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Protokół 

z VI Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Raciążu 

z dnia 20 maja 2019r. 

OK.0002.3.2019 

VI 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: 14:30 

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; 

• Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisława Konarskiego w Raciążu – 

Dariusza Mosakowskiego; 

• Dyrektora Miejskiego Przedszkola – Iwonę Karpińską; 

• Prezes Przedsiębiorstwie 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.  

 

Przewodniczący Rady poinformował zebranych, że dzisiejsze obrady Sesji są nagrywane i 



Protokół z VI Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 20 maja  2019r.  Strona 2 

transmitowane na żywo na kanale Urzędu Miejskiego na stronie YouTube. 

 

Przed przystąpieniem do porządku obrad Przewodniczący Rady poinformował, że na terenie 

miasta Raciąż odbyła się zbiórka produktów na rzecz Fundacji „Kundelek” w Iłowie.                    

W zbiórce wzięli udział m.in. uczniowie z Zespołu Szkół w Raciążu. Z pośród wolontariuszy 

wyróżniały się zwłaszcza trzy uczennice: Karolina Żebrowska, Natalia Dzikowska i Lidia 

Przybylska. Przewodniczący Rady poprosił Radną Magdalenę Bylińską, która jest 

nauczycielką w Zespole Szkół o wręczenie dyplomów i upominków uczennicom.    

 

Ad – 2 

Przyjęcie porządku obrad 

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie porządku obrad; 

3. Wystąpienia zaproszonych Gości. 

4. Sprawozdanie z działalności organu wykonawczego jednostki stanowiącej samorządu 

gminnego. 

5. Wystąpienia Przewodniczących Stałych Komisji Rady Miejskiej, 

6. Dyskusja.  

7. Podjęcie uchwał w sprawach:  

• przyjęcia i przekazania do organu regulacyjnego  projektu regulaminu dostarczania 

wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasto  Raciąż 

• dopłaty do cen na odbiór ścieków  

• aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta Raciąż. 

• powołania Komisji Rady Miejskiej ds. Monitorowania Strategii Rozwoju 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. 

 

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 
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Ad – 3 

Wystąpienia zaproszonych Gości 

Nikt z zaproszonych nie zabrał głosu. 

 

Ad – 4 

Sprawozdanie z działalności organu wykonawczego jednostki stanowiącej  

samorządu gminnego 

 

Burmistrz Miasta Raciąża Mariusz Godlewski poinformował: 

• z zakresu termomodernizacji: 

-  podpisano aneks wydłużający okres realizacji projektu pn. "Termomodernizacja oraz 

poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie miasto 

Raciąż" - aktualny termin realizacji - do 31.10.2020r., 

- realizacja projektu pn. „Termomodernizacja oraz poprawa efektywności energetycznej 

budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Raciąż” jest już bardzo zaawansowana, 

- zakończono prace zewnętrzne – związane z wykonaniem elewacji na pięciu budynkach, 

- rozpoczynają się prace zewnętrzne na budynku Urzędu Miejskiego w Raciążu.  

- pojawiły się drobne problemy związane z węzłami cieplnymi oraz instalacją centralnego 

ogrzewania, jednakże zostały zweryfikowane i podjęto działania mające na celu ich 

rozwiązanie, 

- w przygotowaniu jest nowa dokumentacja projektowa, która umożliwi realizację dalszych 

prac. 

