Protokół
z VII Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Raciążu
z dnia 13 czerwca 2019r.
OK.0002.4.2019
VII 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: 10:00
Zakończono o godzinie: 14:00
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;
• Kierownika Działu Wodociągów i Kanalizacji w Przedsiębiorstwie Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w Raciążu - Mariusz Płuciennik;
• Prezesa Miejsko – Gminnych Ochotniczych Straży Pożarnych – Jana
Mączewskiego;
• Delegat do Obywatelskiego Parlamentu Seniorów – Stefan Modrzejewski
• Dyrektor Miejskiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji im. Ryszarda
Kaczorowskiego w Raciążu – Artura Adamskiego
Na podstawie listy obecności Przewodniczący stwierdził, że w posiedzeniu Sesji uczestniczy
14 radnych, a zatem można skutecznie obradować i podejmować prawomocne uchwały.

Protokół z VII Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 13 czerwca 2019r.

Strona 1

Przewodniczący Rady poinformował zebranych, że dzisiejsze obrady Sesji są nagrywane i
transmitowane na żywo na kanale Urzędu Miejskiego na stronie YouTube.
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. Przedstawienie raportu o stanie Gminy Miasto Raciąż za rok poprzedni.
7. Debata nad raportem o stanie Gminy Miasto Raciąż
a) Głosy radnych
b) Głosy mieszkańców
8. Głosowanie w sprawie udzielnie Burmistrzowi Gminy Miasto Raciąż wotum zaufania
9. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Raciąż
10. Przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Miasto Raciąż
11. Przedstawienie opinii komisji rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Gminy Miasto
Raciąż oraz wniosku w sprawie absolutorium dla Burmistrza Gminy Miasto Raciąż
12. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej wniosku komisji
rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Raciąż
13. Dyskusja nad projektami uchwał;
14. Podjęcie uchwał:
• w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/159/2016 Rady Miejskiej w Raciążu z
dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli
nieruchomości na terenie Gminy Miasto Raciąż
• w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik na
terenie miasta Raciąż
•

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta
Raciąż w rejonie ul. Płockiej.

• w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Raciąż
• w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Raciąż na rok 2019
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15. Wolne wnioski i zapytania
16. Zamknięcie obrad.

Burmistrz poprosił o wprowadzenie do porządku obrad dwóch projektów uchwał: w sprawie
zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Raciąż, w granicach,
obejmujących tereny oznaczone symbolami obszarów od A do S , zgodnie z załącznikiem do
uchwały Rady Miejskiej

Raciążu z dnia 29 marca 2004 roku

regulaminu utrzymania czystości

Nr XII/91/2004r. oraz

i porządku na terenie miasta Raciąż

Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie wprowadzenia do porządku obrad uchwały
sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Raciąż,
w granicach, obejmujących tereny oznaczone symbolami obszarów od A do S , zgodnie
z załącznikiem do uchwały Rady Miejskiej

Raciążu z dnia 29 marca 2004 roku

Nr

XII/91/2004r. Przypomniał, że głosowanie odbywa się za pomocą elektronicznego systemu
głosowań. Poprosił Radych o zagłosowanie poprzez podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku
na otrzymanych pilotach za wprowadzeniem zaproponowanej uchwały do porządku obrad.
Uchwała została wprowadzona do porządku obrad jednogłośnie.
Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie wprowadzenia do porządku obrad uchwały
sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Raciąż.
Uchwała została wprowadzona do porządku obrad jednogłośnie.
Przewodniczący Rady poprosił o zagłosowanie na przyjęciem nowego porządku obrad.
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
Przewodniczący Rady poprosił o zagłosowaniem za przyjęciem protokołu z V Zwyczajnej
Sesji Rady Miejskiej z dnia 20 maja 2019r. Protokół został przyjęty jednogłośnie.

Ad – 2
Komunikaty
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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
Radny Powiatu Płońskiego Artur Adamski poinformował, że:
• na ul. Mławskiej zostało wyznaczone pierwsze przejście dla pieszych, drugie miejsce
będzie wyznaczone w najbliższym czasie.
• w ostatnim czasie wpłynęło sporo funduszy do raciąskich organizacji pozarządowych.
Stowarzyszenie Seniorów w dwóch konkursach otrzymało łącznie sumę 6 000,00 zł.,
Regionalne Stowarzyszenie Twórców Kultury wraz z Radą Rodziców na organizację
Dnia Dziecka w Szkole Podstawowej otrzymało dofinansowanie w kwocie 3 000,00
zł. Na konkurs w zakresie sportu KS „Błękitni” Raciąż otrzymał kwotę 11 000,00 zł.
Stowarzyszenie Seniorów w konkursie z zakresu sportu otrzymało 4 000,00 zł.,
Honorowi Dawcy Krwi w Raciążu 2 000,00 zł oraz Klub Kolerski „Legia” 2 600,00
zł.
• fragment drogi przy ul 19 stycznia przy Ochotniczej Straży Pożarnej jest zaplanowany
do remontu. Ostatnio był ogłoszony nabór z Funduszu Dróg Samorządowych do
którego udało się do niego zgłosić fragment drogi przy ul. Kilińskiego. Czekamy na
wyniki naboru.
• komisja ds. bezpieczeństwa sprawdza możliwość umieszczenia progu zwalniającego
na ul. 19 stycznia.
• problem stanowią remonty przejazdów kolejowych gdyż te fragmenty są własnością
Kolei Polskich i przy każdym podejmowanym działaniu trzeba czekać na zgodę.
Jednak jest to systematycznie w miarę możliwości naprawiane.
• zakończyły się nabory do szkół ponadpodstawowych. Nabór do Zespołu Szkół
w Raciążu wyniósł 204 osoby. Po analizie widać że uczniowie z okolic Koziebród
i Siemiątkowa bardziej kierują się do szkół w innych kierunkach niż Raciąż. Jednym
z powodów może być oferta darmowego transportu do Radzanowa. To stanowi
problem gdyż połowa szkoły w Raciążu stoi pusta i należy coś z tym zrobić bo puste
pomieszczenia również generują koszty.
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• po przeniesieniu siedziby Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Płońsku do
nowego budynku trwają rozmowy na przejęciem tego budynku od Wojewody
i utworzeniu w nim Centrum Usług Społecznych, które obejmowałoby m.in. miejsce
dla Stowarzyszeń i organizacji pozarządowych oraz utworzenie Spółdzielni
Socjalnej.

