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Protokół 

z XI Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Raciążu 

z dnia 30 października 2019 r. 

OK.0002.8.2019 

 

XI 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; 

• Dyrektora Miejskiego Przedszkola w Raciążu – Iwonę Karpińską 

• Prezesa  Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Raciążu  - 

Pawła Rybkę; 

• Przewodniczącą Rady Seniorów – 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  

transmitowane na żywo na kanale Urzędu Miejskiego na stronie YouTube. 
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Porządek obrad: 

1. Otwarcie Sesji i  stwierdzenie  prawomocności obrad; 

2. Komunikaty 

3. Wystąpienia zaproszonych Gości; 

4. Sprawozdanie z działalności organu wykonawczego jednostki stanowiącej samorządu 

gminnego; 

5. Wystąpienia Przewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej,   

6. Dyskusja nad projektami uchwał; 

7. Podjęcie uchwał: 

• uchwalenia Programu Współpracy Gminy Miasto Raciąż z organizacjami 

 pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok 

• zmiany statutu Miejskiego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji im. Ryszarda 

Kaczorowskiego w Raciążu. 

• ogłoszenia tekstu jednolitego statutu Miejskiego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji 

im. Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu 

• określenia wysokości stawek opłaty targowej 

• 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 nie przekazała żadnych komunikatów. 

Ad – 3 

 

Wystąpienia zaproszonych gości 

 

Nikt nie zabrał głosu. 
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Ad - 4 

Sprawozdanie z działalności organu wykonawczego jednostki stanowiącej  

samorządu gminnego 

 

Burmistrz Miasta Raciąża Mariusz Godlewski poinformował: 

• Zakresie termomodernizacji : 

o przeprowadzono zapytanie ofertowe na wykonanie instalacji odgromowej pionowej i 

poziomej na wspornikach na 2 budynkach Szkoły Podstawowej im. Stanisława 

Konarskiego w Raciążu - udzielono zamówienia i podpisano umowę z wykonawcą 

PWE ELEKTROINSTAL Mariusz Jaworski.  Najniższa oferta została złożona na 

kwotę 14 500 zł. 

o Pozytywnie rozliczono zaliczkę dofinansowania. 

o Wykonywane są prace w budynku szkoły podstawowej w zakresie centralnego 

ogrzewania. 

 

• W zakresie gospodarki komunalnej: 

o 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). 

o Na dzień dzisiejszy  toczą się w Sądzie Rejonowym w Płońsku I Wydział Cywilny  

dwa postępowania  o eksmisję z lokalu mieszkalnego.  

o Wystąpiono z wnioskiem egzekucyjnym do Komornika Sądowego przy Sądzie 

Rejonowym w Płońsku o przeprowadzenie eksmisji dłużnika z lokalu komunalnego 

do  wskazanego pomieszczenia tymczasowego.  

o Przygotowane zostało pomieszczenie tymczasowe,  do którego możliwa będzie 

eksmisja dłużników. Termin przeprowadzenia egzekucji wyznaczono na dzień 6 

listopada 2019 roku.  

o Wysłano  do Sądu 11 pozwów o zapłatę z tytułu czynszu najmu. 

o Wysłano 9 uprzedzeń o zamiarze wypowiedzenia umowy najmu lokalu w związku z 

niewywiązywaniem się z płacenia czynszu najmu. 

o Z uwagi na zły stan techniczny zagrażający bezpieczeństwu mienia i ludzi rozebrano 

pomieszczenia gospodarcze na posesji przy ul. Warszawskiej 4. Na ich miejsce 

postawiono zakupione blaszane pomieszczenia gospodarcze z przeznaczeniem na 
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składowanie i przechowywanie opału. Pomieszczenia przekazano użytkownikom 

lokali mieszkalnych położonych w budynku komunalnym przy ul. Warszawskiej 4.   

o Wykonywane są bieżące naprawy i remonty w budynkach komunalnych.   

o W dniu 03.10.2019r. podpisano aneks nr 1 do umowy z Urzędem Marszałkowskim 

Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn.: „Remont Hali Sportowej w 

Raciążu”, w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej 

MAZOWSZE 2019” wprowadzający zmianę realizacji terminu do 31.12.2019r. 