• w zakresie budowy kanalizacji, modernizacji oczyszczalni oraz Stacji 

Uzdatniania Wody:  

- złożono wniosek na refundację kosztów poniesionych na projekt pn.: „Uporządkowanie 

gospodarki wodno-ściekowej w Raciążu”, 

- zwiększono liczbę przyłączy do sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w mieście,  

• w zakresie wniosku na e-kulturę: 

- podpisano aneks wydłużający okres realizacji projektu pn. „Wzrost potencjału kulturalnego 

regionu poprzez rozwój infrastruktury kulturalnej w Gminie Miasto Raciąż” - aktualny termin 

realizacji - do 31.12.2020r. 
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• w dziale ochrona środowiska 

-  w  dniu 7 maja 2019 r. ogłoszono przetarg pn.: " Odbieranie, transport oraz 

zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz 

nieruchomości niezamieszkałych znajdujących się na terenie Miasta Raciąż ". Termin składania 

ofert: do 15 maja 2019 r. do godz. 11:00 wpłynęła tylko jedna oferta od firmy Remondis 

Drobin Komunalna Sp. z o.o. Cena złożonej oferty wynosiła 1 146 372,13 zł brutto. Podjęto 

decyzję o unieważnieniu przetargu w dniu 16 maja 2019 r. , na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 

ustawy Prawo zamówień publicznych (cena najkorzystniejszej oferty przekroczyła możliwości 

 finansowe Zamawiającego).  Kolejny przetarg został ogłoszony w dniu 17 maja 2019 r. na 

w/w/ usługę. 

- w dniu 6 marca 2019 r.  złożono wniosek o uzyskanie dofinansowania na utylizację 

wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Raciąża, do Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Wydział Zamiejscowy w 

Ciechanowie w ilości 12,39 ton.  Aktualnie oczekujemy na decyzję o przyznanym wsparciu w 

tym zakresie dla mieszkańców miasta. 

- sporządzenie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami 

komunalnymi za rok 2018 do WIOŚ i Urzędu Marszałkowskiego. 

• W dziale gospodarki komunalnej: 

 

- Złożono 2 wnioski o dofinasowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych do 

Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego: 

- na przebudowę dróg gminnych w ulicach : Lipowa, Jesionowa, Barańskiego. W 

związku z tym, że ul. Barańskiego nie spełnia warunków technicznych zgodnie z 

Rozp. Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie, zbyt małą szerokość pasa ruchu ( poniżej 2,75 mb), została wykreślona 

z wniosku. Ostatecznie wniosek dotyczy ul. Lipowej i Jesionowej. Przewidywany 

koszt kwalifikacyjny realizacji zadania – 363907,03 zł. 

- na remont dróg gminnych w ulicach : Hankiewicza, Zielonej, Słonecznej, Cichej, 

Piłsudskiego, Ogrodowej i Kwiatowej. W związku z tym, że ul. Cicha i ul. Kwiatowa 

nie spełniają warunków technicznych zgodnie z Rozp. Ministra Transportu i 

Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, zbyt małą szerokość 

pasa ruchu ( poniżej 2,75 mb), zostały wykreślone z wniosku. Ostatecznie wniosek 
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dotyczy ul. Hankiewicza, Zielonej, Słonecznej, Piłsudskiego, Ogrodowej. 

Przewidywany koszt kwalifikacyjny realizacji zadania – 735269,28 zł.  

Szacowany łączny koszt realizacji obydwu zadań wynosi 1099176,31 zł. 

Minimalny koszt dofinansowania wynosi 50 % kosztów kwalifikowanych tj. : 

Dofinasowanie - 549588,15 

Udział własny  - 549588,15 

- złożono wniosek o przyznanie pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego 

w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2019 na 

rewitalizację istniejących terenów zieleni miejskiej, położonych przy PI. A. Mickiewicza o 

szacunkowej powierzchni 0,7 ha (zwanego „Małym”) oraz przy ul. Mławskiej o szacunkowej 

powierzchni 2,8 ha (zwanego „Dużym”) z uwzględnieniem właściwego jakościowo materiału 

na sadzeniowego, odpowiedni dobór gatunkowy oraz najlepsze praktyki dendrologiczno-

ogrodnicze oraz wykonanie częściowych na sadzeń drzew(45 szt.). Koszt realizacji brutto to 

70 800zł w tym: wykonanie dokumentacji 55 000zł, a na sadzenia drzew 15 800zł. Wysokość 

wnioskowanej pomocy finansowej to 35 400zł (50%). Termin realizacji zadania od 1 lipca do 

30 października 2019r. 