powiedział, że może powiat powinien pomyśleć nad likwidacją

Burmistrz Godlewski

konkurencji wewnętrznej szkół ponadpodstawowych ponieważ większość kierunków, które
są w Raciążu są też

w Płońsku. Gdyby wyodrębnić kontente kierunki i wyspecjalizować

szkołę w konkretnych profilach na pewno byłoby to z korzyścią dla uczniów.
Przewodniczący Rady uzupełnił wypowiedź Burmistrza informacją, że podczas posiedzeń
Rady SPZZOZ padały propozycję aby Powiat Płoński podjął kierunki skupiające się na
kształceniu pielęgniarek.
Radny Artur Adamski poinformował, że różne pomysły są cały czas omawiane np.
rozpatrywanie profilowaniu szkoły w kierunku kierunków gastronomicznych ale w praktyce
tego typu kierunki nie cieszą się dużym zainteresowaniem. Nie mniej jednak sprawa cały czas
jest w toku. Radny Powiatowy poinformował, ze w tym roku w Płońsku będzie otwarta
Wyższa Szkoła Pielęgniarska.
Radna Magdalena Bylińska poprosiła o przyjrzenie się problemowi dojazdów do szkół. W
ostatnim czasie dużo połączeń zostało zlikwidowanych i to ma na pewno spore znaczenie w
tak małej liczbie uczniów chcących uczyć się w naszym Liceum.
Radny Powiatowy poinformował, że problem stanowi to, że w do zadań Powiatu nie należy
dowożenie dzieci do szkół i nie może być to bezpośrednio finansowane z budżetu. Obecnie
procedowany jest projekt ustawy o przywróceniu transportu lokalnego co może być ratunkiem
dla szkół. W chwili obecnej, przy podwójnym naborze, mamy 204 kandydatów do Zespołu
Szkół w Raciążu, który mogłby pomieścić 4 – 5 razy tylu uczniów.. Z projektu wynika, że ma
być 0,80 gr dopłaty do wozokilometra co zredukowałoby koszty. Obecnie transport, który
odbywa się w Powiecie kosztuje ponad 80% więcej niż było to przewidywany za poprzedniej
kadencji. Zaplanowane były wydatki w granicach 700 – 800 tys. dziś jest to kwota 1 4000
000,00 i cały czas rośnie.
Przewodniczący Rady Paweł Chrzanowski zapytał się czy wiadomo czy jest możliwość
pozyskania środków z programu rządowego na poprawienie warunków płońskiego PKSu?
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Radny Artur Adamski odpowiedział, że w chwili obecnej nie jestem w stanie odpowiedzieć
na to pytanie gdyż ustawa jest cały czas procedowana. Więcej informacji będzie posiadał we
wrześniu.
Radny Ryszard Godlewski również poprosił o zorganizowanie dowozu dzieci z mniejszych
wiosek, ponieważ dzieci nie mają możliwości dojeżdżać na „własną rękę” do szkół w
Raciążu.
Radny Adamski odpowiedział, że Zarząd Powiatu widzi problem. Redukowane i
likwidowane były linie, na których jeździło do szkoły mniej niż troje uczniów. Przede
wszystkim chodzi o sytuację szkół w naszym mieście bo gdy uczniowie wybieraj inne szkoły
niż nasze lokalne pogarszamy ich sytuację.
Radny Dariusz Dobrosielski zapytał czy Wyższa Szkoła Pielęgniarska, która powstaje w
Płońsku będzie szkołą prywatną czy państwową? Czy to jest szkoła podyplomowa.
Radny Adamski odpowiedział, że jest to szkoła podyplomowa i na pewno nie jest to szkoła
powiatowa.
Rady Artur Gizler podziękował za załatwienie sprawy pasów na ul. Mławskiej oraz w
imieniu Rady Rodziców za pomoc w organizowaniu Dnia Dziecka w Szkole Podstawowej.
Pan

Stefan

Modrzejewski

Delegat

do

Obywatelskiego

Parlamentu

Seniorów

poinformował, że dotychczasowe osiem miesięcy nowej kadencji napawa dużym
optymizmem jeśli chodzi o współpracę i działalność władz samorządowych z organizacjami
pozarządowymi w tym organizacji senioralnych. Dziękuję za rozumienie naszych spraw,
naszych potrzeb i za życzliwość i wspieranie naszej działalności. Są to słowa skierowane do
Burmistrza, Radnych, pracowników Urzędu oraz dyrektora Miejskiego Centrum Kultury
Sportu i Rekreacji. W ostatnim czasie otrzymaliśmy duże wsparcie od nowych przyjaciół. Od
Zarządu Województwa Mazowieckiego oraz Zarządu Powiat Płońskiego.

Od ponad

20-letniego ruchu senioralnego w naszym mieście doświadczamy po raz pierwszy wsparcia
od władz Powiatowych. Seniorzy są za to bardzo wdzięczni.
Ad - 4
Sprawozdanie z działalności organu wykonawczego jednostki stanowiącej
samorządu gminnego
Burmistrz Miasta Raciąża Mariusz Godlewski poinformował:
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• Złożony został wniosek na remont Hali Sportowej do Urzędu Marszałkowskiego w
ramach programu pn. "Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej
MAZOWSZE 2019". W ramach projektu planowane jest: wykonanie dokumentacji
projektowo–kosztorysowej, na podstawie której zostanie przeprowadzona

realizacja

zadania, remont budynku Hali Sportowej, polegający na wymianie instalacji
elektrycznej i teletechnicznej, remont instalacji wodno – kanalizacyjne remont
pomieszczeń socjalno – bytowych, w tym: wymiana drzwi wewnętrznych, remont
podłóg na I piętrze, remont schodów, obicie ścian materiałami wykorzystywanymi w
obiektach sportowych z montażem stałych elementów wyposażenia hali, remont
dachu, zakup i montaż stojaków do rowerów przy budynku Hali Sportowej;
• Dokonano odbioru prac na budynku biblioteki i Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej (z wyłączeniem prac wstrzymanych), dokonano płatności, trwa rozliczenie
zaliczki pozyskanej w ramach dofinansowania z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania
Programów Unijnych - w ramach projektu pn. "Termomodernizacja oraz poprawa
efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto
Raciąż",

• Stowarzyszenia i organizacje pozarządowe pozyskały dofinansowania ze środków
Województwa Mazowieckiego oraz Powiatu Płońskiego na kwotę ponad 100 tys. zł.
Są to następujące stowarzyszenia: Regionalne Stowarzyszenie Twórców Kultury i
Dziedzictwa Narodowego w Raciążu; Stowarzyszenie Seniorów, Emerytów i
Rencistów w Raciążu, Ludowy Klub Sportowy "Błękitni Raciąż", Stowarzyszenie
Honorowych Dawców Krwi,
• Przygotowywane są wnioski o zapłatę z tytułu zaległości komunalnych w stosunku do
najemców oraz osób bezumownie korzystających z lokali komunalnych i socjalnych,
• Zasądzono na rzecz Gminy Miasto Raciąż kwotę 8 659,20zł wraz z odsetkami
ustawowymi za opóźnienie oraz kwotę 1 308,25zł tytułem kosztów postępowania w
postępowaniu o zapłatę przeciwko PPH Agrol Sp. z o.o.,
W zakresie ochrony środowiska:
• W dniu 17 maja 2019 r. ogłoszono drugi przetarg nieograniczony na zadanie
pn.

