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Protokół 

z IV Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Raciążu 

z dnia 18 lutego 2019r. 

OK. 0002.1.2019 

IV Zwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Raciążu odbyła się w budynku Miejskiego Centrum 

Kultury, Sportu i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu, przy ul. Parkowej 14. 

 

Sesję rozpoczęto o godzinie: 13:05 

Zakończono o godzinie: 14:35 

Obecni radni wg załączonej listy obecności. 

 

Ad – 1 

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad 

  

Sesję otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej w Raciążu Paweł Chrzanowski. Powitał 

Wysoką Radę, Burmistrza Miasta Raciąża Mariusza Godlewskiego, Sekretarza Miasta Renatę 

Kujawę, Skarbnika Miasta Marię Karwowską oraz Radcę prawnego Konrada Figurskiego. 

 

Przywitał także zaproszonych gości:  

• Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – Wiesławę Czerwińską; 

• Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisława Konarskiego w Raciążu – 

Dariusza Mosakowskiego; 

• Dyrektora Miejskiego Przedszkola – Iwonę Karpińską; 

• Prezesa Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Raciążu  - 

Pawła Rybkę; 

• Przewodniczącą Rady Seniora – Marię Chyczewską; 

• Prezesa Miejsko – Gminnych Ochotniczych Straży Pożarnych –                                    

Jana Mączewskiego 

 

  

Na podstawie listy obecności Przewodniczący stwierdził, że w posiedzeniu sesji uczestniczy               

14 radnych, a zatem można skutecznie obradować i podejmować prawomocne uchwały.  
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Przewodniczący Rady poinformował zebranych, że dzisiejsze obrady Sesji są nagrywane i 

transmitowane na żywo na kanale Urzędu Miejskiego na stronie YouTube. 

 

Ad – 2 

Przyjęcie porządku obrad 

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie porządku obrad; 

3. Przyjęcie protokołu z sesji poprzedniej. 

4. Wystąpienia zaproszonych Gości. 

5. Sprawozdanie z działalności organu wykonawczego jednostki stanowiącej samorządu 

gminnego. 

6. Wystąpienia Przewodniczących Stałych Komisji Rady Miejskiej. 

7. Dyskusja.  

8. Podjęcie uchwał w sprawach:  

• wyboru wiceprzewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, 

• zaciągnięcia i zabezpieczenia spłaty długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Warszawie , 

• wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów na wynajem garaży stanowiących własność 

Gminy Miasto Raciąż, 

• zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Raciąż;  

• zmian w uchwale budżetowej miasta Raciąż na 2019 rok; 

9. Interpelacje i zapytania radnych. 

10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

11. Wolne wnioski i zapytania. 

12. Zamknięcie obrad. 

 

Burmistrz Miasta poprosił o wprowadzenie do porządku obrad uchwały w sprawie 

uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasto Raciąż na 2019 rok. 

  

Przewodniczący Rady Miejskiej przypomniał, że  wszystkie głosowania będą odbywały się 

za pomocą elektronicznego systemu głosowań. Poprosił Radych o zagłosowanie poprzez 
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podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku na otrzymanych pilotach za wprowadzeniem 

zaproponowanej uchwały do porządku obrad.  

Uchwała została wprowadzona jednogłośnie. Nowy porządek obrad został przyjęty 

jednogłośnie. 

 

Ad – 3 

Przyjęcie protokołu z sesji poprzedniej 

 

Protokół z III Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2018r. został przyjęty 

jednogłośnie. 

Ad – 4 

Wystąpienia zaproszonych Gości 

Nikt z gości nie zabrał głosu. 