• W zakresie projektów „miękkich” 

- Gmina Miasto Raciąż realizuję 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. Jednym z założeń projektu było doposażenie placówki w specjalistyczny sprzęt, który 

umożliwi prowadzenie zajęć w ciekawy i interesujący sposób. Zachęci młodych ludzi do 

zgłębiana wiedzy. Dzięki realizacji projektu udało się przygotować wyspecjalizowane 

pracownie językowe, informatyczne i przyrodniczo – matematyczne. W ramach projektu 

zakupiono m.in. tablice interaktywne, projektory, głośniki, wizualizery, drukarki 3D, sprzęt 

do pracowni językowej, mikroskopy, wagi laboratoryjne, mierniki do pomiaru: wilgotności, 

natężenia światła, przepływu powietrza, natężenia prądu, ph, ciśnienia, siły, mocy, napięcie 

elektrycznego, temperatury, a także specjalistyczne zestawy laboratoryjne.  Realizacja 

projektu ma na celu wzmocnienie potencjału dydaktycznego raciąskiej placówki a także 

wprowadzenie nowatorskich rozwiązań programowych umożliwiających złagodzenie 

dysfunkcji utrudniających naukę lub rozwój zainteresowań uczniów. Całkowita wartość 

projektu 1 300 560,00 zł, w tym  dofinansowanie w kwocie 1 235 040,00 zł. 
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• W zakresie oświaty, pomocy społecznej, organizacji pożytku publicznego i 

innych: 

a.) Oświata: 

• Strajk w szkole Podstawowej – pomimo strajku egzaminy ósmoklasistów 

odbyły się bezproblemowo;  

• Złożono wniosek do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na remont 

kuchni i świetlicy. Wniosek obejmuje wymianę podłogi, stoliki do jadalni, krzesła do 

jadalni i odnowienie ścian. Wnioskowana kwota to 20 000 zł; 

• Dnia 23 marca 2019r w szkole podstawowej odbył się Turniej Teakwondo;  

• Dnia 07 maja 2019r w szkole Podstawowej odbył się Turniej Bezpieczeństwa 

w Ruchu Drogowym; 

•  Dnia 08 maja 2019r. w Szkole Podstawowej odbyły się obchody Patrona 

Szkoły 

b.) Pomoc społeczna: 

• 01 kwietnia 2019r podpisano umowę na realizację programu rządowego 

„Posiłek w szkole i w domu”.  

Kultura i sport: 

• 26 kwietnia 2019r – IV Przegląd Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej  

• 29 kwietnia 2019r – Dzień autyzmu 

• 02 maja 2019r – Międzynarodowy Wyścig Kolarski „20. Memoriał Romana 

Siemińskiego” oraz Bieg Flagi dla dzieci z terenu miasta 

• 03 maja 2019r. – Obchody Uchwalenia Konstytucji 3go maja. 

• Trwają przygotowania do kolejnej edycji Raciąskiego Rajdu Rowerowego. 

 

c.) Organizacje pożytku publicznego: 

• 27 marca 2019r posiedzenie Raciąskiej Rady Działalności Pożytku 

Publicznego  

• 10 kwietnia 2019r podpisanie umowy z LKS Błękitni na realizację zadania 

publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (16 000zł) 

• 23 marca 2019r ogłoszono konkurs na realizację zadania publicznego                           

w zakresie ochrony i promocji zdrowia. 

• 06 maja 2019r. podpisano umowę z Honorowymi Dawcami Krwi w Raciążu  

(3 500,00zł) 

d.) Inne: 
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• 02 kwietnia 2019r. - Spotkanie z firmą Unimot w sprawie gazyfikacji miasta 

• 04 kwietnia 2019r. – Spotkanie s prawie Programu Mieszkanie+ 

• 26 kwietnia 2019r. – Rada Zdrowia Publicznego w Warszawie 

• 16 maja 2019r – Zawiezienie do Fundacji „Kundelek” w Iłowie produktów 

zebranych podczas zbiórki na rzecz Fudnacji. 

