Protokół
z V Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Raciążu
z dnia 25 marca 2019r.
OK.0002.2.2019
V 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: 14:30
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;

•

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

•

Dyrektora Miejskiego Przedszkola – Iwonę Karpińską;

•

Prezesa Przedsiębiorstwa 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

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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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:
•

ustalenia sieci publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Miasto Raciąż,

•

przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Miasto Raciąż
na lata 2019 – 2021,

•

przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Miasto Raciąż w 2019 roku,

•

przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu lokalu mieszkalnego nr 1 położonego
w Raciążu przy ul. Błonie 31/1,

•

zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Raciąż,

•

zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Raciąż na rok 2019,

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 wytypowania
przedstawiciela Gminy Miasto Raciąż, na członka Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym
Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku oraz w sprawie wyboru przedstawicieli Rady
Miejskiej w Raciążu do Raciąskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego II kadencji.
Burmistrz Godlewski poinformował, że powyższe uchwały są konieczne do podjęcia w związku
z tym, że po ostatnich wyborach samorządowych do składu Rady Miejskiej nie weszła pan Edyta
Obrębska, która była członkiem Raciąskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Dlatego
konieczne jest wytypowanie nowego członka z ramienia Rady Miejskiej do RRDPP.
Podobna sprawa jest w przypadku drugiej uchwały. Zakończyła się kadencja Rady Społecznej
SPZZOZ w Płońsku dlatego należy wytypować nowego przedstawiciela miasta do Rady Społecznej.
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Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że wystąpiły chwilowe problemy techniczne
w systemie do elektronicznego głosowania dlatego głosowanie odbędzie się poprzez podniesienie ręki,
a w protokole zostanie zapisane imienne głosowanie radnych. Głosowanie za wprowadzeniem
zaproponowanych uchwał do porządku obrad:
• Adamski Zbigniew – za
• Brdak Ireneusz Leszek – za
• Bylińska Magdalena - za
• Chrzanowski Paweł - za
• Dądalski Krzysztof - za
• Dobrosielski Dariusz - za
• Gizler Artur - za
• Godlewski Ryszard -za
• Karasiewicz Andrzej - za
• Kowalski Leszek - za
• Kubińska Marzanna - za
• Lawendowski Jerzy - za
• Leszczyński Zbigniew - za
• Sendal Andrzej – za
Uchwały zostały wprowadzone jednogłośnie.
Następnie odbyło się głosowanie za przyjęciem nowego porządku obrad:
• Adamski Zbigniew – za
• Brdak Ireneusz Leszek – za
• Bylińska Magdalena - za
• Chrzanowski Paweł - za
• Dądalski Krzysztof - za
• Dobrosielski Dariusz - za
• Gizler Artur - za
• Godlewski Ryszard -za
• Karasiewicz Andrzej - za
• Kowalski Leszek - za
• Kubińska Marzanna - za
• Lawendowski Jerzy - za
• Leszczyński Zbigniew - za
• Sendal Andrzej – za
Nowy porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
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Ad – 3
Przyjęcie protokołu z sesji poprzedniej
Protokół z IV Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej z dnia 18 lutego 2019r. został przyjęty jednogłośnie.
• Adamski Zbigniew – za
• Brdak Ireneusz Leszek – za
• Bylińska Magdalena - za
• Chrzanowski Paweł - za
• Dądalski Krzysztof - za
• Dobrosielski Dariusz - za
• Gizler Artur - za
• Godlewski Ryszard -za
• Karasiewicz Andrzej - za
• Kowalski Leszek - za
• Kubińska Marzanna - za
• Lawendowski Jerzy - za
• Leszczyński Zbigniew - za
• Sendal Andrzej – za
Ad – 4
Wystąpienia zaproszonych Gości
Członek Zarządu Powiatu Płońskiego Artur Adamski poinformował, że na początku odpowie na
pytanie, które otrzymał dwie Sesje temu dotyczące nośności mostu na ulicy 19 stycznia.
Z pięcioletniego przeglądu wynika, że nośność mostu jest bez ograniczeń w związku z tym mogą na
nim poruszać się także pojazdy wysokotonowe. Kolejne otrzymane wcześniej pytanie dotyczyło
oświetlenia na boisku Orlik. Oświetlenie na terenie boiska jest włączane w ramach potrzeb. Jeśli jest
ono niewystarczające to prosimy o zgłoszenie tego do Starostwa. Z aktualnych informacji dotyczących
naszego Powiatu, Radny Adamski przekazał, że wkrótce rozpoczną się pozimowe remonty dróg.
Powiatowy Zarządu Dróg poinformował, że na terenie miasta Raciąż doraźnych remontów
cząstkowych masą zimną wykonanych zostało 15m2, głównie na ulicy Warszawskiej, Kilińskiego i 19
stycznia. Procedowany jest wniosek złożony przez Ochotniczą Straż Pożarną o trwałą naprawę ulicy
19 stycznia. Były zgłaszane problemy ze złym stanem ulic przy przejazdach kolejowych jednak
problem stanowi właścicielstwo gruntów, które należy do PKP. Nie można prowadzić żadnych prac
bez zgody właściciela jednak będziemy starali się uzupełnić ubytki w drogach przy przejazdach.
W ostatnim czasie odbyło się spotkanie Zarządu w Zespole Szkół w Raciążu. Pani Starosta chciała
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zobaczyć zgłaszane problemy m.in. w zakresie infrastruktury. W tym roku Powiat zwiększył
finansowanie małych projektów składanych przez organizacje pozarządowe. Zakończyły się już dwa
nabory ale nie są jeszcze znane wyniki. Wiemy, że z terenu naszego miasta zgłosiło się kilka
organizacji. W sprawach dotyczących szpitala to zostało wypłacone odszkodowanie mieszkance
Baboszewa, które w całości pokrył ubezpieczyciel. Dyrektor Szpitala przedstawiał Zarządowi Powiatu
sytuację szpitala. Główne problemy wynikają z niedoszacowania usług medycznych w ramach
kontraktu z NFZ. Dodatkowy problem stanowi infrastruktura placówki.
Ad – 5
Sprawozdanie z działalności organu wykonawczego jednostki stanowiącej
samorządu gminnego
Burmistrz Miasta Raciąża Mariusz Godlewski poinformował, że:
•

