakresu przeciwdziałania przemocy, realizacja procedury niebieskiej Karty, finansowanie 

programu oraz efekty realizacji. 

W ramach pracy Zespołu zwrócono uwagę na: 

• dalsze rozwijanie partnerskiej współpracy między instytucjami, podmiotami- głównie 

Policją, Oświatą, Służbą Zdrowia, Sądem,  

• wprowadzenie psychoedukacji  dla rodziców, opiekunów, 

• wykorzystanie  pracy socjalnej oraz kontraktu socjalnego w pracy z osobami 

dotkniętymi przemocą w rodzinie. 

  

 W roku 2019 zostało zarejestrowanych 12 Niebieskich Kart „A”. W 11  przypadkach 

Niebieskie Karty sporządzone były  przez Komisariat Policji w Raciążu, w 1 przypadku przez 

Komendę Powiatową Policji w Płońsku. 

Sporządzono również 9 Niebieskich Kart część „C” i 5 Kart część „D”. 

  

W roku 2019 zakończono procedurę Niebieskiej Karty w 6 przypadkach. W 5 przypadkach 

zakończono procedurę w oparciu o indywidualny plan pomocy.  W 1 przypadku nie zachodziła 

konieczność podjęcia żadnych działań. 

W 11 przypadkach osobami dotkniętymi przemocą były kobiety. 
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Do stosowania przemocy dochodziło najczęściej w sytuacjach, kiedy sprawcy byli pod 

wpływem alkoholu. W wyniku podjętych działań większość osób  zobowiązała się do podjęcia 

leczenia.   

  

 

 

7. Ład przestrzenny 

 

Kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie gminy, w tym uchwalenie 

studium uwarunkowań i kierunku zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzennego zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 roku,               

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym02, należy do zadań własnych gmin.  

 

Poszerzenie granicy Raciąża o 433,64 ha, które od 1 stycznia 2005 roku znalazły się w 

posiadaniu miasta, zaowocowały opracowaniem szczegółowej koncepcji zagospodarowania 

nowych terenów. Uchwałą Rady Miejskiej w Raciążu Nr XXVII/200/2002 z dnia 10 

października 2002 roku przyjęto „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Miasta Raciąż”. Natomiast Uchwałą Nr XXXII/213/2013 z dnia 17 czerwca 

2013 r. Rada Miejska wyraziła chęć przystąpienia do sporządzania zmiany „Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasto Raciąż”. Zgodnie 

z powyższą uchwałą granice terenu objętego zmianą studium zostały określone jako obszar w 

granicach administracyjnych miasta. Zmiana dotyczyła „Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Miasta Raciąż”, przyjętego  w  2002 roku. W konsekwencji 

czego Uchwałą nr XLIV/320/2014 z dnia 25 września 2014 roku przyjęto zmianę studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasto Raciąż. 

Opracowana zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

swym zakresem obejmuje uwarunkowania, zawierające analizę stanu istniejącego 

(zagospodarowanie przestrzenne, systemy komunikacji i infrastruktury technicznej, 

dziedzictwo kulturowe i środowisko przyrodnicze), a także odnosi się do obowiązujących 

planów i programów wyższych szczebli. Studium określa kwestie kierunkowe opracowania – 

politykę przestrzenną miasta, sposób kształtowania struktur przestrzennych i zasady 

zagospodarowania terenów. Ponadto wyznacza kierunki ochrony i kształtowania środowiska 

przyrodniczego i dziedzictwa kulturowego, a także wytyczne rozwoju systemu komunikacji 

i infrastruktury technicznej. Dokumenty, o których była mowa wyżej, zostały zmienione 

następującymi uchwałami : 

• Uchwałą nr XVII/149/2016 z dnia 03.06.2016 r. przystąpiono do sporządzenia  

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Miasta 

Raciąż-Raciąż Północny. Granice obszaru objętego opracowaniem planu 

przebiegały przez punkty A (pn.-zach. nar. działki nr ew. 553/3 i obręb 233,                         

B (pn.-wsch. narożnik działki nr ew. 2025 /139), 

• Uchwałą nr XX/174/2016 z dnia 26.09.2016 w sprawie Zmiany Uchwały Nr 

XVII/149/2016 Rady Gminy Miasto Raciąż z dnia 3 czerwca 2016r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla części obszaru Miasto Raciąż-Raciąż Północny,  
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• Uchwałą nr XLII/338/2018 z dnia 25.09.2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Raciąż w rejonie 

ulicy Płockiej.  

• Uchwałą nr XLII/339/2018 z dnia 25.09.2018 r. w sprawie Przystąpienia do 

sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta 

Raciąż, w granicach, obejmujących tereny oznaczone symbolami obszarów od A do S, 

zgodnie z załącznikiem do Uchwały Nr XII/91/2014 r. Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 

29 marca 2004 roku. 

• Uchwałą Nr VI/51/2019 z dnia 20.05.2019 r. w sprawie Aktualności studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzennego Miasta Raciąż. 

• Uchwałą Nr VII/60/2019 z dnia 13.06.2019 r. w sprawie Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego części miasta Raciąż w rejonie ul. Płockiej. 

• Uchwałą Nr VII/63/2019 z dnia 13.06.2019 r. w sprawie zmiany Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Raciąż, w granicach, obejmujących tereny 

oznaczone symbolami obszarów od A do S, zgodnie z załącznikiem do uchwały Rady 

Miejskiej w Raciążu z dnia 29 marca 2004 roku Nr XII/91/2004r. 

 

 

 

8. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Raciąż  

 

Zgodnie z art. 11a. ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt oraz ustawy o 

utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996r. rada gminy wypełniając 

obowiązek, o którym mowa w art. 11 ust. 1, określa, w drodze uchwały, corocznie do dnia 31 

marca, program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. 

Program ten obejmuje w szczególności: 

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt; 

2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie; 

3) odławianie bezdomnych zwierząt; 

4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt; 

5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt; 

6) usypianie ślepych miotów; 

7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich; 

8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych 

z udziałem zwierząt. 

 

Przyjęty uchwałą Nr V/43/2019 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 25 marca 2019 roku program 

opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

Gminy Miasta Raciąża w 2019 roku, zaakceptowany przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii 

w Płońsku, wskazywał sposób realizacji ww. zadań. Na realizację programu została 
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zaplanowana kwota 30 000,00 zł. Z kwoty tej w okresie od 01.01.2019  do 31.12.2019  

wydatkowano  18 287,40 zł w tym: 

- na refundację rocznego kosztu utrzymania adoptowanych zwierząt : 900,00 zł, 

 

 
 

- czipowanie, odrobaczenie, sterylizację, szczepienia przeciwko wściekliźnie oraz gotowość 

weterynaryjną: 7 670,40 zł. 

- przyjmowanie i opiekę, w tym weterynaryjną, nad zwierzętami zabranymi do schroniska -

5 412,00, 

- utworzenie tymczasowego miejsca przechowywania bezdomnych zwierząt – 4 305,00 zł.  
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W przypadku  spraw związanych z bezdomnymi psami, zgodnie z nakreślonym programem 

opieki nad zwierzętami bezdomnymi wyłoniono w drodze zapytań ofertowych dwa podmioty 

gospodarcze: 

- gabinet weterynaryjny WOJ-WET lekarz weterynarii Wojciech Krysiewicz z siedzibą w 

Dzierzążni 33, któremu powierzono realizację wyłapywania, adopcji, sterylizacji i innych 

czynności weterynaryjnych, np. zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w 

przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, transport odłowionych zwierząt do 

schroniska oraz usypianie ślepych miotów. 

- schronisko dla zwierząt SUEZ Płocka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, 

ul. Przemysłowa 31, któremu powierzono przyjmowanie i opiekę, w tym weterynaryjną, nad 

dostarczonymi z terenu miasta zwierzętami. 

 

W wyniku szeroko zakrojonej akcji promującej adopcje bezdomnych zwierząt w okresie od 1 

stycznia do 31 grudnia 2019 r. oddano do adopcji 3 bezdomne psów. W  w/w okresie  

przekazano do schroniska dwa psy.  

 

Przyjęty uchwałą program opieki nad zwierzętami obejmował także opiekę nad wolno żyjącymi 

kotami i ich dokarmianie szczególnie w okresie zimowym. W 2019 r. na terenie miasta 

wykonywano także sterylizację dwóch kotów bezdomnych kotów. 

 

Celem realizacji programu opieki nad zwierzętami jest także objęcie przez gminę opieką  

bezdomnych lub odebranych właścicielowi zwierząt gospodarskich, Gmina Miasto Raciąż 

zawarła porozumienie z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w 

Raciążu sp. z o.o., dysponującym warunkami umożliwiającymi spełnienie wymogów 

nakreślonych w programie. W  2019 roku nie zaistniała konieczność interwencji w sprawie 

bezdomnych lub odebranych właścicielowi zwierząt gospodarskich. 

 

 

 

 

9. Program Współpracy Gminy Miasto Raciąż z organizacjami 

pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z 

dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie 

 

Obowiązujący w 2019 roku „Program współpracy Gminy Miasto Raciąż  z organizacjami 

pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok” przyjęty został 

Uchwałą Nr XLIII/344/2018 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 12 października 2018 roku. 

Dokument ten wypracowany został wspólnie przez przedstawicieli Urzędu Miejskiego w 

Raciążu oraz sektora pozarządowego, przy uwzględnieniu konsultacji społecznych. 
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Program współpracy na 2019 rok, określił formy w jakich Miasto podejmuje działania wspólne 

z organizacjami pozarządowymi o charakterze finansowym i pozafinansowym. 

 

Współpraca finansowa odbywała się poprzez zlecanie realizacji zadań publicznych, na 

zasadach określonych w ustawie, organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym 

w art. 3 ust. 3 ustawy, a w szczególności poprzez: 

1) Udzielanie dotacji w trybie otwartych konkursów ofert na realizację zadań 

publicznych. 

2) Udzielanie dotacji w trybie pozakonkursowym na realizację zadań publicznych. 

 

Współpraca pozafinansowa obejmowała: 

1) Wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności, 

2) Tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, 

złożonych z przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli 

właściwych organów administracji publicznej, 

3) Użyczanie sprzętu, udostępnianie sal urzędu, itp. 

4) Organizowanie spotkań przedstawicieli organizacji z przedstawicielami samorządu, 

5) Wspólne rozpoznawanie potrzeb społeczności lokalnej i wspólne planowanie działań 

służących zaspokojeniu potrzeb społecznych, 

6) Promowanie przez Miasto działalności organizacji pozarządowych, 

7) Prowadzenie i udostępnianie elektronicznej bazy danych o organizacjach 

pozarządowych i innych podmiotów działających na terenie Miasta. 

 

Realizując Program współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2019 r. władze miasta 

współpracowały z organizacjami pozarządowymi poprzez: 

• powierzanie wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji  na finansowanie 

ich realizacji, lub 

• wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania              

w celu zharmonizowania tych kierunków, 

• promocję działalności organizacji pozarządowych, 

• doradztwo i udzielanie przez Gminę pomocy merytorycznej organizacjom pozarządowym,  

• organizację lub współudział organów samorządu Gminy Miasto Raciąż w przeprowadzeniu 

szkoleń, w tym: z zakresu funduszy unijnych, konferencji, forum wymiany doświadczeń       

w celu podniesienia sprawności funkcjonowania organizacji. 
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W 2019 roku Gmina Miasto Raciąż wspierała wykonywanie zadań publicznych przez 

organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy - przez udzielenie 

dotacji na sfinansowanie zadań w formie:  

 

• powierzenia realizacji zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia (3 500,00 zł), 

 

• powierzenia realizacji zadania w zakresie działalności na rzecz osób w wieku 

emerytalnym (9 000,00 zł). 
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• powierzenia realizacji zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury 

fizycznej (16 000,00 zł). 

 

Łącznie ogłoszono trzy otwarte konkursy na realizację zadań publicznych, w tym w zakresie: 

ochrony i promocji zdrowia,  działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz wspierania 

i upowszechniania kultury fizycznej.  

Oferta w zakresie działalności na rzecz ochrony i promocji zdrowia dotyczyła promocji 

zdrowego stylu życia krwiodawców z Raciąża, oferta z zakresu działalność na rzecz osób w 

wieku emerytalnym dotyczyła utworzenia Raciąskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku 

natomiast zadanie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej miało na celu 

organizowanie rozgrywek piłkarskich dla różnych grup wiekowych. 
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VI. Realizacja uchwał Rady Miejskiej w Raciążu 
 

Poniżej zamieszczono wykaz uchwał podjętych przez Radę Miejską w Raciążu oraz opisano 

ich realizację:  

 

1) Uchwała Nr IV/35/2019 z dnia 18.02.2019 r. w sprawie wyboru 

Wiceprzewodniczącego Komisji Skarg, Petycji i Wniosków  

 

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym dokonano wyboru Wiceprzewodniczącego 

Komisji Skarg, Petycji i Wniosków. Został nim pan Zbigniew Artur Leszczyński. 

 

2) Uchwała Nr IV/36/2019 z dnia 18.02.2019 r. w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia 

spłaty długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w Warszawie 

 

Uchwała dotyczyła zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie w 

wysokości 3.325.000 zł na realizację zadania pn.”Termomodernizacja oraz poprawa 

efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Raciąż”. 

Uchwała została zrealizowana. 

 

3) Uchwała Nr IV/37/2019 z dnia 18.02.2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

kolejnych umów na wynajem garaży stanowiących własność Gminy Miasto Raciąż 

 

Zakończyły się dotychczasowe umowy na wynajem garaży stanowiących własność Gminy 

Miasto Raciąż przy ul. Akacjowej 1 o pow. 22,40 m² oraz przy pl. A. Mickiewicza 17 o pow. 

18,70 m². 

W drodze uchwały Rada Miejska wyraziła  zgodę na zawarcie kolejnych umów na ich 

wynajem na czas oznaczony do 3 lat  na rzecz dotychczasowych najemców, wnioskujących 

o zawarcie kolejnych umów. 

Uchwała została zrealizowana. 

Umowy zostały zawarte z dotychczasowymi najemcami. 

 

 

4) Uchwała Nr IV/38/2019 z dnia 18.02.2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Miasto Raciąż 

 

Zmian w WPF dokonywano w związku ze zmianami wynikającymi z uchwał w sprawie 

zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Raciąż na rok 2019 oraz ze zmianami 

wynikającymi z zarządzeń w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Raciąż 

na rok 2019. 

Zmiany te w większości polegały na zwiększeniu lub zmniejszeniu planu dochodów oraz 

wydatków i dotyczyły 2019 roku, głównie z tytułu otrzymania lub 

zwiększenia/zmniejszenia dotacji i przeznaczenia jej na wydatki albo zmniejszenia 

wydatków, lub z tytułu zwiększenia własnych dochodów z tytułu podatków czy opłat  oraz 

przeznaczenia ich na wydatki.  
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Dodatkowo ze względu na przyjmowane do budżetu zadania inwestycyjne jedno lub 

wieloletnie a przede wszystkim ze względu na nowo przyjmowane projekty unijne lub 

zmiany w realizowanych projektach (dostosowywanie do aktualnych harmonogramów 

rzeczowo – finansowych - głównie przesunięcia pomiędzy latami realizacji projektu) były 

podejmowane takie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej, w 

których dokonywano zmian przychodów (w związku z wprowadzeniem wolnych środków 

czy planowanymi do zaciągnięcia kredytami bądź pożyczkami), w których dokonywano 

zmian  w kilku lub we wszystkich prognozowanych latach, które obejmuje WPF. Zmiany 

te wówczas dotyczyły nie tylko dochodów i wydatków, ale również kwoty deficytu, źródeł 

jego pokrycia,  przychodów czy kwot długu. 

 

 

5) Uchwała Nr IV/39/2019 z dnia  18.02.2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej 

Gminy Miasta Raciąż na rok 2019 

 

Wprowadzono następujące zmiany w  budżecie miasta po stronie dochodów: 

 

Zwiększeń w kwocie 6 807 557,27 zł dokonano w działach: 

a) 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 320 000,00 zł, przesunięto środki z tytułu najmu 

lokali komunalnych pomiędzy klasyfikacją budżetową, 

b) 710 – Działalność usługowa – 5 324 897,67 zł, przesunięto i dostosowano do 

harmonogramu dofinansowanie projektu „Termomodernizacja oraz poprawa 

efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto 

Raciąż",  

c) 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 

sądownictwa – 300,00 zł, wprowadzono środki zgodnie z pismem z Krajowego Biura 

Wyborczego nr DCI-3112-2/19 z dnia 03.01.2019 z przeznaczeniem na przekazanie 

depozytów z wyborów samorządowych z 2018 roku do Archiwum Państwowego, 

d) 801 – Oświata i wychowanie – 1 129 584,00 zł, wprowadzono środki zgodnie z umową 

nr RPMA.10.01.01-14-a389/18-00 z 17.12.2018 roku w ramach projektu pn. „Pakiet 

kluczowych kompetencji” oraz zwiększono dochody z tytułu  zwrotów kosztów 

utrzymania klas w trakcie realizacji projektu, 

e) 855 – Rodzina – 326,00 zł, zwiększono środki zgodnie z decyzją Wojewody 

Mazowieckiego nr 1 z 05.02.2019 roku z przeznaczeniem na realizację zadań 

związanych z wydawaniem Karty Dużej Rodziny oraz zwiększono środki z tytułu 

zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych, 

f) 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 31 960,00 zł, przesunięto 

dofinansowanie w ramach projektu pod nazwą: „Uporządkowanie gospodarki wodno - 

ściekowej w Raciążu:  budowa kanalizacji sanitarno - grawitacyjnej ciśnieniowej w 

Raciążu, rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Raciążu, 

modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Witkowo” na 2019 rok zgodnie 

z harmonogramem. 

g) 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 489,60 zł, zwiększono środki z 

tytułu dotacji na realizację zadań gminnej biblioteki publicznej dla Gminy Raciąż w 

ramach porozumienia z Gminą Raciąż,  

 

Zmniejszeń w kwocie 3 706 534,42 zł dokonano w działach: 

a) 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 3 706 534,42 zł, przesunięto środki z tytułu najmu 

lokali komunalnych pomiędzy klasyfikacją budżetową oraz przesunięto i dostosowano 
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do harmonogramu dofinansowanie projektu „Termomodernizacja oraz poprawa 

efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto 

Raciąż",  

 

Plan dochodów po zmianie zamyka się kwotą 28 935 748,40 zł. 

 

Wprowadzono zmiany w budżecie miasta po stronie wydatków: 

 

Zwiększeń w kwocie 11 745 650,97 zł dokonano w działach: 

a) 600 – Transport i łączność – 120 656,00 zł, zwiększono środki na bieżące utrzymanie 

dróg oraz na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie projektów 

budowlanych na budowę dróg miejskich”,  

b) 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 20 000,00 zł, zwiększono środki na remonty 

budynków pozostających własnością Gminy Miasto Raciąż,  

c) 710 – Działalność usługowa – 8 810 487,36 zł, przesunięto i dostosowano do 

harmonogramu projekt „Termomodernizacja oraz poprawa efektywności energetycznej 

budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Raciąż",  

d) 750 – Administracja publiczna – 375 273,20 zł, zwiększono środki na bieżące 

funkcjonowanie administracji publicznej, 

e) 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 

sądownictwa – 300,00 zł, wprowadzono środki zgodnie z pismem z Krajowego Biura 

Wyborczego nr DCI-3112-2/19 z dnia 03.01.2019 z przeznaczeniem na przekazanie 

depozytów z wyborów samorządowych z 2018 roku do Archiwum Państwowego, 

f) 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 26 200,00 zł, 

zwiększono środki na ubezpieczenie pojazdu OSP oraz wprowadzono środki dla 

Komendy Powiatowej Policji na zakup samochodu policyjnego dla Komisariatu w 

Raciążu, 

g) 801 – Oświata i wychowanie – 1 134 584,00 zł, przesunięto środki na bieżące 

funkcjonowanie Szkoły Podstawowej oraz wprowadzono projekt pn. „Pakiet 

kluczowych kompetencji” zgodnie z umową nr RPMA.10.01.01-14-a389/18-00 z 

17.12.2018 roku, 

h) 852 – Pomoc społeczna – 4 370,00  zł, przesunięto środki na bieżące funkcjonowanie 

MOPS, 

i) 855 – Rodzina – 326,00 zł, zwiększono środki zgodnie z decyzją Wojewody 

Mazowieckiego nr 1 z 05.02.2019 roku z przeznaczeniem na realizację zadań 

związanych z wydawaniem Karty Dużej Rodziny oraz zwiększono środki z tytułu 

zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych, 

j) 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 151 389,41 zł, przesunięto oraz 

zwiększono środki ramach projektu pod nazwą: „Uporządkowanie gospodarki wodno - 

ściekowej w Raciążu:  budowa kanalizacji sanitarno - grawitacyjnej ciśnieniowej w 

Raciążu, rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Raciążu, 

modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Witkowo” zgodnie z 

harmonogramem oraz zabezpieczono środki na zadanie inwestycyjne pn. ”Roboty 

dodatkowe w ramach projektu "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w 

Raciążu”” oraz zwiększono środki na oświetlenie uliczne miasta,  

k) 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 102 065,00 zł, przesunięto dotacje 

podmiotową oraz celową z Miejskiej Biblioteki na dotację podmiotową dla MCKSiR 

oraz zwiększono dotację podmiotową dla Biblioteki zgodnie z realizację zadań gminnej 

biblioteki publicznej dla Gminy Raciąż w ramach porozumienia z Gminą Raciąż,  
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Zmniejszeń w kwocie 6 077 732,60 zł dokonano w działach: 

a) 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 5 957 021,95 zł, przesunięto pomiędzy klasyfikacją 

budżetową projekt „Termomodernizacja oraz poprawa efektywności energetycznej 

budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Raciąż",  

b) 801 – Oświata i wychowanie – 5 000,00 zł, przesunięto środki na bieżące 

funkcjonowanie Szkoły Podstawowej, 

c) 852 – Pomoc społeczna – 4 370,00 zł, przesunięto środki na bieżące funkcjonowanie 

MOPS, 

d) 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 9 765,25 zł, przesunięto środki 

ramach projektu pod nazwą: „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w 

Raciążu:  budowa kanalizacji sanitarno - grawitacyjnej ciśnieniowej w Raciążu, 

rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Raciążu, modernizacja 

stacji uzdatniania wody w miejscowości Witkowo” na 2019 rok zgodnie z 

harmonogramem, 

e) 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 101 575,40 zł, przesunięto dotacje 

podmiotową oraz celową z Miejskiej Biblioteki na dotację podmiotową dla MCKSiR, 

 

Plan wydatków budżetu po zmianach zamyka się kwotą 34 072 643,92 zł. 

 

 

6) Uchwała Nr IV/40/2019 z dnia  18.02.2019 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomani dla Gminy Miasto Raciąż na 2019 rok 

 

Zgodnie z art. 41  ust. 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości gmina zobowiązana jest 

corocznie do uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych. Stąd też konieczność podjęcia Uchwały Nr IV/40/2019 z dnia 18.02.2019 

roku w sprawie  Uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani dla Gminy Miasto Raciąż na 

2019 rok. Gminny program jest realizowany jest przez Miejską Komisję Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych w Raciążu. 

 

7) Uchwała Nr IV/41/2019 z dnia 25.03.2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznej 

Szkoły Podstawowej prowadzonej przez Gminę Miasto Raciąż 

 

Konieczność ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych funkcjonujących   

od 1 września 2019 r., było konsekwencją przepisów art. 210 ustawy z dnia 14  grudnia 

2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe, zgodnie z którym samorządy 

dokonując przekształceń szkół  i gimnazjów, ustaliły sieć szkół na czas określony tj. od 1 

września 2017 do 31 sierpnia 2019r. To oznacza, że uchwały podjęte w 2017 r. w zakresie 

dotyczącym ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych traciły moc 31 sierpnia 

2019 r. co zostało jednoznacznie potwierdzone w art. 81 ustawy z dnia 22 listopada 2018 

r. o zmianie ustawy Prawo oświatowe i ustawy o systemie oświaty oraz innych. Wobec 

powyższego należało przyjąć Uchwałę ustalającą sieć publicznych szkół podstawowych 

od dnia 1 września 2019 r. 
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8) Uchwała Nr V/42/2019 z dnia 25.03.2019 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego 

Programu Wspierania Rodziny w Gminie Miasto Raciąż na lata 2019-2021” 

 

Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Rada Miejska przyjęła 

trzyletni „Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Miasto Raciąż na lata 2019-

2021”. 

 

 

9) Uchwała Nr V/43/2019 z dnia 25.03.2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki 

nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

Gminy Miasto Raciąż w 2019 r.”. 

 

Zgodnie z art. 11a. ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt oraz ustawy o 

utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996r. rada gminy 

wypełniając obowiązek, o którym mowa w art. 11 ust. 1, określa, w drodze uchwały, 

corocznie do dnia 31 marca, program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt. Podejmując ww. uchwałę wypełniła nałożony przez 

ustawę obowiązek. 

 

 

10)  Uchwała Nr V/44/2019 z dnia 25.03.2019 r.w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w 

formie przetargu lokalu mieszkalnego nr. 1 położonego w Raciążu przy ul. Błonie 31/1 

 

Zgodnie z art. 37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce 

nieruchomościami  rada gminy może przeznaczać do sprzedaży w drodze przetargu 

nieruchomości gruntowe oraz   lokale mieszkalne stanowiące własność komunalną.  

Cenę nieruchomości lokalowej określa  się na podstawie jej wartości ustalonej przez 

rzeczoznawcę majątkowego w formie operatu szacunkowego.  

 

W drodze uchwały Rada Miejska w Raciążu przeznaczyła   do    sprzedaży   w   drodze   

przetargu   lokal   mieszkalny  nr  1, o pow. 21,25  m kw . stanowiący własność Gminy 

Miasto Raciąż usytuowany  w budynku mieszkalnym, położonym w Raciążu przy ul. 

Błonie 31/1 wraz  z pomieszczeniem przynależnym  o pow. 20,48 m kw. znajdującym się 

w budynku gospodarczym oraz z jednoczesnym zbyciem udziału wynoszącego 

4173/13081 części w częściach wspólnych budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie 

do użytku właścicieli lokali oraz takiej samej części gruntu oznaczonego w ewidencji 

gruntów jako działka nr ewid.1351/2, na którym znajduje się budynek mieszkalny oraz 

budynek gospodarczy. 

 

Z uwagi na stan techniczny przeznaczonego do zbycia lokalu mieszkalnego 

wymagającego dużych nakładów finansowych najkorzystniejszą formą 

zagospodarowania była sprzedaż w drodze przetargu. 

W wyniku sprzedaży wolnego lokalu mieszkalnego zostały pozyskane środki finansowe 

do budżetu miasta. 

Uchwała została zrealizowana. 
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11) Uchwała Nr V/45/2019 z dnia 25.03.2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Miasto Raciąż 

 

Zmian w WPF dokonywano w związku ze zmianami wynikającymi z uchwał w sprawie 

zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Raciąż na rok 2019 oraz ze zmianami 

wynikającymi z zarządzeń w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Raciąż 

na rok 2019. 