 

Ad – 5 

Sprawozdanie z działalności organu wykonawczego jednostki stanowiącej  

samorządu gminnego 

 

Burmistrz Miasta Raciąża Mariusz Godlewski poinformował, że: 

• Trwają remonty budynków komunalnych. Głównie naprawiane są piece, wymieniane 

urządzenia sanitarne oraz drzwi zewnętrzne; 

• Odbyły się przeglądy kominiarskie i budowlane oraz przeglądy instalacji gazowych               

na ul. Akacjowej 9; 

• firma Remondis wygrała zapytanie ofertowe na prowadzenie pogotowia 

elektronicznego i hydraulicznego; 

• trwa łatanie dziur w nawierzchni na ulicy Przechodnia, Plac Adama Mickiewicza. Dziś 

łatane są dziury na ul. Błonie (przy przystanku) oraz na ul. Płockiej; 

• w najbliższych dniach będą łatane dziury na ul. Zielonej i Hankiewicza; 

• zlecono naprawy dróg gruntowych na ul. Rzeźnianej, Barańskiego, Działkowej, 

Polnej, Reymonta i Mieszka I; 

• trwa ręczne usuwanie odrostów drzewek; 

• w najbliższych dniach rozpocznie się renowacja infrastruktury miejskiej po zimie 

(głownie naprawa ławek); 
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• została położona kanalizacja na ul. Płockiej (na działkach prywatnych), rozpoczęto 

kładzenie kanalizacji na ul. Kościuszki i Wolności. Planowane jest rozpoczęcie prac 

na ul. 11 listopada; 

• odbyły się zebrania Wspólnot Mieszkaniowych Kilińskiego 56B, 58 oraz 19 stycznia 

A, B i C; 

• zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej Kilińskiego 58 i 56B podpisał umowę o zarządzanie 

ze Wspólnotą Mieszkaniową Lokatorsko – Własnościową Jana Pawła II, 

• wspólnota Mieszkaniowa Mławska 20 zadeklarowała przekazanie administrowania 

Wspólnotą Mieszkaniową Lokatorsko – Własnościową Jana Pawła II 

• wspólnota Mieszkaniowa 56B uregulowała zaległości finansowe za media; 

• otrzymaliśmy 2 wyroki sądowe o eksmisję lokali na Pl. Mickiewicza 5 z prawem do 

lokalu socjalnego oraz na ul. Wolności 4 bez prawa do lokalu socjalnego; 

• Polmlek wystąpił do Urzędu Miejskiego o zapewnienie lokali dla osób z wyrokiem 

sądowym o eksmisję z lokali zakładowych (dotyczy dwóch osób). Miasto musi 

zapewnić lokale zastępcze, jeśli tego nie zrobi to będziemy musieli płacić 

odszkodowanie na rzecz Polmleku zgodnie z ustawą o ochronie praw lokatorskich; 

• zakupiono samochód dla Ochotniczej Straży Pożarnej; 

•  w najbliższych dniach wyłonieni zostaną wykonawcy i podpisane zostaną umowy           

na przetargi dotyczące projektu szkolnego:  

a) na dostawę wyposażenia pracowni przedmiotowych (matematyczno – 

przyrodniczych, językowych, informatycznych) do realizacji projektu „Pakiet 

kluczowych kompetencji” 

o Część I - „Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego” 

o Część II - „Dostawa pomocy dydaktycznych” 

b) na usługę opracowania materiałów dydaktycznych dla uczniów i nauczycieli, 

przeprowadzenia warsztatów dla nauczycieli oraz nadzór metodyczny w 

projekcie „Pakiet kluczowych kompetencji” 

o w najbliższym czasie ogłoszony zostanie trzeci przetarg w ramach 

projektu szkolnego na dostawę materiałów dydaktycznych dla uczniów 

nauczycieli niezbędnych do przeprowadzenia działań projektowych 

„Pakiet kluczowych kompetencji; 

• kończą się prace na dwóch budynkach - w zakresie termomodernizacji           

(OSP i MCKSiR), prace na ukończeniu w MOPSie oraz rozpoczęto prace na 
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budynku Hali Sportowej. Złożono wniosek o zaliczkę do Mazowieckiej 

Jednostki Wdrażania Programów Unijnych; 

• zakończono działania wdrożeniowe w projekcie dot. platformy E-urząd; 

• od ostatniej Sesji odbyło się 6 spotkań Burmistrza z interesantami: 16 dotyczyło spraw 

mieszkaniowych, 15 mieszkańców było w sprawie pracy, a 10 osób w sprawach innych. 

