Protokół
z IX Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Raciążu
z dnia 29 sierpnia 2019r.
OK.0002.5.2019
VIII 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: 13:00
Zakończono o godzinie: 14:40
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 oraz Skarbnika Miasta Marię Karwowską
Przywitał także zaproszonych gości:
• Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – Elżbietę Kosiorek;
• Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisława Konarskiego w Raciążu –
Dariusza Mosakowskiego;
• Dyrektora Miejskiego Przedszkola – Iwonę Karpińską;
• Kierownika Działu Wodociągów i Kanalizacji w Przedsiębiorstwie Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w Raciążu - Pawła Rybkę;
• Przewodniczącą Rady Seniorów – Marię Chyczewską
• Radna Powiatu Płońskiego – Elżbieta Kuźniewska.
Na podstawie listy obecności Przewodniczący stwierdził, że w posiedzeniu Sesji uczestniczy
14 radnych, a zatem można skutecznie obradować i podejmować prawomocne uchwały.
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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Porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad;
2. Komunikaty
3. Wystąpienia zaproszonych Gości;
4. Sprawozdanie z działalności organu wykonawczego jednostki stanowiącej samorządu
gminnego;
5. Wystąpienia Przewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej,
6. Dyskusja nad projektami uchwał;
7. Podjęcie uchwał:
•

zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć
dyrektora Szkoły Podstawowej w Raciążu w roku szkolnym 2018/2019

•

zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć
wicedyrektora Szkoły Podstawowej w Raciążu w roku szkolnym 2018/2019

•

zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć
dyrektora Miejskiego Przedszkola w Raciążu w roku szkolnym 2018/2019

•

zmiany Regulaminu wynagradzania nauczycieli w Szkole Podstawowej im Stanisława
Konarskiego w Raciążu oraz w Miejskim Przedszkolu w Raciążu

•

zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu

•

wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym mienia komunalnego
na okres dłuższy niż 3 lata;

•

powołania komisji inwentaryzacyjnej do spraw komunalizacji mienia

w mieście

Raciąż
•

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 przyjęcia
projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy
Miasto Raciąż

•

w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na
terenie Gminy Miasto Raciąż

•

zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Raciąż

•

zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Raciąż na rok 2019

8. Wolne wnioski i zapytania
9. Zamknięcie obrad.
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Burmistrz poprosił o wprowadzenie do porządku obrad dwóch projektów uchwał: w sprawie
w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciążu –
Pani Elżbiety Kosiorek do prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych oraz
w sprawie udzielenia Powiatowi Płońskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu
Gminy Miasto Raciąż na dofinansowanie zakupu sprzętu i aparatury medycznej dla Samodzielnego
Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku

Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie wprowadzenia do porządku obrad uchwały
w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciążu –
Pani Elżbiety Kosiorek do prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych
Uchwała została wprowadzona do porządku obrad jednogłośnie.
Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie wprowadzenia do porządku obrad uchwały
w sprawie udzielenia Powiatowi Płońskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu
Gminy Miasto Raciąż na dofinansowanie zakupu sprzętu i aparatury medycznej dla Samodzielnego
Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku

Uchwała została wprowadzona do porządku obrad jednogłośnie.
Przewodniczący Rady poprosił o zagłosowanie na przyjęciem nowego porządku obrad.
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Ad – 2
Komunikaty
Przewodniczący Rady poinformował, że od ostatniej Sesji do biura Rady wpłynęły trzy
interpelacje. Odpowiedzi w ustawowym czasie zostały przekazane adresatom oraz
umieszczone w Biuletynie Informacji Publiczne.
Ad – 3
Wystąpienia zaproszonych gości
Nikt nie zabrał głosu.
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Ad - 4
Sprawozdanie z działalności organu wykonawczego jednostki stanowiącej
samorządu gminnego
Burmistrz Miasta Raciąża Mariusz Godlewski poinformował:
Że w ramach projektu na Termomodernizację budynków użyteczności publicznej:
• złożono wniosek o płatność za wykonane prace na budynkach Przedszkola Miejskiego
oraz Hali Sportowej,
• podpisano aneks z Wykonawcą wydłużający termin realizacji inwestycji do dnia
31.01.2020r. o okres 6 miesięcy na który wstrzymane zostały prace przez Gminę
Miasto Raciąż,
• kontynuowano