Zmiany te w większości polegały na zwiększeniu lub zmniejszeniu planu dochodów oraz 

wydatków i dotyczyły 2019 roku, głównie z tytułu otrzymania lub 

zwiększenia/zmniejszenia dotacji i przeznaczenia jej na wydatki albo zmniejszenia 

wydatków, lub z tytułu zwiększenia własnych dochodów z tytułu podatków czy opłat  oraz 

przeznaczenia ich na wydatki.  

Dodatkowo ze względu na przyjmowane do budżetu zadania inwestycyjne jedno lub 

wieloletnie a przede wszystkim ze względu na nowo przyjmowane projekty unijne lub 

zmiany w realizowanych projektach (dostosowywanie do aktualnych harmonogramów 

rzeczowo – finansowych -  głównie przesunięcia pomiędzy latami realizacji projektu) były 

podejmowane takie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej, w 

których dokonywano zmian przychodów (w związku z wprowadzeniem wolnych środków 

czy planowanymi do zaciągnięcia kredytami bądź pożyczkami), w których dokonywano 

zmian  w kilku lub we wszystkich prognozowanych latach, które obejmuje WPF. Zmiany 

te wówczas dotyczyły nie tylko dochodów i wydatków, ale również kwoty deficytu, źródeł 

jego pokrycia,  przychodów czy kwot długu. 

 

 

12) Uchwała Nr V/46/2019 z dnia 25.03.2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej 

Gminy Miasto Raciąż na rok 2019 

 

Wprowadzono następujące zmiany w  budżecie miasta po stronie dochodów: 

 

Zwiększeń w kwocie 422 968,00 zł dokonano w działach: 

a) 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie 

posiadających osobowości prawnej – 221 150,00 zł, zwiększono środki z tytułu podatku 

od nieruchomości od osób prawnych, 

b) 758 – Różne rozliczenia – 25 452,00 zł, zwiększono środki zgodnie z pismem Ministra 

Finansów nr ST3.4750.1.2019 z 14.02.2019 roku z tytułu subwencji oświatowej dla gmin. 

c) 852 – Pomoc społeczna – 9 166,00 zł, zwiększono środki zgodnie z pismem z MUW w 

Warszawie nr WF-I.3111.24.4.2019 z dnia 18.02.2019 r. oraz z decyzjami Wojewody 

Mazowieckiego: 

− Nr 13 z 28.02.2019 r z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie 

opieki, 

− Nr 12 z 28.02.2019 r. z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług 

opiekuńczych, 

d) 855 – Rodzina – 167 200,00 zł, zwiększono środki zgodnie z pismem z MUW w 

Warszawie nr WF-I.3111.24.4.2019 z dnia 18.02.2019 r. oraz zwiększono środki zgodnie 

z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 12/2019 z 20.02.2019 roku z przeznaczeniem na 

realizację zadań związanych z wydawaniem Karty Dużej Rodziny, 
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Zmniejszeń w kwocie 5 000,00 zł dokonano w działach: 

a) 852 – Pomoc społeczna – 5 000,00 zł, zmniejszono środki zgodnie z pismem z MUW w 

Warszawie nr WF-I.3111.24.4.2019 z dnia 18.02.2019 r.  na realizację zadań przez 

MOPS. 

 

Plan dochodów po zmianie zamykał się kwotą 29 353 716,40 zł. 

 

Wprowadzono zmiany w budżecie miasta po stronie wydatków: 

 

Zwiększeń w kwocie 485 671,65 zł dokonano w działach: 

a) 600 – Transport i łączność – 40 000,00 zł, zwiększono środki na bieżące utrzymanie dróg,  

b) 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 40 000,00 zł, zwiększono środki na remonty 

budynków pozostających własnością Gminy Miasto Raciąż,  

c) 710 – Działalność usługowa – 73 500,00 zł, zwiększono środki na realizacje zadania 

związanego ze zmianą kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz wprowadzono 

zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej i audytu dla zadania 

pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Raciążu"”, 

d) 750 – Administracja publiczna – 11 000,00 zł, zwiększono środki na bieżące 

funkcjonowanie administracji publicznej oraz zwiększono dotację dla organizacji 

pozarządowych, 

e) 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 31 650,00 zł, przesunięto 

środki pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem dla Komendy 

Powiatowej Policji na zakup samochodu policyjnego dla Komisariatu w Raciążu oraz 

zwiększono środki na działalność bieżącą OSP, 

f) 801 – Oświata i wychowania – 25 452,00 zł, zwiększono środki na bieżące 

funkcjonowanie Szkoły Podstawowej,   

g) 852 – Pomoc społeczna – 39 447,65 zł, przesunięto środki w ramach realizowanych zadań 

przez MOPS oraz zwiększono środki zgodnie z pismem z MUW w Warszawie nr WF-

I.3111.24.4.2019 z dnia 18.02.2019 r. oraz z decyzjami Wojewody Mazowieckiego: 

− Nr 13 z 28.02.2019 r z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie 

opieki, 

− Nr 12 z 28.02.2019 r. z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług 

opiekuńczych, 

h) 855 – Rodzina – 168 622,00 zł, przesunięto środki w ramach realizowanych zadań przez 

MOPS oraz zwiększono środki zgodnie z pismem z MUW w Warszawie nr WF-

I.3111.24.4.2019 z dnia 18.02.2019 r. oraz zwiększono środki zgodnie z decyzją 

Wojewody Mazowieckiego nr 12/2019 z 20.02.2019 roku z przeznaczeniem na realizację 

zadań związanych z wydawaniem Karty Dużej Rodziny, 

i) 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 50 000,00 zł, zwiększono środki z 

tytułu opłaty za udostępnienie części nieruchomości celem przeprowadzenia inwestycji 

polegającej na budowie sieci kanalizacyjnej ze studniami rewizyjnymi oraz pompowni 

ścieków oraz wprowadzono zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa sieci wodociągowej 

w ul. Kasztelańska i Mławska”,   

j) 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 6 000,00 zł, przesunięto dotacje 

podmiotową z MCKSiR na dotację celową dla Miejskiej Biblioteki na zakup nowości 

czytelniczych. 

 

Zmniejszeń w kwocie 67 703,65 zł dokonano w działach: 
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a) 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 25 000,00 zł, przesunięto 

środki pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem dla Komendy 

Powiatowej Policji na zakup samochodu policyjnego dla Komisariatu w Raciążu, 

b) 852 – Pomoc społeczna – 35 281,65 zł, przesunięto środki w ramach realizowanych zadań 

przez MOPS, oraz zmniejszono środki zgodnie z pismem z MUW w Warszawie nr WF-

I.3111.24.4.2019 z dnia 18.02.2019 r. 

c) 855 – Rodzina – 1 422,00 zł, przesunięto środki w ramach realizowanych zadań przez  

MOPS, 

d) 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 6 000,00 zł, przesunięto dotacje 

podmiotową z MCKSiR na dotację celową dla Miejskiej Biblioteki na zakup nowości 

czytelniczych. 

 

Plan wydatków budżetu po zmianach zamykał się kwotą 34 490 611,92 zł. 

 

 

13) Uchwała Nr V/47/2019 z dnia 25.03.2019 r. w sprawie wytypowania przedstawiciela 

Gminy na członka Rady Społecznej przy SPZZOP w Płońsku 

 

W związku z zakończeniem kadencji Rady Społecznej przy SPZZOZ Rada na członka na 

nową kadencję wybrała Przewodniczącego Rady Miejskiej pana Pawła Chrzanowskiego.  

 

 

14) Uchwała Nr V/48/2019 z dnia 25.03.2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 

XXVI/215/2017 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 28.02.2017r. w sprawie wyboru 

przedstawicieli Rady Miejskiej w Raciążu do RRDPP w Raciążu. 

 

Zgodnie z § 4 Uchwały nr IV/26/2015 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 27 stycznia 2015 

r.  w sprawie określenia trybu powołania członków oraz organizację i trybu działania 

Raciąskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, RRDPP liczy dziesięciu członków, w 

tym   2 przedstawicieli Rady Miejskiej w Raciąż, dwóch przedstawicieli Burmistrza oraz 

sześciu przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie Raciąża. Z 

uwagi na fakt, że po wyborach samorządowych w 21 października 2018 roku zmienił się 

skład Rady Miejskiej, konieczne było powołanie nowych przedstawicieli Rady Miejskiej 

do Raciąskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. 

 

 

15) Uchwała Nr VI/49/2019 z dnia 20.05.2019 r. w sprawie przyjęcia i przekazania do 

organu regulacyjnego proj. Regulaminu dostarczenia wody i odprowadzenia ścieków 

na terenie Gminy Miasto Raciąż 

 

Uchwała została podjęta w celu aktualizacji regulaminu dostarczenia wody                                  

i odprowadzania ścieków. 

Po przyjęciu przez Radę Miejską uchwały nr VI/49/2019 projekt regulaminu został 

przekazany do zaopiniowania organowi regulacyjnemu. Dyrektor Regionalnego Zarządu 

Gospodarki Wodnej przedstawił negatywną opinię, co skutkowało brakiem przyjęcia 

regulaminu. 
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16) Uchwała Nr VI/50/2019  z dnia  20.05.2019 r. w sprawie dopłaty do cen na odbiór 

ścieków 

 

W związku z wejściem nowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 

odprowadzania ścieków na terenie miasta Raciąża i tym samym wzrostem ceny za 

odprowadzanie ścieków, podjęto uchwałę aby wzrostem cen nie obciąć gospodarstw 

domowych. 

 

W drodze uchwały ustalono dopłatę na rzecz Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i 

Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Raciążu w zakresie zbiorowego odprowadzenia ścieków w 

wysokości : 

0,18 zł do 1 m³ ścieków plus podatek VAT 8% (dopłata o wzrost ceny ). 

Dopłaty obejmowały wszystkich odbiorców w okresie od 26.05.2029r. do 31.12.2019r. 

Dopłaty pokryte były z dochodów własnych budżetu Miasta Raciąża. 

Uchwała została zrealizowana. 

 

 

17) Uchwała Nr VI/51/2019 z dnia 20.05.2019 r. w sprawie aktualności studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzennego Miasta Raciąż 

 

Zachodzące zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym miasta oraz przemiany 

społeczno-gospodarcze mogą powodować dezaktualizację ustaleń zawartych w studium i 

planach miejscowych. Art. 32 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym wymaga, aby co najmniej raz w czasie kadencji Rada Miejska otrzymała 

wyniki analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta. Analiza przedstawiona 

w dokumencie stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały, wskazuje na aktualność 

Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Miasto Raciąż zarówno pod względem potrzeb zrównoważonego rozwoju miasta i potrzeb 

społeczno-gospodarczych, jak i w zakresie zgodności z wymogami wynikającymi z ustawy 

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz przepisów 

odrębnych. Przeprowadzona analiza obowiązujących miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego wskazuje natomiast na ich aktualność pod względem 

potrzeb zrównoważonego rozwoju miasta i potrzeb społeczno-gospodarczych oraz 

częściową nieaktualność w zakresie zgodności z wymogami wynikającymi z ustawy z dnia 

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, nie wymagającą 

jednak przystępowania do sporządzania ich zmiany. 

 

18) Uchwała Nr VI/52/2019 z dnia 20.05.2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Miasto Raciąż 

 

Zmian w WPF dokonywano w związku ze zmianami wynikającymi z uchwał w sprawie 

zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Raciąż na rok 2019 oraz ze zmianami 
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wynikającymi z zarządzeń w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Raciąż 

na rok 2019. 

Zmiany te w większości polegały na zwiększeniu lub zmniejszeniu planu dochodów oraz 

wydatków i dotyczyły 2019 roku, głównie z tytułu otrzymania lub 

zwiększenia/zmniejszenia dotacji i przeznaczenia jej na wydatki albo zmniejszenia 

wydatków, lub z tytułu zwiększenia własnych dochodów z tytułu podatków czy opłat  oraz 

przeznaczenia ich na wydatki.  

Dodatkowo ze względu na przyjmowane do budżetu zadania inwestycyjne jedno lub 

wieloletnie a przede wszystkim ze względu na nowo przyjmowane projekty unijne lub 

zmiany w realizowanych projektach (dostosowywanie do aktualnych harmonogramów 

rzeczowo – finansowych - głównie przesunięcia pomiędzy latami realizacji projektu) były 

podejmowane takie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej, w 

których dokonywano zmian przychodów (w związku z wprowadzeniem wolnych środków 

czy planowanymi do zaciągnięcia kredytami bądź pożyczkami), w których dokonywano 

zmian  w kilku lub we wszystkich prognozowanych latach, które obejmuje WPF. Zmiany 

te wówczas dotyczyły nie tylko dochodów i wydatków, ale również kwoty deficytu, źródeł 

jego pokrycia,  przychodów czy kwot długu. 

 

 

19) Uchwała Nr VI/53/2019 z dnia 20.05.2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej 

Gminy Miasta Raciąż na rok 2019 

 

Wprowadzano następujące zmiany w  budżecie miasta po stronie dochodów: 

 

Zwiększeń w kwocie 1 065 294,44 zł dokonano w działach: 

a) 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 18 200,00 zł, zwiększono środki z tytułu większego 

niż planowano wpływu środków z użytkowania wieczystego oraz różnych dochodów 

m. in. refaktur kosztów za energie elektryczną, 

b) 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 

sądownictwa – 10 050,00 zł, zwiększono środki zgodnie z pismem nr DCI-3112-29/19 

z dnia 15.05.2019 r na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu 

Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. 

c) 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie 

posiadających osobowości prawnej – 196 120,77 zł, zwiększono środki z tytułu podatku 

od nieruchomości od osób fizycznych, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz 

opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, 

d) 758 – Różne rozliczenia – 391 000,00 zł, zwiększono środki z tytułu VATu naliczonego 

zgodnie z realizacją zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w 

Raciążu", 

e) 801 – Oświata i wychowania – 88 851,00 zł, zwiększono środki z tytułu większego niż 

planowano wpływu zwrotów z Gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie 

miasta Raciąż oraz zwiększono środki zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 

40 z 23.04.2019 roku z przeznaczeniem na realizacje zadań w zakresie wychowania 

przedszkolnego, 

f) 852 – Pomoc społeczna – 23 700,00 zł, zwiększono środki zgodnie z pismem z MUW 

w Warszawie nr WF-I.3111.24.4.2019 z dnia 18.02.2019 r. oraz zwiększono środki 

zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 50 z 25.04.2019 roku z 

przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych, 
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g) 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 337 372,67 zł, przyjęto środki z 

MCKSiR jako wkład (dofinansowanie) na realizację projektu pn. „Wzrost potencjału 

kulturalnego regionu poprzez rozwój infrastruktury kulturalnej w Gminie Miasto 

Raciąż”, Oś priorytetowa V - Gospodarka przyjazna środowisku, Działanie 5.3 

Dziedzictwo kulturowe - typ projektów „Poprawa dostępności do zasobów kultury 

poprzez ich rozwój i efektywne wykorzystanie” w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020. 

 

Zmniejszeń w kwocie 767 058,45  zł dokonano w działach: 

a) 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 7 500,00 zł, zmniejszono środki z tytułu mniejszego 

niż planowano wpływu środków z odsetek oraz różnych dochodów m. in. refaktur 

kosztów za energie elektryczną, centralne ogrzewanie, 

b) 710 – Działalność usługowa – 136,36 zł, zmniejszono dofinansowanie unijne  dla 

zadania pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Raciążu", 

zgodnie z Aneksem nr RPMA.04.02.00-14-6194/16-02 z 09.04.2019 roku, 

c) 750 – Administracja publiczna – 15 000,00 zł, zmniejszono środki z tytułu refundacji 

kosztów z PUP w Płońsku poniesionych na roboty publiczne, 

d) 758 – Różne rozliczenia – 2 000,00 zł, zmniejszono środki z tytułu odsetek od lokat, 

e) 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 742 422,09 zł, przesunięto 

dofinansowanie na realizację projektu pn. „Wzrost potencjału kulturalnego regionu 

poprzez rozwój infrastruktury kulturalnej w Gminie Miasto Raciąż”, Oś priorytetowa V 

- Gospodarka przyjazna środowisku, Działanie 5.3 Dziedzictwo kulturowe - typ 

projektów „Poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez ich rozwój i efektywne 

wykorzystanie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Mazowieckiego 2014 – 2020, zgodnie z harmonogramem robót na 2020 rok. 

Plan dochodów po zmianie zamykał się kwotą 29 716 631,77  zł. 

 

Wprowadzono zmiany w budżecie miasta po stronie wydatków: 

 

Zwiększeń w kwocie 1 203 672,11 zł dokonano w działach: 

a) 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 30 000,00 zł, zwiększono środki na bieżące 

utrzymanie budynków pozostających własnością Gminy Miasto Raciąż,  

b) 710 – Działalność usługowa – 268 936,36 zł, zwiększono środki na realizacje zadania 

związanego ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego, wprowadzono zadanie 

inwestycyjne pn. „Roboty dodatkowe w ramach projektu  "Termomodernizacja 

budynków użyteczności publicznej w Raciążu"” oraz przesunięto środki między 

paragrafami klasyfikacji budżetowej na realizacje projektu: "Termomodernizacja 

budynków użyteczności publicznej w Raciążu" 

c) 750 – Administracja publiczna – 148 216,00 zł, przesunięto oraz zwiększono środki na 

bieżące funkcjonowanie administracji publicznej, promocje miasta oraz zabezpieczono 

środki na zwrot kosztów za dojazdy na komisję wojskową (WKU) oraz wprowadzono 

zadnie inwestycyjne pn.” Modernizacja dachu na budynku Urzędu Miejskiego” 

d) 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 

sądownictwa –  

10 050,00 zł, zwiększono środki zgodnie z pismem nr DCI-3112-29/19 z dnia 

15.05.2019 r na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu 

Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. 

e) 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 10 000,00 zł, 

zwiększono środki na działalność bieżącą OSP, 
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f) 801 – Oświata i wychowania – 100 000,00 zł, zwiększono środki na dotację 

podmiotową dla niepublicznego przedszkola działającego na terenie miasta, 

g) 851 – Ochrona zdrowia – 21 120,77 zł, zwiększono środki na działania związane z 

przeciwdziałaniem alkoholizmowi ze środków pochodzących z opłat za zezwolenia na 

sprzedaż napojów alkoholowych, 

h) 852 – Pomoc społeczna – 23 700,00 zł, zwiększono środki zgodnie z pismem z MUW 

w Warszawie nr WF-I.3111.24.4.2019 z dnia 18.02.2019 r. oraz zwiększono środki 

zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 50 z 25.04.2019 roku z 

przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych,  

i) 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 132 000,00 zł, zwiększono środki 

z przeznaczeniem na dopłaty do ścieków, konserwację rzeki Karsówka i Raciążnica, 

opłaty za odprowadzanie wód opadowych, utrzymanie zieleni gminnej, zadanie pn. 

„Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej parków 

miejskich wraz z częściowym wykonaniem nowych nasadzeń drzew”, zakup koszy 

ulicznych, zakup desek do renowacji ławek w parkach oraz na opłatę za odbiór odpadów 

z targowicy, 

j) 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 459 648,98 zł, zwiększono środki 

na dotacje podmiotową dla Miejskiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji oraz 

dotację celową na działalność Miejskiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w 

zakresie kultury fizycznej i sportu oraz dostosowano do harmonogramu robót projekt 

pn. „Wzrost potencjału kulturalnego regionu poprzez rozwój infrastruktury kulturalnej 

w Gminie Miasto Raciąż” tj. część robót przeniesiono na 2020 rok a część przesunięto 

pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej. 

 

Zmniejszeń w kwocie 905 436,12 zł dokonano w działach: 

a) 710 – Działalność usługowa – 136,36 zł, przesunięto środki między paragrafami 

klasyfikacji budżetowej na realizacje projektu: "Termomodernizacja budynków 

użyteczności publicznej w Raciążu" 

b) 750 – Administracja publiczna – 35 000,00 zł, przesunięto środki na bieżące 

funkcjonowanie administracji publicznej,  

c) 757 – Obsługa długu publicznego – 25 000,00 zł, zmniejszono środki przeznaczone na 

wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń ze względu na to, iż Spółka PGKiM, której 

udzielono poręczania kredytu spłaca kredyt na bieżąco ze środków własnych,   

d) 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 845 299,76 zł, dostosowano do 

harmonogramu robót projekt pn. „Wzrost potencjału kulturalnego regionu poprzez 

rozwój infrastruktury kulturalnej w Gminie Miasto Raciąż” tj. część robót przeniesiono 

na 2020 rok a część przesunięto pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej. 

 

Plan wydatków budżetu po zmianach zamykał się kwotą 34 853 527,29 zł. 

 

20) Uchwała Nr VI/54/2019 z dnia 20.05.2019 r. zmieniająca uchwałę nr. XV/142/2016 

Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 04.05.2016 r. w sprawie powołania Komisji Rady 

Miejskiej ds. monitorowania strategii Rozwoju Gminy Miasto Raciąż 

 

Zmiana członków komisji był niezbędna w związku z nową kadencją Rady Miejskiej i 

faktem, że radni, którzy wchodzili w skład Komisji ds. Monitorowania Strategii Rozwoju 

Gminy Miasto Raciąż nie zostali wybrani na bieżącą kadencję Rady Miejskiej.  
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21) Uchwała Nr VII/55/2019 z dnia 13.06.2019 r.  w sprawie udzielenia Burmistrzowi 

Miasta Raciąż wotum zaufania 

 

Burmistrz Miasta Raciąż przedstawił do dnia 31 maja 2019 r. Radzie Miejskiej w Raciążu 

raport o stanie gminy. Po przeprowadzeniu debaty nad tym raportem Rada Miejska w 

Raciążu, biorąc pod uwagę przebieg debaty oraz informacje uzyskane w jej toku, 

postanowiła udzielić wotum zaufania Burmistrzowi Miasta Raciąż. 

 

 

22) Uchwała Nr VII/56/2019 z dnia 13.06.2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018r. 

 

Na podstawie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawie o finansach publicznych Rada 

Miejska w Raciążu zatwierdziła sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z 

wykonania budżetu Gminy Miasto Raciąż za 2018 r.  

 

 

23) Uchwała Nr VII/57/2019 z dnia 13.06.2019 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi 

Miasta absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018r. 

 

Przepisy ustawy o finansach publicznych nakładają na organ stanowiący jednostki 

samorządu terytorialnego w terminie nie później niż dnia 30 czerwca roku następującego 

po roku budżetowym, podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla organu 

wykonawczego. W dniu 13.06.2019 r. Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie udzielenia 

Burmistrzowi Miasta absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 r. 

 

 

24) Uchwała Nr VII/58/2019 z dnia 13.06.2019 r. zmieniająca uchwałę nr. 

XVIII/759/2016 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 12.07.2016r. w sprawie ustalenia 

wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miasto Raciąż 

 

Zgodnie z art. 6n ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach Rada gminy, uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego 

obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ułatwienia 

składania deklaracji, określił, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego wzór 

deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 

właścicieli nieruchomości, z uwzględnieniem art. 6m ust. 1a i 1b, obejmujący objaśnienia 

dotyczące sposobu jej wypełnienia, informacje wskazane w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) 

oraz pouczenie, że deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego; 

uchwała zawiera także informację o terminach i miejscu składania deklaracji. W związku 

https://administracjasuperpremium.inforlex.pl/dok/tresc,E0L.2016.119.0000010,ROZPORZADZENIE-PARLAMENTU-EUROPEJSKIEGO-I-RADY-UE-2016-679-z-dnia-27-kwietnia-2016-r-w-sprawie-ochrony-osob-fizycznych-w-zwiazku-z-przetwarzaniem-danych-osobowych-i-w-sprawie-swobodnego-przeplywu.html
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z powyższym zaistniała konieczność zamieszczenia we wzorze deklaracji informacji 

wskazanych w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia o ochronie danych. 

 

 

25) Uchwała Nr VII/59/2019 z dnia 13.06.2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia tej opłaty i stawki 

opłaty za pojemnik na terenie miasta Raciąż 

 

Najpóźniej do 30 czerwca 2013 r. gmina miała obowiązek zorganizować nowy system 

gospodarowania odpadami i przejąć obowiązki właścicieli nieruchomości w tym zakresie. 

Oznacza to, że od lipca 2013 roku, od wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych 

oraz niezamieszkałych, na których powstają odpady, odbierane będą one przez jeden 

podmiot, wyłoniony przez gminę w drodze przetargu. W zamian za to, właściciele będą 

uiszczać stosowną opłatę na konto gminy. Oferty przetargowe są znacznie wyższe od 

możliwości jakie dają wpływy z opłat od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i 

zamieszkałych, pomniejszone o pozostałe koszty systemu, których nie można 

wyeliminować z uwagi na konieczność realizacji zadań wymaganych ustawą. 

 

 

 

 

26) Uchwała Nr VII/60/2019 z dnia 13.06.2019 r. w sprawie Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego części miasta Raciąż w rejonie ul. Płockiej 

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części miasta Raciąż w rejonie ulicy 

Płockiej ustala teren budowlany zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub usług, a 

także teren komunikacji: drogi publicznej klasy zbiorczej. Sporządzenie  nowego planu 

miejscowego miało na celu  ułatwienie procesu inwestycyjnego w obszarze opracowania, 

zgodnie z potrzebami społecznymi oraz przepisami prawa, co przyczyni się do 

uporządkowania i polepszenia warunków gospodarowania w tym terenie, m.in. w zakresie 

zasad scalania i podziału nieruchomości. 

 

 

27) Uchwała Nr VII/61/2019 z dnia 13.06.2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Miasto Raciąż  

 

Zmian w WPF dokonywano w związku ze zmianami wynikającymi z uchwał w sprawie 

zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Raciąż na rok 2019 oraz ze zmianami 

wynikającymi z zarządzeń w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Raciąż 

na rok 2019. 

Zmiany te w większości polegały na zwiększeniu lub zmniejszeniu planu dochodów oraz 

wydatków i dotyczyły 2019 roku, głównie z tytułu otrzymania lub 

zwiększenia/zmniejszenia dotacji i przeznaczenia jej na wydatki albo zmniejszenia 

wydatków, lub z tytułu zwiększenia własnych dochodów z tytułu podatków czy opłat  oraz 

przeznaczenia ich na wydatki.  

Dodatkowo ze względu na przyjmowane do budżetu zadania inwestycyjne jedno lub 

wieloletnie a przede wszystkim ze względu na nowo przyjmowane projekty unijne lub 

zmiany w realizowanych projektach (dostosowywanie do aktualnych harmonogramów 
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rzeczowo – finansowych -  głównie przesunięcia pomiędzy latami realizacji projektu) były 

podejmowane takie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej, w 

których dokonywano zmian przychodów (w związku z wprowadzeniem wolnych środków 

czy planowanymi do zaciągnięcia kredytami bądź pożyczkami), w których dokonywano 

zmian  w kilku lub we wszystkich prognozowanych latach, które obejmuje WPF. Zmiany 

te wówczas dotyczyły nie tylko dochodów i wydatków, ale również kwoty deficytu, źródeł 

jego pokrycia,  przychodów czy kwot długu. 

