Protokół
z X Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Raciążu
z dnia 30 września 2019 r.
OK.0002.7.2019
X 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: 14:00
Zakończono o godzinie: 15:30
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 – Elżbietę Kosiorek;
• Wicedyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisława Konarskiego w Raciążu –
Elżbietę Tobolską;
• Prezesa Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Raciążu Pawła Rybkę;
• Przewodniczącą Rady Seniorów – Marię Chyczewską
• Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji im. Ryszarda
Kaczorowskiego w Raciążu – Artura Adamskiego;
• Prezesa Miejsko – Gminnych Ochotniczych Straży Pożarnych -

Jana

Mączewskiego.
Na podstawie listy obecności Przewodniczący stwierdził, że w posiedzeniu Sesji uczestniczy
15 radnych, a zatem można skutecznie obradować i podejmować prawomocne uchwały.
Przewodniczący Rady poinformował zebranych, że dzisiejsze obrady Sesji są nagrywane i
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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.

Dyskusja nad projektami uchwał;

7.

Podjęcie uchwał:
• zmieniająca Uchwałę Nr XXXVII/305/2018 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 23 maja
2018 roku w sprawie zatwierdzenia regulaminu przyznawania dofinansowania na
usuwanie, transport i utylizację odpadów zawierających azbest z terenu miasta
Raciąż ze środków pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
•

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.
Nikt z zebranych nie miał uwag do porządku obrad.
Ad – 2
Komunikaty
Przewodniczący Rady poinformował, że od ostatniej Sesji do biura Rady wpłynęła jedna
interpelacja. Odpowiedz została przekazana adresatowi oraz umieszczona w Biuletynie
Informacji Publiczne.
Ad – 3
Wystąpienia zaproszonych gości
Radny Powiatu Płońskiego Artur Adamski poinformował, że:
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• Starostwo ogłosiło przetarg na remont ulicy Kilińskiego na odcinku od wiaduktu do
Urzędu Miejskiego. Wykonawca jeszcze nie został wybrany. Termin realizacji
przewidziany jest do końca listopada. Przy okazji wspomnianego remontu zostanie
poprawiony fragment ulicy 19 stycznia, o którego remont pismo wystosowała
Ochotnicza Straż Pożarna w Raciążu;
• Powiatowa Komisja ds. Bezpieczeństwa bada drogi powiatowe pod kątem ustawienia
progów zwalniających;
• Zostały ogłoszone konsultacje dla organizacji pozarządowych;
• zostały uruchomienie lub, w przypadku niektórych linii, kontynuowane dowozy dzieci
do szkoły z okolicznych miejscowości;
• szpital w Płońsku pozyskał dwie karetki, które funkcjonują na terenie powiatu.
Wkrótce będzie realizowany projekt OSA dotyczący stref aktywności przed terenem
szpitala. W przyszłym roku będziemy zabiegali o to, żeby przy Szkole Podstawowej
w Raciążu też powstała podobna strefa.
Radny Rady Miejskiej Dariusz Dobrosielski podziękował za wykonywaną pracę na rzecz
miasta i poprosił, w miarę możliwości, o remont ulicy Zakolejowej.
Radny Artur Adamski poprosił aby Rada wystosowała pismo do Powiatu w tej sprawie.