Wykonawcą robót budowlanych ujętych w ww. projekcie jest LAFAR Rafał Bielecki, z 

którym podpisano umowę w dniu 18.10.2019r. Zakres prac obejmuje: 

✓ wymianę instalacji elektrycznej 

✓  remont instalacji wod.-kan. 

✓  remont pomieszczeń socjalno -  bytowych 

✓  remont schodów 

✓ obicia ścian materiałami wykorzystywanymi w obiektach sportowych z montażem stałych 

elementów wyposażenia hali 

✓ zakup i montaż stojaków rowerowych 

 

o Dnia 27 września 2019 roku dokonano odbioru końcowego robót w ramach projektu 

„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Raciążu”. 

Pozostało do wykonania:  

- publikacja artykułu w prasie lokalnej, 

- opracowanie i wydrukowanie ulotek promujących projekt.          

o W dniu 26 września 2019r. odbył się przegląd pogwarancyjny prac związanych z 

budową kanalizacji w ul. Płockiej. 

 

W wyniku którego ustalono: 

 

a) lokalne ubytki masy asfaltowej oraz rozszczelnienie na wszystkich odgałęzieniach na 

połączeniu odtworzonej masy asfaltowej z pierwotną nawierzchnią wzdłuż krawędzi w 

miejscach odgałęzień sieci kanalizacyjnej  

b) występowanie „klawiszowania” włazów żeliwnych dn 600 

c) występowanie „klawiszowania” włazów żeliwnych dn 400 

d) osiadanie włazów na studniach rewizyjnych  na odcinkach pomiędzy studniami 

e) osiadanie jezdni na trasie wykonywanych robót, a w szczególności na odgałęzieniach sieci 

kanalizacyjnej  na odcinkach pomiędzy studniami 

Wykonawca został zobowiązany do wykonania część prac do końca października 2019 r., a 

końcowa regulacja studni i zostanie zakończona w maju 2020 roku. 
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o Ogłoszono przetarg na wymianę pokrycia dachowego oraz więźby dachowej na 

budynku Hali Sportowej w związku z negatywną ekspertyzą techniczną wskazującą na 

zużycie elementów konstrukcji dachu. 

o Wykonano balustradę w Dużym Parku wzdłuż schodów od ul. Mławskiej, 

o Trwa remont studzienek kanalizacji deszczowej na ul. Mławskiej  

o Wykonano ogrodzenie targowiska i zniwelowano teren prawej bocznej łąki, 

-wykonano zjazd z powiatowej ul. 19 Stycznia na targowisko miejskie, 

o Wykonano naprawę  licznych ubytków nawierzchni na ul. Przechodniej, 

o Posadzono drzewa zamiennie za stare lipy na pl. A. Mickiewicza oraz wykonano 

klomby z kostki granitowej wokół wszystkich drzew na Placu Adama Mickiewicza, 

o Naprawiono ubytki w nawierzchni na rondzie przy zapadniętej studzience, na Jana 

Pawła do osiedla, przy Miejskim Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Raciążu i na 

ul. Wolności, 

o Zakupiono i wykonano nasadzenia 15 wierzb wzdłuż nabrzeża Raciążnicy na odcinku                            

ul. 19 Stycznia do osiedla Jana Pawła. 

o W dniu 25.10.2019r. odebrano protokolarnie kompleksową dokumentację projektowo-

kosztorysową parków miejskich wraz z częściowym  wykonaniem nowych nasadzeń 

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”. 

• Dokumentacja zawiera następujące elementy: mapę do celów projektowych, 

inwentaryzację dendrologiczną wraz z oceną stanu zdrowotnego roślin oraz 

wytycznymi   odnośnie pielęgnacji, z uwzględnieniem nazw gatunkowych roślin  

,parametrów drzew i krzewów oraz charakterystyką stanu zdrowotnego roślin, 

opracowanie projektu koncepcyjnego rewitalizacji, zawierającego lokalizację i 

zasięg koron drzew i krzewów oraz  projekt wykonawczy rewitalizacji. 