 

 

28) Uchwała Nr VII/62/2019 z dnia 13.06.2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej 

Gminy Miasta Raciąż na rok 2019 

 

Wprowadzono następujące zmiany w  budżecie miasta po stronie dochodów: 

 

Zwiększeń w kwocie 506 808,00 zł dokonano w działach: 

a) 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 79 500,00 zł, zwiększono środki z tytułu sprzedaży 

nieruchomości  tj. 3 lokali komunalnych (lokalu przy ul. Kilińskiego 15 m. 3  o pow. 

40,95m2, przy ul. Kilińskiego 15 m. 2  o pow. 31,67m2 oraz przy ul. Błonie 31/1 m. 1  o 

pow. 21,25m2  wraz z pomieszczeniem gospodarczym o pow. 20,48 m2) 

b) 758 – Różne rozliczenia – 121 000,00 zł, zwiększono środki z tytułu VATu naliczonego 

zgodnie z realizacją zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w 

Raciążu", 

c) 801 – Oświata i wychowania – 44 308,00 zł, zwiększono środki zgodnie z decyzją 

Wojewody Mazowieckiego nr 89 z 24.05.2019 roku z przeznaczeniem na wyposażenie 

szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe oraz zwiększono 

środki z tytułu refundacji kosztów wynagrodzeń nauczycieli prowadzących dodatkowe 

dodatkowych zajęcia szkolne w ramach projektu „Pakiet kluczowych kompetencji”, ,  

d) 852 – Pomoc społeczna – 20 000,00 zł, zwiększono środki z tytułu większego niż 

planowano wpływu środków z usług opiekuńczych, 

e) 855 – Rodzina – 2 000,00 zł, zwiększono środki z tytułu większego niż planowano 

wpływu środków z nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych,  

f) 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 240 000,00 zł, zwiększono 

wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, przyjęto 

dofinansowanie z WFOŚiGW w Warszawie na zadanie pn. „Usuwanie wyrobów 

zawierających azbest” oraz wkład własny mieszkańców do tego zadania. 

 

Zmniejszeń w kwocie 35 000,00 zł dokonano w działach: 

a) 801 – Oświata i wychowania – 15 000,00 zł, zmniejszono środki z tytułu refundacji z 

PUP w Płońsku wynagrodzeń pracowników robót publicznych i prac interwencyjnych, 

b) 852 – Pomoc społeczna – 20 000,00 zł, zmniejszono środki z tytułu refundacji z PUP w 

Płońsku wynagrodzeń pracowników robót publicznych i prac interwencyjnych, 

 

Plan dochodów po zmianie zamykał się kwotą 30 188 439,77 zł. 

 

Wprowadzono zmiany w budżecie miasta po stronie wydatków: 

 

Zwiększeń w kwocie 653 357,46 zł dokonano w działach: 
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a) 600 – Transport i łączność – 13 000,00 zł, zwiększono środki z przeznaczeniem na 

bieżące utrzymanie dróg gminnych,  

b) 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 40 000,00 zł, zwiększono środki na bieżące 

utrzymanie budynków pozostających własnością Gminy Miasto Raciąż,  

c) 710 – Działalność usługowa – 15 000,00 zł, zwiększono środki na realizacje zadania 

związanego ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego,  

d) 750 – Administracja publiczna – 70 354,46 zł, przesunięto oraz zwiększono środki na 

bieżące funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego, administracji publicznej oraz 

promocje miasta, 

e) 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 12 500,00 zł, 

wprowadzono środki na zakup instrumentów muzycznych dla orkiestry OSP oraz  

wprowadzono środki na dodatkowe patrole podczas imprezy masowej organizowanej 

na terenie Miasta Raciąż pn. „Powitanie Lata 2019” dla Komisariatu Policji, 

f) 801 – Oświata i wychowania – 183 908,00 zł, zwiększono środki zgodnie z decyzją 

Wojewody Mazowieckiego nr 89 z 24.05.2019 roku z przeznaczeniem na wyposażenie 

szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe oraz przesunięto 

środki na bieżące funkcjonowanie Szkoły Podstawowej i Miejskiego Przedszkola, 

g) 852 – Pomoc społeczna – 4 000,00 zł, przesunięto środki na bieżące funkcjonowanie 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciążu,  

h) 855 – Rodzina – 2 595,00 zł, zwiększono środki na wypłatę zwrotów nienależnie 

pobranych świadczeń z lat ubiegłych do MUW w Warszawie oraz  przesunięto środki 

na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciążu,  

i) 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 290 000,00 zł, zwiększono środki 

z przeznaczeniem usunięcie awarii wodociągowej na skrzyżowaniu ulic Zawoda i 

Rzewuskiego, na wywóz odpadów komunalnych, sprzątanie miasta oraz utrzymanie 

zieleni gminnej, 

j) 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 20 000,00 zł, zwiększono środki na 

dotację celową na działalność Miejskiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w 

zakresie kultury fizycznej i sportu, 

k) 926 – Kultura fizyczna – 2 000,00 zł, zwiększono środki na bieżące utrzymanie boiska 

sportowego. 

 

Zmniejszeń w kwocie 181 549,46 zł dokonano w działach: 

a) 750 – Administracja publiczna – 2 354,46 zł, przesunięto środki na bieżące 

funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego, 

b) 801 – Oświata i wychowania – 154 600,00 zł, przesunięto środki na bieżące 

funkcjonowanie Szkoły Podstawowej i Miejskiego Przedszkola, 

c) 852 – Pomoc społeczna – 4 000,00 zł, przesunięto środki na bieżące funkcjonowanie 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciążu,  

d) 855 – Rodzina – 595,00 zł przesunięto środki na bieżące funkcjonowanie Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciążu,  

e) 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 20 000,00 zł, zmniejszono środki 

z zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Kasztelańska i 

Mławska” 

 

Plan wydatków budżetu po zmianach zamykał się kwotą 35 325 335,29 zł. 
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29) Uchwała Nr VII/63/2019 z dnia 13.06.2019 r. w sprawie zmiany MPZP Miasta Raciąż 

w granicach, obejmujących tereny oznaczone symbolami obszarów od A do S, zgodnie 

z załącznikiem do Uchwały Rady Miejskiej 

 

Do sporządzania zmiany planu miejscowego przystąpiono celem polepszenia warunków 

gospodarowania w tym terenie, uwzględnienia wysokości zabudowy już istniejących 

obiektów budowlanych, a także umożliwienia dalszego rozwoju zakładów produkcyjnych 

– przyczyni się do optymalnego wykorzystania i zagospodarowania przestrzeni. Zmiana  

dotyczy wyłącznie części tekstowej obowiązującego miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego, w zakresie zapisów dotyczących wysokości zabudowy 

dla terenów oznaczonych jako strefa PU, zlokalizowanych w obszarach A i D o 

powierzchni ok. 38,5 ha. 

 

 

 

30) Uchwała Nr VII/64/2019 z dnia 13.06.2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Raciąż  

Podjęcie nowej uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i 

porządku na terenie miasta Raciąż było konieczne z uwagi na podjęte uchwały przez 

Sejmik Województwa Mazowieckiego w dniu 22 stycznia 2019 r. tj.  uchwałę Nr 3/19  w 

sprawie uchwalenia Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024 

(PGO WM 2024) oraz uchwałę nr 4/19  w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami 

dla województwa mazowieckiego 2024. 

 

31) Uchwała Nr VIII/65/2019 z dnia  10.07.2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zwrot 

na rzecz najemcy nakładów związanych z modernizacją pomieszczeń usytuowanych na 

drugim piętrze bud. Położonego w Raciążu przy ul. Mławskiej 

 

Gmina Miasto Raciąż jako Wynajmujący zawarła w dniu 11 lutego 2015 r. umowę najmu 

budynku położonego przy ul. Mławskiej 15 w Raciążu (działka 1012/2,  dla której Sąd 

Rejonowy w Płońsku, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr 

PL1L/00045506/5 oraz wyodrębnione w budynku lokale) z p. Arkadiuszem Chmielińskim 

prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą ujawnioną w Centralnej Ewidencji i 

Informacji o Działalności Gospodarczej jako Chmieliński Arkadiusz, PORADNIA 

RODZINNA ZDROWIE jako Najemcą.  Oddanie w najem przez Gminę Miasto Raciąż 

odbyło się z przeznaczeniem tylko i wyłącznie na cel publiczny związany z ochroną 

zdrowia i w zapewnienia w tymże budynku warunków umożliwiających świadczenie 

opieki medycznej z zakresu podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej. 

Do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach 

majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących zasad 

wynajmowania nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata. Umowa została 

zawarta na czas oznaczony – dziesięciu lat i obowiązuje od dnia 27 lutego 2015 r. do dnia 

26 lutego 2025 roku. Jej zawarcie wymagało zgody Rady Miejskiej w Raciążu, która 

została podjęta. 

https://www.mazovia.pl/samorzad/sejmik/uchwaly-sejmiku/uchwala,3753,319.html
https://www.mazovia.pl/samorzad/sejmik/uchwaly-sejmiku/uchwala,3754,419.html
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Zgodnie z art. 676. K.c. jeżeli najemca ulepszył rzecz najętą, wynajmujący, w braku 

odmiennej umowy, może według swego wyboru albo zatrzymać ulepszenia za zapłatą 

sumy odpowiadającej ich wartości w chwili zwrotu, albo żądać przywrócenia stanu 

poprzedniego. W umowie najmu przewidziano, że prace dodatkowe lub zmiany 

Przedmiotu Najmu wewnątrz i na zewnątrz mogą być podejmowane tylko za pisemną 

zgodą Wynajmującego, a brak zgody skutkuje uznaniem, iż ulepszenia i zmiany dokonane 

zostały na koszt Najemcy, a Wynajmujący nie ma w tym zakresie obowiązku zapłaty 

Najemcy jakiegokolwiek wynagrodzenia lub zwrotu kosztów. 

W związku z planowaną przez Najemcę modernizacją II piętra budynku, które obecnie nie 

może być wykorzystywane na prowadzenie działalności leczniczej oraz utworzenie 

dziennego domu opieki medycznej Najemca zaproponował dokonanie ulepszeń, które 

według kosztorysu inwestorskiego z dnia 27 maja 2019 r. mają wynieść 305.709,06 zł, 

przy czym oczekuje zwrotu poniesionych nakładów po zakończeniu stosunku najmu. 

Ustalono więc, że zwrot ma się dokonać w wysokości uwzględniającej stan oraz wartość 

nakładów w chwili zakończenia najmu. Przewiduje się, że przed terminem zakończenia 

umowy najmu zostanie powołany przez Wynajmującego i Najemcę rzeczoznawca, który 

określi wartość nakładów, nie przekroczą one pierwotnej kwoty 305.709,06 zł z uwagi na 

ich zużycie. Po dokonaniu wyceny i zakończeniu stosunku najmu Najemca otrzyma zwrot 

nakładów w wysokości uwzględniającej stan oraz wartość nakładów w chwili zakończenia 

najmu, tj. z uwzględnieniem ich zużycia. 

W związku z tym, że umowę zawarto na okres powyżej 3 lat, a w treści umowy nie 

wyrażono zgody na zwrot nakładów, które ma zamiar ponieść Najemca, wyrażenie zgody 

na zwrot nakładów mieści się w pojęciu „zasad wynajmowania nieruchomości”, 

wymagana jest uchwała. 

 

 

32) Uchwała Nr VIII/66/2019 z dnia 10.07.2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na 

wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym mienia komunalnego na okres dłuższy niż 

3 lata 

 

Rada Miejska  w drodze uchwały wyraziła zgodę na wydzierżawienie w trybie 

bezprzetargowym na okres 10 lat nieruchomość zabudowaną obiektem handlowym, 

oznaczonym w ewidencji gruntów jako działka nr  1330/7 o pow. 0,0021 ha  oraz działki 

nr  1332/10 o pow. 0,0027 ha, położonych przy ul. Błonie  w Raciążu, na rzecz inwestora 

pawilonu handlowo – usługowego.           

Zgodnie z art. 18 ust.2 pkt.9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, 

zmienionym ustawą z dnia 24 sierpnia 2007 roku o zmianie ustawy o gospodarce 

nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych ustaw do wyłącznej właściwości 

Rady Gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych dotyczących zasad 

nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub 

wynajmowania na czas dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.  

Odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy na czas dłuższy niż 3 

lata lub na czas nieoznaczony  wymaga również indywidualnej zgody rady.  

Uchwała Rady wymagana jest także w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas 

oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama 

nieruchomość. Do czasu określenia zasad Burmistrz  może dokonywać tych czynności 

wyłącznie za zgodą Rady Gminy. 

Stosownie do przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce 

nieruchomościami zawarcie umowy dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na 
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czas nieoznaczony następuje w drodze przetargu. Zgodnie z art. 37 ust.4 w/w ustawy rada 

gminy może wyrazić zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 

umowy dzierżawy. 

Celem podjęcia uchwały było wyrażenie zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat, działek 

gruntu pod pawilonem handlowo-usługowym oznaczonych w ewidencji gruntów jako 

działka nr 1330/7 o pow.0,0021 ha oraz 1332/10 o pow.0,0027 ha. 

Dotychczasowy dzierżawca dzierżawi w/w teren od ok. 30 lat. Na tym terenie dzierżawca 

pobudował pawilon handlowy o pow. zabudowy 24 m².  

W celu uporządkowania stanu prawnego pod wszystkimi dzierżawionymi obiektami 

handlowymi wzdłuż ul. Błonie  dokonany został w 2013 roku podział geodezyjny w/w 

nieruchomości. W wyniku dokonanego podziału i sprostowaniu granic działek okazało się, 

że pawilon handlowy  posadowiony jest na dwóch działkach tj. 1330/7 o pow. 0,0021 ha 

oraz działki nr 1332/10 o pow. 0,0027 ha czyli łącznie o pow. 48 m², a nie 30 m², jak 

wskazuje wygasająca w lutym 2020 roku umowa. 

Budynek pawilonu położony na w/w działkach jest obiektem murowanym, parterowym. 

Obydwie działki są zagospodarowane przez inwestora pawilonu. 

W związku z tym umową dzierżawy zostały objęte obydwie działki tj. działka nr 1330/7 

oraz 1332/10. 

Dzierżawca ponosił nakłady na remont pawilonu oraz na teren wokół niego. Zawarcie 

umowy na czas określony tj. na okres  10 lat pozwoliło na bezpieczne inwestowanie w 

obiekt pawilonu.  

Gmina będzie uzyskiwać opłaty z tytułu czynszu dzierżawy gruntu oraz podatku od 

nieruchomości. 

W związku z powyższym uchwała była zasadna i została zrealizowana. Zawarto kolejną  

umowę z dotychczasowym dzierżawcą. 

 

 

33) Uchwała Nr VIII/67/2019 z dnia 10.07.2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Miasto Raciąż  

 

Zmian w WPF dokonywano w związku ze zmianami wynikającymi z uchwał w sprawie 

zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Raciąż na rok 2019 oraz ze zmianami 

wynikającymi z zarządzeń w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Raciąż 

na rok 2019. 

Zmiany te w większości polegały na zwiększeniu lub zmniejszeniu planu dochodów oraz 

wydatków i dotyczyły 2019 roku, głównie z tytułu otrzymania lub 

zwiększenia/zmniejszenia dotacji i przeznaczenia jej na wydatki albo zmniejszenia 

wydatków, lub z tytułu zwiększenia własnych dochodów z tytułu podatków czy opłat  oraz 

przeznaczenia ich na wydatki.  

Dodatkowo ze względu na przyjmowane do budżetu zadania inwestycyjne jedno lub 

wieloletnie a przede wszystkim ze względu na nowo przyjmowane projekty unijne lub 

zmiany w realizowanych projektach (dostosowywanie do aktualnych harmonogramów 

rzeczowo – finansowych - głównie przesunięcia pomiędzy latami realizacji projektu) były 

podejmowane takie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej, w 

których dokonywano zmian przychodów (w związku z wprowadzeniem wolnych środków 

czy planowanymi do zaciągnięcia kredytami bądź pożyczkami), w których dokonywano 

zmian  w kilku lub we wszystkich prognozowanych latach, które obejmuje WPF. Zmiany 

te wówczas dotyczyły nie tylko dochodów i wydatków, ale również kwoty deficytu, źródeł 

jego pokrycia,  przychodów czy kwot długu. 
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34) Uchwała Nr VIII/68/2019 z dnia 10.07.2019 r. w sprawie zmian w uchwale 

budżetowej Gminy Miasta Raciąż na rok 2019 

 

Wprowadzono następujące zmiany w  budżecie miasta po stronie dochodów: 

 

Zwiększeń w kwocie 168 330,00 zł dokonano w działach: 

a) 852 – Pomoc społeczna – 12 915,00 zł, zwiększono środki zgodnie z decyzjami 

Wojewody Mazowieckiego nr 135/2019 z 13.06.2019 z przeznaczeniem na wypłatę 

wynagrodzeń za sprawowanie opieki wraz z kosztami oraz nr 103 z 17.06.2019 z 

przeznaczeniem na realizację programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” 

b) 855 – Rodzina – 15,00 zł, zwiększono środki z tytułu większego niż planowano wpływu 

środków z nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych,  

c) 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 35 400,00 zł, wprowadzono 

pomoc finansową z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. 

„Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej parków 

miejskich wraz z częściowym wykonaniem nowych nasadzeń drzew” w ramach 

programu "Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2019" 

d) 926 – Kultura fizyczna – 120 000,00 zł, wprowadzono pomoc finansową z budżetu 

Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Remont Hali Sportowej” w 

ramach "Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 

2019". 

 

Plan dochodów po zmianie zamyka się kwotą 30 356 769,77 zł. 

 

Wprowadzono zmiany w budżecie miasta po stronie wydatków: 

 

Zwiększeń w kwocie 454 545,43 zł dokonano w działach: 

a) 600 – Transport i łączność – 25 400,00 zł, zwiększono środki na bieżące utrzymanie 

dróg miejskich,  

b) 700 – Gospodarka mieszkaniowa –  500,00 zł, zwiększono środki na wywóz odpadów 

z budynków pozostających własnością Gminy Miasto Raciąż,  

c) 750 – Administracja publiczna – 5 250,00 zł, przesunięto środki na bieżące 

funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego, administracji publicznej oraz zwiększono 

środki na dotację celową dla organizacji pozarządowych,  

d) 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 

sądownictwa – 0,11 zł, przesunięto środki między paragrafami klasyfikacji budżetowej 

na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego 

zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. 

e) 801 – Oświata i wychowania – 190 114,60 zł, przesunięto środki w ramach 

realizowanego projektu pn. „Pakiet Kluczowych Kompetencji”, 

f) 851 – Ochrona zdrowia – 10 000,00 zł, przesunięto środki między paragrafami na 

działania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, 

g) 852 – Pomoc społeczna – 15 365,72 zł, zwiększono środki zgodnie z decyzjami 

Wojewody Mazowieckiego nr 135/2019 z 13.06.2019 z przeznaczeniem na wypłatę 

wynagrodzeń za sprawowanie opieki wraz z kosztami oraz nr 103 z 17.06.2019 z 

przeznaczeniem na realizację programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”, 

przesunięto środki na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Raciążu oraz przesunięto środki w ramach realizowanego projektu pn. „Droga do 

samodzielności mieszkańców Gminy Miasto Raciąż”, 
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h) 855 – Rodzina – 7 515,00 zł, zwiększono środki na wypłatę zwrotów nienależnie 

pobranych świadczeń z lat ubiegłych do MUW w Warszawie oraz  przesunięto środki 

na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciążu,  

e) 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 40 400,00 zł, zwiększono środki 

z przeznaczeniem na utrzymanie zieleni gminnej, wykonanie ogrodzenia targowicy 

miejskiej oraz wywóz odpadów z targowicy oraz wyodrębniono środki na realizację 

zadania pn. „Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej 

parków miejskich wraz z częściowym wykonaniem nowych nasadzeń drzew” w ramach 

programu "Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2019", 

które będzie dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego. 

i) 926 – Kultura fizyczna – 160 000,00 zł, wprowadzono zadanie pn. „Remont Hali 

Sportowej” w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej 

MAZOWSZE 2019", które będzie dofinansowanie z budżetu Województwa 

Mazowieckiego. 

 

 

Zmniejszeń w kwocie 286 215,43 zł dokonano w działach: 

a) 750 – Administracja publiczna – 7 470,00 zł, przesunięto środki na bieżące 

funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego i administracji publicznej, 

b) 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 

sądownictwa – 0,11 zł, przesunięto środki między paragrafami klasyfikacji budżetowej 

na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego 

zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. 

c) 757 – Obsługa długu publicznego – 25 000,00 zł, zmniejszono środki przeznaczone na 

spłatę zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń ze względu na to, iż Spółka PGKiM, 

której udzielono poręczania kredytu spłaca kredyt na bieżąco ze środków własnych,   

d) 801 – Oświata i wychowania – 233 794,60 zł, przesunięto środki w ramach 

realizowanego projektu pn. „Pakiet Kluczowych Kompetencji” oraz przeniesiono wkład 

własny w formę niepieniężną, 

e) 851 – Ochrona zdrowia – 10 000,00 zł, przesunięto środki między paragrafami na 

działania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, 

f) 852 – Pomoc społeczna – 6 450,72 zł, przesunięto środki na bieżące funkcjonowanie 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciążu oraz przesunięto środki w ramach 

realizowanego projektu pn. „Droga do samodzielności mieszkańców Gminy Miasto 

Raciąż”, 

g) 855 – Rodzina – 3 500,00 zł przesunięto środki na bieżące funkcjonowanie Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciążu,  

 

Plan wydatków budżetu po zmianach zamykał się kwotą 35 493 665,29 zł. 

 

 

35) Uchwała Nr IX/69/2019 z dnia 29.08.2019 r. w sprawie zwolnienia od obowiązku 

realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dyrektora Szkoły 

Podstawowej w Raciążu w roku szkolnym 2019/2020 

 

Z uwagi na szczególną funkcję dyrektora szkoły lub placówki oświatowej i zakres 

obowiązków wynikających z pełnionej funkcji, przepisy prawa przewidują w stosunku do 

nauczyciela - dyrektora szkoły obniżenie wymiaru pensum albo zwolnienie z obowiązku 

realizacji pensum. Biorąc powyższe pod uwagę zasadne było podjęcie ww. uchwały.  
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36) Uchwała Nr IX/70/2019 z dnia 29.08.2019 r. w sprawie zwolnienia od obowiązku 

realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć wicedyrektora Szkoły 

Podstawowej w Raciążu w roku szkolnym 2019/2020 

 

Z uwagi na szczególną funkcję wicedyrektora szkoły lub placówki oświatowej i zakres 

obowiązków wynikających z pełnionej funkcji, przepisy prawa przewidują w stosunku do 

nauczyciela - wicedyrektora szkoły obniżenie wymiaru pensum albo zwolnienie z 

obowiązku realizacji pensum. Pani wicedyrektor Szkoły Podstawowej w Raciążu pismem 

z dnia 23 sierpnia 2019 r. zwróciła się z prośbą o zwolnienie jej z obowiązku realizowania 

zajęć dydaktyczno - wychowawczych. Biorąc powyższe pod uwagę zasadne było podjęcie 

ww. uchwały. 

 

37) Uchwała Nr IX/71/2019 z dnia 29.08.2019 r. w sprawie zwolnienia od obowiązku 

realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dyrektora Miejskiego 

Przedszkola w Raciążu w roku szkolnym 2019/2020 

 

Z uwagi na szczególną funkcję dyrektora szkoły lub placówki oświatowej i zakres 

obowiązków wynikających z pełnionej funkcji, przepisy prawa przewidują w stosunku do 

nauczyciela - dyrektora szkoły obniżenie wymiaru pensum albo zwolnienie z obowiązku 

realizacji pensum. Pani dyrektor Miejskiego Przedszkola w Raciążu pismem z dnia 09 

sierpnia 2019 r. zwróciła się z prośbą o zwolnienie jej z obowiązku realizowania zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych. Biorąc powyższe pod uwagę zasadne było podjęcie ww. 

uchwały. 

 

 

38) Uchwała Nr IX/72/2019 z dnia 29.08.2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu 

wynagradzania nauczycieli w Szkole Podstawowej im. Stanisława Konarskiego w 

Raciążu oraz w Miejskim Przedszkolu w Raciążu 

Zgodnie z art. 30 ust. 6  Karty Nauczyciela organ prowadzący, będący jednostką samorządu 

terytorialnego określa dla nauczycieli w drodze regulaminu: 1) wysokość stawek 

dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz dodatku za wysługę lat, 

2) szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny 

ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, 3) wysokość i warunki wypłacania 

nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy.  

Uchwała zmieniła m.in. kryteria wpływające na wysokość dodatku motywacyjnego dla 

nauczycieli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Raciąż.  
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39) Uchwała Nr IX/73/2019 z dnia 29.08.2019 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku 

zbycia nieruchomości w drodze przetargu  

 

Rada Miejska w Raciążu podjęła uchwałę odnośnie sprzedaży nieruchomości zabudowanej 

budynkiem handlowym na wniosek osoby wydzierżawiającej ten teren. 

Zgodnie z art. 18 ust.2 pkt.9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, 

zmienionym ustawą z dnia 24 sierpnia 2007 roku o zmianie ustawy o gospodarce 

nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych ustaw do wyłącznej właściwości 

Rady Gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych dotyczących zasad 

nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub 

wynajmowania na czas dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.  

Celem podjęcia uchwały było wyrażenie zgody na zbycie wydzierżawianych na okres 10 

lat, działek gruntu pod pawilonem handlowo-usługowym oznaczonych w ewidencji 

gruntów jako działki nr 1330/7 o pow.0,0021 ha oraz 1332/10 o pow.0,0027 ha. 

Dotychczasowy dzierżawca dzierżawił w/w teren od ok. 30 lat. Na tym terenie dzierżawca 

pobudował pawilon handlowy o pow. zabudowy 24 m².  

Budynek pawilonu położony na w/w działkach jest obiektem murowanym, parterowym. 

Obydwie działki były zagospodarowane przez inwestora pawilonu. 

Dzierżawca ponosił nakłady na remont pawilonu oraz na teren wokół niego.  

W związku z powyższym zasadne  było podjęcie niniejszej uchwały. 

 

 

40) Uchwała Nr IX/74/2019 z dnia 29.08.2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na 

wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym mienia komunalnego na okres dłuższy niż 

3 lata 

 

Na rzecz wnioskodawcy Rada Miejska podjęła uchwałę wyrażenia  zgody na 

wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na okres 10 lat oznaczonej w załączniku do 

niniejszej uchwały części gruntu  o pow.100 m² zabudowanego stacją bazową telefonii 

komórkowej, z nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr  1531/5 o 

pow. 0,0948 ha, położonej przy ul. Szwedzkiej  w Raciążu, na rzecz inwestora urządzeń 

infrastruktury telekomunikacyjnej, w tym wieży telekomunikacyjnej/masztu 

wolnostojącego na rzecz Spółki P4 Sp. z o.o,  ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa. 