prace związane z realizacją projektu na budynkach Urzędu

Miejskiego,
• rozpoczęto prace w Szkole Podstawowej im. Stanisława Konarskiego w Raciążu,
• przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia dot. wykonania usługi w
zakresie wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz sprawowanie
nadzoru inwestorskiego w ramach realizowanego przez Gminę Miasto Raciąż zadania
pn. „Remont Hali Sportowej w Raciążu", współfinansowanego przez Samorząd
Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia
Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2019".
W dziale ochrony środowiska:
• Podpisano umowę z firmą Remondis na odbiór, transport oraz zagospodarowanie
odpadów

komunalnych

od

właścicieli

nieruchomości

zamieszkałych

i

niezamieszkałych z terenu miasta Raciąża. Umowa jest zawarta do dnia 30 czerwca
2020r.,
• Sporządzono raport z realizacji systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
stosownie do ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach za 2019 rok,
•

W dniu 24 sierpnia 2019 r. firma SUEZ Płocka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o.
odebrała zgodnie z podpisaną umową płyty azbestowo – cementowe z dwóch posesji
komunalnych mieszczących się na terenie miasta Raciąża. Łącznie (na podstawie
złożonych wniosków) usunięto z terenu miasta 8,70 Mg wyrobów zawierających
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azbest. Należy dodać, iż z czterech osób ujętych w dofinasowaniu z WFOŚiGW (
dofinasowanie na poziomie 49,9% kosztów kwalifikowanych), jedna osoba
zrezygnowała z odbioru a tym samym z dofinasowania.
W dziale gospodarki komunalnej
• Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Płońsku wyznaczał na 11 września
2019 roku sporządzenie inwentarza po zmarłej p. Janinie Pachuckiej,
• Odstąpiono od wykonania eksmisji z lokalu mieszkalnego położonego w Raciążu przy
ul. Błonie 55. Użytkownik lokalu uiścił wszystkie zaległe i bieżące należności,
• Sprzedano w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokal mieszkalny nr 1
położony w Raciążu przy ul. Błonie 31/1,
• Sprzedano dwa lokale mieszkalne położone w Raciążu przy ul. Kilińskiego 15 na
rzecz ich najemców,
• Sąd Rejonowy w Płońsku I Wydział Cywilny orzekł trzy wyroki sądowe o eksmisję z
lokalu (dwa wyroki bez prawa do lokalu socjalnego, jeden z prawem do lokalu
socjalnego),
• Na dzień dzisiejszy toczy się w Sądzie Rejonowym w Płońsku jedno postępowanie o
eksmisję z lokalu mieszkalnego, ponadto na miesiąc październik 2019 roku
wyznaczono kolejne postepowanie o eksmisję z lokalu,
• Wysłano do Sądu 11 pozwów o zapłatę z tytułu czynszu najmu,
• Wykonywane są bieżące remonty w budynkach komunalnych,
•

Zlecono wymianę zniszczonej stolarki drzwiowej w dwóch budynkach komunalnych
oraz zlecono wykonanie audytu dekarskiego polegającego na wskazaniu usterek na
dachach w dwóch budynkach mieszkalnych (ul. Akacjowa 9 i pl. A. Mickiewicza
36/1).