Nasadzono następujące gatunki drzew: 

Dąb szypułkowy – 18 szt. 

Klon Zwyczajny – 15 szt. 

Świerk serbski – 12 szt. 

Rozliczenie zadania nastąpi do 15 listopada 2019 roku. 

 



Protokół z XI Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 30 października  2019 r.  Strona 6 

• W zakresie 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 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. 

 

o Z zakresu oświaty, pomocy społecznej, organizacji pożytku publicznego: 

o 02 października 2019 r.– spotkanie Powiatowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu 

Drogowego 

o 03 października 2019 r.– pasowanie na ucznia uczniów klas I szkoły podstawowej  

o 06 października 2019 r.– wyjazd osób 60+ do Modlina na ćwiczenia z jazdy 

samochodem. 

o 06 października 2019 r. – Koncert charytatywny dla Neli 

o 10 października 2019 r.– spotkanie w LGD w sprawie rozdysponowania środków 

o 10 października 2019 r.– wręczenie medali z okazji 100 – lecia HDK 

o 11 października 2019 r. - Dzień Edukacji narodowej w Zespole Szkół 

o 22 października 2019 r. – Dzień Edukacji Narodowej w Szkole Podstawowej.  

o 15 października 2019 r. - otrzymaliśmy wyróżnienie na Gali Lider Zmian Mazowsza 

w kategorii miast poniżej 25 tysięcy mieszkańców. Ze wszystkich mazowieckich 



Protokół z XI Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 30 października  2019 r.  Strona 7 

miast wyróżnione zostały Raciąż oraz Józefów. Liderem w tej kategorii zostało miasto 

Płońsk.  

W sprawach innych: 

o W dniu 22 października 2019 roku została wydana decyzja celu publicznego na rzecz 

Inwestora UMIMOT System w Warszawie dla inwestycji polegającej na: budowie 

gazociągu średniego ciśnienia fi 90 w celu podłączenia budynku komunalnego przy ul. 

Akacjowej 9 oraz nieruchomości wzdłuż ul. Akacjowej.  

Przewidywany termin rozpoczęcia realizacji na przełomie listopada/grudnia 

(informację o realizacji w/w inwestycji udzielił Prezes Zarządu Andrzej Dębogórski 

tel.517 170 269). 

o Złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o współorganizację przedsięwzięcia 

społeczno-kulturalnego pod nazwą „Grudniowy, świąteczny Raciąż” i pokrycie 

kosztów jego współorganizacji w kwocie 15 000,00zł brutto  z przeznaczeniem na 

działania związane z organizacją spektaklu teatralnego o tematyce świątecznej oraz 

organizację VII Miejsko – Gminnej Wigilii. 

 

 Ad – 5 

Wystąpienia Przewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej 

 

Przewodniczący Komisji Budżetowo – Gospodarczej Dariusz Dobrosielski poinformował, 

że dnia 23 września 2019 r. odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej.                       

W pierwszym punkcie pani Skarbnik omówiła założenia do budżetu na rok 2020 oraz plany 

inwestycyjne. W punkcie Sprawy różne dyskutowano nad sprawami dotyczącymi naszego 

miasta.  

 

Ad – 4 

Dyskusja nad projektami uchwał 

Radny Ryszard Godlewski zapytał się o wykonanie miejscówek na targowicy  

Przewodniczący Rady poinformował, że place do działalności handlowej będą wyznaczone. 

Targowica będzie miała miejsca, które będzie można zająć.  

Radny Godlewski zapytał, o opłaty za te miejsca na targowicy. 
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Przewodniczący Rady poinformował, że na dzisiejszej sesji będzie podejmowana uchwała w 

sprawie stawek opłat targowych. Jeśli radny się z nimi nie zapoznał to możemy udostępnić 

taką informację.  

Ryszard Godlewski – zapytał, jak ktoś np. wykupuje miejsce na miesiąc. 

Przewodniczący – poinformował, że w projekcie nie ma wzmianki o wykupywaniu 

miejscówek i czegoś takiego nie będzie ale będą opłaty targowe.  

