Protokół
z XIII Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Raciążu
z dnia 30 grudnia2019 r.
OK.0002.10.2019
XIII 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: 15:50
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;
• Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisława Konarskiego w Raciążu –
Dariusza Mosakowskiego;
• 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.
• Delegata do Obywatelskiego Parlamentu Seniorów – Stefan Modrzejewski
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
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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.

Dyskusja nad projektami uchwał;

7.

Podjęcie uchwał:
•

wystąpienia za Związku Miast Polskich,

•

wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej o nr ewid. 703/5 położonej w obrębie
geodezyjnym 0233 Miasta Raciąż

•

rozpatrzenia skargi złożonej przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe „Agrol” w
Raciążu na działalność Burmistrza Miasta Raciąża.

•

ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia

•

ustalenia harmonogramu pracy Komisji Rady Miejskie,

•

ustalenia harmonogramu pracy Rady Miejskiej,

•

zmiany Uchwały Nr IV/36/2019 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 18 lutego 2019 roku w
sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia spłaty długoterminowej pożyczki 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.

•

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Raciąż

•

w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Miasto Raciąż na rok 2020

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.
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Ad – 3
Wystąpienia zaproszonych gości
Radny Zarządu Powiatu Płońskiego Artur Adamski poinformował, że został zakończony
remont nawierzchni ul. Kilińskiego i 19 stycznia. Było zgłoszonych kilka uwag z
poprawkami, które wkrótce zostaną usunięte.
Radny Zbigniew Adamski zapytał się dlaczego, przy remoncie, nie utworzono progu
zwalniającego na ul. Kilińskiego.
Radny Powiatowy Adamski odpowiedział, że decyzję o progach spowalniających są
podejmowane przez Komisję Bezpieczeństwa. Ale w sprawie umieszczenia progu
zwalniającego jest tyle samo zwolenników jak i przeciwników. Najlepszym rozwiązaniem
byłoby lekkie wyniesienie przejścia dla pieszych.
Radny Ireneusz Brdak poprosił o obniżenie krawężników na ul. 19 stycznia.
Radny Powiatowy Artur Adamski odpowiedział, że problem z za wysokimi krawężnikami
jest na większości ulic. Zgłosi problem na Radzie Powiatu.
Pan Stefan Modrzejewski podziękował Burmistrzowi oraz wszystkim osobom, które
przyczyniły się do kolejnej edycji projektu dotyczącego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Ad - 4
Sprawozdanie z działalności organu wykonawczego jednostki stanowiącej
samorządu gminnego

PROWADZONE PROJEKTY INFRASTRUKTURALNE:
a.)

TERMOMODERNIZACJA:

W dniach 03-05.12.2019r. przeprowadzona została kontrola kompleksowa projektu
pn.: „Termomodernizacja oraz poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności
publicznej w Gminie Miasto Raciąż”.
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II.

GOSPODARKA KOMUNALNA:

1) Projekt pn.: „Remont Hali Sportowej w Raciążu”
W dniu 18.10.2019 r. w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej
MAZOWSZE 2019” podpisano umowę z Wykonawcą Firmą LAFAR Rafał Bielecki na realizację
zadania pn; „Remont Hali Sportowej w Raciążu” obejmujący:
✓ 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
W dniu 19 grudnia 2019 r. zakończono prace i dokonano odbioru robót w ramach zadania.
Kwota dofinasowania wynosiła 120 000 zł, a udział własny – 40 000 zł.

2) W dniu 18.11.2019 r. podpisano umowę z firmą TOMBAR Paweł Pawłowski z Ciechanowa
na remont dachu Hali Sportowej w Raciążu polegający na całkowitej wymianie dźwigarów
oraz pokrycia dachowego. Zakończenie przedsięwzięcia nastąpiło w dniu 16.12.2019r.
Wartość inwestycji to 192 176,45 zł.
3) W dniu 24 listopada 2019 roku w budynku MCKSiR w Raciążu odbyło się spotkanie
Burmistrza Mariusza Godlewskiego, oraz przedstawicieli PGKiM z mieszkańcami, podczas
którego podsumowano projekt „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w
Raciążu”. Oprócz najważniejszych informacji na temat projektu, mieszkańcy zostali również
poinformowani o zasadach podłączania się do nowej sieci kanalizacyjnej. W dniu 30.11.2019
r. zakończono realizację rzeczowo projektu pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno –
ściekowej w Raciążu”. Do dnia dzisiejszego złożono wniosek o płatność końcową. Czekamy
na

wyniki

weryfikacji

i

zakończenie

całościowe

projektu.