Ad - 4
Sprawozdanie z działalności organu wykonawczego jednostki stanowiącej
samorządu gminnego
Burmistrz Miasta Raciąża Mariusz Godlewski poinformował:
• w ramach projektu na Termomodernizację budynków użyteczności publicznej:
Złożono wniosek o płatność rozliczający zaliczkę - dot. termomodernizacji,
• W dziale ochrony środowiska:
Dnia 29.08.2019 roku zawarta została umowa dotacji na dofinansowanie realizacji zadania
pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Raciąż” pomiędzy
Gminą Miasto Raciąż, a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie na kwotę 1362,14 zł.
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• W dziale gospodarki komunalnej:
- Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Płońsku w dniu 11 września 2019 roku
sporządził spis inwentarza po zmarłej mieszkance miasta
- W dniu 24 września 2019 roku komornik przesłał sporządzony spis inwentarza do tut.
Urzędu,
- Sąd Rejonowy w Płońsku I Wydział Cywilny orzekł cztery wyroki sądowe o eksmisję
z lokalu (trzy wyroki bez prawa do lokalu socjalnego, jeden z prawem do lokalu socjalnego),
- Na dzień dzisiejszy toczą się w Sądzie Rejonowym w Płońsku I Wydział Cywilny dwa
postępowania o eksmisję z lokalu mieszkalnego.,
- Wystąpiono z wnioskiem egzekucyjnym do Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym
w Płońsku o przeprowadzenie eksmisji dłużnika z lokalu komunalnego do wskazanego
pomieszczenia tymczasowego,
- Obecnie przygotowywane jest pomieszczenie tymczasowe, do którego możliwa będzie
eksmisja dłużników,
- Wysłano do Sądu 11 pozwów o zapłatę z tytułu czynszu najmu,
- Wysłano 9 uprzedzeń o zamiarze wypowiedzenia umowy najmu lokalu w związku
z niewywiązywaniem się z płacenia czynszu najmu,
- Wykonywane są bieżące remonty w budynkach komunalnych,
- Wymieniono zniszczoną stolarkę drzwiową w dwóch budynkach komunalnych,
- Zlecono wymianę dwóch stolarek okiennych,
- Wykonany został audyt dekarski polegającego na wskazaniu usterek na dachach w dwóch
budynkach mieszkalnych (ul. Akacjowa 9 i Pl. A. Mickiewicza 36/1) celem udzielenia
odpowiednich zleceń na wykonanie określonych robót naprawczych,
- Użyczono jednostce strzeleckiej nieruchomość niezabudowaną (przy nieczynnym
wysypisku odpadów) celem urządzenia otwartej strzelnicy sportowej.
o Odebrano dokumentację techniczną na wymianę instalacji elektrycznej w Hali Sportowej
przy ul. Sportowej w związku z remontem Hali Sportowej w ramach „Mazowieckiego
Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2019”.
o Ogłoszono przetarg na zadanie pn; „Remont Hali Sportowej w Raciążu” obejmujący:
✓
✓
✓
✓
✓
z

wymianie instalacji elektrycznej
remoncie instalacji wod.-kan.
remoncie pomieszczeń socjalno - bytowych
remoncie schodów
obicia ścian materiałami wykorzystywanymi w obiektach sportowych
montażem stałych elementów wyposażenia hali
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✓ zakupie i montażu stojaków rowerowych
Składanie ofert trwa do 30.09.2019r.
o Trwa realizacja zadania polegająca na opracowaniu kompleksowej dokumentacji
projektowo-kosztorysowej parków miejskich wraz z częściowym

wykonaniem

nowych na sadzeń drzew w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony
Powietrza MAZOWSZE 2019.
Miejsce realizacji zadania: tereny [zieleni w Gminie Miast Raciąż umownie określane jako
„Park Duży” oraz „Park Mały”.do
Dokumentacja ta zawierać będzie następujące elementy: mapę do celów projektowych,
inwentaryzację dendrologiczną wraz z oceną stanu zdrowotnego roślin oraz wytycznymi
odnośnie pielęgnacji, z uwzględnieniem nazw gatunkowych roślin
krzewów

oraz

charakterystyką

stanu

zdrowotnego

roślin,

,parametrów drzew i
opracowanie

projektu

koncepcyjnego rewitalizacji, zawierającego lokalizację i zasięg koron drzew i krzewów oraz
projekt wykonawczy rewitalizacji.
Czas realizacji zadania trwa do 30 października 2019.
o Rozstrzygnięto nabór 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.
✓ 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.
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Gmina Miasto Raciąż pomimo pozytywnej oceny merytorycznej została ujęta na listach
rezerwowych.
o Podpisano protokół końcowy zadania pn:

„Uporządkowanie gospodarki wodno-

ściekowej w Raciążu”. Wykonano przegląd powykonawczy ulicy Płockiej.
o Wydano 8 decyzji wycinki drzew i na sadzeń zastępczych,
o Naprawiono elementy wyposażenia miejskiego placu zabaw przy MCKSiR,
o