Burmistrz powiedział, że w związku, z podejmowaniem na dzisiejszej Sesji uchwały                          

w sprawie wysokości stawek opłaty targowej informuje, że stawki się nie zmieniają i są takie 

jakie były. Podwyżek za stoisko nie będzie, jest dookreślenie stawek. W przyszłym roku               

na placu targowym zostaną wkopane słupki, które obędą ograniczały konkretne miejsca. 

Dzisiejszy projekt uchwały nie zawiera informacji o rezerwacji miejsc. Na kolejnej komisji 

odbędzie się dyskusja o sposobie rezerwacji miejsc na targowicy i wtedy będzie 

podejmowana uchwała w tym zakresie. Dzisiejsza uchwała porządkuje stawki i nie dotyczy 

rezerwacji miejsc targowych. Podstawowe stawki w kwocie 15 zł się nie zmienią.  

 

Radny Zbigniew Leszczyński  zapytał o zwolnienia z opłaty targowej i wyrobów 

rzemieślniczych, a w szczególności małej gastronomii – jak do tej pory były regulowane 

kwestie opłat wnoszonych przez wystawców podczas pikników.  

Burmistrz – poinformował, że do tej pory i to się nie zmieni, były organizowane konkursy 

ofert. W przypadku imprez plenerowych mamy przeznaczone 2-3 miejsca na rozstawienie 

gastronomii. Osoby zgłaszające się do konkursu  oferowały za miejsce 500 zł, 2000 zł- 3000 

zł,  to zależy od rangi imprezy. Opłatę ponosi oferent i to się nie zmieni. Natomiast nie było 

jasno uregulowanej opłaty targowej dla tych miejsc, ponieważ są to okazjonalne wydarzenia 

np. Jarmark Raciąski – osoby przyjeżdzające narzekały, że nie zarabiają. Chcemy im pomóc                     

i na nich opłat targowych nie nakładać, bo oni i tak płacą opłatę za miejsce. Normalnie 

musieliby płacić oba koszty. 

 

Burmistrz zwrócił uwagę na zmianę w uchwale budżetowej, w której  przeznaczono 

dodatkowe środki na projekty na kanalizację.  W uzasadnieniu brakuje informacji, że chcemy 

zrobić projekty kanalizacji dotyczące częściowo Placu Adama Mickiewicza, ul. Wolności 

oraz ul. Zawoda. Te same kwoty obejmą jeszcze te trzy ulice. Nie chodzi o duże projekty 

kanalizacji, są jeszcze posesje, przy których nie ma studzienek kanalizacyjnych. To jest 

fragment, który nie był objęty tym projektem. Chodzi o fragment dawnej piekarni w stronę ul. 

Mławskiej – ul. Płockiej.  W uzasadnieniu są te ulice nie wymienione.  
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Przewodniczący – zapytał radcę prawnego Konrada Figurskiego, czy takie wniesienie do 

uzasadnienia w formie ustnej możemy przyjąć. 

Radca prawny Konrad Figurski poinformował, że dopuszczalne jest takie wyjaśnienie. 

 

Radny Zbigniew Leszczyński zapytał o zapis w projekcie uchwały w sprawie opłat 

targowych dotyczący  handlu z wiadra, kosza, skrzynki. Zaproponował, żeby radni 

przegłosowali dwa warianty ceny: w wariancie pozostawienia tego w kwocie 5 zł lub w 

wariancie ze zwiększeniem na kwotę 8 zł.  

Przewodniczący Rady   zapytał, czy radny wnosi, żeby kwota wynosiła 8 zł. 

Radny Zbigniew Leszczyński poinformował, że proponuje podać pod głosowanie dwa 

warianty cenowe – 5 zł czy 8 zł.  

Przewodniczący zasugerował, że należałoby zrobić przerwę i przygotować slajd do 

głosowania. Zapytał radnych czy wprowadzić te kwestie do uchwały. 

Zbigniew Leszczyński – poinformował, żeby handel z ręki pozostawić w kwocie 5 zł, 

natomiast handel z wózka ręcznego, kosza, skrzynki oraz wiadra ustalić na  kwotę 8 zł. 