 

Zgodnie z art. 18 ust.2 pkt 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, 

zmienionym ustawą z dnia 24 sierpnia 2007 roku o zmianie ustawy o gospodarce 

nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych ustaw do wyłącznej właściwości 

Rady Gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych dotyczących zasad 

nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub 

wynajmowania na czas dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony. Stosownie do 

przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami zawarcie 

umowy dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony następuje 

w drodze przetargu. Zgodnie z art. 37 ust.4 w/w ustawy rada gminy może wyrazić zgodę 

na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. Uchwała 

Rady wymagana jest wymagana także w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas 

oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama 

nieruchomość. Do czasu określenia zasad Burmistrz  może dokonywać tych czynności 

wyłącznie za zgodą Rady Gminy. 
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Celem podjęcia uchwały jest wyrażenie zgody na ponowne wydzierżawienie tej samej 

nieruchomości na okres 10 lat, tj. położonego w Raciążu przy ul. Szwedzkiej części gruntu 

o pow. 100 m² z działki oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr  1531/5, zajętego 

przez tego samego inwestora  infrastruktury telekomunikacyjnej dla celów telefonii 

komórkowej tj. na rzecz Spółki P4 Sp. z o.o. ul. Taśmowa7, 02-677 Warszawa.  

Umowa dzierżawy  zawarta z dotychczasowym dzierżawcą w dniu 22.09.2009r. na okres 

10 lat wygasa z dniem  22.09.2019 roku. 

Na tym terenie dzierżawca pobudował urządzenia związane z infrastrukturą 

telekomunikacyjną w tym w tym wieży telekomunikacyjnej/ masztu wolnostojącego, szaf 

telekomunikacyjnych , anten zdawczo-odbiorczych. 

Nieruchomość jest zagospodarowana i eksploatowana przez inwestora. 

Zawarcie umowy na czas określony tj. na okres  10 lat pozwoli na bezpieczne inwestowanie 

w obiekt stacji oraz jej eksploatację. 

Gmina będzie uzyskiwać opłaty z tytułu czynszu dzierżawy gruntu oraz podatku od 

nieruchomości. 

W związku z powyższym, iż zawierana ma być kolejna umowa z tym samym dzierżawcą  

zasadne było podjęcie niniejszej uchwały.  

Umowa ze spółką została zawarta na okres 10 lat. 

 

 

41) Uchwała Nr IX/75/2019 z dnia 29.08.2019 r. w sprawie powołania Komisji 

inwentaryzacyjnej do spraw komunalizacji mienia w mieście Raciąż 

 

W drodze uchwały została powołana Komisja inwentaryzacyjna do spraw komunalizacji 

mienia w mieście Raciąż. Dotychczasowy skład osobowy został bardzo  uszczuplony w 

związku z powyższym  nastąpiła potrzeba powołania nowego składu komisji. Komisja ma 

na celu uregulowanie stanu prawnego nieruchomości będących w użytkowaniu miasta, 

występowaniu do Wojewody o wydanie decyzji potwierdzających własność.  

 

 

42) Uchwała IX/76/2019 z dnia 29.08.2019 r.  w sprawie udzielenia Powiatowi 

Płońskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Gminy Miasto 

Raciąż na dofinasowanie zakupu sprzętu i aparatury medycznej dla SPZZOZ w Płońsku 

 

Rada Miejska przyjęła uchwałę dot. udzielenia pomocy finansowej SPZZOZ w Płońsku z 

przeznaczeniem na zakup sprzętu i aparatury medycznej  w kwocie 60.000,00 zł. Uchwała 

została zrealizowana. 

 

 

43) Uchwała Nr IX/77/2019 z dnia 29.08.2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Miasto Raciąż 

 

Zmian w WPF dokonywano w związku ze zmianami wynikającymi z uchwał w sprawie 

zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Raciąż na rok 2019 oraz ze zmianami 

wynikającymi z zarządzeń w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Raciąż 

na rok 2019. 
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Zmiany te w większości polegały na zwiększeniu lub zmniejszeniu planu dochodów oraz 

wydatków i dotyczyły 2019 roku, głównie z tytułu otrzymania lub 

zwiększenia/zmniejszenia dotacji i przeznaczenia jej na wydatki albo zmniejszenia 

wydatków, lub z tytułu zwiększenia własnych dochodów z tytułu podatków czy opłat  oraz 

przeznaczenia ich na wydatki.  

Dodatkowo ze względu na przyjmowane do budżetu zadania inwestycyjne jedno lub 

wieloletnie a przede wszystkim ze względu na nowo przyjmowane projekty unijne lub 

zmiany w realizowanych projektach (dostosowywanie do aktualnych harmonogramów 

rzeczowo – finansowych -  głównie przesunięcia pomiędzy latami realizacji projektu) były 

podejmowane takie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej, w 

których dokonywano zmian przychodów (w związku z wprowadzeniem wolnych środków 

czy planowanymi do zaciągnięcia kredytami bądź pożyczkami), w których dokonywano 

zmian  w kilku lub we wszystkich prognozowanych latach, które obejmuje WPF. Zmiany 

te wówczas dotyczyły nie tylko dochodów i wydatków, ale również kwoty deficytu, źródeł 

jego pokrycia,  przychodów czy kwot długu. 

 

 

44) Uchwała Nr IX/78/2019 z dnia 29.08.2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej 

Gminy Miasta Raciąż na rok 2019 

 

Wprowadzono następujące zmiany w  budżecie miasta po stronie dochodów: 

 

Zwiększeń w kwocie 175 122,00 zł dokonano w działach: 

a) 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 4 450,00 zł, zwiększono środki z tytułu większego 

niż planowano wpływu środków z tytułu wieczystego użytkowania, kosztów 

komorniczych oraz odsetek od należności opłaconych po terminie, 

b) 750 – Administracja publiczna – 10 290,00 zł, zwiększono środki z tytułu sprzedaży 

samochodu strażackiego, odszkodowań z ubezpieczenia za szkody oraz zwiększono 

dotację zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 216/2019 z 20.08.2019 r., z 

przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu 

cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych,  

c) 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 

sądownictwa – 7 016,00 zł, wprowadzono dotację zgodnie z pismem nr DCI-3112-

40/19 z dnia 14.08.2019 r, z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie 

wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 

13.10.2019 roku, 

d) 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie 

posiadających osobowości prawnej – 45 800,00 zł, zwiększono środki z tytułu podatku 

od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz opłaty za zajęcie 

pasa drogowego, 

e) 801 – Oświata i wychowania – 72 563,00 zł, zwiększono środki z tytułu zwrotów 

poniesionych kosztów podczas realizacji projektu pn. „Pakiet kluczowych kompetencji” 

oraz zwiększono dotację zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 171/2019 z 

15.07.2019 r., z przeznaczeniem na wyposażenie szkół  

w podręczniki oraz materiały i ćwiczenia edukacyjne, 

f) 852 – Pomoc społeczna – 31 003,00 zł, zwiększono środki zgodnie z decyzjami 

Wojewody Mazowieckiego: 

− nr 200/2019 z 31.07.2019 z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie 

zdrowotne, 
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− nr 159 z 09.08.2019 z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych, 

− nr 143 z 25.07.2019 z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń za sprawowanie opieki 

wraz  

z kosztami,  

− nr 160/2019 z 09.07.2019 z przeznaczeniem na świadczenie specjalistycznych usług 

opiekuńczych, 

g) 855 – Rodzina – 4 000,00 zł, zwiększono środki z tytułu większego niż planowano 

wpływu środków z funduszu alimentacyjnego,  

 

Zmniejszeń w kwocie 13 000,00 zł dokonano w działach: 

a) 750 – Administracja publiczna – 13 000,00 zł, zmniejszono środki z tytułu refundacji z 

PUP w Płońsku na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach robót 

publicznych i prac interwencyjnych,  

 

Plan dochodów po zmianie zamykał się kwotą 30 518 891,77 zł. 

 

Wprowadzono zmiany w budżecie miasta po stronie wydatków: 

 

Zwiększeń w kwocie 688 391,65 zł dokonano w działach: 

a) 600 – Transport i łączność – 40 000,00 zł, zwiększono środki na bieżące utrzymanie 

dróg miejskich,  

b) 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 32 000,00 zł, zwiększono środki na bieżące 

utrzymanie budynków komunalnych będących w zasobie Gminy,  

c) 750 – Administracja publiczna – 48 990,00 zł, przesunięto środki na bieżące 

funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego, administracji publicznej oraz zwiększono 

środki zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 216/2019 z 20.08.2019 r., z 

przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu 

cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych,   

d) 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 

sądownictwa – 7 016,00 zł, wprowadzono środki zgodnie z pismem nr DCI-3112-40/19 

z dnia 14.08.2019 r, z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów 

do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13.10.2019 roku, 

e) 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 2 500,00 zł, zwiększono 

środki na wypłatę  środków dla policjantów zabezpieczających imprezę masową w dniu 

14.08.2019 roku pn. „VI Jarmark Raciąski” poprzez dodatkowe patrole w dniu imprezy, 

f) 801 – Oświata i wychowanie – 209 849,00 zł, przesunięto środki na bieżące utrzymanie 

Szkoły Podstawowej i Miejskiego Przedszkola oraz zwiększono środki zgodnie z 

decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 171/2019 z 15.07.2019 r., z przeznaczeniem na 

wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały i ćwiczenia edukacyjne, 

g) 851 – Ochrona zdrowia – 60 000,00 zł, wprowadzono środki z przeznaczeniem na 

dofinansowanie zakupu sprzętu i aparatury medycznej dla SPZZOZ w Płońsku zgodnie 

z uchwałą Rady Miejskiej, 

h) 852 – Pomoc społeczna – 33 086,65 zł, przesunięto środki na bieżące funkcjonowanie 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciążu, przesunięto środki w ramach 

realizowanego projektu pn. „Droga do samodzielności mieszkańców Gminy Miasto 

Raciąż” oraz „Świetlica Arka” oraz zwiększono środki zgodnie  

z decyzjami Wojewody Mazowieckiego: 
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− nr 200/2019 z 31.07.2019 z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie 

zdrowotne, 

− nr 159 z 09.08.2019 z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych, 

− nr 143 z 25.07.2019 z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń za sprawowanie opieki 

wraz z kosztami,  

− nr 160/2019 z 09.07.2019 z przeznaczeniem na świadczenie specjalistycznych usług 

opiekuńczych, 

i) 855 – Rodzina – 900,00 zł, przesunięto środki na bieżące funkcjonowanie Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciążu,  

j) 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 83 050,00 zł, zwiększono oraz 

przesunięto środki  

z przeznaczeniem na gospodarkę ściekową, oczyszczanie miasta, utrzymanie zieleni 

gminnej, oświetlenie uliczne, zakup koszy na śmieci oraz wykonanie ogrodzenia 

targowicy miejskiej  

k) 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 163 000,00 zł, zwiększono środki 

na dotację: 

− podmiotową dla MCKSiR w Raciążu na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie 

jednostki,  

− celową na działalność MCKSiR w zakresie kultury fizycznej i sportu  

− celową dla MCKSiR z przeznaczeniem na prace remontowe przystosowujące do 

realizacji projektu pn. „Wzrost potencjału kulturalnego”, 

oraz przesunięto dotację podmiotową z Miejskiej Biblioteki na dotację podmiotową dla 

MCKSiR, 

l) 926 – Kultura fizyczna – 8 000,00 zł, zwiększono środki na bieżące utrzymanie boiska 

sportowego.  

 

Zmniejszeń w kwocie 526 269,65 zł dokonano w działach: 

a) 710 – Działalność usługowa – 90 000,00 zł, zmniejszono wartość zadania 

inwestycyjnego pn. „Roboty dodatkowe w ramach projektu  "Termomodernizacja 

budynków użyteczności publicznej w Raciążu" 

b) 750 – Administracja publiczna – 202 000,00 zł, przesunięto środki na bieżące 

funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego i administracji publicznej oraz zmniejszono 

środki na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i 

prac interwencyjnych,  

c) 801 – Oświata i wychowania – 192 286,00 zł, przesunięto środki na bieżące utrzymanie 

Szkoły Podstawowej  

i Miejskiego Przedszkola, 

d) 852 – Pomoc społeczna – 2 083,65 zł, przesunięto środki na bieżące funkcjonowanie 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciążu oraz przesunięto środki w ramach 

realizowanych projektów pn. „Droga do samodzielności mieszkańców Gminy Miasto 

Raciąż” oraz „Świetlica Arka”, 

e) 855 – Rodzina – 900,00 zł przesunięto środki na bieżące funkcjonowanie Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciążu,  

f) 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 4 000,00 zł, przesunięto środki 

na wykonanie ogrodzenia targowicy miejskiej  

g) 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 35 000,00 zł, przesunięto dotację 

podmiotową z Miejskiej Biblioteki na dotację podmiotową dla MCKSiR,  

 

Plan wydatków budżetu po zmianach zamknął się kwotą 35 655 787,29 zł. 
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45) Uchwała Nr IX/79/2019 z dnia 29.08.2019 r. w sprawie  upoważnienia kierownika 

MOPS w Raciążu – p. E. Kosiorek do prowadzenia postępowania wobec dłużników 

 

Na podstawie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o pomocy osobom 

uprawnionym do alimentów Rada Miejska upoważniała Kierownika Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Raciążu –Panią Elżbietę Kosiorek do prowadzenia postępowań 

wobec dłużników alimentacyjnych, w tym wydawania decyzji administracyjnych. 

 

 

46) Uchwała Nr IX/80/2019 z dnia 29.08.2019 r.  w sprawie  ustalenia maksymalnej liczby 

zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza 

miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie 

Gminy Miasto Raciąż miejsc sprzedaży 

 

Nowelizacja ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 

nałożyła na rady gmin obowiązek uchwalenia  uchwał dotyczących ustalenia maksymalnej 

liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w 

miejscu sprzedaży jak i do spożycia poza miejscem sprzedaży. Do tej pory limitowana była 

liczba punktów sprzedaży, zaś po zmianie limitowana ma być maksymalna liczba zezwoleń 

na sprzedaż napojów alkoholowych łącznie z napojami alkoholowymi zawierającymi do 

4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo. 

 

 

47) Uchwała Nr X/81/2019 z dnia 30.09.2019 r.  w sprawie  przyjęcia projektu regulaminu 

dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasto Raciąż. 

 

Uchwała została podjęta w celu aktualizacji regulaminu dostarczenia wody i 

odprowadzania ścieków. 

Po przyjęciu przez Radę Miejską uchwały nr X/81/2019 projekt regulaminu został 

przekazany do zaopiniowania organowi regulacyjnemu. Dyrektor Regionalnego Zarządu 

Gospodarki Wodnej przedstawił negatywną opinię, co skutkowało brakiem przyjęcia 

regulaminu. 

 

 

 

48) Uchwała Nr X/82/2019 z dnia 30.09.2019 r.  zmieniające uchwałę nr 

XXXVII/305/208 Rady Miejskiej w Raciażu z dnia 23 maja 2018r. w sprawie 

zatwierdzenia regulaminu przyznawania dofinasowania na usuwanie, transport i 

utylizację odpadów 

 

Celem uchwalenia przedmiotowej uchwały było wprowadzenie istotnych zmian w 

regulaminie przyznawania dofinasowania na usuwanie, transport i utylizację odpadów 

zawierających azbest. Uchwała została uchylona ze względu na fakt, że uchwała nr 

XXXVII/305/208 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 23 maja 2018r. w sprawie 

zatwierdzenia regulaminu przyznawania dofinasowania na usuwanie, transport i utylizację 
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odpadów zawierających azbest z ternu miasta Raciąż ze środków pozyskanych z 

WFOŚiGW w Warszawie nie została opublikowana w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego. 

 

 

49) Uchwała Nr X/83/2019 z dnia 30.09.2019 r.  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Miasto Raciąż 

 

Zmian w WPF dokonywano w związku ze zmianami wynikającymi z uchwał w sprawie 

zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Raciąż na rok 2019 oraz ze zmianami 

wynikającymi z zarządzeń w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Raciąż 

na rok 2019. 

Zmiany te w większości polegały na zwiększeniu lub zmniejszeniu planu dochodów oraz 

wydatków i dotyczyły 2019 roku, głównie z tytułu otrzymania lub 

zwiększenia/zmniejszenia dotacji i przeznaczenia jej na wydatki albo zmniejszenia 

wydatków, lub z tytułu zwiększenia własnych dochodów z tytułu podatków czy opłat  oraz 

przeznaczenia ich na wydatki.  

Dodatkowo ze względu na przyjmowane do budżetu zadania inwestycyjne jedno lub 

wieloletnie a przede wszystkim ze względu na nowo przyjmowane projekty unijne lub 

zmiany w realizowanych projektach (dostosowywanie do aktualnych harmonogramów 

rzeczowo – finansowych - głównie przesunięcia pomiędzy latami realizacji projektu) były 

podejmowane takie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej, w 

których dokonywano zmian przychodów (w związku z wprowadzeniem wolnych środków 

czy planowanymi do zaciągnięcia kredytami bądź pożyczkami), w których dokonywano 

zmian  w kilku lub we wszystkich prognozowanych latach, które obejmuje WPF. Zmiany 

te wówczas dotyczyły nie tylko dochodów i wydatków, ale również kwoty deficytu, źródeł 

jego pokrycia,  przychodów czy kwot długu. 

 

 

50) Uchwała Nr X/84/2019 z dnia 30.09.2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej 

Gminy Miasta Raciąż na rok 2019 

 

Wprowadzono następujące zmiany w  budżecie miasta po stronie dochodów: 

 

Zwiększeń w kwocie 1 433 897,27 zł dokonano w działach: 

a) 750 – Administracja publiczna – 32 178,00 zł, wprowadzono środki z Krajowego 

Funduszu Szkoleniowego z przeznaczeniem na   dofinansowanie kosztów kształcenia 

ustawicznego pracowników Urzędu Miejskiego oraz zwiększono środki zgodnie z 

decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 199 z 20.09.2019 z przeznaczeniem na realizację 

zadań wynikających  z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego , ustawy o ewidencji 

ludności oraz ustawy o dowodach osobistych,  

b) 758 – Różne rozliczenia – 132 029,00 zł, zwiększono środki z tytułu subwencji ogólnej 

części oświatowej zgodnie z pismem nr ST5.4750.8.2019.g z dnia 13.09.2019 r, 

c) 852 – Pomoc społeczna – 1 100,00 zł, zwiększono środki zgodnie z decyzją Wojewody 

Mazowieckiego nr 250/2019 z 12.09.2019 z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków 

okresowych, 
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d) 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 268 590,27 zł, zwiększono 

dofinansowanie projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Raciążu” 

zgodnie z aneksem nr POIS.02.03.00-00-0037/16-05 z dnia 29.08.2019 roku 

uwzględniającym zwiększenie wartości całkowitej projektu, zwiększenie kosztów 

kwalifikowanych, zwiększenie wydatków kwalifikowanych co przełożyło się na 

zwiększenie dofinansowania. 

 

Zmniejszeń w kwocie 32 389,72 zł dokonano w działach: 

a) 852 – Pomoc społeczna – 29 900,00 zł, zmniejszono środki z tytułu refundacji z PUP w 

Płońsku na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i 

prac interwencyjnych,  

b) 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2 489,72 zł, zmniejszono środki z 

tytułu dotacji z WFOŚiGW z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Usuwanie 

wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Raciąż – etap III” zgodnie z 

umową nr 0304/19/OZ/D z 29.08.2019 roku oraz zmniejszono wpłaty od mieszkańców 

na pokrycie wkładu własnego przy realizacji w/w zdania.  

 

Plan dochodów po zmianie zamknął się kwotą 31 984 659,32 zł. 

 

Wprowadzono zmiany w budżecie miasta po stronie wydatków: 

 

Zwiększeń w kwocie 1 300 579,82 zł dokonano w działach: 

a) 600 – Transport i łączność – 54 000,00 zł, zwiększono środki na bieżące utrzymanie dróg 

i chodników na terenie miasta oraz zwiększono wartość zadania pn. „Opracowanie 

projektów budowlanych na budowę dróg miejskich”,  

b) 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 35 000,00 zł, zwiększono środki na bieżące 

utrzymanie budynków komunalnych będących w zasobie Gminy,  

c) 710 – Działalność usługowa – 150 000,00 zł, zwiększono środki na zadanie pn. „Roboty 

dodatkowe  

w ramach projektu  "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w 

Raciążu"”,  

d) 750 – Administracja publiczna – 133 419,12 zł, przesunięto i zwiększono środki na 

bieżące funkcjonowanie, administracji publicznej, promocję miasta,  wprowadzono 

środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego z przeznaczeniem na   dofinansowanie 

kosztów kształcenia ustawicznego pracowników Urzędu Miejskiego oraz zwiększono 

wartość zadania pn. „Modernizacja dachu na budynku Urzędu Miejskiego” oraz 

zwiększono środki zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 199 z 20.09.2019 z 

przeznaczeniem na realizację zadań wynikających  z ustawy Prawo o aktach stanu 

cywilnego , ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, 

e) 801 – Oświata i wychowanie – 251 952,00 zł, zwiększono oraz przesunięto środki na 

bieżące utrzymanie Szkoły Podstawowej i Miejskiego Przedszkola oraz zwiększono 

środki na bieżące utrzymanie Szkoły Podstawowej w związku ze zwiększeniem 

subwencji ogólnej części oświatowej zgodnie z pismem nr ST5.4750.8.2019.g z dnia 

13.09.2019 r. z przeznaczeniem na podwyżki płac dla nauczycieli od 01.09.2019 roku,  
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f) 852 – Pomoc społeczna – 24 480,70 zł, przesunięto środki na bieżące funkcjonowanie 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciążu oraz zwiększono środki zgodnie z 

decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 250/2019 z 12.09.2019 z przeznaczeniem na 

wypłatę zasiłków okresowych, 

g) 855 – Rodzina – 44 103,00 zł, przesunięto środki na bieżące funkcjonowanie Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciążu oraz zwiększono środki na zadania realizowane 

przez MOPS, 

h) 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 502 625,00 zł, zwiększono oraz 

przesunięto środki z przeznaczeniem na gospodarkę ściekową tj. remont kanalizacji 

deszczowej w ul. Mławskiej oraz czyszczenie kanalizacji deszczowej na terenie miasta, 

utrzymanie zieleni gminnej, wprowadzono zadanie inwestycyjne pn. „Zakup lamp 

hybrydowych na ul. Zakolejową, Kilińskiego oraz Jana Pawła II” oraz przesunięto środki 

między paragrafami na realizację zadań pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno - 

ściekowej w Raciążu” oraz „Roboty dodatkowe w ramach projektu "Uporządkowanie 

gospodarki wodno - ściekowej w Raciążu"” zgodnie z podpisanym aneksem nr 

POIS.02.03.00-00-0037/16-05 z dnia 29.08.2019 roku uwzględniającym zwiększenie 

wartości całkowitej projektu poprzez włączenie części robót dodatkowych do projektu, 

zwiększenie kosztów kwalifikowanych, zwiększenie wydatków kwalifikowanych co 

przełożyło się na zwiększenie dofinansowania i zmianę kwalifikowalności wydatków,  

i) 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 70 000,00 zł, przesunięto środki z 

dotacji celowej przeznaczonej na prace remontowe przystosowujące do realizacji 

projektu pn. „Wzrost potencjału kulturalnego regionu” z MCKSiR na Bibliotekę, 

j) 926 – Kultura fizyczna – 35 000,00 zł, zwiększono środki na bieżące utrzymanie boiska 

sportowego oraz hali. 

 

Zmniejszeń w kwocie 477 982,98 zł dokonano w działach: 

a) 750 – Administracja publiczna – 411,56 zł, dokonano aktualizacji odpisu na ZFŚS i 

zmniejszono plan środków na wydatki, 

b) 801 – Oświata i wychowania – 19 923,00 zł, przesunięto środki na bieżące utrzymanie 

Szkoły Podstawowej i Miejskiego Przedszkola, 

c) 852 – Pomoc społeczna – 23 500,70 zł, przesunięto środki na bieżące funkcjonowanie 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciążu oraz zmniejszono środki w ramach 

realizowanego projektu pn. „Droga do samodzielności mieszkańców Gminy Miasto 

Raciąż”, 

d) 855 – Rodzina – 8 033,00 zł przesunięto środki na bieżące funkcjonowanie Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciążu,  

e) 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 356 114,72 zł, zmniejszono środki 

na realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy 

Miasto Raciąż – etap III” zgodnie z umową nr 0304/19/OZ/D z 29.08.2019 roku oraz 

przesunięto środki między paragrafami na realizację zadań pn. „Uporządkowanie 

gospodarki wodno - ściekowej w Raciążu” oraz „Roboty dodatkowe w ramach projektu 

"Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Raciążu"” zgodnie z podpisanym 

aneksem nr POIS.02.03.00-00-0037/16-05 z dnia 29.08.2019 roku uwzględniającym 

zwiększenie wartości całkowitej projektu poprzez włączenie części robót dodatkowych 
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do projektu, zwiększenie kosztów kwalifikowanych, zwiększenie wydatków 

kwalifikowanych co przełożyło się na zwiększenie dofinansowania i zmianę 

kwalifikowalności wydatków,  

f) 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 70 000,00 zł, przesunięto środki z 

dotacji celowej przeznaczonej na prace remontowe przystosowujące do realizacji 

projektu pn. „Wzrost potencjału kulturalnego regionu” z MCKSiR na Bibliotekę, 

 

Plan wydatków budżetu po zmianach zamknął się kwotą 36 542 644,13 zł. 

 

Wprowadzono także zmiany w budżecie miasta po stronie rozchodów: 

Dokonano zwiększenia planu rozchodów tj.  spłat otrzymanych pożyczek w kwocie 

578 910,71 zł.   

W dniu 29.08.2019 roku podpisano aneks nr POIS.02.03.00-00-0037/16-05 dla projektu 

pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Raciążu” uwzględniający 

zwiększenie wartości całkowitej projektu poprzez włączenie części robót dodatkowych 

do projektu, zwiększenie wydatków kwalifikowanych co przełożyło się na zwiększenie 

dofinansowania. W związku z powyższym dokonano zwrotu części pożyczki zaciągniętej 

w NFOŚiGW w Warszawie na realizację w/w zadania w kwocie 578 910,71 zł oraz 

dokonano zmniejszenia kwoty długu i spłat rat kapitałowych w latach 2031 – 2032.  

 

Plan rozchodów budżetu po zmianach zamknął się kwotą 872 458,71 zł. 

 

 

51) Uchwała Nr XI/85/2019 z dnia 30.10.2019 r. w sprawie uchwalenia Programu 

Współpracy Gminy Miasto Raciąż z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie na 2020 rok 

 

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

nakłada na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek uchwalania programu 

współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w 

art. 3 ust. 3 wspomnianej ustawy. Program powstał w oparciu o uwagi i propozycje 

dostarczone zarówno przez pracowników Urzędu, jak i Raciąską Radę Działalności 

Pożytku Publicznego. 

 

Zgodnie z zapisem art. 5a ust. 1 ustawy, organ stanowiący jednostki samorządu 

terytorialnego uchwala roczny program współpracy po konsultacjach z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3. Konsultacje 

przedmiotowego programu przeprowadzono w terminie od 7 września do 27 września 2018 

r. według zasad określonych Uchwałą Nr XIII/86/2011 Rady Miejskiej  z dnia 29 grudnia 

2011 r. Żadne uwagi nie wpłynęły. Projekt przedmiotowego Programu współpracy został 

pozytywnie zaopiniowany przez Raciąską Radę Działalności Pożytku Publicznego. 
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Podjęcie niniejszej uchwały miało na celu wspieranie organizacji pozarządowych i ich 

inicjatyw oraz zapewnienie sektorowi pozarządowemu dobrych warunków do działania na 

rzecz mieszkańców Raciąża. 