Wyremontowano i zabezpieczono słupkami 6 łuków chodników na terenie miasta
zapewniając tym samym bezpieczeństwo przechodniom,

o Skoszono trawę wzdłuż "60", tereny wspólnot i wzdłuż pasów drogowych pozostałych
ulic,
o Zamówiono kolejne 50 koszy na śmieci.
• W dziale tzw. projektów „miękkich”
o Gmina Miasto Raciąż realizuje projekt pn: „Pakiet kluczowych kompetencji”
skierowany do 290 uczniów Szkoły Podstawowej im. Stanisława Konarskiego w
Raciążu, którego celem jest poprawa jakości kształcenia oraz rozwój kompetencji
kluczowych niezbędnych na rynku pracy. Od 16 września 2019r. realizowane są
zajęcia projektowe dla uczniów klas IV-VIII Szkoły Podstawowej. Wszyscy
uczniowie mają zajęcia: matematyczno-przyrodnicze, językowe, z robotyki i druku 3D
oraz efektywnego nauczania.
Całkowita wartość projektu 1 300 560,00 zł, w tym dofinansowanie w kwocie 1 235 040,00
zł.
o Zakończono 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. Realizatorem projektu był
MOPS w Raciążu. Celem projektu była aktywizacja społeczno-zawodowa naszych
mieszkańców. Do projektu było rekrutowanych 12 – tu uczestników.
o Nadal trwa realizacja projektu pn: „Placówka wsparcia dziennego – Świetlica Arka”
z dofinansowaniem ze środków MJWPU. Całkowita wartość projektu wynosi
303.137,50 zł,

w tym uzyskane dofinansowanie wynosi 281.917,50 zł, a wkład

własny wynosi 21.220,00 zł. Projekt będzie realizowany w okresie do 29.02.2020 r.
Ze świetlicy korzysta 24 dzieci z terenu naszego miasta.
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• W dziale oświaty, kultury, zdrowia i sportu:
31 sierpnia odbył się piknik bezpieczeństwa przy MCKSiR
01 września miały miejsce obchody 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej
02 września inauguracja nowego roku szkolnego
03 września w Urzędzie odbyły się konsultacje w sprawie reorganizacji ruchu
05 września Burmistrz brał udział 25 lecie firmy Polmlek a 07 września uroczystych
obchodach 90 lecia Banku Spółdzielczego
18 września w Miejskim Centrum Kultury wystawiono przedstawienie „Strach” grupy
teatralnej OHANA, działającej przy MCKSiR.
26 września posiedzenie miała Raciąska Rada Działalności Pożytku Publicznego
28 września odbył się wyścig

MTB Maraton organizowany przez Klub Kolarski „Legia

1928”
Na koniec Burmistrz zaprosił wszystkich na koncert charytatywny dla Neli, który odbędzie
się 06 października. Tego dnia odbędą się licytacje i aukcje oraz występy muzyczne oraz
koncert artysty „Witek muzyk z ulicy”. Wszystkie pozyskane tego dnia fundusze zostaną
przeznaczone na rehabilitację Neli.
Ad – 5
Wystąpienia Przewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej pan Artur Gizler poinformował, że dnia 19 września
2019 r. odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej, którego tematem było sprawozdanie
z działalności Miejskiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego
w Raciążu.
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji poinformował, że dnia 23 września
2019 r. odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej. Gośćmi na spotkaniu byli
dyrektor Miejskiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego,
który przedstawił sprawozdanie z działalności placówki w I półroczu 2019 r. Następnie
informację z działalności Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
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w Raciążu zaprezentował prezes Spółki pan Paweł Rybka. Kolejnym gościem był pan
Grzegorz Domański, dowódca Jednostki strzeleckiej 1006. Omówił działalność jednostki,
przedstawił plany na przyszłość oraz przedstawił problemy z jakimi spotyka się
stowarzyszenie. W kolejnym punkcie pani Skarbnik Maria Karwowska przedstawiła
informację z wykonania budżetu Gminy Miasto Raciąż za I półrocze 2019 r. Następnie
odbyła się dyskusja o projektach uchwał, które będą podejmowana na Sesji, a których
projekty radni otrzymali drogą mailową. W punkcie Sprawy różne dyskutowano nad
sprawami dotyczącymi naszego miasta.