"Odbieranie, transport oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych od

właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości niezamieszkałych
znajdujących się na terenie Miasta Raciąż" nr postępowania KO.271.2.2019, pierwsze
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postępowanie o nr KO.271.1.2019 zostało unieważnione - cena oferty zbyt wysoka.
W drugim postępowaniu złożona została tylko jedna oferta przez Remondis Drobin
Komunalna Sp. z o.o. Cena złożonej oferty: 1 137 463,95 zł brutto. Różnica cenowa
pomiędzy złożonymi ofertami w poszczególnych postępowaniach: w drugim
postępowaniu złożono tańszą ofertę o 8 908,18 zł brutto. W dniu 11 czerwca 2019r. w
Biuletynie Zamówień Publicznych zamieszczone zostało zawiadomienie o wyborze
najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr KO.271.2.2019.
• W dniu

10 czerwca 2019 r. otrzymaliśmy decyzję z Wojewódzkiego Funduszu

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w Warszawie

o przyznanym

dofinansowaniu na zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu
gminy Miasto Raciąż- ETAP III” w ilości 12,39 ton.

Wysokość przyznanego

dofinansowania wynosi: do 2477,50 zł tj. do 50 % kosztu kwalifikowanego zadania.
Wysokość do 50 % dotacji to maksymalna jaką w tym roku mogliśmy otrzymać z
WFOŚiGW. Aktualnie opracowywane jest zapytanie ofertowe w ramach wyłonienia
Wykonawcy do odbioru, transportu i unieszkodliwienia azbestu.
W dziale gospodarki komunalnej
W dniu 4 czerwca 2019 roku odbyły się 2 sprawy sądowe o zapłatę z tytułu czynszu najmu.
•

Sąd Rejonowy w Płońsku I Wydział Cywilny wydał w w/w sprawach wyroki zaoczne,
sąd orzekł o nakazie zapłaty.

•

Sąd Rejonowy wydał postanowienie o sporządzenie spisu inwentarza po zmarłej p.
Pachuckiej. Postanowienie uprawomocni się po 3 - miesiącach. Spis inwentarza
wykonywany będzie przez Komornika przy sadzie Rejonowym w Płońsku.

•

Na miesiąc lipiec przewidziane jest postępowanie egzekucyjne - eksmisja z lokalu
mieszkalnego przy ul. Błonie 55 - bez prawa do lokalu socjalnego.

•

Wysłano dwa uprzedzenia o wypowiedzeniu umów najmu lokali.

•

Ogłoszono przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 położonego przy ul. Błonie
31/1.

•

Przedstawiciel miasta uczestniczy w zebraniach wspólnot mieszkaniowych tj. w dniu
07.06.2019r., 10.06.2019r. 12.06.2019r.

2) W związku ze złożonymi wnioskami o dofinasowanie w ramach Funduszu Dróg
Samorządowych do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego:
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•

Uzupełniono wniosek 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.
•

Uzupełniono wniosek 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 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

3) uzupełniono 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 realizacji innych projektów tzw. „miękkich”:
• Gmina Miasto Raciąż realizuję projekt pn:. „Pakiet kluczowych kompetencji”
skierowany do 290 uczniów Szkoły Podstawowej im. Stanisława Konarskiego w
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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.
materiały edukacyjne do prowadzenia zajęć oraz 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. Do końca
czerwca 2019r. z zajęć korzystają uczniowie klas ósmych i trzecich gimnazjum, a od
września projekt będzie skierowany do pozostałych uczniów. Całkowita wartość
projektu 1 300 560,00 zł, w tym dofinansowanie w kwocie 1 235 040,00 zł.
• 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 naszych mieszkańców. Do projektu zostało
rekrutowanych 12 – tu uczestników, którzy uczestniczą w 3 miesięcznych stażach. Na
podstawie rozmów z doradcą zawodowym, dla każdego uczestnika i uczestniczki
powstała Indywidualna Diagnoza Potrzeb i Potencjałów jak i Indywidualna Ścieżka
Reintegracji. Zgodnie z założeniami projektowymi uczestnicy mają możliwość
uczestnictwa w grupowych zajęciach prowadzonych przez terapeutę w ramach
Akademii Rodziny. Spotkania grupowe dla uczestników są organizowane przez okres
trwania projektu raz w miesiącu a każde spotkanie jest poświęcone innej tematyce.
Uczestnicy podczas spotkań mają zapewniony catering. Ponadto dla uczestniczących
w projekcie oraz ich rodzin przewidziano możliwość bezpłatnych konsultacji

z

prawnikiem, pedagogiem a od 2019 roku, także konsultacje z psychologiem,
• 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
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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 działach z zakresu:
1) Oświaty
• Odbyły się uroczystości związane z Dniem Dziecka w Przedszkolu Miejskim i w
Szkole Podstawowej. Dla dzieci przygotowano wiele atrakcji m.in. występy
nauczycieli i uczniów, atrakcje dla dzieci w postaci dmuchawców, gościli m.in.
druhowie z OSP w Raciążu, policja z Raciąż, strzelcy z jednostki strzeleckiej.
• 19 czerwca odbędzie się zakończenie roku szkolnego.
2) Kultury i sportu:
•

Trwają przygotowania do III Raciąskiego Rajdu Rowerowego, który odbędzie się

20 lipca. Zapisy ruszą najprawdopodobniej od przyszłego tygodnia.
3) Organizacji pożytku publicznego:
•

22 maja 2019r. ogłoszono konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie

działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym. Oferty można było składać do dnia
12 czerwca. Do Urzędu wpłynęła jedna oferta, która czeka na rozpatrzenie,
4.) Z innych spraw:
•

26 maja 2019r.

odbyły się wybory do Parlamentu Europejskiego. Wszystko

przebiegło bez problemu.
•

Do dnia 30 czerwca trwa nabór wniosków na ławników do Sądu Okręgowego w

Płocku i Rejonowego w Płońsku.

Wszystkie informacje dla osób zainteresowanych są

dostępne na stronie Internetowej www.miastoraciaz.pl oraz w Urzędzie Miejskim w pokoju nr
26,
•

04 czerwca 2019r.

odbyła się Powiatowa Rada Pracy w Płońsku, której jestem

członkiem. Zostałem do niej powołany jako przedstawiciel samorządu. Rozmowy na ostatnim
spotkaniu wskazują, że będzie coraz mniej funduszy na prace publiczne, nieco funduszy jest
na przeznaczonych na prace interwencyjne przy czym jest wymóg, że osoba musi
zamieszkiwać na terenach wiejskich a nie miejskich. Co jest bardzo krzywdzące. Były
również rozmowy nad podziałem środków na prowadzenie działalności gospodarczej.
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Są pomysły nad podziałem funduszy dla absolwentów szkól, którzy w momencie zakończenia
szkoły mogliby z nich skorzystać.
•

05 czerwca 2019r. odbyło się Spotkanie z firmą Unimot w sprawie gazyfikacji miasta.