 

 

52) Uchwała Nr XI/86/2019 z dnia 30.10.2019 r. w sprawie zmiany jednolitego Statutu 

Miejskiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji imienia Ryszarda Kaczorowskiego w 

Raciążu 

 

Wprowadzone uchwałą zmiany dotyczyły rozszerzenia terenu działalności MCKSiR oraz 

zwiększyły zakres działalności prowadzonej przez jednostkę. 

 

 

53)  Uchwała Nr XI/87/2019 z dnia 30.10.2019 r.  w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego 

Statutu Miejskiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji imienia Ryszarda 

Kaczorowskiego w Raciążu  

 

Zgodnie z ustawą o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów 

prawnych został ogłoszony tekst jednolity Statutu Miejskiego Centrum Kultury, Sportu i 

Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego. 

 

 

54) Uchwała Nr XI/88/2019 z dnia 30.10.2019 r.  w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Miasto Raciąż 

 

Zmian w WPF dokonywano w związku ze zmianami wynikającymi z uchwał w sprawie 

zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Raciąż na rok 2019 oraz ze zmianami 

wynikającymi z zarządzeń w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Raciąż 

na rok 2019. 

Zmiany te w większości polegały na zwiększeniu lub zmniejszeniu planu dochodów oraz 

wydatków i dotyczyły 2019 roku, głównie z tytułu otrzymania lub 

zwiększenia/zmniejszenia dotacji i przeznaczenia jej na wydatki albo zmniejszenia 

wydatków, lub z tytułu zwiększenia własnych dochodów z tytułu podatków czy opłat  oraz 

przeznaczenia ich na wydatki.  

Dodatkowo ze względu na przyjmowane do budżetu zadania inwestycyjne jedno lub 

wieloletnie a przede wszystkim ze względu na nowo przyjmowane projekty unijne lub 

zmiany w realizowanych projektach (dostosowywanie do aktualnych harmonogramów 

rzeczowo – finansowych -  głównie przesunięcia pomiędzy latami realizacji projektu) były 

podejmowane takie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej, w 

których dokonywano zmian przychodów (w związku z wprowadzeniem wolnych środków 

czy planowanymi do zaciągnięcia kredytami bądź pożyczkami), w których dokonywano 

zmian  w kilku lub we wszystkich prognozowanych latach, które obejmuje WPF. Zmiany 

te wówczas dotyczyły nie tylko dochodów i wydatków, ale również kwoty deficytu, źródeł 

jego pokrycia,  przychodów czy kwot długu. 
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55) Uchwała Nr XI/89/2019 z dnia 30.10.2019 r.  w sprawie zmian w uchwale 

budżetowej Gminy Miasta Raciąż na rok 2019 

 

Wprowadzono następujące zmiany w  budżecie miasta po stronie dochodów: 

 

Zwiększeń w kwocie 191 587,00 zł dokonano w działach: 

a) 750 – Administracja publiczna – 529,00 zł, zwiększono środki zgodnie z decyzją 

Wojewody Mazowieckiego nr 234 z 07.10.2019 z przeznaczeniem na realizację zadań 

związanych z udostępnianiem danych z rejestru PESEL,  

b) 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie 

posiadających osobowości prawnej – 30 000,00 zł, zwiększono środki z tytułu podatku 

od czynności cywilnoprawnych oraz udziałów w podatku dochodowym od osób 

prawnych, 

c) 801 – Oświata i wychowanie – 60 000,00 zł, zwiększono środki z tytułu większego niż 

planowano wpływu z tytułu  zwrotów za dzieci spoza miasta uczęszczające do 

przedszkoli na terenie Miasta Raciąż,  

d) 852 – Pomoc społeczna – 34 644,00 zł, zwiększono środki zgodnie z decyzjami 

Wojewody Mazowieckiego: 

− nr 266 z 15.10.2019 z przeznaczeniem wypłatę zasiłków stałych i okresowych, 

− nr 262 z 15.10.2019 z przeznaczeniem wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych, 

e) 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 34 240,00 zł, zwiększono środki zgodnie z 

decyzją Wojewody Mazowieckiego  nr 267 z 15.10.2019 z przeznaczeniem na wypłatę 

stypendiów socjalnych, 

f) 855 – Rodzina – 32 174,00 zł, zwiększono środki zgodnie z decyzjami Wojewody 

Mazowieckiego: 

− nr 332/2019 z 17.10.2019 z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń „500+”, 

− nr 265 z 15.10.2019 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Program 

asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” 

oraz zwiększono środki z tytułu większego niż planowano środków z funduszu 

alimentacyjnego oraz nienależnie pobranych świadczeń „500+” z lat ubiegłych. 

 

Zmniejszeń w kwocie 61 688,00 zł dokonano w dziale: 

801 – Oświata i wychowanie – 61 688,00 zł, zmniejszono środki zgodnie z decyzją 

Wojewody Mazowieckiego nr 336/2019 z 17.10.2019 z przeznaczeniem na 

wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe oraz przesunięto środki na 

2020 rok zgodnie z harmonogramem płatności w ramach realizowanego projektu pn. 

„Pakiet kluczowych kompetencji”, 

 

Plan dochodów po zmianie zamknął się kwotą 32 244 771,61 zł. 

 

Wprowadzono zmiany w budżecie miasta po stronie wydatków: 

 

Zwiększeń w kwocie 312 852,27 zł dokonano w działach: 
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a) 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 2 000,00 zł, zwiększono środki na wypłatę 

odszkodowania na rzecz osób fizycznych w związku z poszerzeniem drogi ul. Mieszka 

I, ,  

b) 750 – Administracja publiczna – 5 297,53 zł, przesunięto i zwiększono środki na bieżące 

funkcjonowanie, administracji publicznej  oraz zwiększono środki zgodnie z decyzją 

Wojewody Mazowieckiego nr 234 z 07.10.2019 z przeznaczeniem na realizację zadań 

związanych z udostępnianiem danych z rejestru PESEL, 

c) 801 – Oświata i wychowanie – 69 361,00 zł, zwiększono oraz przesunięto środki na 

bieżące utrzymanie Szkoły Podstawowej i Miejskiego Przedszkola oraz zwiększono 

środki na remont dachu Szkoły Podstawowej,  

d) 852 – Pomoc społeczna – 39 984,82zł, przesunięto środki na bieżące funkcjonowanie 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciążu oraz zwiększono środki zgodnie z 

decyzjami Wojewody Mazowieckiego nr 266 z 15.10.2019 z przeznaczeniem na 

wypłatę zasiłków stałych i okresowych oraz nr 262 z 15.10.2019 z przeznaczeniem na 

wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych, 

e) 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 34 240,00 zł, zwiększono środki zgodnie z 

decyzją Wojewody Mazowieckiego  nr 267 z 15.10.2019 z przeznaczeniem na wypłatę 

stypendiów socjalnych, 

f) 855 – Rodzina – 36 468,92 zł, zwiększono środki zgodnie decyzjami Wojewody 

Mazowieckiego nr 332/2019 z 17.10.2019 z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń 

„500+”, nr 265 z 15.10.2019 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. 

„Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” oraz zwiększono 

środki na zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych i przesunięto środki 

na realizację bieżących zadań MOPS,   

g) 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 74 060,00 zł, zwiększono środki  

z przeznaczeniem na gospodarkę ściekową tj. opracowanie dokumentacji technicznej na 

wykonanie odgałęzień sieci kanalizacyjnej do posesji przy ul. Warszawskiej, Płockiej, 

Kościuszki oraz sieci kanalizacyjnej w ul. Spółdzielczej, wykonanie tymczasowego 

przyłącza przepompowni ścieków na ul. 11 listopada, zakup drzewek oraz wykonanie 

nowych nasadzeń, wprowadzono zadanie inwestycyjne pn. „Budowa oświetlenia 

ulicznego na ul. Jana Pawła II” oraz zwiększono zadanie inwestycyjne pn. „Roboty 

dodatkowe w ramach projektu "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w 

Raciążu"” w związku z dalszym pełnieniem nadzoru inwestorskiego, ,  

h) 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 40 000,00 zł, przesunięto środki z 

dotacji celowej przeznaczonej na  redagowanie gazety „Puls Raciąża” oraz dotacji 

podmiotowej na Bibliotekę na dotację podmiotową dla MCKSiR, zwiększono dotację 

podmiotową dla MCKSiR,  oraz wprowadzono zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie 

dokumentacji technicznej na remont budynku przy ul. Kilińskiego 21 niezbędnej do 

realizacji projektu "Wzrost potencjału kulturalnego regionu poprzez rozwój 

infrastruktury kulturalnej w Gminie Miasto Raciąż"”, 

i) 926 – Kultura fizyczna – 11 440,00 zł, zwiększono środki na bieżące utrzymanie boiska 

sportowego oraz hali. 

 

Zmniejszeń w kwocie 182 953,27 zł dokonano w działach: 
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a) 750 – Administracja publiczna – 768,53 zł, przesunięto środki na bieżące 

funkcjonowanie administracji publicznej , 

b) 757 – Obsługa długu publicznego – 25 000,00 zł, , zmniejszono środki przeznaczone na 

wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń ze względu na to, iż Spółka PGKiM, której 

udzielono poręczania kredytu spłaca kredyt na bieżąco ze środków własnych,   

c) 801 – Oświata i wychowania – 120 479,00 zł, przesunięto środki na bieżące utrzymanie 

Szkoły Podstawowej i Miejskiego Przedszkola, zmniejszono dotację podmiotową dla 

Niepublicznego Przedszkola funkcjonującego na terenie miasta, dokonano zmniejszenia 

dotacji na podstawie decyzji nr 336/2019 Wojewody Mazowieckiego z 17.10.2019 roku 

z przeznaczeniem na  wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe oraz 

przesunięto środki na 2020 rok zgodnie z harmonogramem płatności w ramach 

realizowanego projektu pn. „Pakiet kluczowych kompetencji”, 

d) 852 – Pomoc społeczna – 9 840,82 zł, przesunięto środki na bieżące funkcjonowanie 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciążu, 

e) 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 10 570,00 zł, przesunięto środki 

przeznaczone na bieżące funkcjonowanie świetlicy szkolnej na bieżące wydatki Szkoły 

Podstawowej,  

f) 855 – Rodzina – 6 294,92 zł przesunięto środki na bieżące funkcjonowanie Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciążu,  

g) 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 10 000,00 zł, przesunięto środki z 

dotacji celowej przeznaczonej na  redagowanie gazety „Puls Raciąża”, oraz dotacji 

podmiotowej na Bibliotekę na dotację podmiotową dla MCKSiR, 

 

Plan wydatków budżetu po zmianach zamknął się kwotą 36 802 756,42 zł. 

 

 

56) Uchwała Nr XI/90/2019 z dnia 30.10.2019 r.  w sprawie określenia wysokości stawek 

opłaty targowej 

Na podstawie art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 

lokalnych rada określiła zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności i wysokość stawek 

opłaty targowej. Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek 

organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej dokonujących sprzedaży na terenie Gminy 

Miasto Raciąż. 

 

 

57) Uchwała Nr XII/91/2019 z dnia 20.12.2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Miasto Raciąż 

 

Zmian w WPF dokonywano w związku ze zmianami wynikającymi z uchwał w sprawie 

zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Raciąż na rok 2019 oraz ze zmianami 

wynikającymi z zarządzeń w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Raciąż 

na rok 2019. 
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Zmiany te w większości polegały na zwiększeniu lub zmniejszeniu planu dochodów oraz 

wydatków i dotyczyły 2019 roku, głównie z tytułu otrzymania lub 

zwiększenia/zmniejszenia dotacji i przeznaczenia jej na wydatki albo zmniejszenia 

wydatków, lub z tytułu zwiększenia własnych dochodów z tytułu podatków czy opłat  oraz 

przeznaczenia ich na wydatki.  

Dodatkowo ze względu na przyjmowane do budżetu zadania inwestycyjne jedno lub 

wieloletnie a przede wszystkim ze względu na nowo przyjmowane projekty unijne lub 

zmiany w realizowanych projektach (dostosowywanie do aktualnych harmonogramów 

rzeczowo – finansowych -  głównie przesunięcia pomiędzy latami realizacji projektu) były 

podejmowane takie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej, w 

których dokonywano zmian przychodów (w związku z wprowadzeniem wolnych środków 

czy planowanymi do zaciągnięcia kredytami bądź pożyczkami), w których dokonywano 

zmian  w kilku lub we wszystkich prognozowanych latach, które obejmuje WPF. Zmiany 

te wówczas dotyczyły nie tylko dochodów i wydatków, ale również kwoty deficytu, źródeł 

jego pokrycia,  przychodów czy kwot długu. 

 

 

58) Uchwała Nr XII/92/2019 z dnia 20.12.2019 r. w sprawie zmian w  uchwale 

budżetowej Gminy Miasta Raciąż na rok 2019 

 

Wprowadzono następujące zmiany w  budżecie miasta po stronie dochodów: 

 

Zwiększeń w kwocie 585 269,28 zł dokonano w działach: 

a) 600 – Transport i łączność – 514 688,00 zł, wprowadzono środki z Funduszu Dróg 

Samorządowych na realizację zadania pn. „Remonty dróg gminnych w miejscowości 

Raciąż: ul. A. Hankiewicza, ul. Zielona, ul. Słoneczna, J. Piłsudskiego, ul. Ogrodowa”,  

b) 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie 

posiadających osobowości prawnej – 70 581,28 zł, zwiększono środki z tytułu udziałów 

gmin w podatku dochodowym od osób prawnych. 

Plan dochodów po zmianie zamyka się kwotą 33 398 902,89 zł. 

 

Wprowadzono zmiany w budżecie miasta po stronie wydatków: 

 

Zwiększeń w kwocie 715 269,28 zł dokonano w dziale: 

600 – Transport i łączność – 715 269,28 zł, wprowadzono zadanie pn. „Remonty dróg 

gminnych w miejscowości Raciąż: ul. A. Hankiewicza, ul. Zielona, ul. Słoneczna, J. 

Piłsudskiego, ul. Ogrodowa” dofinansowane ze środków z Funduszu Dróg 

Samorządowych, zadanie będzie realizowane w latach 2019 – 2020. 

 

Zmniejszeń w kwocie 130 000,00 zł dokonano w dziale: 

750 – Administracja publiczna – 130 000,00 zł, zlikwidowano zadanie inwestycyjne pn. 

„Modernizacja dachu na budynku Urzędu Miejskiego”.  

 

Plan wydatków budżetu po zmianach zamknął się kwotą 37 956 887,70 zł. 
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59) Uchwała Nr XIII/93/2019 z dnia 30.12.2019 r. w sprawie wystąpienia ze Związku 

Miast Polskich 

 

Gmina Miasto Raciąż wstąpiła do stowarzyszenia gmin pod nazwą Związek Miast 

Polskich. Przystępując do ZMP miasto oczekiwało wymiany doświadczeń pomoc 

merytoryczną w rozwiązywaniu problemów, udział w konferencjach, czerpanie z bazy 

dobrych praktyk, wpływ na legislację, kontakty zagraniczne, wsparcie eksperckie. Ze 

współpracy ze Związkiem Miast Polskich nie korzystamy. Natomiast z tytułu 

przynależności do Związku opłacamy składkę członkowskiej, która wynosi 0,3315 zł 

od mieszkańca miasta — członka Związku rocznie. Wysokość składki podlega w 

kolejnych latach waloryzacji w stosunku do roku poprzedniego o przewidywany 

wskaźnik inflacji, przyjmowany w projekcie budżetu państwa na rok następny.  

 

 

60) Uchwała Nr XIII/94/2019 z dnia 30.12.2019 r.  w sprawie wyrażenia zgody na nabycie 

nieruchomości gruntowej o nr ewid. 703/5 położonej w obrębie geodezyjnym 0233 

Miasta Raciąż  

 

Przedmiotem uchwały było nabycie od osoby fizycznej nieruchomości gruntowej o nr 

ewidencyjnym 703/5 o powierzchni 47m2 położonej  w Raciążu  w celu poszerzenia o 

2 mb  ul. Mieszka I.  

Nabycie przedmiotowej nieruchomości wpłynie na poprawę funkcjonowania ruchu 

drogowego w  ulicy  Mieszka I  i tym samy obsługę komunikacyjną istniejących 

nieruchomości przy ul. Mieszka I.  

 

 

61) Uchwała Nr XIII/95/2019 z dnia 30.12.2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej 

przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „Agrol” w Raciażu na działalność 

Burmistrza Miasta Raciąża  

 

W dniu 07 listopada 2019 r. wpłynęła skarga Przedsiębiorstwa Produkcyjno – Handlowego 

„Agrol” w Raciążu na działalność Burmistrza Miasta Raciąża w sprawie działki o numerze 

ewidencyjnym 880/6 umiejscowionej w Raciążu z dnia 06 listopada 2019 r. 

 

Skarga przekazana została pismem z dnia 07 listopada 2019 r. do Komisji Skarg Petycji i 

Wniosków celem wypracowania stanowiska dla Rady Miejskiej w przedmiocie uznania, 

czy skarga zasługuje na uwzględnienie, czy też jest bezzasadna. Posiedzenie Komisji Skarg 

Petycji i Wniosków zostało wyznaczone na dzień 12 listopada 2019 r. Na posiedzenie 

został zaproszony pan Janusz Bieńkowski Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Produkcyjno 

– Handlowego „Agrol” w Raciążu w celu sprecyzowania swojej skargi. 

 

Pan Bieńkowski obszernie przedstawił swoją sprawę, która sięga czasów poprzedniego 

burmistrza i jego zdaniem dotychczas nie została załatwiona. Działka 880/6 stanowi 

bowiem własność Miasta Raciąż, ale posiadaczem działki jest spółka Agrol. Spółka Agrol 

chce zakupić tę działkę, lecz  zdaniem skarżącego, Miasto nie doprowadziło tej sprawy do 

załatwienia. 
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Prezes oświadczył, że z chwilą zakupu nieruchomości, przez którą przechodziła droga, na 

której stoją trzy budynki natychmiast zgłosił chęć zakupu ww działki. Kierował pisma do 

urzędujących burmistrzów z prośbą o wyrażenie zgody na zakup, lecz żaden z nich nie 

doprowadził  do skutecznego zakończenia sprawy. 

 

Obecny Burmistrz w swoim piśmie zadeklarował, iż wyłączy działkę, wyceni i sprzeda. 

Jednak Burmistrz stoi na stanowisku, że w do czasu nabycia spółka winna uiszczać 

wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z działki, na którą przedsiębiorca nie wyraża 

zgody. Firma otrzymała w dniu 31 stycznia 2018 r. przedsądowe wezwanie do zapłaty na 

kwotę 89 674,84 zł.  

 

Na powyższą kwotę przedsiębiorca się nie zgodził, twierdząc, że według niego została źle 

wyliczona. Urząd w dniu 19 stycznia 2019 r. skierował sprawę do sądu celem 

wyegzekwowania należności. 

 

Pan Prezes Bieńkowski widział następujące rozwiązanie: dokończyć prace zawarte w 

pismach i ustaleniach, dokonać wyceny działki przez biegłego na koszt miasta i 

sprzedać firmie AGROL po cenie wyceny miasta. Firma AGROL jest skłonna do 

polubownego załatwienia sprawy w kwestii zakupu działki zgodnie z wyceną. 

 

 

Komisja Skarg, Petycji i Wniosków po przeanalizowaniu skargi i wysłuchaniu skarżącego 

oraz Burmistrza uznała skargę za bezzasadną. Komisja uznała zasadność działania 

Burmistrza w kwestii uzależnienia sprzedaży działki nr 880/6 od uregulowania zaległych 

należności z tytułu bezumownego korzystania z działki, jak również wysokości żądanej 

należności. Jednocześnie Komisja uznaje iż zarzut złej woli lub bezczynności Burmistrza 

w kwestii uregulowania stanu prawnego spornej działki jest nieuzasadniony, gdyż skarżący 

miał i ma w dalszym ciągu możliwość wykupu działki, jednak zgodnie z obowiązującymi 

przepisami po uregulowaniu należności związanych z dotychczasowym korzystaniem z 

nieruchomości przez Agrol. 

 

Rada Miejska po zapoznaniu się ze skargą oraz sprawozdaniem Komisji Skarg Wniosków 

i  Petycji przyjęła stanowisko Komisji i uznała skargę za bezzasadną. 

 

 

62) Uchwała Nr XIII/96/2019 z dnia 30.12.2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych 

zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia 

 

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej udzielenie schronienia osobom tego pozbawionym 

jest zadaniem własnym gminy ustala, w zakresie zadań własnych, szczegółowe zasady 

ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, dzienny dom pomocy, dom dla 

matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, schronisko dla osób bezdomnych z usługami 

opiekuńczymi oraz klub samopomocy. Za ośrodek wsparcia uznaje się również schronisko 

dla osób bezdomnych pomimo nieświadczenia w nim usług opiekuńczych oraz 

specjalistycznych usług opiekuńczych. 
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63) Uchwała Nr XIII/97/2019 z dnia 30.12.2019 r. w sprawie przyjęcia planu pracy 

stałych Komisji Rady Miejskiej w Raciążu na 2020 rok  

 

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym Rada Miejska w Raciążu uchwaliła plan 

pracy stałych Komisji Rady Miejskiej na kolejny rok funkcjonowania.  

 

 

64) Uchwała Nr XIII/98/2019 z dnia 30.12.2019 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady 

Miejskiej w Raciążu na 2020 rok 

 

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym Rada Miejska w Raciążu uchwaliła plan 

pracy Rady Miejskiej na kolejny rok funkcjonowania.   

 

 

65) Uchwała Nr XIII/99/2019 z dnia 30.12.2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 

IV/36/2019 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 18 lutego 2019 roku w sprawie 

zaciągnięcia i zabezpieczenia spłaty długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 

 

W związku z przesunięciem realizacji terminu projektu  pod nazwą: „Termomodernizacja 

oraz poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie 

Miasto Raciąż” zaistniała konieczność zmiany Uchwały Nr IV/36/2019 Rady Miejskiej w 

Raciążu z dnia 18 lutego 2019 roku i podziału wcześniej zaciągniętej kwoty pożyczki w 

wysokości 3 325 000,00 zł na dwie transze: 

- I transza w roku 2019 w kwocie 1 239 015,31 zł, 

- II transza w roku 2020 w kwocie 2 085 984,69 zł. 

 

 

66) Uchwała Nr XIII/100/2019 z dnia 30.12.2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Miasto Raciąż 

 

Zmian w WPF dokonywano w związku ze zmianami wynikającymi z uchwał w sprawie 

zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Raciąż na rok 2019 oraz ze zmianami 

wynikającymi z zarządzeń w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Raciąż 

na rok 2019. 

Zmiany te w większości polegały na zwiększeniu lub zmniejszeniu planu dochodów oraz 

wydatków i dotyczyły 2019 roku, głównie z tytułu otrzymania lub 

zwiększenia/zmniejszenia dotacji i przeznaczenia jej na wydatki albo zmniejszenia 

wydatków, lub z tytułu zwiększenia własnych dochodów z tytułu podatków czy opłat  oraz 

przeznaczenia ich na wydatki.  

Dodatkowo ze względu na przyjmowane do budżetu zadania inwestycyjne jedno lub 

wieloletnie a przede wszystkim ze względu na nowo przyjmowane projekty unijne lub 

zmiany w realizowanych projektach (dostosowywanie do aktualnych harmonogramów 

rzeczowo – finansowych -  głównie przesunięcia pomiędzy latami realizacji projektu) były 

podejmowane takie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej, w 

których dokonywano zmian przychodów (w związku z wprowadzeniem wolnych środków 
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czy planowanymi do zaciągnięcia kredytami bądź pożyczkami), w których dokonywano 

zmian  w kilku lub we wszystkich prognozowanych latach, które obejmuje WPF. Zmiany 

te wówczas dotyczyły nie tylko dochodów i wydatków, ale również kwoty deficytu, źródeł 

jego pokrycia,  przychodów czy kwot długu. 

 

 

67) Uchwała Nr XIII/101/2019 z dnia 30.12.2019 r. w sprawie zmian w uchwale 

budżetowej Gminy Miasta Raciąż na rok 2019 

 

Wprowadzono następujące zmiany w  budżecie miasta po stronie dochodów: 

 

Zwiększeń w kwocie 687 672,15 zł dokonano w działach: 

a) 600 – Transport i łączność – 514 688,00 zł, dokonano zmiany rozdziału zgodnie z 

umową  o dofinansowanie nr FDS/354/2019 z 24.12.2019 roku na realizację zadania pn. 

„Remonty dróg gminnych w miejscowości Raciąż: ul. A. Hankiewicza, ul. Zielona, ul. 

Słoneczna, J. Piłsudskiego, ul. Ogrodowa”, ze środków z Funduszu Dróg 

Samorządowych, 

b) 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 20,00 zł, zwiększono środki z tytułu odsetek od 

refaktur, 

c) 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie 

posiadających osobowości prawnej – 9 217,15 zł, zwiększono środki z tytułu odsetek 

od podatków od osób prawnych, opłaty od posiadania psów oraz opłaty za zezwolenia 

na sprzedaż napojów alkoholowych, 

d) 801 – Oświata i wychowanie – 163 747,00 zł, zwiększono środki z tytułu większego niż 

planowano wpływu z tytułu  rozliczeń za energie elektryczną z lat ubiegłych, wpływu 

refundacji poniesionych wydatków za nadgodziny nauczycieli w ramach projektu pn. 

„Pakiet kluczowych kompetencji”, z tytułu wpłat za żywienie uczniów w szkole 

podstawowej oraz przesunięto środki z 2020 roku do 2019 zgodnie z harmonogramem 

płatności w ramach realizowanego projektu pn. „Pakiet kluczowych kompetencji”, 

 

Zmniejszeń w kwocie 4 500 645,68 dokonano w działach: 

a) 600 – Transport i łączność – 514 688,00 zł, dokonano zmiany rozdziału zgodnie z 

umową  o dofinansowanie nr FDS/354/2019 z 24.12.2019 roku na realizację zadania pn. 

„Remonty dróg gminnych w miejscowości Raciąż: ul. A. Hankiewicza, ul. Zielona, ul. 