4) Budynki komunalne:
a.) Z uwagi na zły stan techniczny lokalu mieszkalnego przy ul. Warszawskiej 4 wykonano
generalny remont.
b.) W lokalu przy ul Błonie 55 został wymieniony piec.
c.) W lokalu przy ul Akacjowej 9 został przeprowadzony remont polegający na
przystosowaniu kabiny prysznicowej dla osoby niepełnosprawnej.
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d.) W miesiącu listopadzie została przeprowadzana eksmisja komornicza z lokalu
komunalnego przy ul. Błonie 55 na podstawie prawomocnego

orzeczenia Sądu

Rejonowego w Płońsku. Dłużnicy zostali przekwaterowaniu do tymczasowego
pomieszczenia
e.) Ponadto wykonywane są bieżące naprawy i remonty w budynkach komunalnych.

5. Zakończyły się działania nad projektem na opracowanie kompleksowej dokumentacji
projektowo-kosztorysowej parków miejskich wraz z częściowym wykonaniem nowych na
sadzeń drzew w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza
MAZOWSZE 2019 za kwotę 72545,40 zł. Projekt pozytywnie rozliczono oraz zgodnie z
podpisaną umową refundacja w kwocie - 35400,00 zł wpłynęła na konto Urzędu.
6. Wykonano nowe nasadzenia drzew z gatunku katalpa w miejsce starych – usuniętych oraz
wykonano wokół nich klomby w obrębie Pl. Adama Mickiewicza i przy ul. Wolności.
7. Nasadzono na rondzie 1000 cebul różnokolorowych krokusów-wzejdą wiosną.
8. Zamontowano furtkę wejściową na teren targowiska miejskiego.
9. Wykonano ogrodzenie posesji komunalnej przy Warszawskiej 4.
10. Wykonano i postawiono ławki z betonowymi podstawami przy ul. Piłsudskiego.
11. Zamontowano stojaki rowerowe na ul. Piłsudskiego.
12. Naprawiono chodnik na Pl. A. Mickiewicza na przedłużeniu ul. Warszawskiej.
13. Wykonano kompleksową przebudowę studzienek kanalizacji deszczowej przy ul.
Mławskiej wraz z odtworzeniem nawierzchni (od 20 lat były tam w trakcie opadów wielkie
zastoiny wody).
14. Naprawiono 80m2 (w 3 miejscach) nawierzchni przy ul. Ziemowita.
15. Zakupiono i rozstawiono na mieście 50 szt. betonowych koszy na odpady.
16. Usunięto konstrukcję stalową podestu wejściowego do kotłowni miejskiej i usunięto
wyschnięte krzewy z pasa drogowego przy ul. Jana Pawła prowadzącej do spółdzielni
mieszkaniowej.
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17. Wymieniono i postawiono nowe konstrukcje znaków drogowych przy Pl. A. Mickiewicza
– wjazd na parking pod blokiem Piłsudskiego 2 oraz róg Mławskiej i Nadrzecznej.
18. Zebrano i zmagazynowano ławki parkowe.
19. Przeczyszczono kanalizację deszczową na odcinku Płocka - Karsówka do Mławska Raciążnica oraz na ul. Hankiewicza.
20. Wyrównano destruktem teren podwórza za budynkiem Urzędu Miejskiego oraz wokół
szkoły podstawowej.
21. Rozwieszono ozdoby świąteczne świetlne oraz ustawiono i założono oświetlenie na
choince na rondzie przy Pl. A. Mickiewicza.
22. Wykonano remont pokrycia dachowego na budynku B Szkoły Podstawowej w Raciążu.
Koszt zadania 39 975 zł.
23. Dokonano wymiany instalacji odgromowej na budynku szkoły Podstawowej na kwotę
14 500 zł.
24. Wykonano tymczasowe przyłącze do sieci energetycznej do przepompowni ścieków w
ul. 11 Listopada za kwotę 3900 zł.
25. Opracowano dokumentację i uzyskano pozwolenie na budowę na zadanie pt. Remont i
wymiana pokrycia dachowego budynku Urzędu Miasta w Raciążu.
26. Zorganizowano przetarg na dostawę i montaż lamp hybrydowych (7 sztuk) na ul.
Kilińskiego i Zakolejowej. Przetarg unieważniono ponieważ najniższa oferta 81562,53
przewyższała kwotę jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia ( 70 000 zł.).
27.
Zorganizowano przetarg na wykonanie prac związanych z dostosowaniem Miejskiego
Przedszkola do przepisów p.poż. Przetarg unieważniono ze względu na brak ofet.
28.
Wszczęto postępowania na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci
kanalizacyjnej wraz z odgałęzieniami, odgałęzień sieci kanalizacyjnej oraz przyłącz
kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Raciąża.
Przedmiot zamówienia został podzielony na następujące części :
a)
b)
c)
d)