Złożyliśmy wniosek o warunki przyłączenia do sieci gazowej budynku komunalnego przy ul.
Akacjowej. Jeśli wszystko pójdzie sprawnie to od jesieni budynek powinien być ogrzewany
gazem ziemnym. Otwiera to możliwości dla osób zamieszkałych przy ul. Akacjowej do
podłączenia się do sieci gazowej. Będziemy starali się doprowadzić gaz do naszej ciepłowni
żeby sprawdzić co jest bardziej opłacalne dla mieszkańców gaz czy zrębka a osoby będące w
obrzeżu gazociągu będą mogły się do niego podłączać.
•

07 czerwca 2019r. odbyło się zebranie LKS Błękitni Raciąż. Dziękuję zarządowi za

zaproszenie i mam nadzieję że na kolejnym zebraniu będzie więcej członków dzięki czemu
więcej osób będzie mogło wziąć udział w dyskusji. Jednym z poruszanych tematów w
dyskusji była informacja od prezesa Klubu o chęci rezygnacji ze stanowiska. Miasto
zabezpiecza działalność Klubu, zorganizowane są przy współpracy z MCKSiR kilka drużyn
dla dzieci. Klub się rozwija pod względem drużynowym. Wszelkie zmiany personalne muszą
być załatwione ponieważ osoba wyznaczona na prezesa musie podpisywać wszelkiego
rodzaju dokumenty.
IV.

INNE:

1)

Sprawozdanie z realizacji podjętych uchwał:

I. Uchwała Nr XLII/338/2018 z dnia 25.09-2018 o

przystąpieniu

do sporządzenia

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Raciąż w rejonie ulicy
Płockiej.
II. Uchwały Nr XLII/339/2018 z dnia 25. 09.2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia
zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Raciąż, w granicach,
obejmujących tereny oznaczone symbolami obszarów od A do S, zgodnie z załącznikiem do
uchwały Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 29 marca 2004 roku Nr XII/91/2014r.
2)

Proces realizacji w/w uchwał przebiega równoległe:

1. W dniu 3 października 2018r. podpisano umowę Nr KP.6721.1.2018 z Firmą BUDPLAN
na

sporządzenie

miejscowego

planu

zagospodarowania

stosownie

do

Uchwały

XLII/338/2018 z dnia 25 09.2018 w odniesieniu do terenu w rejonie ul. Płockiej w celu
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zniesienia scaleń gruntów. Termin realizacji umowy 12 miesięcy tj. do 3 października
2019r.,
2. W dniu 3 października 2018r. podpisano umowę Nr KP.6721.1.2018 z Firmą BUDPLAN
na zmianę miejscowego planu zagospodarowania stosownie do Uchwały XLII/339/2018 z
dnia 25 09.2018 w odniesieniu do terenów PU (terenów przemysłowych) w celu zmiany
wysokości obiektów budowlanych – zmiana w tekście planu. Termin realizacji umowy 12
miesięcy tj. do 3 października 2019r.,
3. W dniu 16 października 2018r. podano do publicznej wiadomości w tym prasie lokalnej
obwieszczenie Burmistrza Miasta Raciąża o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych
planów stosownie do Uchwały Nr XLII/338/2018 z dnia 25 09.2018
XLII/339/2018 z dnia 25 09.2018

i Uchwały

oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny

oddziaływania na środowisko projektów zmian miejscowych planów.

W obwieszczeniu

podano termin składania wniosków do dnia 16 listopada 2018r w zakresie wprowadzanych
zmian w planach miejscowych, jak również składania wniosków do prognozy oddziaływania
na środowisko,
4. W dniu 18 października 2018r. skierowano zawiadomienie o podjętej

Uchwały Nr

XLII/338/2018 z dnia 25 października 2018r. do 30 instytucji i organów uczestniczących w
procesie uzgadniania i opiniowania planów miejscowych w celu zgłaszania uwag i wniosków
w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia,
5. W dniu 23 października 2018r. skierowano zawiadomienie o podjętej

Uchwały Nr

XLII/339/2018 z dnia 25 09.2018, również do 30 instytucji i organów uczestniczących w
procesie uzgadniania i opiniowania planów miejscowych w celu zgłaszania uwag i wniosków
w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia,
6. W dniu 16 listopada 2018r. skierowano pismo do Państwowego Powiatowego Inspektor
Sanitarny w Płońsku oraz do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z
prośbą o uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie
oddziaływania na środowisko projektów zmiany miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego,
7. W dniu 5 grudnia 2018r. Firma BUDPLAN przedłożyła projekty zmian miejscowych
planów, które zostały pozytywnie zaopiniowane przez Miejską Komisje UrbanistycznoArchitektoniczną,
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8. W dniu 16 i 23 stycznia 2019r. Burmistrz Miasta Raciąża wystąpił o organów
uzgadniających przedkładając projekty zmian miejscowych planów w celu ich uzgodnienia i
wydania stosownych opinii,
9. W dniu 14-03-2019r. Firma BUDPLAN przekazała uzgodnione projekty uchwał zmian
miejscowych planów. Następnie Burmistrz Miasta Raciąża podał do publicznej wiadomości
w prasie lokalnej poprzez obwieszczenie o wyłożeniu projektów planów miejscowych do
publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 04-04-2019
do 09-05-2019r. oraz podano informację o debacie publicznej która miała miejsce w dniu 25
kwietnia 2019r (w Urzędzie Miejskim w Raciążu),
10. W dniu 25 kwietnie 2019 r Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna ( jako
organ doradczy) dokonała
pozytywnie

zaopiniowała

analizy wprowadzanych zmian w planach miejscowych oraz
przedłożone

projekty

planów

miejscowych,

które

będą

przedmiotem Uchwał,
11. Jednocześnie informuje

się, iż

stosownie do art.18 ust.1 ustawy o planowaniu i

zagospodarowaniu przestrzennym , każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie
planów miejscowych może wnieść uwagi na piśmie do Burmistrza Miasta Raciąża w
nieprzekraczalnym terminie do 24 maja 2019r. (w/w informacja została podana w
obwieszczeniu z dnia 26-03-2019),
12. W związku z wyłożeniem do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu w
dniu 10 maja 2019 roku wpłynęła uwaga dotycząca wprowadzenia maksymalnej wysokości
55 m dla terenów produkcyjno-magazynowych w strefie PU Burmistrz Miasta Raciąża
wniesionej uwagi nie uwzględnił uzasadniając, iż wnioskowana wysokość nie jest zgodna z
ustaleniami obowiązującej zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Miasto Raciąż, przyjętej Uchwałą Nr XLIV/320/2014 Rady Miejskiej
w Raciążu z dnia 25 września 2014r.,
13. W dniu 10 czerwca 2019 roku na posiedzeniu stałych Komisji Rady Miejskiej w Raciążu
zostały omówione projekty wprowadzanych zmian w planach miejscowych przez
przedstawicieli Firmy BUDPLAN tj. wykonawców projektu zmian w planach miejscowych,
które będą przedmiotem do podjęcia uchwał przez Radę Miejską w Raciążu.

Protokół z VII Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 13 czerwca 2019r.