Słoneczna, J. Piłsudskiego, ul. Ogrodowa”, ze środków z Funduszu Dróg 

Samorządowych, 

b) 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 23 000,00 zł, zmniejszono środki z tytułu 

mniejszego niż planowano wpływu środków z najmu i dzierżawy składników 

majątkowych, 

c) 710 – Działalność usługowa – 2 728 489,41 zł, przesunięto z roku 2019 do realizacji w 

roku 2020 dofinansowanie projektu pod nazwą: „Termomodernizacja oraz poprawa 

efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto 

Raciąż”  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Mazowieckiego na lata 2014 – 2020,  Oś priorytetowa IV  - Przejście na gospodarkę 
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niskoemisyjną, Działanie 4.2 - Efektywność energetyczna, Typ projektów: 

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020, zgodnie z 

harmonogramem rzeczowo – finansowym projektu. 

d) 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie 

posiadających osobowości prawnej – 116 550,00 zł, zmniejszono środki z tytułu 

mniejszego niż planowano wpływu środków z podatku od nieruchomości od osób 

prawnych i fizycznych, od środków transportowych od osób fizycznych,  

e) 855 – Rodzina – 2 374,30 zł, zmniejszono środki z tytułu mniejszego niż planowano 

wpływu środków z nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych,  

f) 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 115 543,97 zł, przesunięto z roku 

2019 do realizacji w roku 2020 dofinansowanie projektu pod nazwą: „Wzrost potencjału 

kulturalnego regionu poprzez rozwój infrastruktury kulturalnej w Gminie Miasto 

Raciąż”, Oś priorytetowa V - Gospodarka przyjazna środowisku, Działanie 5.3 

Dziedzictwo kulturowe - typ projektów „Poprawa dostępności do zasobów kultury 

poprzez ich rozwój i efektywne wykorzystanie” w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020, zgodnie z harmonogramem 

rzeczowo – finansowym projektu. 

 

Plan dochodów po zmianie zamykał się kwotą 29 585 929,36 zł. 

 

Wprowadza się zmiany w budżecie miasta po stronie wydatków: 

 

Zwiększeń w kwocie 1 375 375,41 zł dokonano w działach: 

a) 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 100,00 zł, zwiększono środki na wpłaty gmin do Izby 

Rolniczej z tytułu 2% podatku rolnego, 

b) 600 – Transport i łączność – 845 269,28 zł, dokonano zmiany rozdziału zgodnie z 

umową  o dofinansowanie nr FDS/354/2019 z 24.12.2019 roku na realizację zadania pn. 

„Remonty dróg gminnych w miejscowości Raciąż: ul. A. Hankiewicza, ul. Zielona, ul. 

Słoneczna, J. Piłsudskiego, ul. Ogrodowa”, ze środków z Funduszu Dróg 

Samorządowych, zwiększono środki na bieżące utrzymanie dróg miejskich oraz 

przesunięto środki na opracowanie projektów budowlanych na budowę dróg miejskich 

z majątkowych na bieżące,  

c) 750 – Administracja publiczna – 3 732,25 zł, przesunięto środki na bieżące 

funkcjonowanie, administracji publicznej, 

d) 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 

sądownictwa – 0,98 zł, przesunięto środki na wypłatę dodatku dla pracownika 

prowadzącego rejestr wyborców, 

e) 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1 500,00 zł, przesunięto 

środki na bieżące utrzymanie monitoringu miejskiego oraz bieżące funkcjonowanie 

OSP w Raciążu, 

f) 801 – Oświata i wychowanie – 445 711,00 zł, zwiększono oraz przesunięto środki na 

bieżące utrzymanie Szkoły Podstawowej i Miejskiego Przedszkola oraz przesunięto 
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środki z 2020 do 2019 roku zgodnie z harmonogramem płatności w ramach 

realizowanego projektu pn. „Pakiet kluczowych kompetencji”, 

g) 851 – Ochrona zdrowia – 87,15 zł, zwiększono środki na realizację zadań 

profilaktycznych MKRPA w Raciążu w związku ze zwiększeniem dochodów z tytułu 

opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, 

h) 852 – Pomoc społeczna – 2 146,73 zł, przesunięto środki na bieżące funkcjonowanie 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciążu, 

i) 855 – Rodzina – 110,00 zł,  przesunięto środki na realizację bieżących zadań MOPS,   

j) 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 59 230,00 zł, przesunięto oraz 

zwiększono środki na bieżące wydatki związane z gospodarką odpadami, utrzymaniem 

targowiska miejskiego oraz opieką nad bezdomnymi zwierzętami, zmieniono 

kwalifikowalność wydatków w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno 

– ściekowej w Raciążu”,  

k) 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 17 488,02 zł, zwiększono dotację 

podmiotową dla MCKSiR oraz  przesunięto środki z dotacji celowej przeznaczonej na  

redagowanie gazety „Puls Raciąża”, dotacji celowej na działalność w zakresie kultury 

fizycznej i sportu oraz dotacji podmiotowej na Bibliotekę na dotację podmiotową dla 

MCKSiR,  

 

Zmniejszeń w kwocie 7 274 333,63 zł dokonano w działach: 

a) 600 – Transport i łączność – 775 269,28 zł, dokonano zmiany rozdziału zgodnie z 

umową  o dofinansowanie nr FDS/354/2019 z 24.12.2019 roku na realizację zadania pn. 

„Remonty dróg gminnych w miejscowości Raciąż: ul. A. Hankiewicza, ul. Zielona, ul. 

Słoneczna, J. Piłsudskiego, ul. Ogrodowa”, ze środków z Funduszu Dróg 

Samorządowych, zwiększono środki na bieżące utrzymanie dróg miejskich oraz 

przesunięto środki na opracowanie projektów budowlanych na budowę dróg miejskich 

z majątkowych na bieżące,  

b) 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 40 000,00 zł, zmniejszono środki przeznaczone na 

bieżące remonty w kotłowni miejskiej, 

c) 710 – Działalność usługowa – 4 841 274,10 zł, przesunięto z roku 2019 do roku 2020 

realizację projektu pod nazwą: „Termomodernizacja oraz poprawa efektywności 

energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Raciąż”  w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 

2020,  Oś priorytetowa IV  - Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, Działanie 4.2 - 

Efektywność energetyczna, Typ projektów: Termomodernizacja budynków 

użyteczności publicznej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020, zgodnie z harmonogramem rzeczowo – 

finansowym projektu. 

d) 750 – Administracja publiczna – 64 793,38 zł, przesunięto oraz zmniejszono środki na 

bieżące funkcjonowanie administracji publicznej, w tym funkcjonowanie USC, Urzędu 

Miejskiego oraz wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach robót 

publicznych i prac interwencyjnych, 



str. 76 

 

e) 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 

sądownictwa – 0,98 zł, przesunięto środki na wypłatę dodatku dla pracownika 

prowadzącego rejestr wyborców, 

f) 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 9 650,00 zł, przesunięto 

i zmniejszono środki na bieżące utrzymanie monitoringu miejskiego, zmniejszono 

środki na bieżące funkcjonowanie OSP w Raciążu, 

g) 757 – Obsługa długu publicznego – 65 000,00 zł, zmniejszono środki przeznaczone na 

wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń ze względu na to, iż Spółka PGKiM, której 

udzielono poręczania kredytu spłaca kredyt na bieżąco ze środków własnych oraz 

zmniejszono środki na odsetki od kredytów i pożyczek,   

h) 801 – Oświata i wychowania – 237 736,00 zł, przesunięto środki na bieżące utrzymanie 

Szkoły Podstawowej i Miejskiego Przedszkola,  

i) 852 – Pomoc społeczna – 11 470,73 zł, przesunięto środki na bieżące funkcjonowanie 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciążu oraz zmniejszono środki na 

realizację projektu Świetlica Arka, 

j) 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 7 114,00 zł, zmniejszono środki 

przeznaczone na bieżących funkcjonowanie świetlicy szkolnej oraz wypłatę stypendiów 

dla najlepszych uczniów,  

k) 855 – Rodzina – 2 484,30 zł przesunięto środki na bieżące funkcjonowanie Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciążu oraz zmniejszono środki na zwrot nienależnie 

pobranych świadczeń z lat ubiegłych, 

l) 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 61 704,87 zł, przesunięto oraz 

zmniejszono środki na bieżące wydatki związane z utrzymaniem zieleni, oświetleniem 

ulicznym, badaniem wód podziemnych, gospodarką odpadami, zmieniono 

kwalifikowalność wydatków oraz dostosowano wkład własny  w ramach projektu 

„Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Raciążu”  

m) 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 155 435,99 zł, przesunięto środki z 

dotacji celowej przeznaczonej na  redagowanie gazety „Puls Raciąża”, dotacji celowej 

na działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz dotacji podmiotowej na 

Bibliotekę na dotację podmiotową dla MCKSiR, przesunięto do 2020 roku zadanie 

inwestycyjne pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej na remont budynku przy ul. 

Kilińskiego 21 niezbędnej do realizacji projektu "Wzrost potencjału kulturalnego 

regionu poprzez rozwój infrastruktury kulturalnej w Gminie Miasto Raciąż" oraz 

przesunięto z roku 2019 do roku 2020 realizację projektu pod nazwą: „Wzrost 

potencjału kulturalnego regionu poprzez rozwój infrastruktury kulturalnej w Gminie 

Miasto Raciąż”, Oś priorytetowa V - Gospodarka przyjazna środowisku, Działanie 5.3 

Dziedzictwo kulturowe - typ projektów „Poprawa dostępności do zasobów kultury 

poprzez ich rozwój i efektywne wykorzystanie” w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020, zgodnie z harmonogramem 

rzeczowo – finansowym projektu, 

n) 926 – Kultura fizyczna – 2 400,00 zł, zmniejszono środki na bieżące utrzymanie boiska 

sportowego oraz hali. 

 

Plan wydatków budżetu po zmianach zamykał się kwotą 32 057 929,48 zł. 
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68) Uchwała Nr XIII/102/2019 z dnia 30.12.2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Miasto Raciąż 

 

Zmian w WPF dokonywano w związku ze zmianami wynikającymi z uchwał w sprawie 

zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Raciąż na rok 2019 oraz ze zmianami 

wynikającymi z zarządzeń w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Raciąż 

na rok 2019. 

Zmiany te w większości polegały na zwiększeniu lub zmniejszeniu planu dochodów oraz 

wydatków i dotyczyły 2019 roku, głównie z tytułu otrzymania lub 

zwiększenia/zmniejszenia dotacji i przeznaczenia jej na wydatki albo zmniejszenia 

wydatków, lub z tytułu zwiększenia własnych dochodów z tytułu podatków czy opłat  oraz 

przeznaczenia ich na wydatki.  

Dodatkowo ze względu na przyjmowane do budżetu zadania inwestycyjne jedno lub 

wieloletnie a przede wszystkim ze względu na nowo przyjmowane projekty unijne lub 

zmiany w realizowanych projektach (dostosowywanie do aktualnych harmonogramów 

rzeczowo – finansowych -  głównie przesunięcia pomiędzy latami realizacji projektu) były 

podejmowane takie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej, w 

których dokonywano zmian przychodów (w związku z wprowadzeniem wolnych środków 

czy planowanymi do zaciągnięcia kredytami bądź pożyczkami), w których dokonywano 

zmian  w kilku lub we wszystkich prognozowanych latach, które obejmuje WPF. Zmiany 

te wówczas dotyczyły nie tylko dochodów i wydatków, ale również kwoty deficytu, źródeł 

jego pokrycia,  przychodów czy kwot długu. 

 

 

 

69) Uchwała Nr XIII/103/2019 z dnia 30.12.2019 r. w sprawie przyjęcia uchwały 

budżetowej Gminy Miasta Raciąż na rok 2020 

 

Uchwała budżetowa Gminy Miasto Raciąż na rok 2020 została podjęta uchwałą nr 

XIII/103/2019 z dnia 30.12.2019 roku. Budżet miasta Raciąż na rok 2020 ma umożliwić 

finansowanie działalności bieżącej miasta i podległych jednostek, realizację zadań 

inwestycyjnych oraz spłatę rat i odsetek od kredytów i pożyczki zaciągniętych na realizację 

zadań inwestycyjnych.  Zakłada on:      

- Dochody w kwocie 27 089 552,94 zł, z czego: 

• dochody bieżące w kwocie 22 228 285,56 zł, 

• dochody majątkowe  w kwocie 4 861 267,38 zł. 

- Wydatki w kwocie 29 404 537,63, z czego: 

• wydatki bieżące w kwocie 22 205 115,56 zł, 

• wydatki majątkowe w kwocie  7 199 422,07 zł. 

 

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 2 314 984,69 

zł, który zostanie pokryty planowanym do zaciągnięcia kredytem w kwocie 229 000,00 zł 

oraz II transzą pożyczki w kwocie 2 085 984,69 zł. 

 

W budżecie zaplanowano przychody w kwocie 2 812 440,69 zł, na które składa się: 

- kredyt w kwocie 726 456,00 zł z przeznaczeniem na: realizację zadania inwestycyjnego 

pn. „Przebudowa drogi - ul. Zielona” – 229 000,00 zł, spłatę zaciągniętych w latach 

ubiegłych kredytów i pożyczek w kwotę 497 456,00 zł. 
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- II transzę pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej zaciągniętej na wkład własny zadania pn. „Termomodernizacja oraz poprawa 

efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Raciąż”. 

Umowa pożyczki, która została podpisana w 2019 roku, opiewa na łączną kwotę                         

3 325 000,00 zł, z czego I transza w kwocie 1 239 015,31 zł wpłynęła w 2019 roku, zaś II 

transza w kwocie 2 085 984,69 zł planowo wpłynie w 2020 roku. 

 

Po stronie rozchodów zaplanowano spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach 

ubiegłych w kwocie 497 456,00 zł. 

 

 

VII. Aktywność obywatelska (organizacje pozarządowe, budżet 

partycypacyjny) 
 

Na obszarze miasta działa wiele pozarządowych organizacji społecznych, kulturalnych, 

sportowych, turystycznych i innych. 

 

Społeczeństwo Raciąża chętnie angażuje się we wszelkie proponowane im działania. Wiele 

inicjatyw społecznych wypływa oddolnie, od pojedynczych osób czy grup. Wydaje się, iż 

mieszkańcy identyfikują się ze swoją społecznością lokalną. 

 

Śmiało można powiedzieć, iż na obszarze miasta występuje znaczny kapitał społeczny. 

Charakteryzujący się wysokim poziom wzajemnego zaufania, siecią wzajemnych powiązań, 

przepływem informacji, aktywnością społeczną mieszkańców, potencjałem kulturowym oraz 

wyznawanymi przez mieszkańców postawami i wartościami. 

 

Kapitał społeczny jest potrzebny do zgodnego działania mieszkańców dla wspólnego dobra 

miasta. Jego wysoki poziom ułatwia nawiązywanie współpracy dzięki przekonaniu, że ludzie 

mogą liczyć na wzajemność w przyszłości, jak również wspólne rozwiązywanie problemów 

lokalnych. 

 

Na obszarze Gminy Miasto Raciąż działają następujące organizacje pozarządowe: 

1. Stowarzyszenie Seniorów, Emerytów i Rencistów w Raciążu, 

2. Stowarzyszenie Przedsiębiorców Miasta i Gminy Raciąż,  

3. Stowarzyszenie Promocji Medialnej Ziemi Raciąskiej, 

4. Klub Sportowy „Błękitni” Raciąż, 

5. Ochotnicza Straż Pożarna w Raciążu, 

6. Stowarzyszenie Klub Motocyklowy Cavalcade, 

7. Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi w Raciążu, 

8. Towarzystwo Ochrony Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego Ziemi Raciąskiej, 

9. Stowarzyszenie Żyjmy zdrowo w zgodzie z naturą, 

10. Towarzystwo Przyjaciół ziemi Raciąskiej „Ziemowit” w Raciążu, 

11. Fundacja Ludzi i Miejsc Ziemi Płońskiej, 
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12. Fundacja Profilaktyki, Resocjalizacji oraz Pomocy Rodzinom Zagrożonym 

Wykluczeniem Społecznym „ Radość dzieciom”,  

13. Parafia rzymsko-katolicka Pod Wezwaniem Świętego Wojciecha w Raciążu, 

14. Regionalne Stowarzyszenie Twórców Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Raciążu, 

15. Lokalne Stowarzyszenie na rzecz bezdomnych zwierząt „Psijazna Dłoń”. 

 

Podstawowym kryterium decydującym o podjęciu współpracy z Organizacjami 

Pozarządowymi jest prowadzenie przez nie działalności na terenie Gminy Miasto Raciąż  lub 

na rzecz jej mieszkańców. Współpraca realizowana jest w oparciu o zasadę pomocniczości, 

jawności, efektywności, uczciwej konkurencji, partnerstwa i suwerenności stron, a wzajemne 

oddziaływania regulują przepisy prawa. Zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom 

pozarządowym odbywa się po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, ogłaszanego i 

przeprowadzonego w oparciu o przepisy ustawy lub po spełnieniu wymagań dotyczących 

zgłoszeń ofert z własnej inicjatywy organizacji pożytku publicznego. 

 

Gmina miejska ściśle współpracuje z organizacjami pozarządowymi. W tym celu corocznie 

zostają podejmowane Uchwały Rady Miejskiej w Raciążu w sprawie uchwalenia Programu 

Współpracy Gminy Miasto Raciąż z organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o 

których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 

poszczególne lata. Program ten jednym z podstawowych dokumentów określających zakres i 

zasady współdziałania samorządu z podmiotami prowadzącymi działalność w sferze pożytku 

publicznego. 

 

 

 

 

VIII. Podsumowanie  
 

 

Raport o stanie Gminy Miasto Raciąż szczegółowo przedstawił sytuację finansową, majątkową 

i polityki prowadzone przez samorząd miejski. 

 

Sytuacja finansowa miasta była stabilna. Zobowiązania  regulowano terminowo. Zaplanowane 

do realizacji zadania inwestycyjne prowadzono zgodnie z harmonogramami. 

 

Urząd Miejski oraz jednostki podległe realizowały zadania, zgodnie z przyjętymi planami 

finansowymi oraz założonymi celami.  Skutecznie prowadzono system kontroli zarządczej. W 

2019 roku w jednostkach prowadzone były kontrole wewnętrzne i zewnętrzne, podczas 

których monitorowany był stopień wykonania określonych celów i zadań.   
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I. WSTĘP 

 

Prezentowany dokument zawiera sprawozdanie z realizacji celów strategicznych i 

operacyjnych wynikających ze Strategii Rozwoju Gminy Miasto Raciąż na lata 2016 –2026 

przyjętej Uchwałą Nr XIV/118/2016 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 22 lutego 2016 r. 

Dokument ten, chociaż uchwalony i zatwierdzony, nie jest dokumentem zamkniętym, 

ponieważ dotyczy on szeroko rozumianego rozwoju miasta, procesu jak najbardziej 

dynamicznego, sam podlegać musi zmianom. Zmiany zachodzące w gminie i jej otoczeniu, 

we wzajemnie powiązanych sferach: gospodarczej, społecznej, przestrzennej i 

środowiskowej, narzucają konieczność nieustannego monitorowania oraz weryfikacji 

postawionych celów oraz sposobów ich realizacji. Niezbędnych do tego informacji mają 

dostarczyć coroczne sprawozdania z realizacji strategii, których zasadniczym zadaniem jest 

zobrazowanie stopnia realizacji celów przyjętych w strategii, a co za tym idzie zobrazowanie 

postępu miasta Raciąż na drodze do realizacji przyjętej misji. Wszystkie działania powinny 

zatem zmierzać do realizacji celu nadrzędnego, którym powinna być wysoka jakość życia 

społeczności lokalnej, możliwa dzięki pełniejszemu zaspokajaniu potrzeb obecnych i 

przyszłych pokoleń mieszkańców oraz rozważne wykorzystywanie i umacnianie własnych 

zasobów środowiska społecznego, przyrodniczego, kulturowego i ekonomicznego.  

 

Niniejsze sprawozdanie, obejmuje realizację przyjętych celów w 2019 roku. Zawarte w nim 

informacje mają ułatwić ocenę stopnia realizacji przyjętych w strategii celów, uświadomić 

istniejące wciąż problemy oraz pobudzić do większej troski o działania na rzecz rozwoju 

naszego miasta. Dokument jest opracowaniem własnym. Zastosowano metodę porównawczą, 

analizującą relacje pomiędzy zakładanymi celami i działaniami Gminy Miasto Raciąż, a 

faktycznie wykonanymi zadaniami i -gdzie było to mierzalne -osiągniętymi rezultatami. 

Zebranie i analizę danych oraz nadanie ostatecznej formy opracowaniu wykonał Zespół ds. 

Monitorowania Strategii Rozwoju Gminy Miasto Raciąż na lata 2016-2026,  przy współpracy 

z osobami pełniącymi funkcje zarządcze w najistotniejszych dla rozwoju Gminy obszarach 

tematycznych. 
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II. METODOLOGIA PRZEPROWADZENIA MONITORINGU 

STRATEGII 

 

Proces monitorowania polega na systematycznej obserwacji zmian zachodzących w ramach 

realizacji poszczególnych polityk i programów rozwoju Miasta. Umożliwia kontrolę postępu 

ich realizacji, weryfikację osiąganych rezultatów oraz porównanie ich zgodności z celami 

strategicznymi zgodnych z wizją Gminy Miasto Raciąż. Wizja, o której mowa brzmi: 

„Miasto  przyjazne dla inwestorów i mieszkańców, zapewniające rozwój w wymiarze 

indywidualnym i zbiorowym, zgodne z naturą i dbające o poszanowanie tradycji oraz 

kultury”. 

W strategii przyjęto, iż system monitoringu stanu Gminy Miasto Raciąż będzie 

prowadzony przez Komisję Rady Miejskiej ds. Monitorowania Strategii i Zespół ds. 

Monitorowania Strategii funkcjonujący przy Urzędzie Miejskim. Zespół oraz Komisja 

wspólnie opracowali dla każdego celu strategicznego zestaw kilku obiektywnych mierników 

pozwalających skutecznie monitorować postępy w realizacji strategii rozwoju. 

Zgodnie z zapisami Strategii jej monitoring prowadzony jest w cyklu rocznym.  

 

III. ANALIZA WARTOŚCI OSIĄGNIĘTYCH WSKAŹNIKÓW 

MONITORINGU W ODNIESIENIU DO POSZCZEGÓLNYCH 

CELÓW 

 

Postęp w realizacji celów strategicznych Strategii Rozwoju Gminy Miasto Raciąż 

można ocenić w sposób mierzalny analizując wartości mierników monitoringu, przypisanych 

poszczególnym celom, tj.: 

1. Cel strategiczny nr 1: Pozyskanie inwestorów głównie z zewnątrz, jak 

też ożywienie inwestycji realizowanych przez kapitał lokalny - wzrost 

przedsiębiorczości oraz poprawa zdolności adaptacyjnych i 

konkurencyjności małych i średnich firm. 

 

Dzięki zewnętrznemu oddziaływaniu środowiska lokalnego małe i średnie 

przedsiębiorstwa mogą istnieć i rozwijać więź ze środowiskiem lokalnym. Środowisko to 

udostępnia podstawowe zasoby, zapewnia wsparcie instytucjonalne i zmniejsza niestabilność 
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rynków. Małe firmy z kolei opierają swoją działalność na lokalnych zasobach czynników 

produkcji. W te wzajemne interakcje małych firm i  środowiska lokalnego za każdym razem 

bezpośrednio zaangażowane są lokalne społeczności. Rola środowiska lokalnego w rozwoju 

MŚP nie ogranicza się jednak tylko do dostarczania zasobów. Niezwykle ważne jest także, 

aby środowisko to tworzyło przyjazny dla małej przedsiębiorczości klimat. Dlatego też 

Gmina Miasto Raciąż przyjęła uchwałą Rady Miejskiej w Raciążu nr XXI/181/2016 z dnia 

21 października 2016 r. preferencyjny system podatków i opłat. 

Stworzenie warunków do rozwoju działalności gospodarczej jest podstawowym 

obszarem troski strategicznej, zmierzającym do uzyskania następujących efektów: 

1. Powiększenie istniejących już stref lub utworzenie nowych terenów 

inwestycyjnych. 

2. Stworzenie odpowiednich warunków dla rozwoju przedsiębiorczości. 

3. Poprawienie dostępności i jakości usług umożliwiających inkubację 

przedsiębiorczości. 

4. Wzrost liczby nowopowstałych podmiotów gospodarczych. 

5. Zmniejszenie liczby upadających przedsiębiorstw. 

6. Poprawa dostępności dobrze skomunikowanych i uzbrojonych terenów 

inwestycyjnych. 

7. Zwiększenie stopy inwestycji w sektorze prywatnym. 

8. Przyciągnięcie inwestorów zagranicznych. 

 

Dla tego celu strategicznego przyjęto następujące cele operacyjne: 

 

• 1.2. Promocja miasta wobec inwestorów 

 

Monitorowanie postępu realizacji celu prowadzone jest w oparciu o następujące wskaźniki: 

 

Lp. 
Wskaźniki monitorowania celu 

operacyjnego  1.2 
Jednostka Rok 2016 

Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 

1 Ilość przygotowanych  

i rozpowszechnionych ofert. 

szt. 2500 1000 0 0 

 

W 2019 r. nie utworzono folderów z informacją o możliwościach inwestowania w Raciążu. 

Łącznie w ciągu trzech ostatnich lat przygotowano 3500 szt. folderów promujących miasto 

wobec inwestorów. 
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• 1.3. Zapewnienie odpowiednich warunków dla inwestorów oraz wspieranie 

powstawania i rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości 

 

Monitorowanie postępu realizacji celu prowadzone jest w oparciu o następujące mierniki: 

 

Lp. 
Wskaźniki monitorowania celu 

operacyjnego  1.3 
Jednostka 

Rok 

2016 

Rok 

2017 

Rok 

2018 

Rok 

2019 

1. Ilość przedsiębiorców korzystających 

ze stworzonego preferencyjnego 

systemu podatków i opłat. 

Osoba/ 

przedsiębiorstwo 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

2. Ilość podmiotów gospodarczych na 

100 mieszkańców 

szt. 6 6 6 6 

 

Przyjęte w 2016 r. wskaźniki mające na celu zapewnienie odpowiednich warunków dla 

inwestorów oraz wspieranie powstawania i rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości w 

2019 r. pozostały na takim samym poziomie. 

 

• 1.5. Tworzenie i rozwój e-usług skierowanych do przedsiębiorców i obywateli 

 

Lp. 
Wskaźniki monitorowania celu 

operacyjnego  1. 
Jednostka 

Rok 

2016 

Rok 

2017 

Rok 

2018 

Rok 

2019 

1. Ilość udostępnionych on-line 

dokumentów zawierających 

informacje sektora publicznego 

 

szt. 

 

7 

 

7 

 

7 

 

27 

 

 

 

Na początku 2019 roku zakończono wdrażanie projektu pn.: „Platforma e-Urząd w Raciążu”, 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. 
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Wyżej wymieniona inwestycja przyczyniła się do udostępnienia on-line 27 dokumentów 

zawierających informacje sektora publicznego. W związku z powyższym przyjęte w 2016 r. 

wskaźniki mające na celu tworzenie i rozwój e-usług skierowanych do przedsiębiorców  

i obywateli w 2019 r. uległy zdecydowanemu wzrostowi.  

2. Cel strategiczny nr 2: Zwiększenie konkurencji potencjału 

kwalifikacyjnego zasobów ludzkich  

 

Kapitał ludzki to ogół wiedzy, doświadczeń, umiejętności poszczególnych mieszkańców, 

mających dla gminy wartość ekonomiczną. Kapitał ludzki obejmuje zarówno kapitał 

indywidualny poszczególnych osób, jak również zasoby będące efektem organizowania się    

i występowania pracy zespołowej (np. zespoły i działy w ramach struktury organizacyjnej). 