w związku z projektem na Termomodernizację budynków użyteczności publicznej odebrano
prace na budynkach Miejskiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji oraz Ochotniczej Straży
Pożarnej. Przygotowujemy się do odbioru prac na budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej oraz Biblioteki. Na ukończeniu są prace zewnętrzne w Hali Sportowej i Przedszkolu
Miejskim. Trwają prace przygotowawcze do remontu Urzędu Miejskiego oraz Szkoły
Podstawowej.

•

W zakresie budowy kanalizacji wykonano prace montażowe związane z budową kanalizacji na
ul. Wolności i ul. Kościuszki, czekamy na doporowadzenie nawierzchni do stanu poprzedniego.
Planowane jest wykonanie brakujących odcinków kanalizacji w ul. Płockiej - na wysokości
firmy CEDROB. Rozważamy również wykonanie kanalizacji w terenie PKP (po podpisaniu
umowy z PKP). 15 marca 2019r. wykonano przegląd nawierzchni drogowych po pracach
związanych z budową kanalizacji.

•

W dziale gospodarki komunalnej sporządzono inwentaryzację pozimowych uszkodzeń dróg
oraz wybrano wykonawcę do prac naprawczych. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej
na terenie Miasta Raciąż, firma Hydro-Tech rozpocznie od dnia 27.03.2019r.
Trwa przygotowywanie wniosków o dofinansowanie na remont ulicy Zielonej i ulicy
Hankiewicza w ramach Funduszu Dróg Samorządowych dla województwa mazowieckiego na
rok 2019. Remont polegać będzie na wykonaniu nowej nawierzchni jezdni.
Wprowadzono ograniczenie przydatności do spożycia wody pitnej z wodociągu Raciąż. Odbyło
się spotkanie Zespołu Zarządzania Kryzysowego w związku z zaistniałą sytuacją.