• Zlecono wykonanie dokumentacji technicznej na wymianę instalacji elektrycznej w
Hali Sportowej przy ul. Sportowej za kwotę 10.000 zł. w związku z remontem Hali
Sportowej w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej
MAZOWSZE 2019”,

W ramach realizacji wspomnianego remontu planowane jest wykonanie prac remontowych
obejmujące :
✓ Opracowaniu dokumentacji projektowej – koszt około 10 000
Wykonanie prac remontowych – koszt około 150 000 polegające na :
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✓ wymianie instalacji elektrycznej
✓ remoncie instalacji wod.-kan.
✓ remoncie pomieszczeń socjalno - bytowych
✓ remoncie schodów
✓ obicia ścian materiałami wykorzystywanymi w obiektach sportowych z montażem
stałych elementów wyposażenia hali
✓ zakupie i montażu stojaków rowerowych
Łączna wartość realizacji zadania wynosi : 160 000
Dofinasowanie 75% - 120 000
Udział własny 25 % - 40 000
Zgodnie z umową podpisaną 11 lipca 2019 Gmina Miasto Raciąż otrzymała dofinansowanie w
formie zaliczki w wysokości 120.000 zł.

• Podpisano umowę na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowokosztorysowej parków miejskich wraz z częściowym wykonaniem nowych na sadzeń
drzew w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza
MAZOWSZE 2019 za kwotę 72545,40 zł.
Miejsce realizacji zadania: tereny [zieleni w Gminie Miast Raciąż umownie określane jako
„Park Duży” oraz „Park Mały”.do
Dokumentacja ta zawierać będzie następujące elementy: mapę do celów projektowych,
inwentaryzację dendrologiczną wraz z oceną stanu zdrowotnego roślin oraz wytycznymi
odnośnie pielęgnacji, z uwzględnieniem nazw gatunkowych roślin
krzewów

oraz

charakterystyką

stanu

zdrowotnego

roślin,

,parametrów drzew i
opracowanie

projektu

koncepcyjnego rewitalizacji, zawierającego lokalizację i zasięg koron drzew i krzewów oraz
projekt wykonawczy rewitalizacji.
Łączna wartość realizacji zadania wynosi : 72545,40 zł
Dofinasowanie - 35400,00 zł
Udział własny - 37,145,40 zł
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Dofinansowanie wypłacane w formie refundacji 30 dni po realizacji zadania ( 30 października
2019).

• Złożono wniosek do Wojewody Mazowieckiego w ramach Funduszu Dróg
Samorządowych na remont i przebudowę w 2020 roku następujących ulic :
• Pl. Adama Mickiewicza
• Ul. Kościuszki
• Ul. Wolności
• Ul. Parkowa
• Ul. Młodzieżowa
Łączna wartość zadania wynosi 2297643,36 zł. Dofinasowanie min. 50%.
• Zlecono opracowanie ekspertyzy technicznej dachu na hali sportowej przy ul.
Sportowej za kwotę 6000,00 zł.
• Złożono wniosek do Marszałka Woj. Mazowieckiego o dofinasowanie w latach 20202022 budowy dróg:
• Barańskiego
• Polna
• Rzeźniana
• Reymonta
• Wnorowskiego
• Zielińskiego.
Szacowana wartość zadania wynosi około 3972100,00 zł., wymagany udział własny w
wysokości 40 %.
•

Podpisano aneks do umowy o dofinasowanie projektu „Uporządkowanie gospodarki

wodno-ściekowej w Raciążu” , polegający na zwiększeniu dofinasowania o 1 268 590,27 zł.,
do kwoty 7 097 950,11 zł.
•

Wykonano

przejście

dla

pieszych

wraz z oznakowaniem przy 11-go

Listopada róg Płockiej,
•

Wykonano automatykę sterowania fontanną miejską przy Pl. A. Mickiewicza,

•

Wykonano remont kapitalny z naprawą nawierzchni studzienki przy
ul. Ziemowita róg Kasztelańskiej,

•

Wyremontowano ławki w Małym Parku,
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•