Strona 14

Ad – 5
Wystąpienia Przewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej
Przewodniczący Komisji Petycji Skarg i Wniosków pan Andrzej Sendal poinformował, że
dnia 04 czerwca 2019r odbyło się spotkanie Komisji. Tematem była analiza petycji, która
wpłynęła do Biura Rady od mieszkańców Raciąża reprezentowana przez pana Andrzej
Nizielskiego „Raaciąż tonie w smogu”. Po analizie pisma członkowie komisji podzielają
obawy mieszkańców miasta związane z zanieczyszczeniem powietrza szczególnie w okresie
zimowym. Istotnie władze gminne powinny chronić swoich mieszkańców przed szkodliwymi
zanieczyszczeniami. Miasta, którym zależy na lepszej jakości powietrza są osamotnione w
walce o czystsze powietrze potrzebne są programy rządowe i realne wsparcie. Większość
decyzji musi być podjęta na poziomie centralnym w formie ustaw np. dotyczących
parametrów zawartości szkodliwych substancji w paliwach stosowanych w energetyce i do
ogrzewania

mieszkań,

promowania

odnawialnych

źródeł

energii,

dotacje

na

termomodernizację domów jednorodzinnych itd. trwa to jednak zdecydowanie za długo lub
mało skutecznie. Nie zwalnia to jednak władz gminnych od podejmowania działań mających
na celu walkę ze smogiem w oparciu o posiadane skromne środki. Mając na uwadze
powyższe komisja postanowiła wskazać pod rozwagę kierunki działania dla rady miasta i
burmistrza.
• edukacja: zobowiązać dyrektorów szkół by w podległych im placówkach zlecili
nauczycielom

przeprowadzenie

zajęć

z

dziećmi

na

temat

szkodliwości

zanieczyszczenia środowiska, rozpropagować te tematy na plakatach i w lokalnej
prasie w celu podniesienia świadomości społecznej i problemów segregacji śmieci.
• powołanie w Urzędzie Miejskim

komórki lub

osoby

odpowiedzialnej

za

przygotowanie i realizację gminnego programu antysmogowego,śledzenie projektów
rządowych i unijnych w celu pozyskania środków finansowych, zakupić urządzenie
do pomiaru zanieczyszczeń i zobowiązać do prowadzenia czynności na podstawie
art. 379 Prawo Ochrony Środowiska. Wyniki umieszczać na tablicy ogłoszeń lub
tablicy multimedialnej w MCKSiR.
• zobowiązać dyrektorów szkół do przystąpienie do ESA (Europejska Sieć
Antysmogowa).
• w sąsiedztwie większych sklepów w mieście zainstalować butelkomaty.
• w parkach rozstawić kosze do segregacji odpadów.
• budowa tzw. zielonych ścian.
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• przeprowadzić gazyfikację miasta
• wprowadzić dopłaty i pomoc w przygotowaniu dokumentów dla gospodarstw, które
zdecydują się na termomodernizację, gazyfikację lub zastosowanie odnawialnych
źródeł energii, pomp ciepła, fotowoltaiki.
• zwiększyć stopień segregacji śmieci poprzez rozmowy z mieszkańcami i budzenie w
nich odpowiedzialności i świadomości społecznej związanej z zanieczyszczeniem
środowiska.
• proponujemy wprowadzenie tematu ochrony przed smogiem na najbliższe wspólne
posiedzenie Stałych Komisji Rady Miejskiej.
Mając na uwadze, że realizacja większości pomysłów związana jest z dużymi wydatkami
więc zwracamy się z prośbą do wysokiej rady o analizę ich zasadności i ewentualne
przeznaczenie środków finansowych na ich realizację w kolejny budżecie. Na tym
posiedzenie zakończono.

Przewodniczący

Komisji

Budżetowo

–

Gospodarczej

pan

Dariusz

Dobrosielski

poinformował, że dnia 10 czerwca 2019r odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Rady
Miejskiej. W pierwszym punkcie posiedzenia pani kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej zapoznała nas z zasobami Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Miasto Raciąż.
Po zadawaniu pytań radni pozytywnie zaopiniowali

informację o zasobach Pomocy

Społecznej. Kolejnymi punktami posiedzenia były przyjęcie sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Miasto Raciąż za 2018 oraz dyskusja nad udzieleniem Burmistrzowi
absolutorium. Pani Skarbnik omówiła wykonanie budżetu za poprzedni rok później odbyła się
dyskusja radnych nad tym tematem. Następnie Burmistrz i pani Skarbnik omówili projekty
uchwał, które będą podejmowane na dzisiejszej Sesji. W ostatnim punkcie posiedzenia
w „Sprawach różnych” radni dyskutowali nad różnymi bieżącymi sprawami dotyczące
naszego miasta m.in. budowa kanalizacji, brak miejsc parkingowych oraz poprawy
organizacji ruchu na ul. Zawoda. Na tym posiedzenie zakończono.
Ad - 6
Przedstawienie raportu o stanie Gminy Miasto Raciąż za rok poprzedni
Sekretarz Miasta pani Renata Kujawa omówiła Raport o stanie Gminy Miasto Raciąż za rok
2018. Omówiła główne tematy Raportu, przybliżyła informacja o stanie mienia komunalnego,
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ch informację o realizacji polityk, programów i strategii oraz omówiła realizację uchwał Rady
Miejskiej, które były uchwalane przez Radę w roku poprzednim.
Raport o stanie Gminy Miasto Raciąż jest dostępny na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Raciążu
oraz w biurze Rady Miejskiej w Raciążu w budynku Urzędu Miejskiego.

Ad – 7
Debata nad raportem o stanie Gminy Miasto Raciąż
Przewodniczący Rady poinformował zebranych, że przyjęcie Raportu o stania Gminy
Miasto Raciąż za rok 2018 oraz Debata nad Raportem są nowościami, które po raz pierwszy
mają miejsce podczas Sesji Rady Miejskiej. W debacie nad Raportem mogą brać udział radni
oraz mieszkańcy, którzy najpóźniej na dzień przed Sesją, zgłośnili do Urzędu chęć zabrania
głosu w debacie. Mieszkańcy byli o tym fakcie poinformowani poprzez informacje na stronie
internetowej, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz poprzez informacje
rozmieszone na tablicach ogłoszeń na terenie miasta. Żaden z mieszkańców nie zgłosił się do
wzięcia udziału w debacie.
Radny Artur Gizler zapytał się jakie zostały poczynione kroki aby podłączyć do kanalizacji
nieruchomości, które do tej pory nie zostały ujęte w planie. Kiedy jest przewidywany czas na
podłączenie tych działek.
Burmistrz odpowiedział, że w tej chwili najważniejsze jest dokończenie realizowanego
projektu kanalizacji. Jest on praktycznie na ukończeniu bo zostało jedynie wyposażenie
przepompowni na terenach PKP. Mieszkańcy nieskanalizowanych ulic, leżących w obrębie
nowo wybudowanej kanalizacji, muszą wystąpić do PGKiM o wydanie warunków
przyłączenia, które będzie realizowane. W Urzędzie odbyły się rozmowy na temat tego aby
Spółka PGKiM wyszła do mieszkańców z ofertą, która pozwoli na zaoszczędzenie
mieszkańcom czasu na proceduralnych rzeczach np. na pozyskaniu wymaganych mapek,
poszukiwaniu

projektantów.