• Pozytywnie rozliczono projekt pn. „Platforma e-Urząd w Raciążu". Ważne teraz będzie
osiągnięcie wskaźnika dotyczącego 1200 pobrań dokumentów zawierających informacje sektora
publicznego oraz 1200 uruchomień aplikacji opartych na ponownym wykorzystaniu informacji
sektora publicznego i e-usług publicznych.
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• W najbliższym czasie ogłoszony zostanie przetarg w zakresie projektu „eKultura” na zakup
sprzętu. Szacunkowa wartość zakupu to 1.059.000,00 zł.
• W ramach projektu „Pakiet kluczowych kompetencji” od dnia 12.02.2019 r. realizowane są w
szkole zajęcia rozwijające kompetencje przyrodniczo-matematyczne, językowe, robotyki, druku
3d i efektywnej nauki. Zajęcia te mają uczniowie klas VIII i III gimnazjum. Od września 2019r.
zajęcia będą miały dzieci młodsze.
• W wyniku rozstrzygniętych przetargów podpisano umowy na:
a) dostawę wyposażenia pracowni przedmiotowych (matematyczno – przyrodniczych,
językowych, informatycznych) do realizacji projektu „Pakiet kluczowych kompetencji”;
Część I - „Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego”; 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”
•

Dokonano wyboru firmy, której zlecony będzie druk gazety Puls Raciąża,

•

Złożono 17 wniosków dla Stowarzyszeń do Urzędu Marszałkowskiego i Powiatu Płońskiego,

•

Złożono wniosek do KSOW na organizację kolejnej edycji Jarmarku Raciąskiego,

•

Ogłoszono otwarty konkurs ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
Termin składania ofert to 1 kwietnia 2019r.

•

Ogłoszono zapytanie ofertowe na wykonanie zabiegu wertykulacji nawierzchni trawiastej
boiska do piłki nożnej w Raciążu,

•

Trwa wybór wykonawcy w oparciu o Zapytanie ofertowe na usługi informatyczne w Urzędzie,

•

Zapadły dwa wyroki eksmisyjne w lokali komunalnych,

•

Podpisanie umowy z Energa Oświetlenie na konserwację oświetlenia ulicznego,

•

Trwają prace nad uruchomieniem płatności kartami w Urzędzie Miejskim. Już można płacić
poprzez system PLIP,

•

Odbyło się 38 spotkań z mieszkańcami, 17 w sprawie pracy, 8 w sprawie mieszkaniowych
i 13 w sprawach innych,

•

Dnia 21 lutego wręczono stypendia burmistrza i Rady Miejskiej za osiągnięcia szkolne.
Stypendia otrzymało 11 uczniów.

Ad – 6
Wystąpienia Przewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej pan Artur Gizler poinformował, że dnia 20 lutego 2019r. odbyło
się posiedzenie Komisji Rewizyjnej, której tematem było przyjęcie sprawozdania z funkcjonowania
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Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciążu.
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Komisji Planowania Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska pan
Leszek Kowalski poinformował, że dnia 15 marca 2019r. odbyło się posiedzenie Komisji Rady
Miejskiej. Pierwszym punktem posiedzenia była ocena stanu oraz perspektywy zatrudnienia i
rozwiązywania problemów oraz skutków bezrobocia. Pani Monika Prządak p.o. dyrektora
Powiatowego Urzędu Pracy w Płońsku omówiła obecną sytuację osób bezrobotnych na naszym
terenie oraz możliwości zatrudnienia. Poinformowała także o udogodnieniach jakie Urząd Pracy
oferuje dla osób z naszego powiatu pracujących w innych miastach.
W kolejnym punkcie posiedzenia Komendant Komisariatu Policji w Raciążu Andrzej Mikołajewski,
p.o. naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego w Płońsku Adam Maliński oraz dzielnicowy z terenu
miasta Raciąż Rober Kędzierski omówili stan bezpieczeństwa w mieście, w tym bezpieczeństwa pod
kątem ruchu drogowego. Poinformowali o liczbie przestępstw i wykroczeń, które miały miejsce w
mieście w 2018 roku. Przewodniczący Komisji Leszek Kowalski poinformował, że następnym
tematem Komisji była ocena funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej jednak
poinformował, że dotyczyła tych samych informacji, które przedstawił przewodniczący Komisji
Rewizyjnej dlatego nie będzie ich omawiał. Informację o budownictwie komunalnym i sytuacji
mieszkaniowej w mieście, informację o stanie sanitarnym miasta, ochrony środowiska i ochrony
przeciwpożarowej w 2018 roku, program opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz gminny program
wspierania rodziny w Gminie Miasto Raciąż na lata 2019 – 2021 radni otrzymali przez posiedzeniem
komisji drogą mailową w celu zapoznania się. Kolejnym punktem programu Komisji było
opiniowanie projektów uchwał, które były omawiane przez Burmistrza i panią Skarbnik. W ostatnim
punkcie posiedzenia radni poruszali sprawy różne dotyczące miasta i jego mieszkańców. Na tym
posiedzenie zakończono.