Przewodniczący Chrzanowski podsumował, że w punkcie „a” projektu uchwały należy 

wykreślić z wiadra, i zostawić zostawiamy z wózka ręcznego, wiadra i skrzynki kwotę 8 zł. 

Proponuje w punkcie „a” z ręki kwotę 5 zł, a w punkcie „b” z wózka ręcznego, wiadra i 

skrzynki kwotę 8 zł. 

Radca Prawny Konrad Figurski  poinformował, żeby wypracować to w formie dyskusji 

ostateczną decyzję, i nie przeprowadzać głosowania wariantowego i poddać to pod jedno 

głosowanie, a nie dwa.  

Przewodniczący – poinformował, że jesteśmy w dyskusji i jeśli nikt z radnych nie wniesie 

sprzeciwu to przyjmiemy zaproponowane zmiany przez radnego Zbigniewa Leszczyńskiego.  

Spytał, czy ktoś z radnych ma jakieś inne propozycję.   

Izabela Krynicka – poinformowała, żeby pozostać przy obecnych kwotach tak jak jest w 

projekcie uchwały.  

Przewodniczący – podkreślił, że wszystko się wyjaśni w głosowaniu i zamknął tym samym 

punkt dyskusji nad projektami uchwał.  

 

Ad – 5 

Podjęcie uchwał  

 

• Uchwała nr XI/85/2019 Rady Miejskiej w Raciążu 30 października 2019 r.                     

w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Miasto Raciąż z organizacjami 
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pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia                   

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok 

Uchwała przyjęta jednogłośnie. 

• Uchwała nr XI/86/2019 Rady Miejskiej w Raciążu 30 października 2019 r.                      

w sprawie zmiany statutu Miejskiego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji im. 

Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu. 

Uchwała przyjęta jednogłośnie. 

 

• Uchwała nr XI/87/2019 Rady Miejskiej w Raciążu 30 października 2019 r.                    

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego statutu Miejskiego Centrum Kultury Sportu i 

Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu 

Uchwała przyjęta jednogłośnie. 

 

• Uchwała nr XI/88/2019 Rady Miejskiej w Raciążu 30 października 2019 r.                   

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Raciąż 

Uchwała przyjęta jednogłośnie. 

 

• Uchwała nr XI/89/2019 Rady Miejskiej w Raciążu 30 października 2019 r.                      

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Raciąż na rok 2019 

Uchwała przyjęta jednogłośnie. 

 

• Uchwała nr XI/90/2019 Rady Miejskiej w Raciążu 30 października 2019 r.                         

w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej 

Uchwała przyjęta przy jednym głosie wstrzymującym się. 

 

 

Ad – 6 

Wolne zapytania i wnioski 

• Radny Artur Gizler – poinformował, że otrzymywał sygnały od mieszkańców, którzy 

nie są zorientowani z czego wynikają podwyżki stawek podatku. Poprosił, aby Burmistrz 

potwierdził, że Rada Miejska w Raciążu nie ma w zamiarze podwyższać stawek 

podatków. Natomiast kwestia dotyczy opłat związanych z przekształceniem 

nieruchomości. 

Burmistrz  poinformował, że nie wnosił o podwyżkę podatków. Żadnych zmian w 

podatkach lokalnych na przyszły rok, na które wpływ ma Rada Miejska w Raciążu nie ma 
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i nie będzie, bo nie będziemy ich uchwalać w tej chwili. Natomiast mając stawki podatku, 

jeżeli są wyodrębnione w stawkach pewne kategorie gruntów, czyli podatek od mieszkań, 

podatek od gruntów na cele rolne to w zależności od tego typu wystawiamy decyzję. 

Jeżeli teraz mamy taka sytuację, że z Płońska z geodezji przychodzi informacja, że dana 

działka została z gruntu rolnego przekształcona np. na działkę budowlaną to zgodnie z 

przepisami ustawy musimy naliczyć podatek nie od podatku rolnego tylko podatek od 

nieruchomości według odpowiedniej stawki. W związku z tym, że jakiś czas temu była w 

Raciążu aktualizowana klasyfikacja gruntu przez służby powiatowe i taka nastąpiła to 

teraz jeśli przychodzi do nas pismo z tym, że nastąpiła zmiana na klasyfikacji to  

zmieniamy stawkę zgodnie z ustawą. Nie to wynika z podwyżek podatków, natomiast 

zmiany klasyfikacji gruntu, którą mieszkaniec posiada jest od nas niezależne, bo my tej 

zmiany jako takiej nie robimy. Jest to robione przez odpowiednie służby, a my na to 

musimy zareagować wydając odpowiednią decyzję.  