Nie sposób dziś pominąć znaczenia  gospodarki opartej na wiedzy, gdzie kluczem do sukcesu 

są kompetencje i doświadczenia mieszkańców bez względu na wiek. 

 

Dla tego celu strategicznego przyjęto następujące cele operacyjne: 

 

• 2.1. Zapewnienie wysokiego poziomu edukacji dzieci i młodzieży 

dostosowującego  wykształcenie do potrzeb rynku pracy i umożliwiającego 

podejmowanie nauki na  dowolnie wybranych studiach 

 

Monitorowanie postępu realizacji celu prowadzone jest w oparciu o następujące wskaźniki: 

 

Lp. 
Wskaźniki monitorowania celu 

operacyjnego  2.1 
Jednostka Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 

1 Ilość nauczycieli doskonalących się osoba 55 63 64 42 

 

2 

Ilość dzieci i młodzieży 

korzystających z dodatkowych zajęć 

pozalekcyjnych w zakresie nauki 

języków obcych i informatyki. 

 

osoba 

 

0 

 

38 

 

0 

 

308 
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W celu zapewnienia wysokiego poziomu edukacji dzieci i młodzieży dostosowującego  

wykształcenie do potrzeb rynku pracy i umożliwiającego podejmowanie nauki na  dowolnie 

wybranych studiach w 2019 roku przeszkolono 42 nauczycieli szkoły i przedszkola.  

W lutym 2019 roku rozpoczęła się rzeczowa realizacja projektu pn.: „PAKIET 

KLUCZOWYCH KOMPETENCJI” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Mazowieckiego na lata 2014-2020. Realizacja projektu zaplanowana została na lata 2019-

2020. Powyższe przedsięwzięcie ma przede wszystkim na celu zwiększenie kompetencji 

nauczycieli oraz wiedzy dzieci i młodzieży dzięki realizowanym szkoleniom oraz zajęciom 
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pozalekcyjnym m.in. w zakresie nauki języków obcych i informatyki. W ramach projektu z 

takiego wsparcia w 2019 roku skorzystało 308 uczniów oraz 32 nauczycieli Szkoły 

Podstawowej im. Stanisława Konarskiego w Raciążu.   

 

• 2.2. Wpływ na stosowne podmioty decyzyjne i współpraca z nimi przy realizacji 

działań dotyczących podnoszenia poziomu kwalifikacji osób  bezrobotnych          

i zagrożonych   utratą zatrudnienia i zwiększenie przez to ich mobilności 

zawodowej. 

 

Monitorowanie postępu realizacji celu prowadzone jest w oparciu o następujące wskaźniki: 

 

Lp. 
Wskaźniki monitorowania celu 

operacyjnego  2.2. 
Jednostka Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 

 

1 

Ilość spotkań promujących 

przedsiębiorczość w zakresie 

kompleksowego wsparcia dla osób 

chcących podjąć działalność 

gospodarczą. 

 

szt. 

 

1 

 

2 

 

1 

 

1 

 

W 2019 r., analogicznie jak w 2016, umożliwiono osobom chcącym podjąć działalność 

gospodarczą  uczestniczenie w 1 spotkaniu promującym przedsiębiorczość w zakresie 

kompleksowego dla nich wsparcia. 

 

3. Cel strategiczny nr 3:  Poprawa warunków życia mieszkańców. 

 

Jakość życia w gminie, nazywana też jakością środowiska życia bądź poziomem 

warunków bytowych oraz możliwości konsumpcyjnych społeczności lokalnej należy           

do jednego z trzech podstawowych celów strategicznych samorządu terytorialnego. Pozostałe 

dwa w skrócie można przedstawić jako: rozwój gospodarczy i ochronę środowiska. Są one 

bardzo pojemne i obejmują zarówno maksymalizację dochodów ludności, rozwój 

infrastruktury technicznej i społecznej, tworzenie instytucji okołobiznesowych, zachowanie 

tożsamości mieszkańców, zwiększenie skuteczności zarządzania i wiele innych. 

Przedstawione cele nie funkcjonują oddzielnie. Wzajemnie wpływają na siebie i warunkują  

realizację. Dlatego też chcąc zbadać intencje gmin odnośnie polepszania jakości życia 

mieszkańców w gminach należy przeanalizować różne cele rozwojowe, ze szczególnym 

uwzględnieniem celów głównych.  
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Dla tego celu strategicznego przyjęto następujące cele operacyjne: 

 

• 3.1. Zwiększenie porządku publicznego oraz bezpieczeństwa mieszkańców 

miasta 

Monitorowanie postępu realizacji celu prowadzone jest w oparciu o następujące wskaźniki: 

 

Lp. 

Wskaźniki 

monitorowania celu 

operacyjnego  3.1. 

Jednostka Rok 2016 

 

Rok 2017 

 

Rok 2018 

 

Rok 2019 

 

1 

Kwota środków 

budżetowych 

przeznaczonych na 

zwiększenie bezpieczeństwa 

mieszkańców miasta. 

 

zł 

 

56.930,62 2.161.938,07 2.474.813,27 290 695,50  
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Z danych przedstawionych w tabeli wynika, że w 2019 roku relatywnie mniej środków 

wydatkowano na zwiększenie bezpieczeństwa miasta. Nie wynika to z braku zaspokojenia 

potrzeb lokalnej społeczności w tym zakresie lecz z faktu, iż w 2019 roku nie dokonywano  

zakupu samochodu strażackiego, co podwyższało wskaźnik w roku ubiegłym.  

W 2019 roku wykonano bieżące naprawy dróg i ich zamiatanie, remonty i naprawy 

chodników i traktów pieszo-rowerowych wraz z ich utrzymaniem, dokonano zakupu  

i montażu oznakowania pionowego, zakupu i montażu stojaków rowerowych oraz dokonano 

konserwacji istniejących i wykonanie nowych  oznakowań drogowych poziomych. 

Przekazano także wsparcie finansowe dla policji  na zakup pojazdu patrolowego, wypłacono 

ekwiwalenty za akcje ratownicze strażaków, zakupiono paliwo do samochodów strażackich. 

W ramach poprawy bezpieczeństwa miasta wykonano naprawę maglownicy w samochodzie 

strażackim oraz przegląd zestawu ratunkowego.  
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• 3.2. Podniesienie poziomu ochrony zdrowia na terenie Raciąża 

 

Monitorowanie postępu realizacji celu prowadzone jest w oparciu o następujące wskaźniki: 

 

Lp. 
Wskaźniki monitorowania celu 

operacyjnego 3.2. 
Jednostka Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 

 

1 

Ilość zorganizowanych akcji 

wpływających na podniesienie 

poziomu ochrony zdrowia na terenie 

miasta. 

szt. 39 32 36 38 
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Ilość zorganizowanych akcji wpływających na podniesienie poziomu ochrony zdrowia  

na terenie miasta w 2019 r. w niewielkim stopniu zwiększyła się w porównaniu do roku 

2018. W głównej mierze większość akcji kładła nacisk na prawidłowe odżywianie się dzieci  

i młodzieży i wynoszenie tej wiedzy poza mury szkoły do swoich domów. Jednocześnie 

nacisk kładziony był również na kondycję fizyczną młodych organizmów oraz dbanie  

o higienę jamy ustnej i higienę osobistą. Ponadto prowadzono debaty w zakresie ochrony 

zdrowia o tematyce ważnej dla młodego pokolenia tj. w zakresie dopalaczy, uzależnień.  

 

 

• 3.3. Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną – modernizacja, budowa, 

rozbudowa, przebudowa i wyposażenie bazy lokalowej szkół (sale gimnastyczne, 

boiska, pływalnie,   pracownie przedmiotowe i komputerowe). 

 

Monitorowanie postępu realizacji celu prowadzone jest w oparciu o następujące wskaźniki: 

 

Lp. 
Wskaźniki monitorowania 

celu operacyjnego 3.3. 
Jednostka Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 

1 

Kwota środków 

budżetowych 

przeznaczonych na 

inwestycje w infrastrukturę 

edukacyjną 

zł 134.107,91 234.251,13 119 170,49 746 446,01  

 

 



Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Gminy Miasto Raciąż na lata 2016-2026 za 2019 rok 

 

str. 15 
 

 

 

 

W 2019 r. z budżetu miasta wydatkowano znacznie więcej środków w porównaniu z rokiem 

2018, na inwestycje w infrastrukturę edukacyjną. Ma to związek m.in. z realizacja projektu 

pn.: „PAKIET KLUCZOWYCH KOMPETENCJI”.   
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W Szkole Podstawowej w Raciążu wyremontowano podłogę w bibliotece szkolnej, 

zaadaptowano i wyremontowano salę dla psychologa szkolnego, wyremontowano 

pomieszczenie dla pielęgniarki szkolnej, zakupiono materiały do malowania klatki 

schodowej, wykonano roboty malarskie, zamontowano ścianki działowe, osadzono stolarkę 

drzwiową w 2 pomieszczeniach, ułożono wykładzinę, podłączono do sieci komputerowej 

dwie nowe pracownie komputerowe, rozbudowano pracownię językową Mentor PC2 o 8 

stanowisk, dokonano remontu pokrycia dachowego na budynku szkoły oraz na budynku 

gospodarczym, zakupiono i zamontowano grzejniki olejowe do ogrzewania klas lekcyjnych 

(w ramach projektu termomodernizacji), wyrównano gruntową drogę dojazdową na terenie 

szkoły. 

Zakupiono: dysk SSD 120 GB-1 szt., lampy oświetleniowe-2 szt., krzesła biurowe-2 szt., 

książki do biblioteki, pamięć RAM do komputera, licencję na program antywirusowy-100 

stanowisk, flagi Polski 90x150 cm - 11 szt., sprzęt sportowy do taekwondo, dyski SSD 128 

GB-10 szt., niszczarkę- 2 szt., dysk oraz pamięć RAM do serwera, białe tablice- 4 szt., 

pomoce dydaktyczne, piec konwekcyjno-parowy na stołówkę, laptop Acer, stoły szkolne 

świetlicowe-4 szt. i krzesła- 32 szt., chłodziarkę i kuchenkę mikrofalową na stołówkę, drzwi  

i ościeżnice do 4 pomieszczeń, akcesoria komputerowe: klawiaturę, mysz, słuchawki, 

głośniki. 

Ponadto w 2019 roku w wyniku realizacji projektu pn.: „PAKIET KLUCZOWYCH 

KOMPETENCJI” szkoła zwiększyła swoją bazę edukacyjną w zakresie wyposażenia w 

sprzęt IT, w tym m.in.: 32 laptopy do pracowni komputerowych, 2 drukarki 3D, tablice 

interaktywne wraz z wizualizerami oraz doposażono szkołę w pomoce dydaktyczne zarówno  

z przedmiotów ścisłych jak i języków obcych czy informatyki. Łącznie na sprzęt i pomoce 

dydaktyczne w ramach projektu w 2019 roku wydatkowano 496 941,08 zł.  

W Miejskim Przedszkolu w Raciążu wykonano instalację hydrantową wewnątrz budynku, 

zamontowano instalację sanitarną w piwnicy, sporządzono dokumentację projektowo-

kosztorysową oraz dostosowano budynek do przepisów ppoż, w tym m.in.: wykonano 

nadproża, prace rozbiórkowe, wymieniono drzwi wejściowe do budynku i pomieszczeń  

na większe, zamontowano oświetlenie ewakuacyjne, zamontowano główny wyłącznik prądu; 

wykonano sieć komputerową oraz skonfigurowano komputery do pracy w sieci, 

wyremontowano pomieszczenie socjalne, magazyn spożywczy i zmywak. 

Zakupiono zestaw interaktywny Kolumb 2, monitor interaktywny BenQ, sprzęt AGD  

na kuchnię-szatkownicę, czajniki, robot kuchenny, zakupiono projektor Optoma, tablicę 
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interaktywną Avtek, głośniki do tablicy interaktywnej- 4 szt., pomoce dydaktyczne, meble  

do szatni, siedziska, wieszaki, rolety, urządzenie wielofunkcyjne Brother, router TP-Link. 

 

 

• 3.4. Realizacja czynszowego budownictwa komunalnego i socjalnego, a także 

wyznaczenie terenów (uzbrojonych w media) pod inwestycje mieszkaniowe.      

 

Monitorowanie postępu realizacji celu prowadzone jest w oparciu o następujące wskaźniki: 

 

Lp. 
Wskaźniki monitorowania celu 

operacyjnego 3.4. 
Jednostka Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 

1 

Kwota środków budżetowych 

przeznaczonych na realizację 

czynszowego budownictwa 

komunalnego i socjalnego, a także 

wyznaczenie terenów (uzbrojonych w 

media) pod inwestycje mieszkaniowe 

zł 0 32.201,40 0 0 

 

W 2019 r.  nie wydatkowano środków budżetowych przeznaczonych na realizację 

czynszowego budownictwa komunalnego i socjalnego. 

 

• 3.5 Likwidacja barier architektonicznych dla niepełnosprawnych 

 

Monitorowanie postępu realizacji celu prowadzone jest w oparciu o następujące wskaźniki: 

 

Lp. 
Wskaźniki monitorowania celu 

operacyjnego 3.5. 
Jednostka Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 

 

1 

Wysokość środków przeznaczona na 

likwidację barier architektonicznych 

dla niepełnosprawnych. 

zł 0 3.540,38 0 15 939,00 
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W 2019 r. w zakresie likwidacji barier architektonicznych dla niepełnosprawnych wykonano 

przebudowy chodników i obniżenie krawężników przy przejściach dla pieszych  

w następujących lokalizacjach: 

➢ Na ulicy pl. A. Mickiewicza przy skrzyżowaniu z ul. Parkową, 

➢ Na ulicy Piłsudskiego przy skrzyżowaniu z ul. Błonie, 

➢ Na ulicy pl. A. Mickiewicza przy skrzyżowaniu z ulicą Piłsudskiego.  

 

 

• 3.6. Zapewnienie pomocy społecznej najbardziej potrzebującym i zwiększenie 

skuteczności w rozwiązywaniu problemów społecznych. 

 

Monitorowanie postępu realizacji celu prowadzone jest w oparciu o następujące wskaźniki: 

 

Lp. 
Wskaźniki monitorowania celu 

operacyjnego 3.6. 
Jednostka Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 

1 

Ilość osób w stosunku do których 

podjęto działania zmierzające do ich 

włączenia społecznego. 

osoba 142 175 155 60 
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W 2019 r. podjęto mniej niż w poprzednich latach, działań w stosunku do osób 

potrzebujących, zmierzając tym samym do ich włączenia społecznego. Do określenia 

wysokości miernika za 2019 rok zostały wzięte osoby, którym udzielona pomoc z Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciążu pozwoli na szybki powrót na rynek pracy.    

 

• 3.7. Zapewnienie sprawnej, przyjaznej dla obywateli i zgodnej ze standardami 

europejskim obsługi przez urząd  administracji publicznej. 

Monitorowanie postępu realizacji celu prowadzone jest w oparciu o następujące wskaźniki: 

 

Lp. 
Wskaźniki monitorowania celu 

operacyjnego 3.7. 

Jednostka Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 

1 
Ilość szkoleń, dokształceń kadry 

urzędu zapewniających im wyższe 

kwalifikacje. 

szt. 74 34 18 18 

 

W 2019 r.  pracownicy Urzędu Miejskiego w mniejszym stopniu niż w latach 2016-2017, ale 

na tym samym poziomie co w roku 2018 korzystali ze szkoleń, kursów, z uwagi na fakt, że 

mieli dostęp do internetowej platformy szkoleniowej Akademia Wspólnoty. Ponadto w 2019 

roku 5 pracowników Urzędu Miejskiego w Raciążu rozpoczęło studia podyplomowe celem 

zwiększenia ich kwalifikacji.  
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• 3.8.Rozwój bazy sportowej i rekreacyjnej 

Monitorowanie postępu realizacji celu prowadzone jest w oparciu o następujące wskaźniki: 

 

Lp. 
Wskaźniki monitorowania celu 

operacyjnego 3.8. 
Jednostka Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 

1 

Wysokość środków finansowych 

przeznaczonych na rozwój bazy 

sportowej i rekreacyjnej 

zł 28 380,00 21 030,10 17 736,80 371785,29 
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W 2019 r. wydatkowano znacznie więcej środków na rozwój bazy sportowej i rekreacyjnej w 

stosunku do lat ubiegłych. Wzrost wydatków w tym obszarze spowodowany jest 

wykonaniem m.in. wymiany pokrycia dachowego na budynku Hali Sportowej w Raciążu 

oraz przeprowadzenia remontu wnętrza budynku. Poza ww. działaniami w 2019 r. :  

 

➢ wynajęto segmenty kontenerowe; 

➢ dokonano zakupu siatek na bramki oraz narożników do bramek; 

➢ wykonano areację boiska z piaskowaniem; 

➢ dokonano oprysku boiska  preparatami chwastobójczymi; 

➢ rozłożono na boisku trawę z rolki; 

➢ podłączono prysznic w łazienne na stadionie.  

 

4. Cel strategiczny nr 4: Poprawa jakości środowiska przyrodniczego. 

 

Czyste środowisko to lepsze warunki życia, ponieważ istnienie odpowiedniej infrastruktury 

ochrony środowiska umożliwia zapewnienie mieszkańcom wysokiej jakości życia. 

Stworzone zostają także korzystne warunki dla rozwoju przedsiębiorstw działających zgodnie 

z zasadami poszanowania środowiska, co zwiększa konkurencyjność i atrakcyjność obszaru 

miasta. 

 

Dla tego celu strategicznego przyjęto następujące cele operacyjne: 

 

 

• 4.1. Zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska. 

Monitorowanie postępu realizacji celu prowadzone jest w oparciu o następujące wskaźniki: 

 

Lp. 
Wskaźniki monitorowania celu 

operacyjnego  4.1. 
Jednostka Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 

1 

Wysokość środków budżetowych 

przeznaczonych na zmniejszenie 

zanieczyszczenia środowiska. 

zł 0 911.973,16 9 016 658,17 1 626 596,62 
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W 2019 r. znacznie mniej środków wydatkowano niż w 2018 r. z przeznaczeniem  

na zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska. Osiągnięta w 2019 r. wysokość środków 

związana była przede wszystkim z zakończeniem realizacji projektu „Uporządkowanie 

gospodarki wodno - ściekowej w Raciążu”, realizowanego w ramach działania  

2.3 "Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II „Ochrona 

środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura  

i Środowisko 2014-2020. Dodatkowo w ramach zmniejszenia zanieczyszczeń środowiska 

wykonano utylizację azbestu za 2 724,84 zł. Ponadto wyremontowano studzienki kanalizacji 
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deszczowej przy ul. Mławskiej oraz wykonano czyszczenia kanalizacji deszczowej na terenie 

miasta za łączną kwotę 36 533,64 zł.  

 

• 4.2. Zmniejszenie zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej                  

i w budynkach mieszkalnych, w tym termomodernizacja. 

 

Monitorowanie postępu realizacji celu prowadzone jest w oparciu o następujące wskaźniki: 

 

Lp. 
Wskaźniki monitorowania celu 

operacyjnego  4.2. 
Jednostka Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 

1 
Ilość m2 powierzchni budynków 

poddanych termomodernizacji 
m2 0 0 1 470,42 m2 1590,19 m2 

2 

Liczba wybudowanych jednostek 

wytwarzania energii elektrycznej z 

OZE 

szt. 0 0 2 4 

 

 

 

Budynek Miejskiego Przedszkola 

w trakcie realizacji projektu 

termomodernizacji  

Budynek Miejskiego Przedszkola 

po zakończonej realizacji 

projektu termomodernizacji  
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W 2019 r. kontynuowano realizację projektu pn.: „Termomodernizacja oraz poprawa 

efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Raciąż” 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.  

W 2019 r. termomodernizacji poddano dwa budynki, tj. budynek Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej i Miejskiej Biblioteki zlokalizowany przy ul. Kilińskiego 21 oraz 

budynek Miejskiego Przedszkola zlokalizowanego przy ul. Nadrzecznej 1.   

 

• 4.3. Inwestycje związane z budową i modernizacją oświetlenia ulicznego                

i parkowego 

 

Monitorowanie postępu realizacji celu prowadzone jest w oparciu o następujące wskaźniki: 

 

Lp. 
Wskaźniki monitorowania celu 

operacyjnego  4.3. 
Jednostka Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 

1 

Wysokość środków budżetowych 

przeznaczonych na inwestycje 

związane z budową i modernizacją 

oświetlenia ulicznego i parkowego 

zł 96.793,62 18.696,00 42 656,40 0 

 

W 2019 roku nie przeprowadzono żadnych inwestycji związanych z budową i modernizacją 

oświetlenia ulicznego i parkowego. 

 

• 4.6. Podnoszenie poziomu wiedzy ekologicznej w zakresie wiadomości                   

o środowisku przyrodniczym, konieczności jego ochrony 

 

Monitorowanie postępu realizacji celu prowadzone jest w oparciu o następujące wskaźniki: 

 

Lp. 
Wskaźniki monitorowania celu 

operacyjnego  4.6. 
Jednostka Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 

1 

Ilość programów, konkursów 

ogłoszonych w mieście, mających za 

zadanie podniesienie poziomu wiedzy 

ekologicznej 

szt. 13 8 12 3 

 



Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Gminy Miasto Raciąż na lata 2016-2026 za 2019 rok 

 

str. 25 
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W 2019 r. zorganizowano 3 akcje ekologiczne na terenie miasta, mające na celu podniesienie 

wiedzy ekologicznej:  

➢ Światowy Dzień Ziemi; 

➢ Uczniowie Szkoły Podstawowej przygotowali prezentację promująca 

segregację odpadów i dbania o planetę; 

➢ Konkurs „Zbiórka surowców wtórnych" dla szkół i przedszkoli 

 

5. Cel strategiczny nr 5:  Zapewnienie właściwych kierunków rozwoju 

kultury, sportu i rekreacji. 

 

Utożsamianie się społeczności z zamieszkiwanym przez nią obszarem uważane jest obecnie 

za jeden z ważniejszych czynników rozwoju tego obszaru. Sport i kultura fizyczna są bardzo 

ważnym elementem działania na rzecz rozwoju gminy, gdyż wpływają, na jakość życia 

mieszkańców i przyczyniają się do kształtowania zdrowego społeczeństwa aktywnie 

uczestniczącego w życiu regionu, zaangażowanego w rozwiązywanie codziennych 

problemów, a przede wszystkim społeczeństwa wolnego od uzależnień i patologii. Aktywne 

ruchowo i zdrowe społeczeństwo buduje pozytywny wizerunek każdej gminy, również 

Miasta Raciąża. Sport jest dziedziną, wzbudzającą coraz większe zainteresowanie oraz 

posiadającą możliwość docierania do mieszkańców oraz zrzeszania ich, niezależnie   od 

wieku i miejsca zamieszkania. Sport propaguje poczucie wspólnej przynależności                    

i uczestniczenia w życiu społecznym, dzięki czemu może stać się istotnym narzędziem 

służącym integracji mieszkańców.  

 

Dla tego celu strategicznego przyjęto następujące cele operacyjne: 

 

• 5.1 Wykorzystanie walorów historycznych w celu rozwoju turystyki i promocji 

miasta 

Monitorowanie postępu realizacji celu prowadzone jest w oparciu o następujące wskaźniki: 

 

Lp. 
Wskaźniki monitorowania celu 

operacyjnego  5.1. 
Jednostka Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 

1 

Ilość zorganizowanych imprez 

kulturalnych wykorzystujących 

walory historyczne w celu rozwoju 

turystyki i promocji miasta. 

szt. 4 4 7 5 

 



Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Gminy Miasto Raciąż na lata 2016-2026 za 2019 rok 

 

str. 27 
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W 2019 r. zorganizowano następujące imprezy kulturalne wykorzystujące walory historyczne 

w celu rozwoju turystyki i promocji miasta: 

➢ VI Jarmark Raciąski,  

➢ 20 Międzynarodowy Wyścig kolarski „Memoriał Romana Siemińskiego”, 

➢ Zawody kolarskie „Legia MTB Maraton” 

➢ Piknik Rodzinny 

➢ Powitanie lata 

 

• 5.2 Propagowanie wiedzy o regionie, zwłaszcza wśród młodzieży szkolnej 

(organizowanie wycieczek turystyczno – krajoznawczych, organizowanie 

konkursów na temat wiedzy o historii miasta czy regionu) 

 

Monitorowanie postępu realizacji celu prowadzone jest w oparciu o następujące wskaźniki: 

 

Lp. 
Wskaźniki monitorowania celu 

operacyjnego  5.2. 

Jednostka Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 

1 Ilość zorganizowanych akcji 

propagujących wiedzę o regionie 

szt. 6 6 10 6 
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W 2019 r. zorganizowano 6 akcji propagujących wiedzę o regionie. Akcjami promującymi 

miasto Raciąż były: 

➢ Scenka historyczna z okazji 101. Rocznicy odzyskania Niepodległości, 

➢ Obchody 228 rocznicy ustanowienia Konstytucji 3 maja,  

➢ Strażacki Piknik Rodzinny „Bezpieczeństwo przede wszystkim”, 

➢ III Raciąski Rajd Rowerowy, 

➢ Spektakl „Strach”, 

➢ 80. Rocznica wybuchu II wojny światowej. 

 
 

• 5.3. Wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego. 

 

Monitorowanie postępu realizacji celu prowadzone jest w oparciu o następujące wskaźniki: 

 

Lp. 
Wskaźniki monitorowania celu 

operacyjnego  5.3. 

Jednostka Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 

1 Ilość wydarzeń wspierających 

amatorski ruchu artystyczny. 

szt. 3 3 4 3 
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W 2019 r. odbyły się 3 wydarzenia wspierające amatorski ruchu artystyczny. W 2019 r. 

zorganizowano przegląd piosenki dziecięcej i młodzieżowej, plener malarski, Wigilię 

Miejską.  

 

• 5.5 Rewitalizacja rynku i jego okolic. 

 

Monitorowanie postępu realizacji celu prowadzone jest w oparciu o następujące wskaźniki: 

 

Lp. 
Wskaźniki monitorowania celu 

operacyjnego  5.5. 

Jednostka Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 

1 

Wysokość środków finansowych 

wydatkowanych na rewitalizację 

rynku i jego okolic 

zł 0 129.652,90 0 228 178,64 
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W 2019 roku w stosunku do roku 2018 poniesiono znaczne koszty na wykonanie działań 

zmierzających do poprawy wizerunku naszego miasta w zakresie rewitalizacji rynku i jego 

okolic, w tym: 

➢ Wykonano kompleksową dokumentację projektowo-kosztorysowej rewitalizacji 

parków, 

➢ Dokonano zakupu betonowych podstaw ławek, 

➢ Dokonano zakupu żeliwnych boków i szczebli do remontu ławek parkowych wraz z 

montażem, 

➢ Dokonano zakupu betonowych koszy na śmieci, 

➢ Dokonano zakupu betonowych donic na kwietniki, 

➢ Wykonano remont fontanny i zamontowano automatyczne sterowanie,  

➢ Przeprowadzono wycinki drzew oraz dokonano zakupu drzew i ich pielęgnację, 

➢ Wykonano klomby wokół drzew. 