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami w ul. Spółdzielczej
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami w ul. Warszawskiej
Budowa odgałęzienia wraz z przyłączem kanalizacji sanitarnej w u. Płockiej
Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej w ul. Kościuszki
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Nie wpłynęła żadna oferta na wykonanie dokumentacji.
29.
Opracowano dokumentację i złożono wniosek na dofinansowanie w ramach FOGR
remontu ul. Działkowej w Raciążu. Przewidywany koszt zadania około 150 000.
Dofinasowanie na poziomie 50 %.
30.

Podpisano umowę na dofinasowanie zadania pt. „Remonty dróg gminnych w
miejscowości Raciąż: ul. A. Hankiewicza na odcinku od km 0+000 do km 0+339 o
długości 0,339 km; ul. Zielona na odcinku od km 0+000 do km 0+493 o długości
0,493 km; ul. Słoneczna na odcinku od km 0+000 do km 0+065 o długości 0,065
km; ul. J. Piłsudskiego na odcinku od km 0+000 do km 0+147 km o długości
0,147 km; ul. Ogrodowa na odcinku od km 0+000 do km 0+151 km o długości
0,151 km”, w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.
Wysokość dofinasowania wynosi 502 787,00 zł.

III. PROWADZONE PROJEKTY „MIĘKKIE”:
1)

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: matematycznoprzyrodnicze, 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.
2)

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.
IV.

OŚWIATA,

POMOC

SPOŁECZNA,

ORGANIZACJE

POŻYTKU

PUBLICZNEGO I INNE:
Spis wydarzeń za okres: 03.11 – 30.12
• 06.11 – Dzień Czytania Książek Chorym Dzieciom w ZOL Kraszewo
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• 11.11 – Obchody 101. Rocznicy odzyskania Niepodległości
• 22.11 – Premiera książki „Księga Pamięci. Wspomnienia i wywiady mieszkańców
Raciąża”.
• 03. 12 – Obchody 100-lecia istnienia Honorowych Dawców Krwi
• 06.12 – Zakończenie sezonu młodzieżowych grup LKS „Błękitni”
• 14.12 – Spotkanie wigilijne miejsko – gminnych Honorowych Dawców Krwi
• 15.12 – VII Miejsko-Gminna Wigilia Miejska
• 18.12 – Konwent Wójtów i Burmistrzów w Płońsku
Odbyły się spotkania wigilijne: w Nauczycielskim Klubie Seniora, w Klubie Seniora, w
Klubie Emerytów, Rencistów i Inwalidów.
V. INNE:
W związku ze zmianą cen za energię elektryczną oświetleniową w 2020 roku Firma Energa
Oświetlenie wystąpiła z propozycją zawarcia aneksu do umowy dot ceny energii elektrycznej
w kwocie za 1 MW/h -340zł.
Obecnie cena energii wynosi 255zł za 1MW/h
Ad – 4
Wystąpienia Przewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej
Przewodniczący Komisji Budżetowo – Gospodarczej Dariusz Dobrosielski poinformował,
że dnia 16 grudnia 2019 r. odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej.
W pierwszym punkcie pani Skarbnik omówiła projekt uchwały budżetowej na rok 2020.
Następnie radni dyskutowali nad ustaleniem harmonogramu pracy komisji Rady Miejskiej i
planu Sesji Rady na przyszły rok. Następnie burmistrz omawiał projekty uchwał, które będą
podejmowane na Sesji W punkcie Sprawy różne dyskutowano nad sprawami dotyczącymi
naszego miasta.
Ad – 5
Dyskusja nad projektami uchwał
Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Jerzego
Lawendowskiego o odczytanie uchwał Regionalnej Izby Obrachunkowej w Ciechanowie w
sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Raciąż projekcie uchwały o
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wieloletniej prognozie finansowej oraz w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez
Burmistrza Miasta Raciąż projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok oraz możliwości
sfinansowania deficytu.
1. Uchwała Nr Ci.285.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie z dnia 20 listopada 2019 roku w sprawie wydania opinii o
przedłożonym przez Burmistrza Miasta Raciąż projekcie uchwały o Wieloletniej
Prognozie Finansowej;
2. Uchwała Nr Ci.286.2019 Składu Orzekającego

Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Warszawie z dnia 20 listopada 2019 roku w sprawie wydania opinii o
przedłożonym przez Burmistrza Miasta Raciąż projekcie uchwały budżetowej na
2020 rok oraz o możliwości sfinansowania deficytu.
Przewodniczący Rady poprosił Skarbnika Miasta Panią Marię Karwowską o wyjaśnienie
autopoprawki wprowadzonej do uchwały budżetowej. Skarbnik poinformowała, że
autopoprawka dotyczy zwiększenia środków po stronie dochodów, o 3 843 349,98 zł .
Zmiana ta jest konieczna w związku z przesunięciem na rok 2020 terminów realizacji
projektów „Termomodernizacji oraz poprawa efektywności energetycznej budynków
użyteczności publicznej w Gminie Miasto Raciąż” oraz „Wzrost potencjału kulturalnego
regionu poprzez rozwój infrastruktury kulturalnej Gminy Miasto Raciąż”. Do budżetu na
przyszły rok wprowadzono również realizację zadania dotyczącego remontu dróg miejskich.
Wśród dzisiejszych projektów uchwał znajduje się także uchwała dotycząca zaciągnięcia i
zabezpieczenia spłaty długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Zgodnie z podpisanym aneksem do umowy
II transza pożyczki na projekt Termomodernizacji będzie przyjmowana w rok u 2020 na
kwotę 2 085 984,69 zł. W projekcie uchwały budżetowej Gminy Miasto Raciąż na rok 2020
autopoprawka została uwzględniona.