 

 

Ad – 6 

Wystąpienia Przewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej 

 

Wiceprzewodniczący Komisji Spraw Społecznych pan Krzysztof Dądalski poinformował, 

że dnia 01 lutego 2019r. odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej, które 

prowadził przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Andrzej Karasiewicz. Na posiedzeniu 

gościła pani Wiesława Czerwińska kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Raciążu, która przestawiła informacje o działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz sprawozdanie z działalności zespołu interdyscyplinarnego za 

2018 rok. Pani kierownik poinformowała, że w roku 2018 odbyło się 8 posiedzeń Miejskiej 

Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, na które zapraszane były osoby 

zgłoszone w związku z nadużywaniem alkoholu. Wezwanych zostało 30 osób, które 

próbowano zmotywować do podjęcia terapii. W roku 2018 na realizację powyższych zadań 

zaplanowana była kwota 113 732,16 zł. Były to środki pochodzące z wpłat za wydawanie 

zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Wydatkowano łączenie kwotę 113 775,91 zł w tym na 

zadania dotyczące zwalczania narkomanii  przeznaczono kwotę 1 781,37zł.  

W kolejnym punkcie przedstawione zostało Sprawozdanie z działalności Zespołu 

Interdyscyplinarnego w Gminie Miasto Raciąż w roku 2018. W skład Zespołu wchodzą 

przedstawiciele pomocy społecznej, oświaty, policji, sądu oraz ochrony zdrowia, którzy w 

ramach Zespołu Interdyscyplinarnego w 2018 roku spotkali się 4 razy. W ramach spotkań 

Zespołu omawiano zagadnienia dotyczące realizacji programu, a w szczególności starano się 

podnieść świadomość i wrażliwość społeczną wobec problemu przemocy oraz zagrożeń z niej 

wynikających. W poprzednim roku rozpatrywano 6 Niebieskich Kart, których procedura była  

wszczęta w roku 2017, a ich zakończenie nastąpiło w roku 2018. W roku 2018 zakończono 

procedurę Niebieskiej Karty w 20 przypadkach. W 18 przypadkach ofiarami przemocy były 

kobiety.  
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W kolejnym puncie obrad radni dyskutowali nad projektami uchwał, które będą 

podejmowane na dzisiejszej Sesji Rady Miejskiej. 

W ostatnim punkcie posiedzenia radni poruszali sprawy różne dotyczące miasta i jego 

mieszkańców. 

Na tym posiedzenia zakończono. 

Ad - 7 

Dyskusja 

Nikt nie wziął udziału w dyskusji 

Ad – 8 

Podjęcie uchwał 

 

Przed przystąpieniem do głosowań uchwał Przewodniczący Rady poinformował, że podczas 

posiedzenia Komisji Rady Miejskiej odbyła się dyskusja na wyborem Wiceprzewodniczącego 

Komisji Skarg, Petycji i Wniosków. Na to stanowisko zaproponowano kandydaturę radnego 

Zbigniewa Artura Leszczyńskiego. Radny wyraził zgodę na objęcie stanowiska. 

 

• Uchwała nr IV/35/2019 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 18 lutego 2019r.  w sprawie 

wyboru wiceprzewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, 

Uchwała przyjęta jednogłośnie. 

 

• Uchwała nr IV/36/2019 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 18 lutego 2019r. w sprawie 

zaciągnięcia i zabezpieczenia spłaty długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Warszawie , 

Uchwała przyjęta jednogłośnie. 

 

• Uchwała nr IV/37/2019 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 18 lutego 2019r. w sprawie 

wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów na wynajem garaży stanowiących własność 

Gminy Miasto Raciąż 

Uchwała przyjęta jednogłośnie. 

 

• Uchwała nr IV/38/2019 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 18 lutego 2019r.                 