Wyremontowano ścieżkę rowerową na odcinku od parkingu POLMLEK do

ronda Sierakowo (ok.1 km),
•

porządkowano tereny zielone należące do PKP na Dworcowej i

Płockiej -

wycinka (usunięcie zrębki nastąpi w pierwaszym tygodniu
września),
•

Wykonano podjazd do drogi powiatowej ul.Kilińskiego od strony

ul. Wnorowskiego z utwardzeniem,
•

Wykonano utwardzenie kostką terenu wokół pomnika Pamięci Narodowej
wraz ze ścieżką dojścia od głównego traktu pieszego na Cmentarzu
Parafialnym,

•

Wykonano 80mb ścieku przykrawężnikowego na Płockiej,

Placu

Mickiewicza

do ul. Błonie
•
•

Wykonano prace naprawcze i konserwacyjne przy Pomniku Pamięci na cmentarzu,
Zakupiono 25 szt koszy na śmieci i zamówiono kolejnych 50szt oraz

kosze na psie

odchody
•

Na bieżąco utrzymywano porządek-sprzątanie ulic oraz utrzymywano

zieleń w zależności od potrzeb,
•

Wykonano zlecono utrzymanie pasa drogowego wzdłuż „starej 60" na odcinku od ronda na

Płokiej do ronda w Sierakowie

W ramach tzw. Projektów „miękkich”:
1)

Gmina Miasto Raciąż realizuje projekt pn:. „Pakiet kluczowych kompetencji”

skierowany do 290 uczniów Szkoły Podstawowej im. Stanisława Konarskiego w Raciążu,
którego celem jest poprawa jakości kształcenia oraz rozwój kompetencji kluczowych
niezbędnych na rynku pracy. Do końca czerwca 2019r. realizowane były zajęcia dla uczniów
klas VIII i trzeciej gimnazjum, którzy zakończyli naukę w naszej szkole oraz realizacje
projektu. Od miesiąca września planuję się kontynuowanie zajęć z kolejną grupą uczniów
Szkoły Podstawowej. Całkowita wartość projektu 1 300 560,00 zł, w tym dofinansowanie w
kwocie 1 235 040,00 zł.
2)

Trwa projekt pn.. „Droga do samodzielności” z dofinansowaniem z MJWPU. Całkowita

wartość projektu wynosi 143.942,80 zł, w tym uzyskane dofinansowanie wynosi 114.442,80
zł, a wkład własny wynosi 29.500,00 zł. Czas realizacji projektu - 30.09.2019 r. Realizatorem
projektu jest MOPS w Raciążu. Celem projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa
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naszych mieszkańców. Do projektu zostało rekrutowanych 12 – tu uczestników. W okresie
między sesyjnym rozpoczęła swój 3 miesięczny staż ostatnia grupa uczestników
3)

Nadal trwa realizacja projektu pn. „Placówka wsparcia dziennego – Świetlica Arka” z