• Radny Artur Gizler podziękował Burmistrzowi w imieniu w swoim i mieszkańców                     

ul. Mławskiej za wykonanie studzienek kanalizacyjnych. Poprawi to przepływ wody i nie 

będzie kałuż. Radny zaproponował również uruchomienie kanału informacyjnego, gdzie 

w formie elektronicznej można by przekazywać informację do urzędu np. odnośnie dziur 

na drodze itp.  

Burmistrz poinformował, że jest profil na facebooku, jest też adres e-mail do Urzędu. Na 

wszystkie zgłoszenie reagujemy za ich pośrednictwem. Można to zgłosić telefonicznie,                 

e-mailem, napisać na facebooku. Więc na wszystkie zgłoszenia jesteśmy otwarci. Staramy 

się na bieżąco informować o tym co się dzieje na (facebooku, przez kanał sms). Burmistrz 

poprosił, gości i radnych aby zachęcali mieszkańców do zapisywania się do bazy 

powiadamiania sms.   

Pani Skarbnik Maria Karwowska  nawiązała do modernizacji gruntów. W mieście były 

zdarzały się sytuacje kuriozalne w wymiarze podatków. Było to nie zależne od nas, bo my 

robimy zmiany na podstawie danych z geodezji ze Starostwa Powiatowego w Płońsku. Na 

przykład mieszkamy wszyscy w jednym mieście i na jednej ulicy dwie osoby płaciły 

podatki od nieruchomości, a dziesięć osób w ogóle nie ponosiło opłat, ponieważ miały 

grunty rolne V i IV klasy. Dawniej jak ktoś się budował i była to działka rolna to należało 

ja zmienić żeby dostać pozwolenie na budowę. Około 5 lat temu wydział geodezji 

dokonał analizy w mieście i wszyscy płacimy jednakowe podatki. Jeżeli jest działka 

zabudowana płacimy podatek od nieruchomości, jeżeli jest część rolna to płaci się podatek 

tak jak jest klasyfikacja gruntów. Zmiany robione są systemowo, do nas dotarło ponad 
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8000 tys. Zmian, które musieliśmy nanieść. Do końca roku systemowo wysyłamy decyzje 

ponieważ chcemy żeby wymiary podatków na rok 2020 były wydane prawidłowo. 

 

Radny Ryszard Godlewski  poinformował, że mieszkańcy na ul. Hankiewicza proszą o 

przepchanie studzienek kanalizacyjnych.  

Burmistrz  poinformował, że będzie to zrobione. Na ostatniej Sesji radni przyznawali na 

środki na ten cel.  Musimy brać pod uwagę pilność prac na terenie miasta. , Ostatnio nie 

było tam żadnych opadów, podtopień. Przed kolejnym sezonem deszczowym zostanie to 

zrobione.  

 

Radny Andrzej Karasiewicz zapytał o doświetlenie ul. Zakolejowej. Czy jest znany jakiś 

termin? Czy jest wyznaczony harmonogram prac? 

Burmistrz odpowiedział, że  nie ma wyznaczonego harmonogramu prac, z tego powodu, 

że jest to ulica powiatowa, więc musimy z jednej strony uzyskać zgodę powiatu albo 

umiejscowić lampy na działkach prywatnych, wiec teraz są prowadzone rozmowy z 

powiatem i z właścicielami działek W tym roku oświetlenie na pewno będzie zrobione.. 

Wspomniał o lampach hybrydowych o tych trwają rozmowy. Szczegółowo będę mógł 

powiedzieć dopiero pod koniec przyszłego tygodnia, kiedy będziemy mieli dokładnie 

wskazane miejsca. Pieniądze są i będzie to przeprowadzone. Same postępowanie będzie 

trochę trwało bo to będzie postępowanie ofertowe ale musimy mieć do tego momentu 

zgody, zgłoszenia, i również zgodę na dysponowanie gruntem. 