Radny Dariusz Dobrosielski zadał pytanie dotyczące uchwały w sprawie wystąpienia ze
Związku Miast Polskich - jakie były korzyści i obowiązki uczestnictwa w ZMP.
Burmistrz odpowiedział, że zaproponował tą uchwałę, ponieważ korzyści udziału miasta w
tym związku były dużo mniejsze się spodziewaliśmy. To nie wynika z złej pracy tego
związku ale z jej specyfiki. W Związku Miast Polskich jest kilkaset miast z całej Polski.
Płaciliśmy do tej pory składkę rzędu 1500 zł za rocznie. Większość tych spotkań odbywa się
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w dużych miastach dość oddalonych od Raciąża np. Poznań, Katowice i inne miejsca. Są to
ciekawe spotkania, bo można się wymienić doświadczeniami, korzystać z materiałów ZMP
ale niestety dotarcie na zebrania do miast oddalonych o kilkaset kilometrów jest zarówno
kosztowne jak i czasochłonne. Dlatego oszczędzając pieniądze, lepiej jest je przeznaczyć na
konkretne dedykowane szkolenia dla pracowników związane z różnymi zmianami np. prawo
zamówień publicznych. Będzie to lepsza wartość dla samorządu.
Radna Magdalena Bylińska zapytała o projekty naprawy dróg ul. Zielonej, ul. Ogrodowej,
ul. Hankiewicza oraz ul. Słonecznej. Które ulice zostały pominięte – ul. Cicha?
Burmistrz odpowiedział, że był problem co najmniej z ul. Cichą ze względu na to, że te drogi
niektóre musiały spełniać pewne parametry – dwie poprzeczne były zbyt wąskie , natomiast
my podjęliśmy decyzję, że i tak je zrobimy tylko nie będzie to z dofinasowania. Jak zostanie
ogłoszony przetarg to będzie on dotyczył wszystkich dróg.
Radny Artur Gizler skierował pytanie do Pani Skarbnik czy kwota 35 000,00 zł na ul.
Rzeźnianą została przyjęta do budżetu.
Skarbnik Maria Karwowska odpowiedziała, że tak ta kwota została przyjęta, jednak jest
niewystarczająca ale zadanie jest ujęte w budżecie. Zobaczymy ile pieniędzy zostanie z
nadwyżki za rok 2019 wtedy zostanie zrobiony zapewne wstępny kosztorys kosztów. Pani
Skarbnik podkreśliła, że będziemy starali się zrobić tę drogę. Jeśli nie uda się zrobić całej w
tym roku to teraz zrobimy jej część a dokończymy w kolejnym roku..
Radny Andrzej Sendal poinformował o nie dużej kwocie w uchwale przeznaczonej na
ochronę środowiska i o problemach ze smogiem. Zasugerował, że może w przyszłym roku
należałoby zagospodarować więcej środków finansowych na ochronę środowiska
i zastanowić się jak te środki wykorzystać, by przynieść korzyści środowisku.
Pani Skarbnik Maria Karwowska potwierdziła, że kwota rzeczywiście jest nie duża ale to
wynika z ilości wniosków, które złożyli mieszkańcy i otrzymujemy procentowo z
Wojewódzkiego Funduszu dopłaty do azbestu. Natomiast jeśli chodzi o „Czyste powietrze”
jest to program prowadzony przez WFOŚiGW w Ciechanowie. Te wnioski składa się
indywidualnie, one nie przechodzą przez budżet dlatego jest to kwota przyjęta tak jak są
złożone wnioski przez naszych mieszkańców. Jeżeli będzie taka potrzeba i o ile radni
zdecydują oraz jeśli będą środki finansowe w budżecie to zawsze można zwiększyć lub
komuś do czegoś dopłacić. Ale musi to wynikać z przepisów, przyjętych zasad i uchwał.
W tej chwili nie mieliśmy takich działań podjętych.
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Burmistrz poinformował, że nie zgadza się nic, że nie robione jest nic w zakresie ochrony
środowiska, bo większość naszych inwestycji dotyczy ochrony środowiska. Wybudowana
została za 14 mln zł. nowa oczyszczalnia ścieków, kanalizacja, zmodernizowana została
stacja uzdatniania wody. Szczególnie kanalizacja i oczyszczalnia są związane z ochrona
środowiska. Robiona jest termomodernizacja – na każdym budynku będzie fotowoltaika,
ocieplenie budynków, żeby zmniejszyć zużycie energii. Dodatkowo zdecydowano o
wymianie pieca nie na olej tylko zrębkę – mamy ekologiczną kotłownię. Tych działań jest
sporo natomiast duży problem stanowi smog wytwarzany przez tzw. „kopciuchy”, trzeba
szukać rozwiązania, którym częściowo jest program „Czyste Powietrze”, którego odbiór
przez mieszkańców jest taki, że jest ona bardzo skomplikowany i dlatego dopłaty są znikome.
Wysokość tych opłat jest uzależniona od dochodów więc tak naprawdę te inwestycję nie są
mocno dofinansowywane w ocenie mieszkańców ale jako miasto możemy to częściowo
wesprzeć. To się musi wiązać z chęcią mieszkańców żeby się do tego przyłączyć. Od wielu
lat rok w rok organizowany jest program odbioru azbestu i do tego programu przystępuje 5 - 7
osób na całe miasto. Azbestu na dachach jest sporo i za jakiś czas termin się skończy na
wymianę azbestu. Jeżeli jako rada zostanie podjęta uchwała to jak było w Małopolsce, że od
nas nie będzie pieców na wszystko to też będzie wymagało to od mieszkańców działania w
tym kierunku by chcieć te piece wymienić oraz żeby zgodzili się nie palić w piecach
czymkolwiek, tylko palić materiałami, które są do tego przeznaczone. Tych działań jest sporo
i pracownik z urzędu brał udział w szkoleniu dot. programu „Czyste Powietrze”, przed
początkiem poprzedniej kadencji były pomysły na fotowoltaikę i wymianę pieców. Były
robione listy do mieszkańców i zgłosiło się tylko kilkanaście osób. Podkreśla, że zgadza się z
radnym A. Sendalem, że ze smogiem trzeba walczyć ale muszą też chcieć tego mieszkańcy
przy naszej pomocy i wsparciu ale razem, bo sami tego nie zrobimy. To jest podobne z
kwestią wysypiska, które jest pilnowane i monitorowane, co jakiś czas wyłapywane są osoby,
które nielegalnie próbują wyrzucać tam śmieci. Bez współdziałania mieszkańców i ich
interesu ekonomicznego to nic nie będzie przez jakiś czas. My możemy straszyć i karać tak
jak to robimy tylko pamiętajmy, że te piece dotyczą dużej części osób, które zalegają za
czynsze, odpady i wodę, co kierowane jest do komorników. Komornicy przesyłają
informację, że dłużnik jest nieściągalny i właściwie są bezkarni. A jeżeli będziemy chcieli
wykwaterować takie osoby to mamy nakaz dania mu lokalu socjalnego, co oznacza, że w
dużej części jest on nie do ruszenia. To jest dość trudne zadanie i będziemy to robić jak
możemy najlepiej.
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Radny Andrzej Sendal