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Raciąż;  

Uchwała przyjęta jednogłośnie. 
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• Uchwała nr IV/39/2019 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 18 lutego 2019r.                 

w sprawie zmian w uchwale budżetowej miasta Raciąż na 2019 rok, 

Uchwała przyjęta jednogłośnie. 

 

 

 

• Uchwała nr IV/40/2019/ Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 18 lutego 2019r. w 

sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasto Raciąż na 2019 

rok. 

Uchwała przyjęta jednogłośnie. 

 

Ad - 9 

Interpelacje i zapytania radnych 

 

Przed przystąpieniem do zgłaszania interpelacji głos zabrał mecenas Konrad Figurski, który 

poinformował, że zgodnie z nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym interpelacje muszą 

być zgłaszane do Przewodniczącego Rady na piśmie. Przewodniczący Rady przekazuje                    

je Burmistrzowi, który w ciągu 14 dni ma obowiązek udzielić na nie odpowiedzi i podać               

do publicznej wiadomości na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. Na dzisiejszej Sesji, w 

związku z tym, że jest to pierwsze zgłaszanie interpelacji zgodnie z nowymi zasadami radni 

zgłoszą interpelacje w formie ustnej, natomiast odpowiedź otrzymają w ciągu 14 dni na 

piśmie. 

  

Radny Ryszard Godlewski: 

• Kiedy będzie skończony remont ulic Kwiatowej. Czy jeśli nie nastąpi to w najbliższym czasie to 

istnieje możliwość doraźnego wyrównania nawierzchni. 

• Czy istnieje możliwość ustawienia znaku z tonażem na ul. Płockiej. 

Radny Artur Gizler: 

• Czy została sprawdzona studzienka na ul. Mławskiej 

• Czy wiadomo coś w sprawie budowy gazu w mieście. 

Radny Andrzej Sendal: 

• Czy istnieje możliwość ustawienia znaku z tonażem na ul. Wolności. 
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• Jakie jest stanowisko Urzędu Miejskiego w sprawie podwyżek cen za ogrzewanie, 

wystosowanej przez firmę Termal. 

• Prośba o postawienie znaku zakazu wjazdu dla autobusów i samochodów ciężarowych na 

teren osiedla Jana Pawła II. Ponieważ drogi na osiedlu przystosowane są dla pojazdów 

osobowych i jeśli pojazdy ciężkie nadal będą się tam poruszać to wkrótce ulice będą do 

remontu. 

Radny Dariusz Dobrosielski: 

• Czy były przeprowadzane rozmowy z dyrekcją firmy Polmlek w sprawie ruchu pojazdów w 

okolicach przedsiębiorstwa na ul. Zawoda, ponieważ ciężarówki nie mogę wjechać na teren 

zakładu. 

• Czy wiadomo coś na temat budowy kanalizacji na ul. Warszawskiej 

• Autobusy przywożące i odbierające uczniów ze szkoły przy ul. Kilińskiego, parkują przy 

budynkach mieszkalnych blokując wyjazd z posesji. Czy można wyznaczyć im inne miejsce 

do parkowania. 

• Czy na ul. Płockiej będą poprawiane studzienki, ponieważ niektóre są nisko umiejscowione. 

 

Przewodniczący Rady Paweł Chrzanowski: 

• Czy istnieje możliwość naprawy nawierzchni na ul. Płockiej i ustawienie znaku tonażu. np. od 

mostu do miasta 

• Prośba o wyznaczenie przejścia dla pieszych na ul. Mławskiej przy zakładzie 

wulkanizacyjnym. 

• Również poprosił o wyznaczenie innego miejsca do parkowania dla autobusów przywożące 

dzieci do szkoły. 