Ad – 4
Dyskusja nad projektami uchwał
Nikt nie zabrał głosu.

Ad – 5
Podjęcie uchwał
• Uchwała nr X/82/2019 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 30 września 2019 r. zmieniająca

Uchwałę Nr XXXVII/305/2018 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 23 maja 2018 roku w
sprawie zatwierdzenia regulaminu przyznawania dofinansowania na usuwanie, transport
i utylizację odpadów zawierających azbest z terenu miasta Raciąż ze środków pozyskanych
z

Wojewódzkiego

Funduszu

Ochrony

Środowiska

i

Gospodarki

Wodnej

w Warszawie.
Uchwała podjęta jednogłośnie.
•

Uchwała nr X/83/2019 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 30 września 2019 r. w sprawie
zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Raciąż
Uchwała podjęta jednogłośnie.

•

Uchwała nr X/84/2019 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 30 września 2019 r. w sprawie
zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Raciąż na rok 2019
Uchwała podjęta jednogłośnie
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Ad – 6

Wolne zapytania i wnioski

Radny Zbigniew Leszczyński zapytał się o przegląd porealizacyjny na ul. Płockiej –
zapytał czy znany jest przybliżony termin fizycznych działań. Dopytał czy będzie
pozimowa ocena? Czy wtedy miasto/wykonawca przystąpi do fizycznych działań?
Burmistrz odpowiedział, że niedawno odbył się przegląd. Ustalono, że część prac, które
są konieczne do wykonania zostaną wykonane w najbliższym czasie.
Radny Leszczyński zapytał o zmianę organizację ruchu w mieście.
Burmistrz poinformował, że 02 października 2019r. jest spotkanie na szczeblu
powiatowym. Powstaje koncepcja organizacji ruchu i chciałby, aby na wiosnę już
wdrożyć ją w życie. Będą jeszcze kolejne spotkania w tej sprawie, również z
mieszkańcami, żeby było wiadomo jakie zmiany proponujemy.
Radny Leszczyński zasygnalizował, że był problem z mapami do przyłączy
kanalizacyjnych. Czy ten problem już został rozwiązany?
Burmistrz odpowiedział, że aby przyłącze zrobić wymagana jest mapa. Mapy dostępne są
w Starostwie Powiatowym w Płońsku. Natomiast chcieliśmy pomóc mieszkańcom tak,
żeby mapy mogli uzyskiwać u nas ale w tej chwili oprogramowanie, które mamy jeszcze
na to nie pozwala. Zaproponowaliśmy jeszcze jedno rozwiązanie, żeby mieszkańcy
składali w Urzędzie pełnomocnictwa do uzyskania takich dokumentów. Wtedy pracownik
do tego upoważniony będzie mógł w ich imieniu wystąpić o wymagane dokumenty.
Radny Zbigniew Leszczyński zapytał o koszty takich działań.
Burmistrz odpowiedział, że koszty tego będą oszacowane ryczałtowo i będą musiały być
pokryte przez mieszkańców.
Radny Zbigniew Leszczyński zapytał, czy jest znany jakiś przybliżony termin realizacji
tych przyłączy, które nie zostały przewidziane w projekcie?
Burmistrz poinformował, że nie. Projekt, który będziemy realizować, dotyczy przyłączy
na ul. Płockiej i ul. Warszawskiej oraz jednego na ul. Zawoda, a także na ul. Wolności. W
tym momencie wykonanie projektu to minimum 1,5 miesiąca. Dopiero w momencie gdy
uzyskamy pozwolenie na budowę będziemy mogli etapowo wybierać wykonawców na te
przyłącza.
Protokół z X Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 30 września 2019 r.