• Przygotowania do wyborów do Parlamentu Europejskiego w dniu 26 maja 2019r. 

 

• INNE: 

-  stosownie do art.32 ust 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tekst 

jednolity: Dz.U. z 2018r poz.1945)  Burmistrz jest zobowiązany do przedłożenia co najmniej 

raz w czasie kadencji  Rady  Miejskiej  wyników  analizy planów miejscowych oraz  analizy 

aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta 

Raciąż, 

- w dniu 07-03-2019r. zlecono wykonanie analizy aktualności  studium uwarunkowań i 

kierunków  zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego Miasta Raciąż,  które  zostało pozytywnie zaopiniowane przez Miejską 

Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną w dniu 25 kwietnia 2019r., 

- w dniu 10 maja 2019r  dokonano zlecenia  na wykonanie rozdzielni elektrycznej przy 

budynku Urzędu Miejskiego w Raciążu w celu zabezpieczenia energetycznego 

organizowanych imprez masowych. 

- obecnie imprezy plenerowe przy budynku Urzędu Miejskiego są zasilanie wypożyczanymi 

agregatami prądotwórczymi. 

Ad – 5 

Wystąpienia Przewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej 

Dnia 15 maja 2019 roku w Urzędzie Miejskim odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Rady 

Miejskiej. Pierwszym punktem obrad była informacja przedstawiona przez Dyrektora 

Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Raciążu Artura Adamskiego na temat działalności 

jednostki w 2018 roku. Dyrektor omówił wydarzenia organizowane w poprzednim roku, 

strukturę organizacyjną oraz fundusze jednostki. Przedstawił zasady działania Stowarzyszeń 

funkcjonujących przy Miejskim Centrum Kultury oraz omówił plany na najbliższą przyszłość. 

W kolejnym punkcie posiedzenia Sekretarz Miasta pani Renata Kujawa omówiła  zasady w 

jaki sposób zostanie przedstawiony Raport o stanie Gminy za 2018, który będzie 

przyjmowany na kolejnej Sesji Rady.  Sprawozdanie ze wspólnot mieszkaniowych oraz o 

współpracy z organizacjami pożytku publicznego w 2018roku,  Radni otrzymali wcześniej 
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drogą mailową w celu zapoznania się. W kolejnym puncie Burmistrz i pani Skarbnik 

omawiali projekty uchwał, które będą podejmowane na dzisiejszej Sesji Rady Miejskiej. 

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

mieszkańców. Odbyła się również dyskusja nad gospodarowaniem odpadami na trenie miasta 

w związku z zakończonym przetargiem, ad zmianami stawek za wodę i ścieki, nad 

oferowanym przez Starostwo w Płońsku przejęciem budynku przy ul. Kilińskiego 12 oraz nad 

nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym. Na tym posiedzenie zakończono, 

Ad - 6 

Dyskusja 

Radny Dariusz Dobrosielski poprosił Burmistrza o przybliżenie projektu uchwały w sprawie 

zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. 

Burmistrz poinformował, że w poprzednim  roku została podjęta uchwała o przystąpieniu do 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, co miało  związek ze zdjęciem 

ograniczenia wysokości budynków na terenie miasta, które wynosi 18 merów. Ograniczenie 

to jest bezzasadne i uniemożliwia budowanie budynków produkcyjnych oraz różnego rodzaju 

instalacji. W trakcie przygotowywania nowych wytycznych okazało się, że przed przyjęciem 

uchwały i przedłożeniem jej do Urzędu Wojewódzkiego należy dokonać aktualności  analizy. 