Chcielibyśmy

aby

Spółka

kompleksowo

podłączała

mieszkańców do kanalizacji co jednocześnie obniży ceny wykonania przyłącza. Mamy
nadzieję, że uda to się zrealizować. Inni mieszkańcy zamieszkujący nieruchomości, które
zostały pominięte w projekcie albo nie zostały w ogóle ujęci będą musieli również zgłaszać
się po warunki przyłączenia do PGKiM lub miasto w miarę możliwości i pomocy
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska będzie starało się doprowadzić kanalizację do
tych posesji. Głównym założeniem jest, oczywiście w miarę możliwości, skanalizowanie
całego miasta.
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Radna Magda Bylińska zapytała się czy miasto robi coś w kierunku utworzenia nowych
miejsc pracy i pozyskanie nowych inwestorów.
Burmistrz odpowiedział, że takie rozmowy były przeprowadzane z kilkoma podmiotami.
Największym inwestorem w mieście jest POLMLEK, który wybudował nowe linie
technologiczne,

zainwestował

duże

fundusze

i

utworzył

nowe

miejsca

pracy.

W przedsiębiorstwie ELEKTROINSTAL, również prowadzone są prace nad tworzeniem
nowych hal. W mieście co jakiś czas pojawiają się nowi inwestorzy, którzy maja plany
budowy bloków. Odbywały się rozmowy z firmą, która miała kilka lokalizacji, w których
mogłaby utworzyć bazę logistyczno - magazynową z budynkami powyżej 20m. Niestety
wybrano inną lokalizację z lepszą możliwością dojazdu. Głównym problemem w Raciążu
jest to, że brakuje osób do pracy. W Polmleku poszukiwaniu są pracownicy, w Cedrobie oraz
do naszej Spółki PGKiM również. Oczywiście wszystko zależy od tego kto jakiej pracy
szuka, czego oczekuje i jakie ma kwalifikacje. Na ostatniej Radzie Zatrudnienia podano, że
tej chwili jest najniższy poziom bezrobocia od lat ’90. Miasto może zachęcać inwestorów do
tworzenia miejsc pracy poprzez ulgi podatkowe czy zmianę Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego. Są to rzeczy robione w celu rozwoju istniejących i nowo
powstałych firm. Problemem dla inwestorów jest również brak dobrych dojazdów i wysokie
ceny za działki.
Radny Ryszard Godlewski zapytał się czy jest nadzieja aby mieszkańcy ul. Płockiej zostali
podłączeni do kanalizacji.
Burmistrz odpowiedział, że będziemy chcieli aby w momencie uruchomienia kanalizacji,
działki osób leżących przy sieci kanalizacyjnej zostały podłączone. Jeśli się uda to
chcielibyśmy aby to nastąpiło jeszcze w tym roku. My doprowadzimy przyłącze do działki a
mieszkańcy będą musieli dociągnąć kanalizację we własnym zakresie do nieruchomości.
Radny Andrzej Sendal zapytał się czy nie ma obaw, że w związku z realizacją wielu
projektów, do których wymagany jest wkład własny, zabraknie funduszy na realizację
nowych inwestycji,
Burmistrz odpowiedział, że obawy oczywiście są lecz jak do tej pory wszystkie wkłady
własne były zabezpieczane np. kredytami. Wszystko zależy od tego jak będą wyglądały
przychody miasta. W tej chwili mamy taką możliwość, że wszystko co robimy udaje nam się
finansować. Obecnie mamy złożony wniosek na remonty dróg na około milion złotych gdzie
wkład własny będzie w granicach 500 000,00 zł. Cały czas szukamy funduszy i możliwości
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finansowania wkładów własnych poprzez odliczanie VAT, składanie wniosków o
zwiększanie dofinansowań realizowanych projektów lub pozyskiwanie dotacji. Niestety nie
mamy tyle funduszy aby zrealizować wszystkie projekty, które byśmy chcieli.
Radny Ireneusz Brdak zapytał się czy przy gazyfikacji ul. Akacjowej można by było
poprowadzić rury do sąsiadującej z nią ulic Zawoda i 19 stycznia.
Burmistrz odpowiedział, że jeśli chodzi o ul. Zawoda to mamy możliwość podłączania się do
gazu do skrętu w ul 19 stycznia. Na ul. 19 stycznia gaz jest doprowadzony przy ciepłowni
więc osoby prywatne mogą wystąpić o warunki przyłączenia.
Radny Bradak dopytał się czy mieszkańcy mogą składać wnioski o podłączenie do Urzędu?
Burmistrz poinformował, że wnioski należy składać do firmy Unimot ale Urząd może w tym
pomóc.
Radny Andrzej Karasiewicz zapytał się na jakim etapie jest wykup działki przy ul Zielona
2.
Burmistrz poinformował, że łąki są własnością miasta ale obecnie nie było prowadzonych
tam żadnych prac. Prace były prowadzone w związku z udrożnieniem kanalizacji.
Radny Artur Gizler zapytał czy są czynione kroki w związku z niewymiarowymi i
nieutwardzonymi drogami jak np. ul. Rzeźniana.
Burmistrz poinformował, część projektów na drogi jest już zrobiona. Na ul Rzeźnianą póki
co jest projekt poglądowy. Obecnie jesteśmy umówieni z osobami, które nam pomogą z
przyjęciem technologii utwardzania wspomnianych ulic. W tym roku mamy zabezpieczone
50 000,00zł. na projekty drogowe, które będą wykonywane. Chcielibyśmy zrobić projekt
drogowy na remonty ulic w obrębie centrum.
Radny Dariusz Dobrosielski zapytał jaki jest stan studni zaopatrujących Stację Uzdatniania
Wody.
Burmistrz odpowiedział, że był robiony monitoring wizyjny studni. Wynika z niego, że obie
studnie wymagają naprawy z czego jedna naprawy natychmiastowej, co zostało od razu
wykonane. Koszty napraw szacowane są na ok. 100 000,00zł.
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Radny Artur Gizler zapytał czy jest możliwość umieszczenia kamer monitoringu wizyjnego
miasta przy nowo wyremontowanych budynkach i w parkach żeby nie dochodziło do ich
zniszczeń.
Burmistrz poinformował, że niestety w mieście często dochodzi do aktów wandalizmu.
Wszelkie tego typu zdarzenia są zgłaszane na policję. Należałoby rozważyć jakie są
możliwości techniczne umieszczenia nowych kamer. Można by było zakupić tzw. fotopułapki
bo niestety nie ma możliwości w każdym miejscu ustawić kamer. Jest to do zrealizowania
jednak trzeba ustalić koszty i możliwości techniczne.
Przewodniczący Rady Paweł Chrzanowski zapytał jak oceniana jest współpraca
z organizacjami pozarządowymi oraz jednostkami podległymi.
Burmistrz podziękował panu Stefanowi Modrzejewskiemu, jak i wszystkim osobom, które
angażują się w działalność podmiotów pozarządowych. Współpracę ocenia bardzo dobrze.
W tej współpracy ważne jest wspólne zaufanie, pomoc i rozmowa. Urząd, w miarę
możliwości, pomaga przy składaniu dokumentów na udział w różnego rodzaju konkursach.
Bardzo ważne jest to że członkowie stowarzyszeń chcą działać, sami znajdują konkursy, w
których chcą wziąć udział. Co do jednostek samorządowych nie jest to do końca współpraca,
gdyż są to jednostki podległe Urzędowi gdzie Burmistrz i Rada Miejska mają wiodącą rolę w
ustalaniu kierunków ich działań. Dla koordynacji tych rzeczy odbywają się spotkania w
Urzędzie z kierownikami jednostek podległych jak i innych jednostkami jak Ochotnicza Straż
Pożarna i Policja. Współpraca układa się dobrze chociaż wiadomo, że czasami zdarzają się
sytuacje gdzie występują odmienne zdania i należy doprowadzić do konsensusu
Ad – 8
Głosowanie w sprawie udzielnie Burmistrzowi Gminy Miasto Raciąż wotum zaufania
• Uchwała nr VII/55/2019 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 13 czerwca
2019r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi wotum zaufania
Uchwała podjęta przy 13 głosach „za” i jednym głosie wstrzymującym się.
Ad – 9
Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Raciąż
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Pani Skarbnik Maria Karwowska poinformowała, że sprawozdanie z wykonania budżetu
Gminy Miasto Raciąż za rok 2018 zostało złożone w terminie do Regionalnej Izby
Obrachunkowej. Otrzymaliśmy pozytywną opinię składu orzekającego z wykonania budżetu.
Następnie Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Raciążu odbyła posiedzenie, na którym
również pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie i wystąpiła w wnioskiem do Rady
o udzielenie absolutorium i zatwierdzenie sprawozdania z wykonania budżetu.
Ad – 10
Przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Miasto Raciąż
Burmistrz poinformował, ze do zadań Gminy w zakresie mieszkalnictwa należy zapewnienie
mieszkańcom lokali komunalnych, socjalnych i zamiennych oraz dostarczenie pomieszczeń
tymczasowych. Od 01 lutego 2016r. Gmina Miasto Raciąż bezpośrednio zarządza swoim
zasobem mieszkaniowym. Ponadto mamy udziały w 13 Wspólnotach Mieszkaniowych.
Udział ten ciągle się zmniejsza gdyż mieszkania są wykupowane na własność przez
lokatorów. Mamy też udział w 7 tzw. dużych wspólnotach mieszkaniowych są to: Wspólnota
Mieszkaniowa Kilińskiego 48, Wspólnota Mieszkaniowa Klińskiego58, Wspólnota
Mieszkaniowa Kilińskiego 56a, Wspólnota Mieszkaniowa 19 stycznia 7A, Wspólnota
Mieszkaniowa 19 stycznia 7B, Wspólnota Mieszkaniowa 19 stycznia 7C i Plac Adama
Mickiewicza 18-22. Tu w sposób różny kształtuje się udział miasta. Mamy też udział w kilku
małych wspólnotach mieszkaniowych i są to: Wspólnota Mieszkaniowa Zielona 28,
Wspólnota Mieszkaniowa Zielona 28a, Wspólnota Mieszkaniowa Mławska 20, Wspólnota
Mieszkaniowa Akacjowa 1, Wspólnota Mieszkaniowa Plac Adama Mickiewicza 4,
i Wspólnota Mieszkaniowa Kilińskiego 56/2. Jeśli chodzi o lokale mieszkalne, którymi
dysponuje miasto to są to: 41 lokali mieszkalnych oraz 1 lokal użytkowy. Poza tym
posiadamy 28 budynków komunalnych ze 129 lokalami mieszkalnymi o łącznej powierzchni
421,45m2. Łącznie Gmina Miasto Raciąż posiada 170 lokali mieszkalnych oraz inne mienie
komunalne czyli grunty, które stanowią obszar 41,51h.
Ad – 11
Przedstawienie opinii komisji rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Gminy
Miasto Raciąż oraz wniosku w sprawie absolutorium dla
Burmistrza Gminy Miasto Raciąż
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Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Artur Gizler poinformował, że dnia 09 maja 2019r.
odbyło się posiedzenie, którego tematem było opiniowanie wykonania budżetu za 2018r. oraz
uchwalenia wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Raciąż.
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Ad - 12
Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej wniosku komisji
rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Raciąż
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej pan Jerzy Lawendowski odczytał uchwałę nr Si.80.2019
składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 09 kwietnia
2019r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Raciąż
sprawozdania z wykonania budżetu za 2018r oraz uchwałę nr Ci.160.2019 składu
orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w

