Protokół
z III Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Raciążu
z dnia 28 grudnia 2018r.
OT. 0001.12.2018
III 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: 14:45
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 oraz Skarbnika Miasta Marię Karwowską.
Przywitał także zaproszonych gości:
•

Dyrektor Miejskiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Raciążu oraz Radnego
Powiatu Płońskiego – Artura Adamskiego;

•

Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – Wiesławę Czerwińską;

•

Wicedyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisława Konarskiego w Raciążu – Elżbietę
Tobolską;

•

Prezes Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Raciążu - Pawła
Rybkę;

•

Przewodniczącą Rady Seniora – Marię Chyczewską;

•

Delegata do Obywatelskiego Parlamentu Seniorów – Stefana Modrzejewskiego;

•

Prezesa Miejsko – Gminnych Ochotniczych Straży Pożarnych – Jana Mączewskiego;

•

Radnego Sejmiku Mazowieckiego – Artura Czaplińskiego

Na podstawie listy obecności Przewodniczący stwierdził, że w posiedzeniu sesji uczestniczy
15 radnych, a zatem można skutecznie obradować i podejmować prawomocne uchwały. (Radna
Izabela Świerczyńską spóźniła się)
Przewodniczący Rady poinformował zebranych, że dzisiejsze obrady Sesji są nagrywane i
transmitowane na żywo na kanale Urzędu Miejskiego na stronie YouTube.
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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;
a) Ustalenie składu osobowego Komisji skarg, petycji i wniosków,
b) Wybór przewodniczącego Komisji skarg, petycji i wniosków,
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
•

zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Raciąż;

•

zmian w uchwale budżetowej miasta Raciąż na 2018 rok;

•

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Raciąż;

•

uchwały budżetowej Gminy Miasto Raciąż na rok 2019;

•

planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej na rok 2019;

•

planów pracy Rady Miejskiej na rok 2019;

•

uchylająca uchwałę Nr XLI/334/2018 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 31 sierpnia 2018 r. w
sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia spłaty długoterminowej pożyczki z Wojewódzkim
Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,

•

ustanowienia wieloletniego programu osłonowego Gminy Miasto Raciąż w zakresie
dożywiania w ramach realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w
domu” na lata 2019 – 2023;

•

podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej
przez osoby objęte programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023;

•

określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych z pomocy społecznej w formie posiłku,
świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w
postaci produktów żywnościowych przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem
„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023;

•

szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnieni od
opłat jak również ich pobierania;

•

uchylenia uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu użytkowego mieszczącego
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się w budynku przy ul. Kilińskiego 56/2 w Raciążu;
•

uchylenia uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu lokalu
mieszkalnego nr 1 położonego w Raciążu przy ul. Błonie 31/1;

•

zwolnień od podatku od nieruchomości

9. Interpelacje i zapytania radnych.
10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych
11. Wolne wnioski i zapytania
Zamknięcie obrad.
Przewodniczący Rady Miejskiej przypomniał, że wszystkie głosowania będą odbywały się za pomocą
elektronicznego systemu głosowań. Poprosił Radych o zagłosowanie poprzez podniesienie ręki i
naciśnięcie przycisku na otrzymanych pilotach, za przyjęciem porządku obrad. Porządek obrad został
przyjęty jednogłośnie.
Ad – 3
Przyjęcie protokołu z sesji poprzedniej
Protokół z II Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej z dnia 05 grudnia 2018r. został przyjęty jednogłośnie.

Ad – 4
Wystąpienia zaproszonych Gości
Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego Artur Czapliński podziękował za zaproszenie na
dzisiejszą Sesję i zadeklarował chęć współpracy. Jeśli Rada lub Burmistrz chcieliby aby jakiś problem
został poruszony na forum samorządu wojewódzkiego to oferuje swoją pomoc. Życzył Burmistrzowi
i Radzie owocnej kadencji.
Prezes Miejsko – Gminnych Ochotniczych Straży Pożarnych Jan Mączewski poinformował
o ukończeniu remontu drogi powiatowej przy ul. 11 listopada. Ważnym zadaniem, które udało się
zrealizować w kończącym się roku było utworzenie w Raciążu nocnej pomocy lekarskiej. Realizacja
tego przedsięwzięcia trwała około dwóch lat ale udało się. Prezes Mączewski pogratulował
Burmistrzowi znakomitego zajmowania się Ochotniczą Strażą Pożarną w Raciążu. Jest to jedna z
najlepszych i najlepiej wyposażonych jednostek w Powiecie Płońskim. Na koniec złożył zebranym
życzenia noworoczne.
Radny Powiatu Płońskiego Artur Adamski przekazał informacje o najważniejszych rzeczach
dotyczących naszego miasta, które wydarzyły się od ostatniej Sesji Rady Powiatu Płońskiego.
Rozpoczął się okres zimowy a co za tym idzie rozpoczęło się odśnieżanie dróg. Dobrą informacją jest,
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że wszystkie drogi powiatowe w mieście, a przede wszystkim droga wyjazdowa do Płońska, mają
klasę