• Mieszkańcy na ul. Kilińskiego 56/3 proszą o wyremontowanie dachów chlewków, które 

należą do mieszkańców. Część dachów wyłożona jest jeszcze eternitem 

• Na tej samej działce mieszkaniec dzierżawi garaż od miasta i czy jest możliwość wykupienia 

tego garażu na własność lub możliwość powiększenia go we własnym zakresie 

 

Radny Dariusz Dobrosielski zapytał się Przewodniczącego Rady czy w związku z tym, że szpital w 

Płońsku musi zapłacić duże odszkodowanie, istnieje zagrożenie, że ubezpieczyciel nie zapłaci 

odszkodowania dla osoby pokrzywdzonej. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że w najbliższą środę odbędzie się posiedzenie Rady Społecznej 

SPZZOZ, na którym poruszy ten temat. 
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Ad – 10 

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych 

 

Burmistrz Godlewski odpowiedział, że zgodnie z nowymi przepisami udziel odpowiedzi                   

na zgłoszone interpelacje na piśmie. 

 

Ad – 11 

Wolne wnioski i zapytania 

Przewodniczący Rady odczytał analizę oświadczeń majątkowych radnych złożonych na 

rozpoczęcie kadencji. 

 

Analiza oświadczeń majątkowych stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

 

Pani Jolanta Goszczyńska zapytała się Burmistrza z czego wynikają podwyżki podatku od 

nieruchomości oraz opłat za gospodarowanie odpadami. Ostatnia decyzja z wymiarem podatku była 

wyższa o 90% o wcześniej otrzymywanych. Stawki podatków w mieście zbliżają się do stawek 

warszawskich i są dużo wyższe niż w sąsiednich gminach. Poinformowała, że rok temu składała 

podanie o podłączenie swojej nieruchomości do sieci ciepłowniczej. Burmistrz odesłał ją do ciepłowni 

miejskiej, w której otrzymała odpowiedź, że sieć nie ma odpowiednich parametrów technicznych w 

związku z czym w najbliższych 2 -3 latach nie powstaną żadne nowe przyłącza. Ostatnio jednak 

otrzymała informację że kilkoro radnych zostało podłączonych do sieci ciepłowni. Ostatnie pytanie 

dotyczyło utworzenia żłobka w mieście. Około roku temu składała podanie oraz była na spotkaniu z 

Burmistrzem w sprawie utworzenia takiej placówki na terenie miasta i zaproponowała, że na ten cele 

byłaby skłonna udostępnić swój budynek. Podczas spotkania Burmistrz poinformował, że zorientuje 

się w sytuacji czy taka placówka miałaby rację bytu w mieście, po czym otrzymała informację, że na 

razie tworzenie takiej placówki nie będzie planowane. Czy coś się zmienił w tej kwestii? 

 

Burmistrz poprosił, że jeśli pani Jolanta posiada informację, że budynki radnych zostały podłączone 

do sieci ciepłowniczej prosi o złożenie pisma z podaniem, o których radnych chodzi. Wtedy będziemy 

mogli rozpatrzeć tą sprawę w przeciwnym razie są to bezpodstawne insynuacje, za które grozi 

odpowiedzialność. Przyłączami w mieście zajmuje się firma Termal, która dzierżawi ciepłownię,            

a miasto nie pośredniczy w sprawach związanych z przyłączami.  

Co do stawki podatków i opłat za śmieci w sąsiednich gminach były podwyższane jakiś czas temu.              

W Raciążu nie było podwyżek od kilku lat w związku z czym kwoty były bardzo niskie. Jeśli pani 

będzie miała problem z opłacaniem podatku i wpłynie to na pani sytuację osobistą to istnieje 

możliwość złożenia podania o umorzenie części podatku. W piśmie należy przedstawić swoje dochody 

oraz dokumenty finansowe, zostanie to zweryfikowane i jeśli będą spełnione przesłanki do umorzenia 
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części podatku, podatek zostanie umorzony w takiej części w jakiej zostanie podjęta decyzja. 

Wysokość stawek podatków w mieście opiera się na uchwałach podjętych przez Radę Miejską i są  

zgodnie z nimi egzekwowane.  

 

Pani Goszczyńska poinformowała, że stawki podatku na terenie Gminy Raciąż są dużo niższe niż na 

terenie miasta. 