dofinansowaniem ze środków MJWPU. Całkowita wartość projektu wynosi 303.137,50 zł, w
tym uzyskane dofinansowanie wynosi 281.917,50 zł, a wkład własny wynosi 21.220,00 zł.
Projekt będzie realizowany w okresie do 29.02.2020 r. Ze świetlicy korzysta 24 dzieci z
terenu naszego miasta.
W ramach oświaty, kultury, zdrowia, sportu i spraw różnych:
• 19 czerwca – zakończenie roku szkolnego w Szkole Podstawowej
• 23 czerwca – zakończenie sezonu dla trzech najmłodszych grup młodzieżowych
Błękitnych Raciąż – przedszkola piłkarskiego, rocznika 2010/2011 i 2012/2013.
• 29 czerwca – Festival Muzyki Tanecznej – wystąpili m.in. zespoły Mejk i Czadomen
• Od lipca do końca sierpnia – Wakacje w Raciążu organizowane przez MCKSiR
• 03 lipca – spotkanie w sprawie światłowodów
• 09 lipca – odbyło się posiedzenie Raciąskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
(jednym z z poruszanych tematów działanie stowarzyszeń na terenie miasta) oraz
Raciąskiej Rady Seniorów (poruszany temat pomocy psychologicznej dla starszych,
samotnych osób mieszkających na ternie
• 11 lipca – wręczenie stypendiów dla uczniów Szkoły Podstawowej – stypendia
otrzymało 17 uczniów, najwyższa średnia to 5,67
• 11 lipca – podpisanie umowy na remont Hali Sportowe przy Stadionie Miejskim im.
Jerzego Arceusza, które będą pochodzić z „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia
Infrastruktury Sportowej Mazowsze”, oraz ponad 35 tysięcy złotych na opracowanie
dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wykonanie nowych nasadzeń w parkach
miejskich w ramach „,Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza”
• 20 lipca – III Raciąski Rajd Rowerowy – 100 uczestników pokonało trasę 55km.
• 25 lipca 2019r. odbyły się awanse nauczycieli na stopień nauczyciela mianowanego
• Od 1 sierpnia – nowy kierownik MOPS w Raciążu
• 03 sierpnia – przed MCKSiR odbyła się impreza „Familijna sobota ” atrakcje m.in.
Inscenizacja teatralna, zabawy ruchowe, warsztaty plastyczne.
• 14-15 sierpnia – VI Jarmark Raciąski i III Dożynki Miejsko Gminne.
• 25 sierpnia – Turniej Dzikich Drużyn o Puchar Burmistrza
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• 31 sierpnia sobota – przed MCKSiR odbędzie się piknik „Bezpieczeństwo przede
wszystkim” z udziałem OSP
• 01 września – uroczystości związane z 80. Rocznicą Wybuchu II Wojny Światowej.
Zbiórka przed Urzędem o g. 1110. Msza w Kościele, następnie przemarsz na
cmentarz.
• 02 września – rozpoczęcie roku szkolnego w Szkole Podstawowej.
• Rozpoczęły się przygotowania do wyborów parlamentarnych ogłoszonych na dzień 13
października.
Ze spraw innych, które były realizowane w ostatnim czasie:
• W dniach od 25 czerwca do 01 sierpnia 2019 roku wykonano konserwację rzeki
Raciążnicy na odcinku 920 mb poprzez ręczne wykoszenie porostów ze skarp i
wykoszenie porostów z dna rzeki oraz konserwację rzeki Karsówki na odcinku 1346
mb również poprzez ręczne wykoszenie porostów ze skarp i wykoszenie porostów z
dna rzeki.
• Powyższy obowiązek konserwacji rzek został nałożony na Gminę Miasta Raciąż przy
udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego decyzją Starosty Płońskiego z dnia 26-012012 Nr RŚ.6341.48.2011
• Wykonanie wyżej wymienionej konserwacji rzek zostało zgłoszony 14 sierpnia 2019
roku do Nadzoru Wodnego w Płońsku.
• W dniu 28 sierpnia 2019 roku Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni Ciechanowie dokonał odbioru wykonanych robót w zakresie wyżej
wymienionej konserwacji rzek.
• Jednocześnie nadmienia się, iż następna konserwacja rzek w tym roku jest w gestii
Zarządu Zlewni w Ciechanowie, który obecnie ogłosił przetarg na wykonanie
konserwacji rzek między innymi na odcinkach na terenie Miasta Raciąż przewidywany termin wykonania konserwacji rzek