kategorii IV więc mają pierwszeństwo w kolejności odśnieżania. Zarząd Powiatu podjął

uchwałę na granty dla stowarzyszeń i fundacji działających na terenie Powiatu (na kwotę 50,000 zł.) w
związku z tym wszystkie stowarzyszenia działające na terenie naszego miasta mogą w I kwartale roku
przystąpić do składania wniosków. Kolejny nabór będzie obejmował dofinansowanie na działalność
sportową. Kwota przeznaczona na ten cel będzie wynosiła 40,000 zł. Ochotnicza Straż Pożarna w
Raciążu zgłosiła potrzebę poprawienia nawierzchni na skrzyżowaniu przy ul. 19 styczni i Kilińskiego.
Także mieszkańcy zgłaszali potrzebę zainstalowania progu zwalniającego na ul. Kilińskiego. Oba
wnioski zostały zgłoszone do Powiatu i będą wkrótce rozpatrywane. Ze spraw ogólno powiatowych to
Dyrektor Szpitala Powiatowego w Płońsku Paweł Obermayer przedstawił sposób na rozwój szpitala,
jest on dyskutowany i w najbliższym czasie powinniśmy otrzymać więcej szczegółów na ten temat.
Radny Zbigniew Adamski poprosił o umieszczenie na moście przy ul. 19 stycznia informacji
o nośności mostu.
Radny Powiatowy Artur Adamski przekaże informację do Powiatu.
Radny Dariusz Dobrosielski poprosił o informację na temat ilości orlików znajdujących się pod
zarządem Starostwa i zapytał się czy na wszystkich jest tak ograniczone oświetlenie jak na tym
w Raciążu.
Radny Powiatowy Artur Adamski poinformował, że przygotuje odpowiedź na następną Sesję Rady
Miejskiej.
Na koniec wystąpienia Radny Artur Adamski złożył życzenia noworoczne.
Ad – 5
Sprawozdanie z działalności organu wykonawczego jednostki stanowiącej
samorządu gminnego
Burmistrz Miasta Raciąża Mariusz Godlewski poinformował, że:
•

spotkania z mieszkańcami, które odbywają się cyklicznie w Urzędzie, nabrały innego
charakteru. Kiedyś większość spotkań dotyczyło pracy, obecnie najwięcej dotyczy spraw
mieszkaniowych;

•

do Urzędu wpłynęło 13 wniosków od mieszkańców zainteresowanych udziałem w programie
„Mieszkanie +”. W związku z tym są bardzo małe szanse na realizację tego programu, gdyż
Krajowy Fundusz nie będzie zainteresowany budową bloku dla tak małej ilości osób. Trzeba
szukać innych rozwiązań problemu mieszkaniowego w naszym mieście;

•

w Szkole Podstawowej odbyła się wieczornica z okazji 100 - lecia odzyskania Niepodległości;
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•

odbyły się spotkania wigilijne m.in. w Klubie Emerytów, Rencistów i Inwalidów, w Klubie
Seniora, w Klubie Nauczycielskiego Klubu Seniora oraz w Klubie Honorowych Dawców
Krwi. 16 grudnia odbyła się także IV Miejsko – Gminna Wigilia na Placu Mickiewicza;

•

zgodnie z uchwałami Rady i sporządzonymi wycenami zostało sprzedanyc 5 lokali
komunalnych w blokach przy ul. 19 stycznia. Są to ostatnie sprzedaże z obecnymi
bonifikatami, które wynosiły 75%. Od nowego roku bonifikata będzie wynosiła 50% a w
kolejnych latach będzie jeszcze niższa. Osoby, które chciałaby wykupić mieszkania powinny
to zrobić jak najszybciej gdyż w kolejnych latach warunki sprzedaży będą korzystniejsze dla
miasta ale mniej korzystne dla nabywców lokali;