Ponieważ w poprzedniej kadencji Rady Miejskiej taka analiza nie była wykonywana, trzeba 

było ją wykonać teraz. Analiza została przygotowana przez firmę Budplan, która zebrała 

wszystkie wnioski, jakie wpływały do Urzędu dotyczące zmian w studium lub w Miejscowym 

Planie Zagospodarowania Przestrzennego. Sprawdzane było również zmiany w 

ustawodastwie i jak one wpłynęły na nasz plan.  Elementem, który wpływa na studium jest 

przyjęcie ustawy o ograniczonej strefie użytkowania wokół wiatraków. Wiatrak stojący 

najbliżej naszego miasta, w Koziebrodach, pomimo tego, że stoi na terenie gminy a nie 

naszego miasta, już ogranicza swobodne wskazywanie celów działek np., na budownictwo 

mieszkaniowe, gdyż działki znajdują się w strefie oddziaływania tego wiatraka. Takie 

ograniczenie może sięgać nawet 1,5 km. Po przyjęciu analizy odbędzie się dyskusja nad tym 

jakie zmiany w planie powinniśmy wnosić.  

 

Radny Andrzej Sendal poprosił prezesa PGKiM pana Pawła Rybkę aby po usunięciu awarii, 

instalacja wodociągowa była tak przygotowana by z kranów popłynęła czysta woda, nadająca 

się do użytku, gdyż po ostatniej awarii mieszkańcy byli raczeni zimną wodą w kolorze 

mocnej herbaty a ciepła woda w kolorze kawy. Taka sytuacja miała miejsce kilka dni. Tak 

duże zanieczyszczenie może być przyczyną awarii pralek, spłuczek, zmywarek, itp. W 

związku z tym pytanie: czy firmy wykonująca naprawę wodociągu  i dostarczające ciepłą 
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wodę wykonują to z należytą starannością i z zachowaniem przewidzianych przepisami 

czynności. 

 

Przewodniczący Rady poinformował radnego, że dyskusja dotyczy projektów uchwał i jeśli 

takiego zapisu nie ma w projekcie Regulaminu dostarczania wody, który będzie dziś 

uchwalany to prosimy o złożenie tych pytań w formie interpelacji na piśmie.  

 

Radny Zbigniew Leszczyński poprosił radnych o rozważnie zagłosowania przeciwko 

uchwały o dopłatach do cen za wody i cieki. Nie zawiera ona konkretnego uzasadnienia. 

Kilka Sesji temu głosowaliśmy za podwyższeniu podatków. Uzasadnieniem za przyjęciem 

tamtej uchwały było zapewnienie środków na inwestycję. Tutaj dla przeciętnego mieszkańca 

0,18gr za m3 nie będzie stanowiło wielkiego problemu natomiast dla miasta będzie to znaczne 

obciążenie, które można przeznaczyć na inne cele inwestycyjne. Taka uchwała miałaby sens 

gdyby budżet miasta był w lepszym stanie. Podjęcie tej uchwały byłoby pewnego rodzaju 

niekonsekwencją gdyż mieszkańcy płacą podatek a my jego część im oddajemy. 

 

Radny Artur Gizler chciałby dowiedzieć się jaka kwota łącznie wchodzi w dopłatę. 

Burmistrz odpowiedział, że jest to kwota około 20 000.00 zł. Jednak należy się liczyć, że ta 

kwota będzie rosła w wraz z podłączeniami kolejnych nieruchomości do kanalizacji. 

 

Przewodniczący Rady  poinformował, że taka uchwała była podejmowana w poprzednich 

latach w momencie gdy następowały znaczące podwyżki wody i ścieków. 