na przełomie wrzesień-

październik. (powyższą informację przekazał Jarosław Kiczka – Kier. Nadzoru
Wodnego w Płońsku )
W ramach zadań zleconych przez Wojewodę Mazowieckiego powołano Miejską Komisję
szacowania szkód w uprawach rolnych spowodowanych suszą:
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- Miejska Komisja przy udziale Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poświętne
w Płońsku dokonała przeglądu szkód w uprawach rolnych spowodowanych suszą w
odniesieniu do 36 gospodarstw rolnych ( w tym gospodarstwa rolne z Gminy Raciąż, która
posiadają użytki rolne na terenie Miasta Raciąż).
- Protokoły z szacowania szkód w uprawach rolnych zostały przekazane w dniu 28 sierpnia
2019r. do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.
Przeprowadzono przetarg publiczny dot. sprzedaży samochodu specjalnego pożarniczego
marki FORD FT 2.0 Kat. MR'95 3.5t o numerze rejestracyjnym WPN EE40, rok produkcji
1997.
Ad – 5
Wystąpienia Przewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej pan Artur Gizler poinformował, że dnia 22 sierpnia
2019 r. odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej, którego tematami były sprawozdanie z
działalności Miejskiego Przedszkola w Raciążu oraz Szkoły Podstawowej w Raciążu.
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady pan Paweł Chrzanowski poinformował, że dnia 26 sierpnia 2019 r.
odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej. Gośćmi na spotkaniu byli dyrektor
Miejskiego Przedszkola oraz dyrektor Szkoły Podstawowej, który przedstawili informację z
działalności placówek. Ponad to dyskutowano nad projektami uchwał, które będą podjęte na
dzisiejszej Sesji. Omawiano także sprawy różne dotyczące miasta.

Ad – 4
Dyskusja nad projektami uchwał
Radny Dariusz Dobrosielski zapytał się czy po wprowadzonych zmianach w regulaminie
wynagrodzeń otrzymaliśmy opinię Związku Nauczycielstwa Polskiego?
Burmistrz odpowiedział, że wczoraj odbyły się negocjacje z ZNP w Płońsku, na których
zarówno my jak i Związek przedstawił swoje uwagi. Po naniesionych zmianach regulamin
został pozytywnie zaakceptowany przez Związek Nauczycielstwa Polskiego.
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Ad – 5
Podjęcie uchwał
•

Uchwała nr IX/69/2019 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 29 sierpnia 2019r. w
sprawie zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru
zajęć dyrektora Szkoły Podstawowej w Raciążu w roku szkolnym 2019/2020
Uchwała przyjęta jednogłośnie.

•

Uchwała nr IX/70/2019 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 29 sierpnia 2019r. w
sprawie zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru
zajęć wicedyrektora Szkoły Podstawowej w Raciążu w roku szkolnym 2019/2020
Uchwała przyjęta jednogłośnie.

•

Uchwała nr IX/71/2019 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 29 sierpnia 2019r. w
sprawie zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru
zajęć dyrektora Miejskiego Przedszkola w Raciążu w roku szkolnym 2019/2020
Uchwała przyjęta jednogłośnie.

•

Uchwała nr IX/72/2019 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 29 sierpnia 2019r. w
sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania nauczycieli w Szkole Podstawowej im
Stanisława Konarskiego w Raciążu oraz w Miejskim Przedszkolu w Raciążu
Uchwała przyjęta jednogłośnie.

•

Uchwała nr IX/73/2019 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 29 sierpnia 2019r. w
sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu
Uchwała przyjęta jednogłośnie.

•

Uchwała nr IX/74/2019 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 29 sierpnia 2019r. w
sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym mienia
komunalnego na okres dłuższy niż 3 lata;
Uchwała przyjęta jednogłośnie.

•

Uchwała nr IX/75/2019 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 29 sierpnia 2019r. w
sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do spraw komunalizacji mienia
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mieście Raciąż
Uchwała przyjęta jednogłośnie.
•

Uchwała nr IX/76/2019 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 29 sierpnia 2019r. w
sprawie w sprawie dzielenia Powiatowi Płońskiemu pomocy finansowej w formie
dotacji celowej z budżetu Gminy Miasto Raciąż na dofinansowanie zakupu sprzętu i
aparatury medycznej dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki
Zdrowotnej w Płońsku
Uchwała przyjęta jednogłośnie.

