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Protokół 

z XIV Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Raciążu 

z dnia 17 lutego 2020 r. 

OK. 0002.1.2020 

IV 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: 15:35 

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 Agnieszkę Sztuwe. 

 

Przywitał także zaproszonych gości:  

• Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – Elżbietę Kosiorek; 

• Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisława Konarskiego w Raciążu – 

Dariusza Mosakowskiego; 

• Dyrektora Miejskiego Przedszkola – Iwonę Karpińską; 

• Przewodniczącą Rady Seniora – Marię Chyczewską; 

• 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 

transmitowane na żywo na kanale Urzędu Miejskiego na stronie YouTube. 
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Ad – 2 

Przyjęcie porządku obrad 

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie porządku obrad; 

3. Przyjęcie protokołu z sesji poprzedniej. 

4. Wystąpienia zaproszonych Gości. 

5. Sprawozdanie z działalności organu wykonawczego jednostki stanowiącej samorządu 

gminnego. 

6. Wystąpienia Przewodniczących Stałych Komisji Rady Miejskiej. 

7. Dyskusja.  

8. Podjęcie uchwał w sprawach:  

• uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasto Raciąż na 2020 rok; 

• w sprawie wyboru przedstawicieli Rady Miejskiej w Raciążu do Raciąskiej Rady 

Działalności Pożytku Publicznego III kadencji; 

• 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  

• ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego na cele 

niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg 

zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Raciąż, 

• zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Raciąż na rok 2020. 

9. Interpelacje i zapytania radnych. 

10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

11. Wolne wnioski i zapytania. 

12. Zamknięcie obrad. 

 

Burmistrz poprosił o wprowadzenie do porządku obrad uchwały w sprawie uchylenia uchwały                       

nr XIII/93/2019 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 30 grudnia 2019 r w sprawie wystąpienia ze 

Związku Miast Polskich.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej przypomniał, że  wszystkie głosowania będą odbywały się 

za pomocą elektronicznego systemu głosowań. Poprosił Radych o zagłosowanie poprzez 
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podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku na otrzymanych pilotach za wprowadzeniem 

zaproponowanej uchwały do porządku obrad. Uchwała została wprowadzona jednogłośnie. 

 

 

Ad – 3 

Przyjęcie protokołu z sesji poprzedniej 

 

Protokół z XIII Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej z dnia 30 grudnia 2019 r. został przyjęty 

jednogłośnie. 

Ad – 4 

Wystąpienia zaproszonych Gości 

Glos zabrał Radny Powiatu Płońskiego Artur Adamski poruszył sprawy: 

• Remontu ul. Kilińskiego: 

Były zgłaszane poprawki odnośnie studzienek odpływowych  i zjazdów z posesji. Prace 

zostały wykonane. 

• Ulicy 19 stycznia i innych dróg powiatowych: 

Na wszystkich drogach powiatowych, przejścia i krawężniki, zostaną obniżone. Nie ma ich 

wiele – około 4-5. Będzie to jeszcze zweryfikowane na przełomie marca i kwietnia następnie 

zostaną wykonane wszystkie prace. W pierwszej kolejności będą naprawiane dziury  

nawierzchni ulic, później rozpoczną się pracę nad chodnikami. Na ul. Mławskiej również 

zostanie wykonane obniżenie chodnika.   

• Ulicy Warszawskiej: 

Miała być robiona droga razem z chodnikami. Od Powiatowego Zarządu Dróg otrzymaliśmy 

informację, że jest planowana częściowa wymiana kanalizacji więc praca jest wstrzymana               

w związku z informacjami o planowanych inwestycjach miejskich w kanalizacji.  

• Ulicy Kilińskiego: 

Inwestycja na ulicy Kilińskiego jest zrobiona. Wysłano pismo do burmistrza                                         

o partycypowanie w kosztach jak to jest standardowo przyjęte we wszystkich gminach –                  

w przypadku ul. Kilińskiego jest to 10% wartości inwestycji, czyli około 50 tys. zł.  
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• Firmy Polmlek: 

Aktualnie trwają pracę nad złożonym przez firmę Polmlek wnioskiem o rozszerzenie 

produkcji i uruchomieniem nowej linii produkcyjnej dotyczącej produkcji serka wiejskiego.  

Sprawa ta jest aktualnie rozpatrywana przez wydział ochrony środowiska w Starostwie.  