Przewodniczący Radny poinformował również, że w dniu dzisiejszym będzie podejmowana 

uchwała w sprawie powołania zespołu do spraw monitorowania Strategii Gminy Miasto 

Raciąż. Należy zmienić dwóch członków zespołu ponieważ w poprzednim składzie 

znajdowały się panie Krystyna Chrzanowska i Edyta Obrębska, które w obecnej kadencji nie 

uzyskały mandatów radnych. Na posiedzeniu Komisji padły propozycję wytypowania na 

członków zespołu radną Magdalenę Bylińską i radnego Dariusza Dobrosielskiego. Oboje 

radni wyrazili zgodę na członkostwo.  

Ad – 7 

Podjęcie uchwał 

• Uchwała nr VI/49/2019 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 20 maja 2019r w 

sprawie przyjęcia i przekazania do organu regulacyjnego  projektu regulaminu 

dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasto  Raciąż 
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Uchwała przyjęta jednogłośnie  

 

Burmistrz złożył wniosek formalny o zmianę zapisu w projekcie uchwały aby okres 

dopłat obejmował czas od 25 maja 2019 do 31 grudnia 2019r. 

Głosowanie w sprawie naniesienia zmiany w §2 do uchwały nr VI/50/2019 w sprawie 

dopłaty do cen na odbiór ścieków. Datę 25. 05. 2020r zastąpić datą 31.12.2019r. 

Wniosek formalny został przyjęty jednogłośnie. 

 

• Uchwała nr VI/50/2019 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 20 maja 2019r.  w 

sprawie dopłaty do cen na odbiór ścieków  

Uchwała przyjęta przy 13 głosach „za” i jednym głosem „przeciw” 

 

• Uchwała nr VI/51/2019 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 20 maja 2019r. w 

sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta Raciąż. 

Uchwała przyjęta jednogłośnie  

 

• Uchwała nr VI/52/2019 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 20 maja 2019r w sprawie 

zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Raciąż 

Uchwała przyjęta jednogłośnie  

 

• Uchwała nr VI/53/2019/Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 20 maja 2019r w sprawie 

zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Raciąż na rok 2019 

Uchwała przyjęta jednogłośnie  

 

• Uchwała nr VI/54/2019/Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 20 maja 2019r w sprawie 

powołania Komisji Rady Miejskiej ds. Monitorowania Strategii Rozwoju Gminy Miasto 

Raciąż 

Uchwała przyjęta jednogłośnie  

 

Ad – 8 

Wolne wnioski i zapytania 

Przewodniczący Rady poinformował, że od ostatniej Sesji do biura Rady wpłynęły cztery 

interpelacje radnych. Odpowiedzi zostały w ustawowym terminie umieszczone w Biuletynie 

Informacji Publicznej. Jeśli radni chcą zgłosić interpelacje prosimy o złożenie ich na piśmie. 
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Radny Zbigniew Leszczyński zapytał się o petycję złożoną przez mieszkańca miasta w 

sprawie smogu w naszym mieście. Istnieje rządowy program „Czyste powietrze” i być może 

jest możliwość połączenia tego programu z pozyskaniem dofinansowań z innych źródeł i czy 

takim koordynatorem może być miasto. Udział w takich programach i opracowanie całej 

dokumentacji może być dla przeciętnego mieszkańca problematyczny. 

Burmistrz poinformował, że pod koniec poprzedniej kadencji chcieliśmy wziąć udział w 

programie na wymianę pieców w domach jednorodzinnych. Do urzędu wpłynęło około 30 

wniosków, następnie, po dokonaniu audyty zakwalifikowało się do programu około 10 z nich. 

Finalnie miasto nie przystąpiło do tego programu. Nie mam informacji czy miasto może 

zgłosić wspólny wniosek w imieniu mieszkańców, gdyż każdy dom podlega ocenie 

indywidualnej. Jeśli chodzi o wsparcie finansowe to program jest kierowany do mieszkańców 

i fundusze z niego są państwowe. Postaramy się zorientować czy byłaby możliwość  

zgłoszenia wspólnego wniosku. 