Warszawie z dnia 16 maja 2019r. w

sprawie zaopiniowana wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 10 maja
2019r w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Raciąż.
Uchwała nr Si.80.2019 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
09 kwietnia 2019r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Raciąż
sprawozdania z wykonania budżetu za 2018r oraz uchwała nr Ci.160.2019 składu orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 16 maja 2019r. w sprawie zaopiniowana
wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 10 maja 2019r w sprawie udzielenia
absolutorium Burmistrzowi Miasta Raciąż stanowią załączniki nr 3 i 4 do niniejszego protokołu.

• Uchwała nr VII/56/2019 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 13 czerwca
2019r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok
Uchwała podjęta jednogłośnie.

• Uchwała nr VII/57/2019 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 13 czerwca
2019r. w sprawie

udzielenia Burmistrzowi Miasta absolutorium z tytułu

wykonania budżetu za 2018 rok.
Uchwała podjęta jednogłośnie.
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Przewodniczący Rady pogratulował Burmistrzowi wykonania budżetu i otrzymania
absolutorium.
Burmistrz podziękował za otrzymane absolutorium bo jest to znak, że pracujemy zgodnie z
oczekiwaniami i że nasze działania są akceptowane. Jednocześnie przepraszamy za różne
niedociągnięcia. Dziękuję także pani Skarbnik, pani Sekretarz i wszystkim pracownikom
Urzędu i innych jednostek.
Przewodniczący Rady ogłosił 10 minut przerwy.

Ad – 13
Dyskusja nad projektami uchwał
Przewodniczący Rady wznowił obrady.
Radny Artur Gizler poprosił o przybliżenie mieszkańcom proponowanych w projekcie
uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik na terenie miasta
Raciąż stawek za odpady komunalne.
Przewodniczący Rady przedstawił stawki zgodnie z projektem uchwały:
Stawka opłaty za pojemnik z odpadami komunalnymi, zbieranymi i odbieranymi w sposób
nieselektywny wynosi:
1) o pojemności 120 l. – w wysokości 38,00 zł
2) o pojemności 240 l. – w wysokości 75,00 zł
3) o pojemności 1100 l. – w wysokości 300,00 zł
Stawka opłaty za pojemnik z odpadami komunalnymi, zbieranymi i odbieranymi w sposób
selektywny wynosi:
1) o pojemności 120 l. – w wysokości 30,00 zł
2) o pojemności 240 l. – w wysokości 60,00 zł
3) o pojemności 1100 l. – w wysokości 225,00 zł

Ad – 14
Podjęcie uchwał
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•

Uchwała nr VII/58/2019 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 13 czerwca 2019r. zmieniająca
Uchwałę Nr XVIII/159/2016 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie
ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miasto Raciąż
Uchwała podjęta jednogłośnie.
•

Uchwała nr VII/59/2019 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 13 czerwca 2019r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik na terenie
miasta Raciąż
Uchwała podjęta jednogłośnie.

•

Uchwała nr VII/60/2019 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 13 czerwca 2019r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Raciąż
w rejonie ul. Płockiej.
Uchwała podjęta jednogłośnie.