Strona 9

Radny Zbigniew Leszczyński spytał o kanalizację deszczową. Czy już jakieś prace
zostały podjęte w zakresie udrożniania i inwentaryzacji?
Burmistrz odpowiedział, że w podjętej dziś uchwale w sprawie zmiany w budżecie jest
10 000,00 tys. zł przeznaczonych na te pace. W momencie zabezpieczenie środków w
budżecie takie prace będą wykonywane.
Radny Zbigniew Adamski zapytał, do którego roku mamy umowę odnośnie ciepłowni?
Burmistrz odpowiedział, że do 2021 r. wtedy kończy się umowa.
Radny Adamki wniósł wniosek aby powołać komisję do zbadania stanu technicznego
ciepłowni.
Przewodniczący Paweł Chrzanowski zasugerował, żeby taki wniosek złożyć na piśmie
i żeby to przedyskutować.
Burmistrz poinformował, że w tej chwili ciepłownia musi robić remonty a za 40 000,00
zł rocznie więc jest to znacząco większa kwota. Jeżeli takich remontów nie wykona to
pieniądze, które musi wydatkować przechodzą na następny okres. Natomiast, każda praca
jaka jest wykonywana jest zgłaszana do Urzędu. Jeżeli w ciepłowni są wykonywane jakieś
prace to przy nadzorze naszych pracowników. Jednak jeśli Rada wyrazi chęć powołania
wspomnianej komisji to Urząd ze swojej strony wspomoże jej pracę.
Radny Andrzej Sendal poinformował, że słyszał pogłoski, że

stan kotłowni jest

określany jako zły i mieszkańcy się niepokoją czy nie dojdzie do sytuacji, że nastąpi
przerwa w dostarczaniu ciepła.
Burmistrz

odpowiedział, że nie mamy takich informacji. W ostatnim czasie była

modernizacja dużego pieca, został zakupywany nowy piec , który zastąpił piec olejowy.
Do Urzędu nie wpłynęły żadne pisma w tej sprawie. Jesteśmy umówieni z kierownictwem
ciepłowni, tak, że na początku każdego roku przedstawiają nam informację o swoich
potrzebach i jeżeli takowe są to powinny zostać nam zgłoszone. Na dziś oficjalnie nie
mamy takich informacji.
Radny Sendal podkreślił, że chce zdementować plotki, które krążą wśród mieszkańców
osiedla.
Przewodniczący

Rady

Paweł

Chrzanowski

poinformował,

że

rozmawiał

z

kierownikiem ciepłowni i nie otrzymał żadnych sygnałów, że jest coś nie tak z firmą.
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Radny Sendal podkreślił, że osobiście kierownik nie przekazywał mu informacji ale
mieszkańcy go informowali o tej sprawie.
Przewodniczący