•

odbył się Konwent Wójtów i Burmistrzów w Płońsku. Szefem konwentu został po raz kolejny
burmistrz Płońska Andrzej Pietrasik. Spotkania cyklicznie odbywają się w różnych gminach
w związku z tym na pewno jeden z kolejnych spotkań odbędzie się w Raciążu;

•

ciągle trwają prace nad termomodernizacją budynków. Obecnie kończą się prace w budynku
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i biblioteki. W przyszłym roku odbędą się remonty
budynków Urzędu, Szkoły, Przedszkola i hali sportowej;

•

uzyskaliśmy pozwolenie zamienne na budowę kanalizacji przy ul. Płockiej;

•

trwają prace remontowe w mieszkaniach komunalnych. Dotyczą przede wszystkim napraw
dachów, wymiany pieców. Będziemy starali się wytypować budynki, które w nowym roku
koniecznie będą wymagały remontów;

•

został zakupiony lekki samochód strażacki ze zbiornikiem na wodę. Rada miejska przekazała
na ten cel 70 000,00 zł, pozostała kwota w dużej mierze pochodziła z pozyskanych dotacji;

•

w Urzędzie nadal realizowany jest projekt E-Urzędu. W Urzędzie działa już sieć,
serwerownia, od kilku miesięcy są użytkowane nowe komputery i nowe programy.
Od nowego roku będą wdrażane usługi online oraz zostanie wprowadzona możliwość
płatności internetowej oraz płatność kartami płatniczymi;

•

po

przejściu

na

stanowisko

prezesa

Przedsiębiorstwa

Gospodarki

Komunalnej

i Mieszkaniowej pana Pawła Rybki, nastąpiła likwidacja stanowiska Zastępcy Burmistrza.
Zgodnie z przepisami w Urzędzie nastąpiła konieczność powołania stanowiska Sekretarza,
na którego została mianowana pani Renata Kujawa. Pani Kujawa, w ostatnim czasie,
zajmowała się m.in. realizacją i wdrażaniem w Urzędzie projektu E-Urząd.
Ad – 6
Wystąpienia Przewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej
Przewodniczący Komisji Budżetowo – Gospodarczej pan Dariusz Dobrosielski poinformował, że
dnia 20 grudnia 2018r. odbyło się wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Miejskiej. W
posiedzeniu uczestniczyli wszyscy radni oraz Burmistrz Mariusz Jerzy Godlewski, Skarbnik Miasta
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pani Maria Karwowska oraz Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej pani Wiesława
Czerwińska.
Pierwszym punktem obrad było wybranie wiceprzewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej.
Wiceprzewodniczącymi Komisji zostali :
• Komisji Rewizyjnej – radny Krzysztof Dądalski.
• Komisji Budżetowo Gospodarczej – radna Magdalena Bylińska.
• Komisji

Planowania

Przestrzennego,

Bezpieczeństwa

i

Ochrony

Środowiska

-

radny Zbigniew Adamski.
• Komisji Spraw Społecznych – radny Krzysztof Dądalski.
Następnie przystąpiono do dyskusji o projekcie budżetu miasta na rok 20019.

Burmistrz

i Pani Skarbnik omówili plany budżetowe oraz odpowiedzieli na szereg pytań zadawanych przez
radnych, dotyczących zagadnień budżetowych.
Ustalone zostały plany pracy stałych Komisji Rady Miejskiej oraz plan pracy Rady Miejskiej w
Raciążu na rok 2019.

Pani Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej omówiła projekty uchwał, które będą
realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciążu.
Kolejnym punktem posiedzenia Komisji było przedstawienie przez Burmistrza miasta projektów
uchwał, które będą poddane głosowaniu na dzisiejszej Sesji Rady Miejskiej.
Zaproponowany

został

także

skład

osobowy

radnych

do

Komisji

Skarg,

Petycji

i Wniosków. W punkcie obrad Sprawy różne. Radni zadali wiele pytań, które dotyczyły spraw
bieżących i obecnej sytuacji w mieście. Po wyczerpaniu porządku obrad zamknięto posiedzenie
stałych Komisji Rady Miejskiej w Raciążu.
Ad - 7
Dyskusja
Przewodniczący Rady Miejskiej Paweł Chrzanowski poinformował, że podczas posiedzenia stałych
Komisji Rady Miejskiej ustalono skład osobowy Komisji skarg, petycji i wniosków. Do składu
Komisji zostali zaproponowani radni: Andrzej Sendal, Krzysztof Dądalski, Magdalena Bylińska,
Leszek Kowalski i Zbigniew Leszczyński. Wszyscy z radnych zgodzili się do wchodzenia w skład
Komisji.
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•

Podjęcie uchwały nr III/19/2018 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 28 grudnia 2018r w sprawie
ustalenia składu osobowego Komisji skarg, petycji i wniosków.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Przewodniczący Rady ogłosił 10 minut przerwy w celu wyboru spośród członków Komisji skarg,
petycji i wniosków Przewodniczącego Komisji.