chce pogratulować Burmistrzowi i pracownikom, którzy brali

udział w tych programach, ponieważ jest to duży sukces dla Raciąża, bo wiele osób mówiło,
że to się nie uda i to nie wyjdzie. Natomiast okazało, że można to wykonać np. kanalizację.
Poinformował, że chodzi mu o tzw. „kopciuchy” z którymi musimy sobie poradzi. Konieczne
będzie zwrócenie się do mieszkańców, żeby byli świadomi tego co czynią dla swoich dzieci.
Jeżeli będziemy uznawali, że tematu nie ma to będzie problem z oddychaniem.
Radny Andrzej Karasiewicz zadał pytanie odnośnie ul. Rzeźnianej – rozumie, że pan Artur
Gizler walczy o tą ulicę ale miała być zrobiona inwentaryzacja – czy to zostało wykonane.
Burmistrz odpowiedział, że wstępny projekt na ul. Rzeźnianą i innych ulic został wykonany
kilka lat temu – około 4-45, i te projekty są zrobione. W dużej części ulica ta nie spełnia
parametrów, jest za wąska i konieczne są albo wykupy gruntu albo wznowienie granic w
różnych miejscach. To nie było jeszcze wszędzie robione, niektóre miejsca były badane
natomiast całościowo nie było to robione i na pewno przed przystąpieniem do jakichkolwiek
prac musi zostać ustalony tytuł prawny do gruntu. Za nim cokolwiek zrobimy to wszelkie
normy prawne zostaną spełnione.
Radny Dariusz Dobrosielski poinformował, że podczas interwencji strażackich zdarza się
być w kotłowniach przydomowych. Wymiana pieca nie jest prosta wiążę się to czasami z
kwestią dobudowania nawet jakiś części budynku, ponieważ piece starej generacji są
powciskane w dziwne kąty i wchodzą tam na styk. A instalacja nowego pieca wiąże się z
nowym gabarytem tego pieca i trzeba przerabiać budynek. To generuję duże koszty i wielu
mieszkańców nie będzie stać na coś takiego, żeby to wymienić. Tak samo jak z wymianą
pokryć dachowych. Jest dopłata, z której można skorzystać ale cały największy koszt stanowi
zrobienie nowego pokrycia. – na to nie ma żadnych dopłat. To też będzie powstrzymywało
ludzi żeby coś takiego wykonywali. Co jeśli w przyszłym roku będzie niebezpieczeństwo, że
przetarg będzie jeszcze droższy – co wtedy zrobimy, czy będzie szansa na zabezpieczenie
tego w budżecie.
Burmistrz odpowiedział, że postępujemy zgodnie z przepisami i dokonujemy szacowania
kosztów na podstawie szacowania przedmiotu zamówień. Wdrażamy odpowiednią procedurę
i zabezpieczamy budżet. Ponieważ robimy teraz budżet noworoczny nie ma sensu zmieniać
starego ale za chwile w styczniu penie pojawi się propozycja zmiany uchwały budżetowej
i wtedy będzie przyjmowana kwota zgodna z szacowaniem wyższą. Natomiast co do ekologii
to, mieliśmy przykład z instalacją gazu. Firma gazowa, która chciała rozprowadzić gaz w
mieście, co umożliwiłoby zmianę pieców nie wykonała tego, ponieważ jej się to nie opłaciło,
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bo z całego miasta zgłosiło się kilkadziesiąt osób. Gdyby była to większa ilość osób to byłby
to już zrobione. Oczywiście rozmawiamy z nimi ale to nie są łatwe rozmowy.
Przewodniczący Rady Paweł Chrzanowski zapytał czy w związku z tym, że budżet na
przyszły rok mamy troszeczkę zagrożony – zapytał o sprawy wynagrodzeń dla nauczycieli,
ponieważ zmienia się subwencja, czy ktoś robił jakieś sondaże jak można się do tego tematu
przymierzyć. W ościennych gminach temat jest trudny – część opłat spadło na samorządy.
Burmistrz odpowiedział, że

jeśli chodzi o wynagrodzenia nauczycieli w budżecie są

zabezpieczone pieniądze zgodnie z nowymi stawkami.

Ad – 6
Podjęcie uchwał
• Uchwała nr XIII/93/2019 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie
wystąpienia za Związku Miast Polskich,
Uchwała podjęta jednogłośnie
• Uchwała nr XIII/94/2019 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 30 grudnia 2019 r. wyrażenia
zgody na nabycie nieruchomości gruntowej o nr ewid. 703/5 położonej w obrębie
geodezyjnym 0233 Miasta Raciąż
Uchwała podjęta jednogłośnie
• Uchwała nr XIII/95/2019 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie
rozpatrzenia skargi złożonej przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe „Agrol” w
Raciążu na działalność Burmistrza Miasta Raciąża.
Uchwała podjęta jednogłośnie
•

Uchwała nr XIII/96/2019 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 30 grudnia 2019 r w sprawie
ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
Uchwała podjęta jednogłośnie