• Uchwała nr IX/77/2019 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 29 sierpnia 2019r. w
sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Raciąż
Uchwała przyjęta jednogłośnie.
• Uchwała nr IX/78/2019 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 29 sierpnia 2019r. w
sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Raciąż na rok 2019
Uchwała przyjęta jednogłośnie.

•

Uchwała nr IX/79/2019 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 29 sierpnia 2019r w
sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Raciążu – Pani Elżbiety Kosiorek do prowadzenia postępowania wobec dłużników
alimentacyjnych
Uchwała przyjęta jednogłośnie.

•

Uchwała nr IX/80/2019 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 29 sierpnia 2019r w
sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży
Uchwała przyjęta jednogłośnie.

•

Uchwała nr IX/81/2019 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 29 sierpnia 2019r w
sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Miasto Raciąż miejsc sprzedaży
przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie
Gminy Miasto Raciąż
Uchwała przyjęta jednogłośnie.
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Ad – 6

Wolne zapytania i wnioski
Radny Zbigniew Leszczyński zadał pytanie o monitoring paralizacyjny na ul. Płockiej
(o termin, czy została ta kwestia określona).
Burmistrz odpowiedział, że jest ustalony konkretny termin i musi być wykonawca projektu.
Radny Leszczyński spytał również o sprawy odwodnienia odcinka ul. Płockiej
(od. ul. Błonie do Pl. A. Mickiewicza). Podkreślił, że wykonano (poprawiono) kanalizację
deszczową oraz (od Pl. A .Mickiewicza do ul. Błonie) są problemy. Podsumował, że za
pomocą monitoringu podwykonawczego mogłoby się te problemy rozwiązać.
Radny Dariusz Dobrosielski poprosił o przemyślane i rozsądne decyzje przy ustawianiu
znaków drogowych. Szczególnie tych związanych z zakazami, o wznowienie działań
mających na celu poprawę bezpieczeństwa drogowego na ul. Zawoda i okolic Polmleku.
Zauważył, że po jednym z kilku wypadków przy zakładzie mleczarskim nie została
naprawiona lampa uliczna. Poprosił o wyegzekwowanie od zakładu energetycznego
przywrócenia stanu oświetlenia. Zapytał się na

jakim etapie są działania w kierunku

ustawienia lampy na ul. Kilińskiego w okolicy Zespołu Szkół. Poprosił także o
przypomnienie kierowcom autobusów, w związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego,
aby dzieci zabierane były po stronie szkoły
Burmistrz odpowiedział, że za znaki drogowe odpowiada zarządca drogi, którym jest Powiat
Płoński. Urząd Miejski w Raciążu nie był nigdy inicjatorem stawiania znaków drogowych.
Istnieje obowiązująca organizacja stawiania znaków drogowych, która jest zatwierdzona w
dokumentach. W dniu 30.08.2019r. (piątek) o godz. 09:00 w bud. Urzędu Miejskiego w
Raciążu odbędzie się spotkanie w sprawie organizacji ruchu drogowego. Istnieją plany
wykonania parkingów koło przepompowni, co będzie wymagało wysokich nakładów kosztów
i zgody straży pożarnej żeby udostępnić parking. Poinformował, że na ul. Zawoda został
przesunięty znak teren zabudowany pod rondo, w wyniku czego na całym odcinku drogi obowiązuję
ograniczenie do 50km/h. Droga aktualnie spełnia wszelkie parametry i jest jedną z najszerszych ulic w
mieście. Ze względu na specyfikę Polmleku może uda się wygospodarować pas do zjeżdżania
samochodów ciężarowych, uzupełnić pobocze lub stworzyć możliwość kierowania ruchem – to
wszystko zależy jednak od kontaktu z Polmlekiem. Kwestia nie naprawionej lampy ulicznej zostanie
sprawdzona i wyjaśniona, Na ul. Kilińskiego w okolicy Zespołu Szkół wkrótce ma być zakupiona

Protokół z IX Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 29 sierpnia 2019 r.