Ad - 7
Dyskusja
Radny Zbigniew Adamski zadał pytanie radcy prawnemu panu Konradowi Figurskiemu dotyczące
sytuacji budynku przy ulicy Błonie 31/1. Czy jeśli osoby zamieszkujące w tym budynku oświadczają,
że wyłożyli pewną kwotę pieniędzy na remont tego budynku i wykazują chęć jego zakupu to budynek
może zostać sprzedany w formie bezprzetargowym czy musi być ogłoszony przetarg.
Radca prawny Konrad Figurki poinformował, że zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami
oraz Kodeksu Cywilnego powinien zostać ogłoszony przetarg.
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Ad – 8
Podjęcie uchwał
•

Uchwała V/41/2019 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 25 marca 2019r. w sprawie ustalenia
sieci publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Miasto Raciąż,
Uchwała podjęta jednogłośnie.

•

Uchwała V/42/2019 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 25 marca 2019r. w sprawie przyjęcia
Gminnego

Programu

Wspierania

Rodziny

w

Gminie

Miasto

Raciąż

na lata 2019 – 2021.
Uchwała podjęta jednogłośnie.
•

Uchwała V/43/2019 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 25 marca 2019r. w sprawie przyjęcia
programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Miasto Raciąż w 2019 roku
Uchwała podjęta jednogłośnie.

•

Uchwała V/44/2019 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 25 marca 2019r. w sprawie
przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu lokalu mieszkalnego nr 1 położonego
w Raciążu przy ul. Błonie 31/1
Uchwała podjęta jednogłośnie.

•

Uchwała V/45/2019 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 25 marca 2019r. w sprawie zmian
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Raciąż.
Uchwała podjęta jednogłośnie.

•

Uchwała V/46/2019 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 25 marca 2019r. w sprawie zmian w
uchwale budżetowej Gminy Miasto Raciąż na rok 2019
Uchwała podjęta jednogłośnie.

•

Uchwała V/47/2019 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 25 marca 2019r. w sprawie w
sprawie wytypowania przedstawiciela Gminy Miasto Raciąż, na członka Rady Społecznej
przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku.
Uchwała podjęta jednogłośnie.

•

Uchwała V/48/2019 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 25 marca 2019r. w sprawie zmiany
uchwały nr XXVI/215/2017 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 28 lutego 2017r. w sprawie
wyboru przedstawicieli Rady Miejskiej w Raciążu do Raciąskiej Rady Działalności Pożytku
Publicznego II kadencji.
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Uchwała podjęta jednogłośnie.