Wznowienie obrad.
Przewodniczący Rady poinformował, że na Przewodniczącego Komisji skarg, petycji i wniosków
został zaproponowany został radny Andrzej Sendal.
Rady Sendal wyraził zgodę na objęcie stanowiska Przewodniczącego Komisji.
Przewodniczący Rady przypomniał, że znajdujemy się punkcie obrad Dyskusja i zaprosił radnych do
zadawania pytań.
Radny Dariusz Dobrosielski zapytał się jakie zostały przewidziane środki na finansowanie Klubu
Sportowego Błękitni Raciąż.
Burmistrz odpowiedział, że zgodnie z uchwałą miasto nie może wskazywać na jaki klub lub
stowarzyszenie przeznacza środki ponieważ podział środków odbywa się poprzez konkursy. Natomiast
na sport zostało zabezpieczone 16 000,00 zł w formie grantów, 100 000,00 zł w formie finansowania
sportu i około 54 000,00 zł na konserwację hali i boiska sportowego. Takie założenia są w projekcie
budżetu ale w trakcie roku, w miarę potrzeb, środki będą zwiększane.
Radny Dariusz Dobrosielski zapytał się także o projekt uchwały w sprawie zwolnienia od podatku
od nieruchomości.
Burmistrz odpowiedział, że uchwała dotyczy zwolnienia od podatku od nieruchomości obiektów
zapewniających bezpieczeństwo. W Raciążu jest to Komisariat Policji oraz strażnica Ochotniczej
Straży Pożarnej, która jest budynkiem należącym do miasta.
Radny Artur Gizler wspomniał, że od stycznia wchodzi w życie uchwała wznosząca dzierżawę
wieczystą. Zapytał się jaka stawka obowiązuje w mieście, ogólnopolska czy ustalona przez miasto.
Burmistrz odpowiedział, że użytkowanie wieczyste dotyczy nieruchomości przeznaczonych na cele
mieszkaniowe. Rada nie podejmowała uchwały w tym zakresie w związku z tym przekształcenie
będzie się odbywało zgodnie z ustawą.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej radny Jerzy Lawendowski odczytał uchwały Regionalnej Izby
Obrachunkowej.
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•

Uchwała nr Ci.380.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
z dnia 07 grudnia 2018r w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta
Raciąż projekcie uchwały o wieloletniej prognozy finansowej.

•

Uchwała nr Ci.381.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z
dnia 07 grudnia 2018r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Raciąż
projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok oraz możliwości sfinansowania deficytu.

Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej stanowią załącznik nr 2 i 3 do niniejszego protokołu.

Ad – 8
Podjęcie uchwał
•

uchwała nr III/20/2018 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 28 grudnia 2018r w sprawie
Przewodniczącego Komisji skarg, wniosków i petycji.
Uchwała podjęta jednogłośnie.

•

Uchwała nr III/21/2018 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie
zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Raciąż;
Uchwała podjęta jednogłośnie.

•

Uchwała nr III/22/2018 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 28 grudnia 2018r w sprawie
zmian w uchwale budżetowej miasta Raciąż na 2018 rok
Uchwała podjęta jednogłośnie.

•

Uchwała nr III/23/2018 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 28 grudnia 2018r w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Raciąż
Uchwała podjęta jednogłośnie.

•

Uchwała nr III/24/2018 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 28 grudnia 2018r uchwały
budżetowej Gminy Miasto Raciąż na rok 2019
Uchwała podjęta jednogłośnie.

•

Uchwała nr III/25/2018 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 28 grudnia 2018r w sprawie
planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej na rok 2019
Uchwała podjęta jednogłośnie.
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•

Uchwała nr III/26/2018 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 28 grudnia 2018r w sprawie
planów pracy Rady Miejskiej na rok 2019
Uchwała podjęta jednogłośnie.