•

Uchwała nr VII/61/2019 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 13 czerwca 2019r.
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Raciąż
Uchwała podjęta jednogłośnie.

•

Uchwała nr VII/62/2019 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 13 czerwca 2019r.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Raciąż na rok 2019
Uchwała podjęta jednogłośnie.

Głosowanie w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego stanowiących załącznik nr 1 do uchwały w sprawie zmiany
miejscowego

planu

zagospodarowania

przestrzennego

miasta

Raciąż,

w granicach,

obejmujących tereny oznaczone symbolami obszarów od a do s , zgodnie z załącznikiem do
uchwały rady miejskiej Raciążu z dnia 29 marca 2004 roku nr xii/91/2004r
•

Uchwała nr VII/63/2019 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 13 czerwca 2019r.
w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta
Raciąż, w granicach, obejmujących tereny oznaczone symbolami obszarów od A do S
, zgodnie z załącznikiem do uchwały Rady Miejskiej Raciążu z dnia 29 marca 2004
roku Nr XII/91/2004r
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Uchwała podjęta jednogłośnie.
•

Uchwała nr VII/64/2019 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 13 czerwca 2019r. w
sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta
Raciąż
Uchwała podjęta jednogłośnie.
Ad – 15

Wolne zapytania i wnioski

Radny Zbigniew Leszczyński poprosił o podjęcie działań związanych ze zwiększeniem
ciśnienia wody przy końcowym odcinku ul. Wolności.
Pan Mariusz Płuciennik poinformował, że zostaną sprawdzone techniczne możliwości
zwiększenia ciśnienia wody. Jeśli będzie taka możliwość bez ponoszenia większych nakładów
finansowych to zajmiemy się tym problemem. Jeżeli natomiast będzie konieczność
poniesienia większych kosztów to przedstawimy konkretne kosztorysy.
Radna Marzanna Kubińska zadała pytanie panu Płuciennikowi dotyczące dziury przy
studzience na ul. Ziemowita. Sprawa była zgłaszana w poprzednim tygodniu i do tej pory nie
ma żadnych działań. Drugie pytanie dotyczyło obcinania skwerów przy chodnikach. Na
osiedlu przy ul. Ziemowita nie jest to wcale robione lub robione niechlujnie.
Pan Płuciennik poinformował, że Spółka realizuje zadania zlecone. W momencie otrzymania
zlecenia prace związane z obcinaniem skwerów zostały wykonywane co jest widoczne na
terenie miasta. Sukcesywnie w miarę posiadanych zasobów ludzkich będziemy poruszali się
na dalsze rejony miasta. Co do studzienki, wpłynęło do nas zlecenie jej naprawy. Jest to
studzienka kanalizacji deszczowej. Postaramy się wykonać naprawę jak najszybciej. W chwili
obecnej studzienka jest zabezpieczona pachołkiem.
Radny Ireneusz Brdak poruszył temat nieprzyjemnych zapachów w mieście. Nadal nie
zostało ostatecznie ustalone czy są to zapachy z firmy POLMLEK czy z oczyszczalni
ścieków.
Pan Mariusz Płuciennik odpowiedział, że oddana nowo wyremontowana oczyszczalnia
ścieków i wydatkowane fundusze na ten cel bardzo wpłynęły na jej jakość. Obecnie są
zachowane wszystkie normy odorowe i nowa technologia nie pozwala na uwalnianie
zapachów poza obręb oczyszczalni, co uniemożliwia przenoszenie nieprzyjemnych zapachów
na tereny miejskie.
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Przewodniczący Rady zapytał się czy stan kanalizacji burzowych jest dobry?
Pan Płuciennik odpowiedział że jest to ciężkie pytanie bo bez oceny stanu technicznego
ciężko jest ocenić stan techniczny. Kanalizacja wymaga czyszczenia przynajmniej raz w roku
i należałoby wprowadzić jej ciśnieniowe czyszczenie samochodami typu WUKo. Spółka
realizowała wcześniej takie działania, nie wiemy jakie są założenia na ten rok. W niektórych
odcinkach miasta kanalizacja jest wiekowa więc można się spodziewać, że mogą występować
jakeś usterki ale żeby to dokładnie ocenić wymagana jest ekspertyza.
Radny Artur Gizler zapytał jakie możemy podjąć kroki aby zapobiec nieprzyjemnym
zapachom w mieście. Poprosił także o wykoszenie ul. Spacerowej. Może udałoby się
poprawić stan parkingu przy Ośrodku Zdrowia.
Radny Powiatowy Artur Adamski odpowiedział, że temat parkingu był już poruszany przed
Sesją najprawdopodobniej jest to własność Skarbu Państwa, na pewno nie powiatu.
Do następnej Sesji postaramy się ustalić właścicielstwo i wtedy powrócimy do tematu.
Radna Magdalena Bylińska poinformowała, że mieszkańcy ul. Błonie 31 poprosili o pomoc
w rozbiórce pozostałości budynku.
Radny Ryszard Godlewski przypomniał, że na ostatnim posiedzeniu komisji poprosił
o poprawę studzienki kanalizacyjnej przy ul. Hankiewicza. Burmistrz wtedy poinformował,
że był tam pracownik Urzędu, który stwierdził, że nie ma tam żadnego zagrożenia.
Następnego dnia spotkałem się z tym pracownikiem i powiedział, że on uważa że stan
studzienki wymaga wiele do życzenia ale nic nie może z tym zrobić bo miasto nie posiada
planu kanalizacji deszczowej, którą powinno się wykonać. Radny podziękował również
strażakom za wycięcie krzaków na ulicy Kilińskiego. Na ul. Rzeźnianej także są krzaki
bardzo rozrośnięte i przydałoby się je obciąć. Zapytał się też, dlaczego nie działa fontanna na
Placu Mickiewicza. Radny poprosił o postawienie słupków na parkingu przy ul. Błonie.
Radny Andrzej Karasiewicz podziękował za poprawienie stanu ulic i studzienek na ul.
Płockiej. Jednocześnie poprosił o doświetlnie ul. Dworcowej.
Radny Ireneusz Brdak zapytał czy na ul. Zawoda można by było ustawić ograniczniki
prędkości.
Radny Andrzej Karasiewicz zapytał się czy można by było pasy na ulicach malować lepszą
farbą. Bo w obecnej sytuacji pasy maluje się dwa razy w roku a przy lepszej farbie może
pomalowanie starczyłoby na kilka lat.
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Burmistrz poprosił o przestrzeganie przepisów i żeby wszelkie interpelacje były składane
pisemnie i w takim trybie będą udzielane odpowiedzi. W obecnej sytuacji wynikają różnego
rodzaje nieścisłości co do nieruchomości, ulic czy innego rodzaju spraw. Po otrzymaniu
interpelacji czy zapytań na piśmie mamy czas aby dokładnie zorientować się w problemie
i udzielić spójnej odpowiedzi.
Radny Dariusz Dobrosielski podziękował za szybką reakcję w związku z przeznaczeniem
funduszy na zakup instrumentów dla członków orkiestry Ochotniczej Straży Pożarnej.

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