Chrzanowski powiedział, że przed rozpoczęciem i zakończeniem

sezonu grzewczego zawsze spotyka się z kierownikiem ciepłowni i rozmawia z nim. Przy
ostatniej rozmowie nie słyszał żadnych niepokojących informacji odnośnie ciepłowni.
Radny Andrzej Sendal podkreślił, że ta sprawa wynikła na ostatnim posiedzeniu
Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej dlatego razem z radnym Zbigniewem Adamskim
poruszyli ten temat w celu wyjaśnienia pogłosek.
Burmistrz powiedział, że wystąpi z pismem do dzierżawcy o to czy rzeczywiście stan
techniczny kotłowni jest określany jako zły. Obowiązek dbania o stan ciepłowni ma
kierownictwo i przygotowując budżet zawsze zwracamy się do nich czy mają jakieś
potrzeby inwestycyjne, czy będą potrzebne jakieś większe remonty. Ostatnio
otrzymaliśmy informację, że nie.
Radny Andrzej Sendal powiedział, że głosowaliśmy uchwałę na temat utylizacji azbestu.
Jakie jest zainteresowanie mieszkańców?
Burmistrz odpowiedział, że zainteresowanie jest na poziomie kilu osób rocznie. W tym
momencie są to 4 osoby. Na ten program są realizowane kwoty rzędu 2 000,00 zł –
3 000,00 zł ale to wynika z dofinasowania. Być może problem jest w samej konstrukcji
programu dlatego, że to jest dotacja na demontaż i odbiór, a sama wymiana dachu jest po
stronie właściciela.
Radny Sendal spytał jak wygląda sprawa podłączenia instalacji gazowej do miasta?
Burmistrz odpowiedział, że w tej chwili zwróciliśmy się z wnioskiem o uzyskanie
warunków zabudowy na ul. Akacjową i na dziś uzgodniono, że gaz zostanie tam
doprowadzony. Natomiast co do całego miasta to tutaj wszystko leży po stronie firmy.
Były spotkania z nimi i raczej spodziewamy się etapowego przyłączania kolejnych ulic.
Przewodniczący Rady Paweł Chrzanowski prosił aby pytania związane z tematami
podejmowanych uchwał pojawiały się w punkcie Dyskusja aby przybliżyć wszystkim
projekty podejmowanych uchwał.
Radny Ireneusz Brdak zapytał czy jeszcze w tym roku będą zrobione balustrady przy
wejściu do budynku MOPS i Biblioteki Publicznej? W okresie letnim był poruszany temat
zakupu o zakupie urządzeń do pomiaru smogu w Raciążu i czy jest coś robione w tym
temacie?
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Burmistrz odpowiedział, że barierki będą zamontowane zostaną zamontowane w
najbliższym czasie. Co do mierników smogu substancji zawieszonych to przy tworzeniu
projektu budżetu przekażemy państwu jaki jest koszt zakupu takich urządzeń i będzie to
państwa decyzja czy kupujemy mierniki i w jaki miejscach je umieścimy.
Przewodniczący Rady Paweł Chrzanowski poinformował, że ostatnio orientował się w
tym temacie i dowiedział się, że jest na rynku firma, która zakłada takie urządzenia
nieodpłatnie. Maja swoja aplikację poprzez, którą można sprawdzać ilość smogu.
Radna Magdalena Bylińska zapytała czy w związku z tym, że

trafiliśmy na listę

rezerwową w projekcie na remonty dróg czy będą poczynione jakieś plany w związku z
remontem ul. Zielonej? Drugie pytanie dotyczy platformy e – Urząd, czy ona działa w
Urzędzie? Otrzymywała głosy od mieszkańcy, którzy próbowali załatwić sprawę poprzez
stronę i nie mogli tego dokonać.
Burmistrz odpowiedział, że

e – Urząd jak najbardziej działa i na stronie Urzędu

Miejskiego jest bezpośrednie przekierowanie do e – usług. Natomiast jeśli chodzi o ul.
Zieloną zaproponuję to drogę, przy planowaniu przyszłorocznego budżecie, do realizacji
w przyszłym roku z naszych środków.
Przewodniczący Rady Paweł Chrzanowski odniósł się do pytania radnej Magdaleny
Bylińskiej i zapytał czy nie ma innej drogi odwołania się od decyzji umieszczenia nas na
liście rezerwowej wniosku na remonty dróg.
Burmistrz - Nie ma, jest lista rezerwowa i jeżeli zostaną jakieś środki to być może ktoś
dostanie je dostanie.