• Problem zanieczyszczania terenu budynku przy ul. Kilińskiego 21  

Ani Starostwo Powiatowe ani Powiatowy Zarząd Dróg nie ma kompetencji do tego, żeby 

wejść na działkę i ją posprzątać gdyż nie są właścicielami tego terenu. Jedynie można wysłać 

kolejne ponaglenie do właścicieli budynku.  

• Przejazd kolejowy na ul. 11 listopada 

Planowany jest remont przejazdu kolejowego na ul. 11 listopada. Jest to to droga powiatowa, 

jednak właścicielem fragmentu terenu przyległego do przejazdu są Polskie Koleje 

Państwowe. Procedura potrwa pewnie koło 6 miesięcy lub dłużej,  jednak mamy nadzieję, że 

w niedługim czasie uda się przeprowadzić remont. 

• Granty udzielane przez Zarząd Powiatu: 

W tym roku już rozstrzygnięto trzy programy grantowe: na sport, na który była przeznaczona 

kwota 140 tys. zł budżet projektu. Dofinansowanie otrzymało 28 projektów w tym także 

nasze lokalne stowarzyszenia: „Błękitni Raciąż” – dwa projekty na kwotę 8 tys. zł,  

Stowarzyszenie Seniorów – dwa projekty na kwotę 6 tys. zł, oraz Honorowi dawcy Krwi –  

jeden projekt na kwotę 2 tys. zł.  

• Projekty:   

o Aktualnie przygotowywany jest projekt szkolno-edukacyjny, który obejmie Zespół 

Szkól w Raciążu. Założeniami projektu jest: doszkalania kadry nauczycielskiej, 

dodatkowe zajęcia dla dzieci, promocja szkoły i jej doposażenie. Za około 2 tygodnie 

mija termin składania ofert. Wkrótce rozpoczną się nabory na projekt „Kompetencje i 

rozwój” , czyli staże zawodowe dla uczniów. Będzie realizowany od 20 kwietnia 

2020r. do 01 maja 2020r. w Grecji.  

o Zacieśnienie współpracy z zakładem Elektroinstal w kwestii szkolnictwa 

zawodowego. Ostatnio odbyło się spotkanie z udziałem wicedyrektora, na którym 

została ugruntowana współpraca oraz określono plany na przyszłość. Nawiązano także 

współpracę z zakładem Polmlek w celu uruchomienia dwóch nowych kierunków z 
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Zespole Szkół: technik przetwórstwa mleczarskiego w technikum oraz operator 

maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego w branżowej szkole I stopnia. Tak 

naprawdę powodzenie zależy od tego ilu chętnych zgłosi się do naborów na dane 

kierunki. 

o Kolejnym projektem realizowanym przez powiat jest Środowiskowy Dom 

Samopomocy typu D. Jest on przeznaczony dla osób z autyzmem oraz dla osób z 

niepełnosprawnością sprzężoną. Projekt został złożony i oczekujemy na wyniki 

naborów. Wartość projektu około 500 mln. zł.  

o w tym roku będzie ogłaszany konkurs na otwartą strefę aktywności OSA.                           

W poprzednim roku na terenie Płońska powstały dwie takie strefy. Realizacja projektu 

jest zależna od ilości mieszkańców więc nie w każdej miejscowości jest możliwa do 

realizacji.  Jeśli uda się zakwalifikować to w tym roku taka OSA powstałaby w 

Raciążu. Jest to kwestia otwarta, nabory nie zostały jeszcze ogłoszone.   

o Kolejny projekt „Nasz nowy dom” polega na przeciwdziałaniu umieszczania dzieci w 

pieczy zastępczej. Pierwotne założenia projektu nie do końca odpowiadały naszym 

potrzebom jednak udało się zaktualizować projekt i w tej formie będzie realizowany w 

partnerstwie. Jest to o tyle ciekawa inicjatywa, że w ramach tego projektu będą liczne 

działania prorodzinne prowadzone dla minimum 15 osób. Ogólna wartość projektu to 

1 mln. zł., a część dla partnera to około 200 tys. zł. Po stronie partnera nie ma wkładu  

Radny Andrzej Karasiewicz zapytał się czy wiadomo coś z wybudowaniem zjazdu z 

obwodnicy w kierunku Płońska. Jak wygląda sprawa i na jakim to jest etapie? Są duże kolejki 

w wydziale komunikacji w Płońsku. Były jakieś pogłoski, że ten wydział ma być przeniesiony 

do Raciąża?  