• Uchwała nr XIII/97/2019 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 30 grudnia 2019 r. ustalenia
harmonogramu pracy Komisji Rady Miejskie,
Uchwała podjęta jednogłośnie
• Uchwała nr XIII/98/2019 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 30 grudnia 2019 r. ustalenia
harmonogramu pracy Rady Miejskiej,
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Uchwała podjęta jednogłośnie
• Uchwała nr XIII/99/2019 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 30 grudnia 2019 r. zmiany
Uchwały Nr IV/36/2019 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 18 lutego 2019 roku w sprawie
zaciągnięcia i zabezpieczenia spłaty długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
Uchwała podjęta jednogłośnie
• Uchwała nr XIII/100/2019 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 30 grudnia 2019 r. zmian
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Raciąż,
Uchwała podjęta jednogłośnie
• Uchwała nr XIII/101/2019 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 30 grudnia 2019 r. zmian w
uchwale budżetowej Gminy Miasto Raciąż na rok 2019.
Uchwała podjęta jednogłośnie

•

Głosowanie nad przyjęciem autopoprawki do projektu uchwały budżetowej Gminy
Miasto Raciąż na rok 2020.
Głosowanie jednogłośne
• Uchwała nr XIII/102/2019 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Raciąż
Uchwała podjęta jednogłośnie
• Uchwała nr XIII/103/2019 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 30 grudnia 2019 r w sprawie
uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Miasto Raciąż na rok 2020
Uchwała podjęta jednogłośnie