Tylko, że najprawdopodobniej bylibyśmy znowu w podobnej

sytuacji w jakiej byliśmy kilka lat temu gdy otrzymaliśmy dotację na początku grudnia a
czas realizacji projektu był do końca roku co praktycznie było nie do zrealizowania.
Natomiast decyzja o podziale tych środków została podjęta poza nami. My złożyliśmy
wniosek, który uzyskał akceptację, natomiast sam podział był dokonywany na wyższym
szczeblu. Złożyliśmy też wnioski na remonty ulic w centrum miasta m.in. na Plac Adama
Mickiewicza, ul. Parkową, ul. Wolności, bo chcemy żeby te ulice również uporządkować
po pracach kanalizacyjnych. Będziemy się zwracać i pisa żeby takie środki finansowe
uzyskać. Natomiast pytanie o sposób podziału tych środków to nie jest do mnie, to jest
pytanie do instytucji, która dzieliła te środki.
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Radny Artur Gizler podkreślił, że na ul. Mławskiej zaczęły się prace ze studzienkami –
kiedy będą one kontynuowane? Jaki jest przewidywany termin realizacji tego
przedsięwzięcia?
Burmistrz odpowiedział, że dziś była podejmowana uchwała o przeznaczeniu środków
finansowych na ten cel. Prace muszą być skończone jak najszybciej, a na pewno przed
okresem zimowym.
Artur Gizler – czy zaczęły się prace z podłączeniem ogrzewania w szkole, bo miały się
zacząć w poprzednim tygodniu i się nie rozpoczęły. Czy już coś na ten temat wiadomo?
Burmistrz odpowiedział, że mamy od wykonawcy informację, że do 31 października
2019 r. ogrzewanie zostanie zrobione. Prace zgodnie z protokołem miały się rozpocząć
24 września 2019 r. ale się nie rozpoczęły. Dziś zostało wystosowane pismo do
wykonawcy. Jeżeli prace nie zostaną podjęte w tym tygodniu będziemy szukać innych
rozwiązań.
Radny Dariusz Dobrosielski wspomniał o zakupie karetek do szpitala. Przypomniał, że
jakiś czas temu przeznaczyliśmy pieniądze na zakup radiowozu. Czy wiadomo co się
dzieje z tymi pieniędzmi.
Burmistrz odpowiedział, że pytał komendanta policji co się dzieje z zakupem
radiowozu. W chwili obecnej nie ma żadnych konkretnych informacji i na jakim etapie
sprawa utknęła.
Radny Dariusz Dobrosielski zapytał czy w przyszłości można liczyć na rozbudowę
kanalizacji na odcinku ul. Warszawskiej?
Burmistrz odpowiedział, że tak, będziemy starali się podłączyć mieszkańców ul.
Warszawskie do kanalizacji. Jeszcze nie wiadomo kiedy to nastąpi ale mamy nadzieję, że
nie długo.
Radny Dobrosielski wyraził spostrzeżenie odnośnie uzupełnienia asfaltu na ul. Płockiej
(koło wytwórni pasz). Tam są bardzo duże ubytki w asfalcie, wzdłuż osi jezdni – może
przed zimą dałoby radę je zabezpieczyć?
Burmistrz odpowiedział, że przekaże to informację do odpowiednich osób, które będą
się tym zajmowały.
Radny Dariusz Dobrosielski poinformował, że krążą pogłoski, że na ul. 19 stycznia
zostanie namalowana podwójna ciągła linia przez całą długość ulicy. Czy to prawda?
Burmistrz odpowiedział, że dziś rozmawiał z osobą odpowiedzialną za tą kwestię i nie
ma pomysłu na coś takiego. Natomiast rozważane jest zdjęcie znaków, które zostały
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postawione przy OSP i namalowanie podwójnej ciągłej linii na odcinku od. ul.
Kilińskiego do ul. 550 – lecia Raciąża. Burmistrz powiedział, że radni wnosili aby na ul.
19 Stycznia zrobić progi zwalniające, nie jestem do końca zwolennikiem tego pomysłu
dlatego, że to może narobić więcej szkody niż pożytku. Podobne pomysły pojawiły się
co do ul. Zawoda oraz przy Polmleku. Zamiast tworzyć progi zwalniające wolałbym aby
za wynieść w górę przejścia dla pieszych, żeby były one lepiej widoczne i lepiej
oznaczone.
Radny Dobrosielski zapytał się czy narysowanie podwójnej linii przy OSP jest dobrym
pomysłem. Teraz można podjechać do straży i zaparkować, a przy podwójnej linii ciągłej
będzie to zakazane.
Burmistrz odpowiedział, że 02 października 2019 r. jadę na posiedzenie Powiatowej
Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego gdzie będziemy rozmawiać o tych kwestiach.
Dla mnie jest kluczowe, żeby mieszkańcy, którzy mają działalność gospodarczą przy ul.
19 stycznia czy OSP, do której dużo ludzi przyjeżdża mieli zapewniony swobodny
dojazd.
Radny Andrzej Karasiewicz wspomniał, że radny powiatowy Adamski poinformował,
że będzie remontowana ul. Kilińskiego czy nie warto pomyśleć żeby przy okazji nie
zrobić objazdu przy szkole żeby zlikwidować poranne korki.
Burmistrz powiedział, że myśleliśmy, żeby w związku z tymi pracami zlecić wykonanie
zjazdu do bloków na ul. Kilińskiego i na ul. Konarskiego. Jednak są do tego niezbędne
pozwolenia, których nie da się zrobić w tak krótkim czasie.