 

Burmistrz poinformował, że pani przedstawia stawki podatków na terenie tych gmin, których jest jej 

wygonie i w których nasze miasto wypada negatywnie. Po czym przedstawił zestawienie stawek 

podatków w naszym mieście ze stawkami z sąsiednich gmin, z którego wynika że jedynie w Gminie 

Raciąż stawki są niższe niż w Raciążu. To po ile są stawki za śmieci nie zależy od gminy, a od 

wyników przetargu i od tego jakich śmieci i w jakich ilościach oddają mieszkańcy. Zgodnie z ustawą 

gmina nie może dokładać do gospodarki odpadami. Na terenie miasta stawki są i tak na najniższym 

poziomie jak jest to tylko możliwe. Wnika to ze specyfiki małego miasta, które oddaje dużo śmieci w 

stosunku do tego jak jest w innych gminach. Corocznie ogłaszany jest otwarty przetarg na 

gospodarowanie odpadami, do którego mogą zgłaszać się firmy. W związku z przepisami musimy 

przenosić stawki z przetargu na stawki opłat od mieszkańców. W lipcu będzie kolejny przetarg i 

zobaczymy jakie będą oferty jednak obawiamy się, że oferty mogą być wyższe niż dotychczas. Miasto 

musi szukać pieniędzy w związku z tym, że wzrosły stawki m.in. za energię, za ogrzewanie i dlatego 

konieczne było podniesienie podatków. Oczywiście każdy ma prawo mieć subiektywny pogląd 

natomiast wiedząc jakie fundusze są potrzebne na inwestycje w mieście będziemy prowadzili politykę 

podatkową tak jak uważamy za słuszne. Najważniejsze jest to żeby miasto miało pieniądze na opłaty, 

na remonty i żeby mogło dobrze funkcjonować. Jednocześnie nie chcemy podnosić opłat do stawek 

maksymalnych aby nie obciążać mieszkańców.  

 

 Przewodniczący Rady poinformował, że była to pierwsza, większa podwyższa podatków od 2013 

roku. W międzyczasie była jeszcze jedna podwyżka tylko o kilka groszy. Staramy się pomagać 

mieszkańcom poprzez dopłaty do ścieków i do wody.  

Przewodniczący również poprosił panią Goszczyńską o zgłoszenie, których radnych ma na myśli 

insynuując, że ich nieruchomości zostały podłączone do ciepłowni miejskiej, gdyż nie słyszał o tym 

aby w mieście powstała nowa linia ciepłownicza.   

 

Pani Goszczyńska poprosiła o odpowiedź na pytanie dotyczące utworzenia żłobku. 

 

Burmistrz poinformował, że w sprawie utworzenia żłobka zostało zrobione rozpoznanie, z którego 

wynikało, że na terenie miasta nie ma potrzeby tworzenia takiej placówki. Ponadto, wówczas 

mieliśmy informacje, że panie kierownik prywatnego przedszkola działającego na terenie miasta miały 

w planach utworzenie żłobka jednak ostatecznie nic z tego nie wyszło, jednak wspomniane 
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przedszkole przyjmuje zapisy dzieci od drugiego roku życia. Robiliśmy także rozpoznanie do 

programu Maluch + jednak na naszym ternie nie było zainteresowania.  

 

Burmistrz poprosił Przewodniczącego o zakończenie dyskusji. Jeśli pani Goszczyńska ma jeszcze 

jakieś sprawy, które chciałaby poruszyć Burmistrz zaprosił panią do Urzędu.  

Przewodniczący Rady, również poinformował, że do niego także można przyjść na dyżur w każdej 

sprawie dotyczącej miasta.  

 

Ad – 12 

Zakończenie obrad 

 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął obrady                              

IV Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Raciążu. 

 

Protokołowała       Przewodniczący Rady Miejskiej 

Katarzyna Wawrowska             Paweł Chrzanowski 

 

Załącznik:  

1. Protokół z imiennego głosowania uchwał z IV Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Raciążu; 

2. Analiza oświadczeń majątkowych radnych na rozpoczęcie kadencji. 

3. Zestawienie stawek podatków w sąsiednich gminach.  