 

Radny Dariusz Dobrosielski  poprosił w imieniu Ochotniczej Straży Pożarnej o 

zabezpieczenie w budżecie funduszy na sukcesywną wymianę instrumentów dla orkiestry 

strażackiej. Większość instrumentów jest zużyta a ich wiek to czasami nawet 30 -40 lat. 

 

Radny Ryszard Godlewski zapytał się czy za strajk nauczyciele otrzymali wynagrodzenie? 

Czy studzienki kanalizacyjne na ul. Hankiewicza będą  naprawione, ponieważ po deszczach 

woda stoi na ulicach. Czy można na bieżąco kosić trawę w parku i pielić róże. 

 

Burmistrz odpowiedział, że do tej pory nie było potrąceń dla nauczycieli za udział w strajku. 

Zostali oni poinformowani, że rozumiemy, że obciążenia za strajk mogą być duże dlatego 

mogą zgłosić się do Urzędu z wnioskiem o rozłożenie tych potrąceń na raty. W sprawie 

studzienek kanalizacyjnych, pracownik Urzędu był na oględzinach i studzienki na pewno są 

do wyczyszczenia. Jeśli chodzi o park to zwrócimy większą uwagę na pielęgnację. 

 

Radny Artur Gizler poprosił o przybliżenie tematu unieważnienia przetargu i możliwych 

podwyżek cen za odpady. 

 

Burmistrz poinformował, że kalkulacja cen za śmieci wynika ze specyfikacji przetargu. 

Systemowo przyjęto terytorialność wywozu do regionalnych instalacji, które są 

monopolistami. W ostatnim czasie ceny za odbiór odpadów wzrosły z 300 złotych do prawie 
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500 złotych. Jest to rzecz zależna od tego ile mieszkańcy miasta produkują śmieci. Stanowi to  

największy koszt gdyż jest to kwota, którą wykonawca musi oddać bezpośrednio do instalacji 

i wynosi około 800 00,00zł. Następny koszt ponosi się za wymogi, które narzuca ustawa. 

Przetarg został unieważniony aby do kolejnego przetargu przystąpiło więcej niż jedna firma i 

mamy nadzieję, że oferowane kwoty będą niższe. Problemem jest także to, że firmy nie 

wchodzą sobie w drogę. Pomimo ogłoszonego przetargu, wykonywanych telefonów i 

informacji o przetargu, oferta składana jest przez jedną firmę. Uregulowania ustawowe 

odpowiadają za to, że ceny wzrastają. Miasto nie ma takiego potencjału, alby zlecać odbiór 

śmieci np. PGKiM. W związku z tym, niestety, należy się spodziewać, że te ceny będą rosły. 

 

Radny Andrzej Karasiewicz poinformował, że na ul. Płockiej, po zalewaniu asfaltem dwie 

studzienki są zaniżone. Czy można by było poprawić tego w ramach reklamacji. Na końcu ul. 

Zakolejowej była budowana kanalizacja i teraz tworzy się tam dół. Prośba o wypełnienie kruszywem. 

 

Burmistrz odpowiedział, że zwrócił już uwagę na zapadanie się ulicy Płockej. Około miesiąca temu 

odbył się przegląd ulic i firma otrzymała kilkanaście uwag z ubytkami, które mają naprawić. 

 

Radna Magdalena Bylińska prośba o naprawę chodnika na skrzyżowaniu ulic Zielonej i Piłsudskiego. 

Najprawdopodobniej samochód dowożący towar uszkodził chodnik. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że w związku z tym, że dyżury Przewodniczącego Rady nie 

cieszą się dużą popularnością, chciałabym zmienić system spotkań. Od 1 czerwca proszę osoby chcące  

umówić się na spotkanie o zgłoszenie  tego w sekretariacie Urzędu. 

 

Ad – 12 

Zakończenie obrad 

 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął obrady                              

VI Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Raciążu. 

Protokołowała       Przewodniczący Rady Miejskiej 

Katarzyna Wawrowska                  Paweł Chrzanowski 

 

Załącznik: 

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