Radny Ryszard Godlewski poinformował, że otrzymuje od mieszkańców informacje,
o tym, ze dostają nakazy płatnicze od modernizacji gruntów.
Burmistrz poprosił o wyjaśnienie kwestii panią Skarbnik Marię Karwowską.
Pani Maria Karwowska poinformowała, że w Raciążu, są sytuację, że działki
zabudowane były opodatkowane. Obecnie nie może być tak, że w mieście są grunty rolne,
gdzie wszyscy posiadają działki zabudowane dlatego została zrobiona na nowo zmiana
geodezyjna, gdzie otrzymaliśmy ponad 8000 tys. zmian. Grunty zostały dostosowane do
stanu faktycznego jaki widnieje w ewidencji gruntu. Do tej chwili działki, które były
określane jako rolne lub z klasą piątą albo szóstą nie były opodatkowane. Zdarzały się
sytuacje gdzie na jednej ulicy dwóch mieszkańców płaciło podatek, a ośmiu nie, bo miał
działkę określoną jako grunty rolny. W tej chwili zostało uregulowane. W dziale
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podatkowym są robione aktualizacje i na bieżąco są wysyłane decyzje. Wszyscy będą
płacić jednakowy podatek.
Radny Ryszard Godlewski - zapytał, czy to dotyczy wszystkich mieszkańców?
Pani Skarbnik odpowiedziała, że tak. Będzie to dotyczyło wszystkich tych, którzy mieli
do tej pory niesklasyfikowane grunty.
Burmistrz powiedział, że jest uchwała o podatku od nieruchomości, który mówi jak
należy naliczyć podatek. Jeśli dostajemy decyzję ze Starostwa Powiatowego w Płońsku,
że taka zmiana nastąpiła automatycznie, musimy wykonać zmiany naliczenia i wysyłać
decyzję do podatków. To jest działanie, które wynika z uchwał i z ustawy.
Radny Godlewski zapytał czy doczekamy się w tym roku podłączenia przepompowni na
ul. Kolejowej?
Burmistrz odpowiedział, że trudno jest powiedzieć. Został złożony wniosek o to, żeby
wybudować tam tymczasowe przyłącze prądu. Podłączenie ymczasowe może być szybciej
ale to wszystko wynika, z ustaleń między PKP, a Energą (a nie między nami). Energa
twierdzi przynajmniej, że w PKP dzieje się to całe opóźnienie.
Radny Leszek Brdak nawiązał do pytanie radnego Godlewskiego i poinformował, że
mieszkańcy, którzy nie zgadzają się z otrzymaną decyzją mogą pisać o sprostowanie do
Starostwa Powiatowego w Płońsku w celu skorygowania.
Radny Brdak zapytał się o oświetlenia na ul. Zawoda na odcinku do ronda za
Polmlekiem. Czy jest taka możliwość żeby ustawić tam kilka lamp.
Burmistrz odpowiedział, że

będzie trzeba o tym pomyśleć przy tworzeniu

przyszłorocznego budżetu. Należałoby także sprawdzić możliwości techniczne.
Radny Zbigniew Adamski poprosił o zamontowanie balustrady przy schodach w dużym
parku, prowadzących do Ośrodka Zdrowia.
Burmistrz odpowiedział, że zorientujemy się czy istnieje taka możliwość.

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

Katarzyna Wawrowska

Paweł Chrzanowski

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