Strona 14

lampa ekologiczna. Na koniec Burmistrz odpowiedział, że Urząd Miejski nie wynajmuję autobusów
przewożących dzieci do szkoły i nie ma kontaktu z kierowcami tych autobusów. Za dowóz dzieci do
szkoły odpowiedzialna jest Gmina Raciąż. Urząd Miejski zakupywał tylko bilety miesięczne dla
dzieci, co było tańsze niż wynajmowanie autobusów. Do wójta Gminy Raciąż zostanie przekazana
informacja w sprawie bezpiecznego dowożenia dzieci do szkoły.

Radna Izabela Krynicka zadała pytanie o pozyskanie nowych miejsc parkingowych w
mieście.
Burmistrz odpowiedział, że to zależy od części miasta. Udało się wybudować kilkanaście
utwardzonych miejsc parkingowych na ul. Jana Pawła II przy placu (około 15 nowych miejsc
parkingowych). Na ul. Warszawskiej jest niewielka działka na około 4 miejsca parkingowe,
które mogłoby posłużyć osobom wjeżdżającym do miasta. Trwa koncepcja, żeby wokół parku
zrobić system parkowania, żeby był on również po drugiej stronie, przodem do parku.
Pojawiła się także propozycja aby na ul. Błonie zrobić ulicę jednokierunkową – od miasta w
stronę ul. Warszawskiej i tam można by wyodrębnić nowe miejsca parkingowe. Wtedy nie
byłoby problemu, że jest tam ruch dwukierunkowy. To manewr bezkosztowny, być może uda
się zmienić tą organizację ruchu w tym zakresie. Można również wyznaczyć pozostałe
miejsca parkingowe np. ul. Parkowej – tam odbywa się ruch jednokierunkowy i w jedną
stronę można tam wyznaczyć miejsca parkingowe.
Radna Magdalena Bylińska: wyraziła prośbę iż, w związku z tym, że 30.08.2019r. o godz.
9:00 w bud. UM ma się odbyć spotkanie dotyczące organizacji ruchu drogowego poprosiła
Burmistrza aby na tym spotkaniu poruszyć kwestę bezpieczeństwa na ul. Błonie, a w
szczególności przejazdów autobusów, ich prędkości i wymijania pojazdów.
Radny Ryszard Godlewski: Poprosił, żeby zwrócić uwag na niebezpieczeństwo w trakcie
wyjeżdżania z ul. Warszawskiej na ul. Błonie. Aby postawić ograniczenie prędkości dla
pojazdów.
Burmistrz odpowiedział, że został złożony wniosek ponieważ, ul. Warszawska jest drogą
powiatową i w związku z tym, złożono pismo do Starostwa Powiatowego w Płońsku w
sprawie ograniczenia prędkości do 30 km/h.
Przewodniczący Rady odczytał pocztówkę z pozdrowieniami dla Rady Miejskiej od pani
Ewy Kowalskiej, mamy małej Neli, na której leczenie radni przeznaczyli fundusze, które
miały być przeznaczone na Bal Charytatywny, który ostatecznie się nie odbył.
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Radna Magdalena Bylińska poinformowała, że dnia 06 października 2019 r. w Miejskim
Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji odbędzie się koncert charytatywny „Witek Muzyk
z ulicy dla Neli”. Podczas całego dnia w MCKu będą się odbywały licytacje dochód,
z których zostanie przeznaczony na leczenie Neli.
Na koniec Przewodniczący poinformował, że w biurze rady są dostępne analizy oświadczeń
majątkowych radnych za rok 2018 r.

Ad - 16
Zakończenie obrad
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął obrady
IX Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Raciążu.

Protokołowała
Katarzyna Wawrowska

Przewodniczący Rady Miejskiej
Paweł Chrzanowski

Załącznik:
1. Protokół z imiennego głosowania uchwał z IX Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Raciążu;
2. Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 22 sierpnia 2019 r.
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