  

Radny Zbigniew Leszczyński   zapytał o uszkodzenie kanalizacji deszczowej – czy była 

to kolizja ze światłowodem?  

Radny Andrzej Karasiewicz poinformował, że był robiony przewiert i zostały 

uszkodzone rury ciepłowniczej. 

 

Radny Zbigniew Leszczyński zapytał, czy mamy  regulację dotyczącą opłat za zajęcie 

pasa drogowego i czy korzystamy z tego?   

Burmistrz odpowiedział że tak są takie regulacje  i jeżeli, zauważamy, ze inwestor 

zajmuje przestrzeń na chodniku lub na drodze to nawet jeżeli sam się nie zgłosi to 

pracownik wzywa do zgłoszenia.  

 

Radny Andrzej Sendal  zapytał o termin podłączenia ul. Płockiej do kanalizacji 

sanitarnej. 
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Burmistrz odpowiedział, że  w tej chwili wystąpiliśmy o podłączenie tymczasowego 

przyłącza do pompowni i ono powinno zostać wykonane w najbliższym czasie. Trudno 

jest teraz odpowiedzieć czasowo ale powinno być to jeszcze zrobione w tym roku.  

 

Radny Artur Gizler  zapytał czy miasto będzie rozmawiało z powiatem, żeby uzgodnić 

jakieś objazdy, ewentualne prace  w godzinach popołudniowych lub wieczornych w 

związku z remontem ulicy Kilińskiego.  

Burmistrz odpowiedział, że inicjatywa nie leży po naszej stronie tylko po stronie 

inwestora. Powiat przedstawił do urzędu tymczasową realizację ruchu związaną z tymi 

pracami. Zwracaliśmy się z prośbą aby wylewaniu asfaltu odbywało się w soboty lub 

niedzielę kiedy jest mniejszy ruch i gdy nie ma szkoły, p0rzed godziną ósmą. Mamy 

nadziejże, że remonty odbędą się w jak najmniej i dolegliwy sposób.  

 

Radny Andrzej Karasiewicz  poinformował, że Burmistrz wspomniał o gazociągu na ul. 

Akacjowej. Warto by pomyśleć, że w razie budowy nowego bloku, żeby  przesuw był 

wystarczający. Lepiej  rurkę puścić o jedną średnicę grubszą żeby potem nie mieć 

problemu i nie przebudowywać tego.  

Burmistrz odpowiedział, że tam jest gazociąg średniego ciśnienia, wiec on powinien 

wystarczyć na potrzeby tego bloku i jeszcze kolejnego. Takie mamy zapewnienia. 

 

Przewodniczący Rady Paweł Chrzanowski zapytał wicedyrektora szkoły podstawowej  

panią Elżbietę Tobolską jak wygląda sytuacja z przeprowadzaniem remontów w ramach 

termomodernizacji w szkole. Czy dzieci nie marzną?   

Pani Elżbieta Tobolska odpowiedziała, że jeżeli chodzi o mała szkołę, tam gdzie jest 

przniesiona cała szkoła od klasy I – VIII i gdzie odbywają się zajęcia to nie ma problemu 

jest bardzo ciepło. Na terenie dużej szkoły trwają pracę i wydaje  się, że w rozmowach z 

panami, którzy tam pracują twierdzą, ze podołają i jak najszybciej jak będzie to możliwe 

uruchomią drugi budynek. Jeśli chodzi o zewnątrz to robiona jest  m.in. elewacja 

budynku. Był przedstawiciel firmy, który mówił, ze niedługo zajmą się dachem. Lekcje 

odbywają się zgodnie z harmonogramem, z planem więc nie mamy jako takich 

problemów.      

Ad - 7 

Zakończenie obrad 
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Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął obrady                              

XI Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Raciążu. 

 

Protokołowała       Przewodniczący Rady Miejskiej 

Katarzyna Wawrowska             Paweł Chrzanowski  

 

Załącznik: 

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

 