Ad – 7

Wolne zapytania i wnioski
Radny Ryszard Godlewski zapytał o przekształcenia działek z wieczystych na własność –
jak wygląda sytuacja.
Burmistrz odpowiedział, że z mocy uchwały z użytkowania wieczystego wszystkie te
działki, które stanowiły własność osób fizycznych i nie tylko zostały przekształcone we
własność i to nie podlega innej procedurze. Natomiast w związku z tym zostały zamienione te
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opłaty za użytkowanie wieczyste, które do końca użytkowania wieczystego miał ponosić
właściciel z tytułu z tego przekształcenia. Teraz każdy z mieszkańców, który u nas w mieście
takie użytkowanie wieczyste miał i doszło do przekształcenia dostał informację o tym, że
takie przekształcenie miało miejsce i w związku z tym należało wydać zaświadczenie o tym.
Dodatkowo została określona opłata za przekształcenie zgodnie z ustawą. Ta opłata może być
albo rozłożona na 20 lat na raty albo może zostać zapłacona jednorazowo. Teraz to już zależy
od woli mieszkańców kiedy taka opłata zostanie zapłacona. Wcześniej wartość działek została
zaktualizowana, co nie było robione od wielu lat. Mamy teraz taką sytuację, że wydajemy
zaświadczenia o przekształceniu tych działek z użytkowania wieczystego we własność, a po
stronie mieszkańców jest uregulowanie opłat z tego tytułu do urzędu. Podobnie jest z
gruntami, które należą do skarbu państwa jest podobnie tylko zaświadczenie przychodzi ze
starostwa.
Radny Leszek Brdak poinformował, że możliwe, że będzie nadwyżka budżetowa i poprosił
w imieniu starszych mieszkańców, seniorów oraz ludzi schorowanych żeby pamiętać o
naprawie chodnika na ul. Zawoda do sklepu Topaz, odcinek 20 m (tam gdzie jest ten chodnik
najbardziej używany). Zdarzały się też przewrócenia osób starszych a naprawa chodnika nie
byłby dużym kosztem.
Burmistrz odpowiedział, że będąc na etapie przygotowywania budżetu nad tym myśleliśmy,
bo też o to wnosił radny Pan Jerzy Lawendowski. W tej chwili jeszcze nie zapadła żądna
decyzja bo jeżeli się pojawi nadwyżka to będziemy dyskutowali na komisjach, gdzie te
pieniądze przeznaczyć i na jakie cele. Pamiętajmy jest jeszcze na ul. Kilińskiego – tam
mieszkanka zwraca się o drogę do swojej posesji. Uważam jednak, że więcej ludzi chodzi
chodnikiem na ul. Zawoda dlatego już rozmawialiśmy, że chodnik zostanie wymieniony.
Radny Zbigniew Adamski chciał przypomnieć sprawę przejścia dla pieszych przy Placu
Adama Mickiewicza 18/22 koło sklepu pana Marszała jak są opady to opady są zalewane.
Paweł Chrzanowski – poinformował, że we Wigilie były tam kończone pracę i jest wszystko
wykonane.
Radna Magdalena Bylińska poprosiła o zabezpieczenie w budżecie funduszy na poprawę
nawierzchni ul. Jesionowej i Lipowej.
Burmistrz poinformował, że ul. Lipowa i ul. Jesionowa zostały zgłoszone do wniosku
wojewody o dofinasowanie.
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Radny Zbigniew Leszczyński chciał przypomnieć o prośbach mieszkańców ul. Płockiej
odnośnie poprawy funkcjonowania kanalizacji deszczowej. Ta kanalizacja została poprawiona
w odcinku do rzeki. Natomiast nadal ukształtowanie asfaltu powoduje rozlewisko ulicy w
rejonie przystanku tudzież przy posesji przy ul. Płockiej 5. Składał interpelację w tej sprawie
ale w tym zakresie nie uzyskałem odpowiedzi. Zapytał o kontynuację zapytania ofertowego
dotyczącego brakujących przyłączy projektów.
Burmistrz odpowiedział, że był przetarg, będzie on powtórzony żeby zamknąć temat
kanalizacji. Jeżeli chodzi o odprowadzenie wody to prace częściowo były tam wykonywane
od ul. Błoni żeby to odprowadzenie częściowo zrobić ale zostanie to sprawdzone. Obawiam
się , że nie ma za bardzo dokąd odprowadzać wodę, bo należałoby zrobić tam deszczówkę.
Radny Zbigniew Leszczyński poinformował, że są dwie studzienki przy wylocie ul. Błonie
do ul. Płockiej i to jest kwestia tego, że są one wyniesione.
Burmistrz odpowiedział, że teraz w ramach wniosku będzie robiona ul. Piłsudskiego, która
się krzyżuję z ul. Błonie. Jeżeli to jest ten rejon to te pracę możemy zrobić dopiero wtedy
kiedy pokryjemy asfaltem.
Radny Zbigniew Leszczyński poinformował, że są to dwie studzienki w ulicy Płockiej i na
wylocie ul. Błonie. W okresie deszczowym tworzy się kałuża i ta elewacja jest sukcesywnie
ochlapywana.
Burmistrz poinformował, że zajmiemy się tym.
Radny Artur Gizler poinformował, że na ul. Jagiełły jest studzienka kanalizacyjna, która jest
całościowo zasypana piaskiem jeżeli byłaby możliwość to oczyścić.
Burmistrz poinformował, że ta kwestia zostanie sprawdzona.
Radny Ryszard Godlewski – wspomniał o przejściu na zejściu z chodnika na ul.
Piłsudskiego – jest tam wysoki krawężnik.
Burmistrz poinformował, że zostało obniżone kilkanaście przejść, więc zostanie sprawdzone
i to.
Radny Dariusz Dobrosielski zadał pytanie odnośnie lamp, czy zostały uzyskane wszelkie
zgody i pozwolenia od starostwa.
Burmistrz poinformował, że tak zgłoszenia są prawomocne i bez braku sprzeciwu.
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Jan Mączewski –poinformował, że jest pod dużym wrażeniem aktywności radnych na sesji i
chciał złożyć życzenia na Nowy Rok.
Paweł Chrzanowski – zapytał czy ktoś z obecnych chcę zabrać głos. Nikt się nie zgłosił.
Przewodniczący Rady podsumował 2019 rok. Złożył podziękowania pani inspektor
Katarzynie Wawrowskiej za pomoc w organizacji posiedzeń. W 2019r. odbyły się dwa
posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji i odbyły się 4 posiedzenia Komisji
Rewizyjnej. Odbyło się łącznie 9 wspólnych Komisji Rady Miejskiej. Spotkaliśmy się na
10 Sesjach Rady Miejskiej. Podjęliśmy łącznie 68 projektów uchwał. Podziękował
za współpracę wiceprzewodniczącym, wszystkim przewodniczącym komisji, którzy
pomagają w prowadzeniu wspólnych obrad Komisji Rady Miejskiej. Cieszy się ze
współpracy z burmistrzem, z panią skarbnik i panią sekretarz oraz radcą prawnego Konradem
Figurskim. Współdziałamy ze wszystkimi kierownikami, prezesami i firmami działającymi na
terenie naszego miasta. Na koniec złożył życzenia noworoczne.
Burmistrz

- podziękował radnym za współpracę, pracownikom Urzędu Miejskiego

i wszystkim innym, którzy służyli pomocą.

Ad - 7
Zakończenie obrad
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął obrady
XIII Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Raciążu.

Protokołowała
Katarzyna Wawrowska

Przewodniczący Rady Miejskiej
Paweł Chrzanowski

Załącznik:
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