•

Uchwała nr III/27/2018 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 28 grudnia 2018r uchylająca
uchwałę Nr XLI/334/2018 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 31 sierpnia 2018r. w sprawie
zaciągnięcia i zabezpieczenia spłaty długoterminowej pożyczki z Wojewódzkim Funduszem
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
Uchwała podjęta jednogłośnie.

•

Uchwała nr III/28/2018 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 28 grudnia 2018r w sprawie
ustanowienia wieloletniego programu osłonowego Gminy Miasto Raciąż w zakresie
dożywiania w ramach realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w
domu” na lata 2019 – 2023
Uchwała podjęta jednogłośnie.

•

Uchwała nr III/29/2018 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 28 grudnia 2018r w sprawie
podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej
przez osoby objęte programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
Uchwała podjęta jednogłośnie.

•

Uchwała nr III/30/2018 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 28 grudnia 2018r w sprawie
określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych z pomocy społecznej w formie posiłku,
świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w
postaci produktów żywnościowych przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem
„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
Uchwała podjęta jednogłośnie.

•

Uchwała nr III/31/2018 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 28 grudnia 2018r w sprawie
szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnieni od
opłat jak również ich pobierania
Uchwała podjęta jednogłośnie.

•

Uchwała nr III/32/2018 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 28 grudnia 2018r w sprawie
uchylenia uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu użytkowego mieszczącego
się w budynku przy ul. Kilińskiego 56/2 w Raciążu
Uchwała podjęta jednogłośnie.
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•

Uchwała nr III/33/2018 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 28 grudnia 2018r w sprawie
uchylenia uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu lokalu
mieszkalnego nr 1 położonego w Raciążu przy ul. Błonie 31/1;
Uchwała podjęta jednogłośnie.

•

Uchwała nr III/34/2018 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 28 grudnia 2018r w sprawie
zwolnień od podatku od nieruchomości
Uchwała podjęta jednogłośnie.

Ad - 10
Interpelacje i zapytania radnych
Radny Artur Gizler poprosił o poprawienie studzienki kanalizacyjnej na ul. Mławskiej.
Radny Ryszard Godlewski poinformował, że na ul. Barańskiego leży słup i prosi o jego usunięcie.
Radny Zbigniew Adamski poprosił o przeprowadzenie analizy z wizytacji Komisji Planowanie
Przestrzennego i Bezpieczeństwa z udziałem przedstawicieli Policji z Raciąża i o wzięcie pod uwagę
zastrzeżeń tam zawartych.
Radny Artur Gizler zapytał się o wodociąg na ul Rzeźnianej. Poprosiło zabezpieczenie funduszy na
ten cel.
Radna Marzanna Kubińska poprosiła o przecisk na ul. Zawodzie gdyż jest bardzo słabe ciśnienie
wody.
Radna Magdalena Bylińska poprosiła o załatanie dziury na ul. Zielonej.
Przewodniczący Rady zapytał się czy jest możliwość przyśpieszenia remontu na ul. Wolności.
Zapytał się także, czy jest możliwość odblokowania kanału You Tube w szkole, ponieważ nauczyciele
wykorzystywali materiały ze strony w celach edukacyjnych. Kolejne pytanie dotyczyło oświetlenie na
końcu ulicy Kilińskiego oraz budynku Zespołu Szkół. Czy byłaby możliwość doświetlenia tego
fragmentu ulicy.
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Ad – 11
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych
Burmistrz Godlewski odpowiedział na zapytania i interpelacje Radnych. Poinformował, że:
•

ciężko się odnieść do problemu napraw i remontów gdyż zależy to od tego ile
pieniędzy mamy w budżecie i podziału określonych paragrafów. W miarę możliwości
będziemy się starać realizować wymienione zadania;

•

materiał z posiedzenie Komisji Planowania Przestrzennego, Bezpieczeństwa i
Ochrony Środowiska zostanie przeanalizowany aby w przyszłym roku realizować
uwagi w nim zawarte,

•

w celu poprowadzenia wodociągu na ul. Rzeźnianej należy wybudować około 150
metrów rury, która doprowadzi wodę. Mieszkańcy zwracali się z prośbą o to aby to
miasto wybudowało wodociąg a nie sami mieszkańcy;

•

plan na zwiększenie ciśnienia wody na ul. Zawodzie był już zakładany w ubiegłym
roku jednak nie udało się na czas uzyskać przecisku. W przyszłym roku postaramy się
to naprawić;