 

IV. PODSUMOWANIE 

Realizację „Strategii Rozwoju Gminy Miasto Raciąż na lata 2016-2026” w roku 2019 

względem poszczególnych celów w niej zawartych można określić jako dobrą. Biorąc pod 

uwagę złożoność potrzeb mieszkańców i ograniczone możliwości finansowe gminy, 

realizacja niektórych zadań jest mniejszym bądź większym wyzwaniem. Realizacja wielu 

zadań była możliwa dzięki zaangażowaniu środków zewnętrznych. Gmina Miasto Raciąż  

w 2019 roku korzystała z różnych źródeł finansowania zarówno ze środków krajowych (np. 
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Narodowy i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, 

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentów Wsparcia 

MAZOWSZE 2019), jak również z budżetu Unii Europejskiej (Regionalny Program 

Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020). W kolejnych latach gmina 

również będzie starać się pozyskiwać kolejne środki zewnętrzne. W wyniku podejmowanych 

działań nie udało się zrealizować niektórych celów szczegółowych i jest to jak najbardziej 

zrozumiałe ze względu na stosunkowo krótki okres czasu (1 rok) oraz dużą ich liczbę. Innym 

problemem przy ocenie wykonania strategii jest kwestia niektórych celów szczegółowych, 

które przez swój charakter nie mają efektu wymiernego, np. promocja gminy. Można tutaj 

raczej mówić o podejmowanych działaniach w kierunku realizacji tych celów. Rok 2019 był 

rokiem, w którym można było zauważyć znaczny wzrost: 

• e-usług w zakresie administracji samorządowej ułatwiających korzystanie z usług 

Urzędu Miejskiego w Raciążu,  

• rozwój infrastruktury edukacyjnej, 

• rozbudowy infrastruktury kanalizacyjnej na terenie miasta, 

• integracji mieszkańców miasta oraz poczucia identyfikacji z miejscem 

zamieszkania.  

 

Należy zaznaczyć, że do mieszkańców gminy skierowana była szeroka oferta jeżeli chodzi o 

możliwości spędzania wolnego czasu o charakterze integracyjnym. Chodzi tutaj o wspieranie 

aktywności lokalnej realizowanej przez stowarzyszenia, zarówno te formalne jak i 

nieformalne, jak i o bezpośrednie działania Urzędu Miejskiego w Raciążu oraz instytucje 

kultury i placówki oświatowe. Gmina dąży do tego, aby imprezy oraz inne działania miały w 

większości charakter cykliczny, co jest ważne dla przebiegu procesu integracji. Oferta 

powinna być kierowana do poszczególnych grup społecznych, które mogą najbardziej 

odczuwać potrzebę integracji: osoby chore, niepełnosprawne i zagrożone wykluczeniem, 

dzieci i młodzież oraz seniorzy, szczególnie samotni. Biorąc pod uwagę rozpoczęte działania 

gmina w kolejnych latach powinna: 

1. kontynuować budowę, rozbudowę, modernizację infrastruktury komunalnej, 

komunikacyjnej i kulturalno-sportowej,  

2. zwiększyć wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych,  

3. podejmować działania mające na celu zwiększenie atrakcyjności miasta Raciąż, 

przy jednoczesnym wykorzystaniu środowiska naturalnego i związanych z nim 

możliwości, 

4. promować walory miasta wśród inwestorów. 
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Podsumowując ten okres (1 rok) realizacji Strategii Rozwoju Gminy Miasto Raciąż należy 

stwierdzić, że zostało podjętych wiele cennych inicjatyw oraz zrealizowano wiele ważnych 

zadań. Nie pozwoliły one wprawdzie na pełne rozwiązanie wszystkich problemów, ale na 

pewno przybliżyły do osiągnięcia celów wyznaczonych w strategii. I chociaż wiele jeszcze 

zostało do zrobienia na rzecz rozwoju naszego miasta, to systematyczne, konsekwentne, a 

przede wszystkim wspólne działanie pozwoli w końcu osiągnąć cel nadrzędny i misję 

postawioną w strategii. 

 

V. ZAŁĄCZNIKI 

1. Realizacja mierników, wskaźników monitoringu Strategii Rozwoju Gminy Miasto Raciąż  

w 2019  r. 



Realizacja mierników, wskaźników monitoringu Strategii Rozwoju Gminy Miasto Raciąż  w 2019 r. 

 

Cel Strategiczny Cel Operacyjny Miernik  Źródło Realizacja 
1. Pozyskanie inwestorów 

głównie z zewnątrz, jak też 

ożywienie inwestycji 

realizowanych przez kapitał 

lokalny - wzrost 

przedsiębiorczości oraz poprawa 

zdolności adaptacyjnych i 

konkurencyjności małych i 

średnich firm. 

 

1.2 Promocja miasta wobec 

inwestorów 

Ilość przygotowanych i 

rozpowszechnionych ofert. 

Dane z UM w 

Raciążu 

W 2019 r. nie utworzono 

folderów z informacją o 

możliwościach 

inwestowania w Raciążu  

1.3 Zapewnienie 

odpowiednich warunków dla 

inwestorów oraz wspieranie 

powstawania i rozwoju małej i 

średniej przedsiębiorczości. 

 

Ilość przedsiębiorców 

korzystających ze 

stworzonego 

preferencyjnego systemu 

podatków i opłat. 

 

Dane z UM w 

Raciążu 

Żaden z przedsiębiorców 

nie skorzystał ze 

stworzonego 

preferencyjnego systemu 

podatków i opłat, zgodnie 

z przyjętą uchwałą Rady 

Miejskiej w Raciążu nr 

XXI/181/2016 z dnia 21 

października 2016 r. 

Ilość podmiotów 

gospodarczych na 100 

mieszkańców 

Dane z CEIDG Na 100 mieszkańców 

naszego miasta przypada  6 

podmiotów gospodarczych 

 

1.5 Tworzenie i rozwój e-

usług skierowanych do 

przedsiębiorców i obywateli. 

- Ilość udostępnionych on-

line dokumentów 

zawierających informacje 

sektora publicznego  

Dane uzyskane ze 

strony 

http://umraciaz.na

zwa.pl/ 

Miasto udostępniało w 

2019 r. 27 dokumentów 

on-line dostępnych dla 

każdej zainteresowanej 

osoby.  

2. Zwiększenie konkurencji 

potencjału kwalifikacyjnego 

zasobów ludzkich. 

 

2.1. Zapewnienie wysokiego 

poziomu edukacji dzieci i 

młodzieży dostosowującego 

wykształcenie do potrzeb rynku 

pracy i umożliwiającego 

podejmowanie nauki na   

dowolnie wybranych studiach. 

 

Ilość nauczycieli 

doskonalących się. 

Dane uzyskane ze 

Szkoły 

Podstawowej w 

Raciążu oraz 

Miejskiego 

Przedszkola w 

Raciąża 

W 2019 roku 42 

nauczycieli uczestniczyło 

w kursach, szkoleniach, 

konferencjach i 

warsztatach.  

Ilość dzieci i młodzieży 

korzystających z 

dodatkowych zajęć 

pozalekcyjnych w zakresie 

nauki języków obcych i 

informatyki. 

Dane uzyskane ze 

Szkoły 

Podstawowej w 

Raciążu i UM w 

Raciążu 

W 2019 roku z zajęć 

pozalekcyjnych w zakresie 

nauki języków obcych i 

informatyki, 

realizowanych w ramach 

projektu „Pakiet 

kluczowych kompetencji” 

korzystało 308 uczniów.  

  



2.2. Wpływ na stosowne 

podmioty decyzyjne i współpraca 

z nimi przy realizacji działań 

dotyczących podnoszenia 

poziomu kwalifikacji osób  

bezrobotnych i zagrożonych   

utratą zatrudnienia i zwiększenie 

przez to ich mobilności 

zawodowej. 

 

- Ilość spotkań promujących 

przedsiębiorczość w 

zakresie kompleksowego 

wsparcia dla osób chcących 

podjąć działalność 

gospodarczą. 

Dane z UM w 

Raciążu 

Dnia 21 listopada 2019 

odbyło się w Urzędzie 

Marszałkowskim 

Województwa 

Mazowieckiego w 

Warszawie Seminarium 

szkoleniowe dla 

przedsiębiorców, w tym 

osób fizycznych 

prowadzących działalność 

gospodarczą, stowarzyszeń 

i innych instytucji, które 

wykorzystują wyroby 

zawierające azbest na 

swoich obiektach. Jednym 

z głównych założeń 

seminarium było 

wskazanie użytkownikom 

obiektów z azbestem 

takich działań, 

mechanizmów i źródeł 

finansowania, które 

pozwolą na bezpieczne 

usuwanie wyrobów z 

obszaru Mazowsza. 

3. Poprawa warunków życia 

mieszkańców. 

3.1. Zwiększenie porządku 

publicznego oraz bezpieczeństwa 

mieszkańców miasta. 

 

- Kwota środków 

budżetowych 

przeznaczonych na 

zwiększenie bezpieczeństwa 

mieszkańców miasta. 

Dane z UM w 

Raciążu – łącznie 

z budżetu 

wydatkowano 

290 695,50 zł 

W 2019 roku: 

- udzielono dotacji dla 

Policji na zakup pojazdu 

patrolowego w wysokości 

25 000,00 zł; 

- wykonano bieżące 

naprawy dróg i ich 

zamiatanie za 94 241,00 zł; 

- wykonano remonty i 

naprawy chodników i 

traktów pieszo-

rowerowych wraz z ich 

utrzymaniem za 

101 595,00 zł; 

- dokonano zakupu i 

montażu oznakowania 

pionowego za 17 147,00 

zł; 



- dokonano zakupu i 

montażu stojaków 

rowerowych za 1 435,00 

zł; 

- dokonano konserwacji 

istniejących i wykonano 

nowe  oznakowania 

drogowe poziome za 

19 677,00 zł; 

- wypłacono ekwiwalenty 

za akcje ratownicze 

strażaków – 14 294,00 zł  

- dokonano zakupu paliwa 

do samochodów 

strażackich – 12 246,34 zł,  

- dokonano wymiany 

anteny bazowej – 1 950,36 

zł; 

- wykonano naprawę 

maglownicy w 

samochodzie strażackim za  

1 560,00 zł; 

- wykonano przegląd 

zestawu ratunkowego za 1 

549,80 zł.  

3.2. Podniesienie poziomu 

ochrony zdrowia na terenie 

Raciąża. 

 

- Ilość zorganizowanych 

akcji wpływających na 

podniesienie poziomu 

ochrony zdrowia na terenie 

miasta. 

Dane z UM w 

Raciążu oraz 

Szkoły 

Podstawowej w 

Raciążu 

W 2019 r. na terenie 

Raciąża przeprowadzone 

było 38 akcji 

prozdrowotnych: 

- Walka z rakiem piersi – 

Mammobus - 4 

- Akcja krwiodawstwa – 4 

- Obchody Światowego 

Dnia Zdrowia 

Psychicznego -1 

- Program opracowany 

przez SANEPID „Trzymaj 

formę” -1 

- Realizacja programu 

profilaktycznego „Chroń 

się przed kleszczami 

wszystkimi sposobami”- 

organizator PSSE w 



Płońsku - 1 

- Realizacja programu  

,,Owoce i warzywa w 

szkole” -1 

- Realizacja programu   

„Mleko w szkole” -1 

- Udział w plastycznym 

szkolnym konkursie 

,,Dbam o zdrowie” -1 

- Rozdawanie ulotek 

informujących o 

szkodliwości tzw. jedzenia  

śmieciowego -1 

- Udział w ogólnopolskim 

konkursie wiedzy na temat 

zdrowia i jego ochrony 

MEDITEST 

zorganizowanym przez 

Ogólnopolskie Centrum 

Edukacji w Warszawie -1 

- Udział w konkursie 

plastycznym SK PCK 

,,Dbam o zdrowie” -1 

- Udział w ogólnopolskim 

projekcie ,,Zdrowo jem, 

więcej wiem”  - fundacji 

BOŚ -1  

- realizacja projektu 

edukacyjnego – 

„Uzależnienia droga 

donikąd” - 1 

- Spotkania z pielęgniarką 

szkolną - pogadanki nt.:  

• dbania o higienę 

osobistą – 1 

• zasad higieny jamy 

ustnej – 1 

• zdrowego odżywiania 

oraz konieczności 

spożywania I i II 

śniadania -1  

• jak należy zachować 

się przy niewielkich 



urazach? Omówienie 

zawartości apteczki - 1 

- Przygotowywanie 

kolorowych kanapek i 

surówek oraz wspólne 

spożywanie zdrowego 

posiłku - 1 

- Debaty na zajęciach 

wychowawczych 

dotyczące zdrowego trybu 

życia: 

• Omawianie Piramidy 

Zdrowia - 1 

• ,, Aktywnie spędzamy 

czas wolny”- 1 

• Wykonanie gazetek 

klasowych 

promujących zdrowy 

styl życia - 1 

- Udział w projekcie 

,,Umiem pływać ” -1 

- Zajęcia sportowe w 

ramach projektu SKS -1 

- Fluoryzacja zębów  w 

szkole podstawowej -1 

- Debata nt. zagrożeń 

związanych z 

elektronicznymi 

papierosami – 1 

- Udział w programie 

edukacji antytytoniowej 

Powiatowej Stacji 

Sanitarno- 

epidemiologicznej w 

Płońsku ,, Nie pal, przy 

mnie, proszę” – 1 

- Udział w turnieju 

sportowym „Bezpieczne 

ferie” – 1 

- Udział w warsztatach 

kulinarnych w Zespole 

Szkół w Raciążu – 1 

- Wystawienie inscenizacji, 



pt.: ,, O zdrowie dbamy, bo 

jedno je mamy” – 1 

- Udział w konkursie 

plastycznym ,,Bezpieczna 

droga do szkoły" – 1 

- Udział w Ogólnopolskim 

Programie Edukacyjnym 

,,Akademia Bezpiecznego 

Puchatka” – 1 

- Organizowanie Dnia 

Warzyw i owoców w 

grupach przedszkolnych - 

1 

3.3. Inwestycje w infrastrukturę 

edukacyjną – modernizacja, 

budowa, rozbudowa, przebudowa 

i wyposażenie bazy lokalowej 

szkół (sale gimnastyczne, boiska, 

pływalnie, pracownie 

przedmiotowe i komputerowe) 

 

- Kwota środków 

budżetowych 

przeznaczonych na 

inwestycje w infrastrukturę 

edukacyjną 

Faktury 

potwierdzające 

wydatki na łączną 

kwotę 746 446,01 

zł 

W 2019 roku w Szkole 

Podstawowej w Raciążu 

wyremontowano podłogę 

w bibliotece szkolnej, 

zaadaptowano i 

wyremontowano salę dla 

psychologa szkolnego, 

wyremontowano 

pomieszczenie dla 

pielęgniarki szkolnej, 

zakupiono materiały do 

malowania klatki 

schodowej, wykonano 

roboty malarskie, 

zamontowano ścianki 

działowe, osadzono 

stolarkę drzwiową w 2 

pomieszczeniach, ułożono 

wykładzinę, podłączono do 

sieci komputerowej dwie 

nowe pracownie 

komputerowe, 

rozbudowano pracownię 

językową Mentor PC2 o 8 

stanowisk, dokonano 

remontu pokrycia 

dachowego na budynku 

szkoły oraz na budynku 

gospodarczym, zakupiono i 

zamontowano grzejniki 



olejowe do ogrzewania 

klas lekcyjnych (w ramach 

projektu 

termomodernizacji), 

wyrównano gruntową 

drogę dojazdową na terenie 

szkoły. 

Zakupiono: dysk SSD 120 

GB-1 szt., lampy 

oświetleniowe-2 szt., 

krzesła biurowe-2 szt., 

książki do biblioteki, 

pamięć RAM do 

komputera, licencję na 

program antywirusowy-

100 stanowisk, flagę Polski 

90x150 cm - 11 szt., sprzęt 

sportowy do taekwondo, 

dyski SSD 128 GB-10 szt., 

niszczarkę- 2 szt., dysk 

oraz pamięć RAM do 

serwera, białe tablice- 4 

szt., pomoce dydaktyczne, 

piec konwekcyjno-parowy 

na stołówkę, laptop Acer, 

stoły szkolne świetlicowe-

4 szt. i krzesła- 32 szt., 

chłodziarkę i kuchenkę 

mikrofalową na stołówkę, 

drzwi i ościeżnice do 4 

pomieszczeń, akcesoria 

komputerowe: klawiaturę, 

mysz, słuchawki, głośniki. 

Ponadto w 2019 roku w 

wyniku realizacji projektu 

pn.: „PAKIET 

KLUCZOWYCH 

KOMPETENCJI” 

zwiększyła swoją bazę 

edukacyjną w zakresie 

wyposażenia w sprzęt IT 



oraz doposażono szkołę w 

pomoce dydaktyczne 

zarówno z przedmiotów 

ścisłych jak i języków 

obcych czy informatyki.  

W Miejskim Przedszkolu 

w Raciążu wykonano 

instalację hydrantową 

wewnątrz budynku, 

zamontowano instalację 

sanitarną w piwnicy, 

sporządzono dokumentację 

projektowo-kosztorysową 

oraz dostosowano budynek 

do przepisów ppoż, w tym 

m.in.: wykonano nadproża, 

prace rozbiórkowe, 

wymieniono drzwi 

wejściowe do budynku i 

pomieszczeń na większe, 

zamontowano oświetlenie 

ewakuacyjne, 

zamontowano główny 

wyłącznik prądu; 

wykonano sieć 

komputerową oraz 

skonfigurowano 

komputery do pracy w 

sieci, wyremontowano 

pomieszczenie socjalne, 

magazyn spożywczy i 

zmywak. 

Zakupiono zestaw 

interaktywny Kolumb 2, 

monitor interaktywny 

BenQ, sprzęt AGD na 

kuchnię-szatkownicę, 

czajniki, robot kuchenny, 

zakupiono projektor 

Optoma, tablicę 

interaktywną Avtek, 



głośniki do tablicy 

interaktywnej- 4 szt., 

pomoce dydaktyczne, 

meble do szatni, siedziska, 

wieszaki, rolety, 

urządzenie wielofunkcyjne 

Brother, router TP-Link. 

3.4. Realizacja czynszowego 

budownictwa komunalnego i 

socjalnego, a także wyznaczenie 

terenów (uzbrojonych w media) 

pod inwestycje mieszkaniowe.    

 

- - - 

3.5. Likwidacja barier 

architektonicznych dla 

niepełnosprawnych 

-Wysokość środków 

przeznaczona na likwidację 

barier architektonicznych dla 

niepełnosprawnych. 

Dane z UM w 

Raciążu 

W 2019 roku wykonano 

przebudowy chodników i 

obniżenie krawężników 

przy przejściach dla 

pieszych  

w następujących 

lokalizacjach: 

- Na ulicy pl. A. 

Mickiewicza przy 

skrzyżowaniu z ul. 

Parkową za 4 500,00 zł 

- Na ulicy Piłsudskiego 

przy skrzyżowaniu z ul. 

Błonie za 1 845,00 zł 

- Na ulicy pl. A. 

Mickiewicza przy 

skrzyżowaniu z ulicą 

Piłsudskiego za 9 594,00 

zł 
3.6. Zapewnienie pomocy 

społecznej najbardziej 

potrzebującym i zwiększenie 

skuteczności w rozwiązywaniu 

problemów społecznych. 

-Ilość osób w stosunku do 

których podjęto działania 

zmierzające do ich 

włączenia społecznego. 

Dane z 

Miejskiego 

Ośrodka Pomocy 

Społecznej w 

Raciążu 

 

W stosunku do 60 osób 

podjęto działania 

zmierzające do ich 

włączenia społecznego. 

3.7. Zapewnienie sprawnej, 

przyjaznej dla obywateli i 

zgodnej ze standardami 

-Ilość szkoleń, dokształceń 

kadry urzędu 

zapewniających im wyższe 

Dane z UM w 

Raciążu  

W 2019 r. pracownicy 

Urzędu Miejskiego 

uczestniczyli w 13 



europejskim obsługi przez urząd  

administracji publicznej. 

kwalifikacje. szkoleniach 

indywidualnych oraz mieli 

dostęp do internetowej 

platformy szkoleniowej 

Akademia Wspólnoty. 

Ponadto 5 pracowników 

UM w 2019 roku 

rozpoczęło studia 

podyplomowe.  

3.8.Rozwój bazy sportowej i 

rekreacyjnej 

- Wysokość środków 

finansowych 

przeznaczonych na rozwój 

bazy sportowej i 

rekreacyjnej 

Łącznie 

wydatkowano 

371 785,29 zł 

W 2019 roku:  

- wynajęto segmenty 

kontenerowe za 7 011,00 

zł;  

- dokonano zakupu siatek 

na bramki za 1 460,00 zł 

oraz narożników do 

bramek 919,90 zł; 

- wykonano areację boiska 

z piaskowaniem za 7 

560,00 zł;  

- dokonano oprysku boiska  

preparatami 

chwastobójczymi za 

988,00 zł; 

- rozłożono na boisku 

trawę z rolki za 1 070,00 

zł; 

- podłączono prysznic w 

łazienne na stadionie za  

600,00 zł.  

- wykonano remont dachu 

Hali Sportowej w Raciążu 

za 192 176,39 zł 

- przeprowadzono remont 

wnętrza Hali Sportowej w 

Raciążu za 160 000,00 zł 

4. Poprawa jakości środowiska 

przyrodniczego 

4.1. Zmniejszenie 

zanieczyszczenia środowiska. 

- Wysokość środków 

budżetowych 

przeznaczonych na 

zmniejszenie 

zanieczyszczenia 

środowiska. 

Łącznie 

wydatkowano na 

ten cel 

1 626 596,62 zł 

W 2019 r. wydatkowano 

środki na: 

- budowę kanalizacji 

sanitarnej, grawitacyjnej i 

ciśnieniowej – 

1 384 388,14 zł,  



- modernizację i 

rozbudowę oczyszczalni 

ścieków – 202 950,00 zł  

- utylizację azbestu – 2 

724,84 zł 

- Remont studzienek 

kanalizacji deszczowej 

przy ul. Mławskiej  - 

24 496,05 zł, 

- Czyszczenie kanalizacji 

deszczowej na terenie 

miasta – 12 037,59 zł 

 

4.2. Zmniejszenie zużycia energii 

w budynkach użyteczności 

publicznej i w budynkach 

mieszkalnych, w tym 

termomodernizacja. 

 

- Ilość m2 powierzchni 

budynków poddanych 

termomodernizacji 

-Liczba wybudowanych 

jednostek wytwarzania 

energii elektrycznej z OZE 

- Protokoły 

odbioru robót 

budowlanych 

 

W 2019 roku poddano 

modernizacji 2 budynki 

(budynek Miejskiego 

Ośrodka Pomocy 

Społecznej/Miejskiej 

Biblioteki oraz Miejskiego 

Przedszkola) o łącznej 

powierzchni użytkowej 

1 590,19 m2.. Ponadto 

wybudowano 4 jednostki 

wytwarzania energii 

elektrycznej z OZE.  

4.3. Inwestycje związane z 

budową i modernizacją 

oświetlenia ulicznego i 

parkowego 

- Wysokość środków 

budżetowych 

przeznaczonych na 

inwestycje związane z 

budową i modernizacją 

oświetlenia ulicznego i 

parkowego 

- W 2019 roku nie 

przeprowadzono żadnych 

inwestycji związanych z 

budową i modernizacją 

oświetlenia ulicznego i 

parkowego 

4.6. Podnoszenie poziomu 

wiedzy ekologicznej w zakresie 

wiadomości o środowisku 

przyrodniczym, konieczności 

jego ochrony 

-Ilość programów, 

konkursów ogłoszonych w 

mieście, mających za 

zadanie podniesienie 

poziomu wiedzy 

ekologicznej 

Dane z UM w 

Raciążu 

W 2019 roku na terenie 

miasta: 

- obchodzono Dzień Ziemi 

- uczniowie Szkoły 

Podstawowej przygotowali 

prezentację promująca 

segregację odpadów i 

dbania o planetę 

- przeprowadzono konkurs 

„Zbiórka surowców 

wtórnych" dla szkół i 



przedszkoli.  

5. Zapewnienie właściwych 

kierunków rozwoju kultury, 

sportu i rekreacji 

5.1 Wykorzystanie walorów 

historycznych w celu rozwoju 

turystyki i promocji miasta. 

 

-Ilość zorganizowanych 

imprez kulturalnych 

wykorzystujących walory 

historyczne w celu rozwoju 

turystyki i promocji miasta. 

Dane z UM w 

Raciążu 

W 2019 r. zorganizowano 

5 imprez kulturalnych:  

-VI Jarmark Raciąski,  

- 20 Międzynarodowy 

Wyścig kolarski 

„Memoriał Romana 

Siemińskiego”  

- Zawody kolarskie „Legia 

MTB Maraton” 

- Piknik Rodzinny  

- Powitanie lata 

5.2 Propagowanie wiedzy o 

regionie, zwłaszcza wśród 

młodzieży szkolnej 

(organizowanie wycieczek 

turystyczno – krajoznawczych, 

organizowanie konkursów na 

temat wiedzy o historii miasta 

czy regionu). 

-Ilość zorganizowanych 

akcji propagujących wiedzę 

o regionie 

Dane z UM w 

Raciążu 

W 2019 roku 

przeprowadzono 6 akcji 

propagujących wiedzę o  

Raciążu: 

- scenka historyczna z 

okazji 101. Rocznicy 

odzyskania Niepodległości 

- Obchody 228 rocznicy 

ustanowienia Konstytucji 3 

maja,  

- Strażacki Piknik 

Rodzinny 

„Bezpieczeństwo przede 

wszystkim” 

- III Raciąski Rajd 

Rowerowy 

-Spektakl „Strach” 

- 80. Rocznica wybuchu II 

wojny światowej 

5.3 Wspieranie amatorskiego 

ruchu artystycznego. 

 

-Ilość wydarzeń 

wspierających amatorski 

ruchu artystyczny. 

 

Dane z UM w 

Raciążu 

W 2019 r. były 

organizowane trzy 

wydarzenia wspierające 

amatorski ruchu 

artystyczny: 

- Przegląd Piosenki 

dziecięcej i młodzieżowej, 

- Plener malarski  

- Wigilia Miejska 



5.5 Rewitalizacja rynku i jego 

okolic. 

 

- Wysokość środków 

finansowych 

wydatkowanych na 

rewitalizację rynku i jego 

okolic 

Faktury na łączną 

kwotę 228 178,64 

zł 

W poprzednim roku: 

- Wykonano kompleksową 

dokumentację projektowo-

kosztorysowej rewitalizacji 

parków za 72.545,40 zł, 

- dokonano zakupu 

betonowych podstaw 

ławek za 4.235,30 zł, 

- dokonano zakupu 

żeliwnych boków i 

szczebli do remontu ławek 

parkowych wraz z 

montażem za 14.170,00 zł, 

- dokonano zakupu 

betonowych koszy na 

śmieci za 51.325,85 zł, 

- dokonano zakupu 

betonowych donic na 

kwietniki za 10.348,40 zł, 

- wykonano remont 

fontanny i montaż 

automatycznego 

sterowania wraz z 

zakupem części za 

8.050,29 zł, 

- przeprowadzono wycinkę 

drzew oraz dokonano 

zakupu drzew i ich 

pielęgnacji za 37.608,40zł, 

- wykonano klomby wokół 

drzew wraz z materiałem 

za 29.895,00zł 

 


