Protokół
z XII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Raciążu
z dnia 20 grudnia 2019r.
OK.0002.9.2019
XII Nadzwyczajna 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: 09:00
Zakończono o godzinie: 09:15
Obecni radni wg załączonej listy obecności.

Ad – 1
Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad
Sesję otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej w Raciążu Paweł Chrzanowski informując, że
Sesja została zwołana na wniosek Burmistrza. Powitał Wysoką Radę, Burmistrza Miasta
Raciąża Mariusza Godlewskiego, Sekretarza Miasta Renatę Kujawę oraz Skarbnika Miasta
Marię Karwowską
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.
Ad – 2
Przyjęcie porządku obrad
Porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad
2. Dyskusja
3. Podjęcie uchwał w sprawach :
•

zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Raciąż
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•

zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Raciąż na rok 2019
4.

Zamknięcie obrad.

Ad - 3
Dyskusja
Burmistrz przypomniał, że na początku roku były składane wnioski o przebudowę i remonty
dróg na ternie miasta. Wnioski zostały zakwalifikowane ale trafiły na listę rezerwową. Kilka
dni temu otrzymaliśmy informację, że możliwe jest otrzymanie dotacji na wniosek dotyczące
remontów dróg. Żeby otrzymać dotację konieczne jest wprowadzenie pieniędzy do budżetu i
posiadać umowę na realizację zadania. Dotacja wpłynęłaby jeszcze w tym roku natomiast
czas na wykonanie to 12 miesięcy do podpisania umowy. W związku z tym konieczne było
zwołanie dzisiejszej Sesji Nadzwyczajnej. Trzeba brać pod uwagę to że jeśli złożymy
dokumenty to nie ma stu procentowej pewności że otrzymamy to dofinansowanie ale jest na
to duża szansa.
Jeszcze jedną zmianą w budżecie jaka została wprowadzona dotyczy wymiany lamp na
stadionie na ledowe.
Pani Skarbnik poinformowała, że cały projekt opiewa na kwotę 735 269,28 zł z czego we
wniosku mamy złożone dofinansowanie na kwotę 514 688,00 z czego środki własne to
220 581,28 zł. W projekt nie możemy wrzucić kosztów dokumentacji, jedynie remonty dróg.
Radny Zbigniew Leszczyński zapytały nie zasadne byłoby zdjęcie środków raczej z
inwestycji na przebudowę ul. Zielonej.
Skarbnik Maria Karwowska odpowiedziała, że ul. Zielona jest do realizacji w budżecie na
przyszły rok, a te pieniądze musimy znaleźć już w tym roku, ponieważ wojewoda przekaże
pieniądze na rachunek jeszcze w tym roku. Jeszcze trzeba napisać pismo do banku o otwarcie
rachunku bankowego dopiero wtedy mamy 12 miesięcy na zrobienie tego zadania. Na
ostatniej Sesji w grudniu podejmiemy uchwałę niewygasającą wydatki i te pieniądze zostaną
dopiero przełożone w przyszłym roku na ul. Zieloną i z tego zwolnią się pieniądze, które
mamy na wkład własny i nam wystarczą.
Radny Zbigniew Adamski zapytał o zarządzanie ul. Zielona- jak jest zarządzana czy pół
przez Powiat oraz pół przez miasto.
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Przewodniczący Rady Paweł Chrzanowski poinformował, że w tej chwili nie jest w stanie
odpowiedzieć na to pytanie. Natomiast trzeba te środki finansowe zabezpieczyć i poprosił o
powrócenie do tego pytania na przyszłym posiedzeniu.
Radny Zbigniew Adamski zapytał ponownie, czy ul. Zielona podlega pod miasto czy pod
powiat.
Paweł Chrzanowski – odpowiedział, że dzisiaj nie jest w stanie odpowiedzieć na to pytanie.
Burmistrz odpowiedział, że nie mówimy o remoncie ul. Zielonej, tylko o remoncie ul.
Hankiewicza, ul. Zielonej, ul. Ogrodowej, ul. Słonecznej, Placu Adama Mickiewicza, czyli
tych ulic, które były zgłoszone do pierwotnego projektu. Które wcześniej były realizowane w
ramach tzw. kryzysówki, gdzie były zrobione chodniki. Dotyczy to tamtego całego obszaru
miasta nie mówimy tu tylko o ul. Zielonej. Co do ul. Zielonej to ona jest na dziś w innym
rejestrze dróg.
Radny Ryszard Godlewski

poinformował, że

jest to dopiero

pierwsza transza od

wojewody i jeśli nic się nie zmieni to takie transze będą co pół roku..
Burmistrz powiedział, że ma nadzieję, że takie transze będą jak najczęściej, bo dzięki temu
miasto będzie mogło remontować kolejne drogi i będziemy składać wnioski. Na następny rok
wnioski zostały już złożone.
Przewodniczący Chrzanowski spytał czy ktoś z radnych chce jeszcze zabrać głos z dyskusji,
nikt się nie zgłosił więc tym samym zamknął punkt dyskusji nad projektami uchwał i
przeszedł do punktu dot. podjęcia uchwał
Ad – 4
Podjęcie uchwał
• Uchwała nr XII/91/2019 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 20 grudnia 2019 r
zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Raciąż
Uchwała podjęta jednogłośnie
• Uchwała nr XII/92/2019 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 20 grudnia 2019 r
zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Raciąż na rok 2019
Uchwała podjęta jednogłośnie
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Ad – 5
Zakończenie obrad
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął obrady
XII Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Raciążu.

Protokołowała
Katarzyna Wawrowska

Przewodniczący Rady Miejskiej
Paweł Chrzanowski

Załącznik:
1. Protokół z imiennego głosowania uchwał z XII Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Raciążu;
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