•

staramy się na bieżąco i w miarę możliwości usuwać niedogodności, które
przeszkadzają mieszkańcom np. łatanie dziur. Co do naprawy ulicy Zielonej to są
plany aby naprawić ją całościowo;

•

zwracaliśmy się z prośbą do wykonawcy z wnioskiem o uzupełnienie materiałów,
które się wypłukują i powodują utrudnienia w ruchu na ul. Wolności. Ubytki powinny
być uzupełniane na bieżąco;

•

w szkole, niektóre strony zostały zablokowane ze względów bezpieczeństwa i treści
na nich występujących. Zwrócimy się z prośbą do informatyka w szkole, o chociaż
częściowe odblokowanie kanału You Tube gdyż pojawia się na nim dużo materiałów
edukacyjnych.

•

będziemy starali się szukać rozwiązania na doświetlenie końca ul. Kilińskiego. Być
może uda się porozumieć z Powiatem w sprawie późniejszego wyłączania świateł na
terenie boiska.

Pani Renata Kujawa odpowiedziała na pytanie radnego Ryszarda Godlewskiego dotyczące słupa
leżącego na ul. Barańskiego. Poinformowała, że już było zgłoszenie do komisariatu Policji w tej
sprawie, jednak nie udało się znaleźć sprawcy. Sprawa została zgłoszona do ubezpieczyciela,
otrzymaliśmy częściowe dofinansowanie ale odwołujemy się gdyż otrzymana kwota nie wystarcza na
pokrycie szkód i postawieni nowego słupa. Koszt nowego słupa to koszt w granicach 5 000,00 zł.
Czekamy na zakończenie procedury odwoławczej.
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Radny Andrzej Karasiewicz poinformował, ze we Wigilię ubytki na ul. Wolności zostały
uzupełnione i utwardzone tłuczniem. Inwestycja na budowę kanalizacji została przedłużona o rok,
w związku z tym prace będą się nadal toczyły i póki co nie będzie można zalać asfaltu na tym
odcinku, gdyż dzieje się to dopiero po końcowym odebraniu prac .
Przewodniczący Rady zaproponował, aby w sprawie oświetlenie ul. Kilińskiego i budynku Zespołu
Szkół porozmawiać panią dyrektor jednostki lub z panią Starostą.
Burmistrz poinformował, że w ubiegłym tygodniu odbył rozmowę z panią Starostą i otrzymał
informację, że szkoła w Raciążu jest szkołą, do której Powiat dokłada najwięcej ze wszystkich szkół w
Powiecie Płońskim. Są to kwoty w graniach setek tysięcy złotych. Jednakże będziemy się starali
porozumieć w tym temacie.
Ad – 11
Wolne wnioski i zapytania
Nikt nie zabrał głosu.
Ad – 12
Zakończenie obrad
Przewodniczący Rady Paweł Chrzanowski poinformował, że otrzymuje liczna zapytania dotyczące
organizacji Balu Przewodniczącego Rady Miejskiej. W tym roku, ze względu na wybory, nie było
możliwości aby wcześniej zająć się organizowaniem wydarzenia, jednak będzie się starł aby Bal
doszedł do skutku. Przewodniczący poinformował, że po rozmowie z Burmistrzem jest w planach
powołanie fundacji, która zajmowałaby się organizacją Balu Charytatywnego.
Na koniec Przewodniczący Rady złożył wszystkim zebranym i mieszkańcom życzenia noworoczne.
Burmistrz Miasta Mariusz Godlewski podziękował radnym poprzedniej i obecnej kadencji oraz
pracownikom Urzędu za ogrom pracy, którą udało się wykonać w obecnie kończącym się roku.
Podziękował za współpracę Stowarzyszeniom, Radzie Seniorów oraz wszystkim jednostkom. Złożył
również życzenia na Nowy 2019 Rok.
Wobec

wyczerpania

porządku

obrad

Przewodniczący

Rady

Miejskiej

zamknął

obrady

III Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Raciążu.
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Przewodniczący Rady Miejskiej

Katarzyna Wawrowska

Paweł Chrzanowski

Załączniki:
1. Protokół z imiennego głosowania uchwał Rady Miejskiej w dniu 28 grudnia 2018r.
2. Uchwała nr Ci.380.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
z dnia 07 grudnia 2018r w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta
Raciąż projekcie uchwały o wieloletniej prognozy finansowej.
3. Uchwała nr Ci.381.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z
dnia 07 grudnia 2018r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Raciąż
projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok oraz możliwości sfinansowania deficytu.
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