Ad - 9
Interpelacje i zapytania radnych
Przewodniczący Rady przypomniał, że zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym radni muszą
składać swoje interpelacje na piśmie, po czym w ciągu 14 dnia otrzymają na nie odpowiedź, które
będą również umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej. Przewodniczący Rady zaproponował,
że radni mogą przedstawić na Sesji swoje interpelacje jednak odpowiedzi otrzymają w ciągu 14 dni.
Radny Andrzej Sednal zgłosił interpelacje:
1. Jak często odbywa się pobieranie próbek i badanie stanu czystości wody w wodociągu
miejskim i kto to wykonuje?
2. Czy Stacja Uzdatniania Wody posiada ochronę 24h/dobę w postaci pracowników PGKiM lub
inną i czy ma wystarczające zabezpieczenie przed dostępem osób trzecich?
3. czy pracownicy PGKiM wykonujący prace w SUW są zabierani z innych obiektów mają
możliwość zmiany ubrań i czy tak się dzieje, czy dochowane są należyte warunki
higieniczne?
4. Czy zostały podjęte jakieś czynności mające na celu niedopuszczenie w przyszłości do
podobnych zdarzeń? Czy zostały podjęte czynności mające na celu określenie źródła
zanieczyszczenie wody, czy w ogóle jest możliwe znalezienie winnych takiego stanu rzeczy?
5. Czy w dużym parku będą się odbywały prace porządkowe – sprzątanie alejek, podcinanie
gałęzi. Czy w tym roku będzie się odbywało płoszenie ptaków – jeśli tak to kiedy?
6. Czy nauczyciele w Szkole Podstawowej w Raciążu przystąpią do ogólnopolskiego strajku,
jeśli tak to w jaki sposób dyrekcja zapewni opiekę nad uczniami i w jaki sposób zapewni
normalny przebieg zajęć szkolnych?

Radny Ryszard Godlewski zgłosił interpelacje:
1. Kiedy i na jakiej zasadzie zostaną zwrócone koszty poniesione za położenie kanalizacji
na ul Lipowej?
2. Kto jest odpowiedzialny za utrzymanie dróg na terenie miasta, chodzi zarówno o drogi
utwardzone jak i nieutwardzone?
3. Jak wygląda sprawa użytkowania wieczystego naszych gruntów na terenie miasta?
4. Czy zostały złożone dokumenty na dofinansowanie remontów dróg na terenie miasta?
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Radny Artur Gizler zgłosił interpelacje:
1. Proszę o wykonanie odpływu do studzienki kanalizacyjnej na ulicy Mławskiej przy
budynku nr. 5 w związku z skargą mieszkańców na występujące kałużę w czasie opadów
oraz zabrudzenia elewacji budynku i ogrodzenia.
2. Proszę o informację czy miasto będzie się ubiegać o dofinansowanie z Funduszu Ochrony
Gruntów Rolnych na wykonanie nawierzchni na ul. Rzeźnianej lub z innych środków oraz
informację w jakim czasie można się spodziewać realizacji tego zadnia.
3. Proszę o informację na jakim etapie są rozmowy z firmą lub firmami zajmującymi się
rozprowadzaniem gazu ziemnego i czy planowana jest w najbliższym czasie dalsza
gazyfikacja miasta.
4. W jakim czasie planowany jest remont asfaltu na ul. Piłsudskiego (między blokami ).
5. Proszę o montaż lustra na ul. Mławskiej na łuku drogi w okolicy posesji nr. 5 ze względu
na zagrożenie wynikające ze słabej widoczności wyjazdu z tej posesji.

Rady Dariusz Dobrosielski zapytał się czy jest możliwe uzupełnienie oświetlenia na ul. Kilińskiego
naprzeciwko Zespołu Szkół. Zapytał się również prezesa PGKiM pana Pawła Rybki czy istnieje
możliwość żeby Wody Polskie odstąpiły od pobrania opłat za zużycie dużej ilości wody w związku z
ostatnim skażeniem wody.
Radna Magdalena Bylińska zapytała się czy istnieje możliwość wyrównania podjazdów do posesji
na ul. Lipowej i Ogrodowej.
Ad – 10
Wolne wnioski i zapytania
Radny Ryszard Godlewski poprosił o lepsze dbanie o róże, które rosną w parku.
Przewodniczący Rady podziękował Prezesowi oraz wszystkim pracownikom Przedsiębiorstwa
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej za sprawne działanie podczas ostatniego skażenia wody
w mieście.
Na zakończenie Przewodniczący Rady złożył, wszystkim zebranym, życzenia spokojnych
i zdrowych Świąt Wielkanocnych.
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Ad – 11
Zakończenie obrad

Wobec

wyczerpania

porządku

obrad

Przewodniczący

Rady

Miejskiej

zamknął

obrady

V Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Raciążu.
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Katarzyna Wawrowska

Przewodniczący Rady Miejskiej
Paweł Chrzanowski
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