Artur Adamski odpowiedział, że w przypadku obwodnicy sprawa się toczy. Odbywały się 

spotkania z udziałem Burmistrza i Wójta. Sprawa jest o tyle trudna, że w tym projekcie 

musiałoby uczestniczyć kilka podmiotów: Miasto Raciąż, Gmina Raciąż, Powiat oraz 

GDDKiA. Szczegółów na dzień dzisiejszy nie znam.  

Przeniesienie wydziału komunikacji do Raciąża nie jest możliwe ale otworzenie filii wydziału 

zamiejscowego w Raciążu, który obsługiwałby teren miasta, gminy i zapewne teren gminy 

Baboszewo jak najbardziej.  Sprawa ta jest w toku. 
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Ad – 5 

Sprawozdanie z działalności organu wykonawczego jednostki stanowiącej  

samorządu gminnego 

 

Burmistrz Miasta Raciąża Mariusz Godlewski poinformował, że: 

• W dniu 31.01.2020 r. podpisany został Aneks nr 3 do Umowy nr KG.271.8.2018 z 

dnia 14.08.2018 r. z Firmą ROBBUB, wydłużający termin realizacji robót 

budowlanych w ramach projektu „Termomodernizacja oraz poprawa efektywności 

energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Raciąż” do 

09.07.2020 r.  

• W styczniu 2020 r. wznowiono prace związane z kontunuowaniem robót w ramach 

ww. projektu w budynkach Hali Sportowej i Urzędu Miasta.  

• W dniach od 20-24.01.2020 r. przeprowadzono kontrolę projektu pt.: 

„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Raciążu” przez pracowników 

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 

Warszawie.  

• Kontrola zrealizowanego zakresu rzeczowego projektu/przedsięwzięcia i jego zgodności  

z zapisami wynikającymi z dokumentów odniesienia tj. Wniosku o dofinansowanie, 

Umowy o dofinasowanie.  

• Kontrola dokumentacji technicznej, formalno – prawnej dot. realizacji 

projektu/przedsięwzięcia w zakresie jej poprawności i zgodności z obowiązującymi 

przepisami prawa unijnego i krajowego. 

• Kontrola osiągnięcia wskaźników produktu i rezultatu oraz uzyskania efektu 

ekologicznego zakładanego  w Umowie o dofinansowanie. 

• Kontrola prawidłowości kwalifikowania wydatków dot. realizacji projektu/ 

przedsięwzięcia w ramach POIiŚ 2014 – 2020. 

• Kontrola dokumentacji finansowej i systemu finansowo-księgowego w zakresie 

przestrzegania wymogów wynikających z realizacji projektu/przedsięwzięcia 

dofinasowanego w ramach POIiŚ 2014 – 2020.   

• Kontrola dokumentów dot. realizacji projektu/przedsięwzięcia w ramach POIiŚ 2014 – 

2020 potwierdzających rozeznanie rynku dla wydatków poniesionych na podstawie umów, 

do których nie miała zastosowania ustawa Pzp oraz zasada konkurencyjności. 
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• Kontrola struktury organizacyjnej dotyczącej zarządzania projektem/przedsięwzięciem  

i posiadania oraz stosowania procedur  obowiązujących w ramach POIiŚ 2014 – 2020.  

• Kontrola prowadzenia działań informacyjno – promocyjnych i ich zgodność z zasadami 

obowiązującymi w ramach POIiŚ 2014 - 2020. 

• Kontrola innych działań Beneficjenta wymienionych w Załączniku Nr 2 do Zaleceń dla 

instytucji zaangażowanych w realizację PO Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020  

w zakresie procedur kontrolnych oraz systemu rocznych rozliczeń. 

 

Kontrolujący na podstawie dokonanych czynności kontrolnych nie stwierdzili 

podejrzenia wystąpienia zagrożenia/uchybienia/nieprawidłowości w badanym 

zakresie i nie rekomendują wydania zaleceń pokontrolnych. 

 

• W ramach projektu pn.: „Remont Hali Sportowej w Raciążu” w styczniu 2020 r. otrzymaliśmy 

potwierdzenie rozliczenia zadania  pn; „Remont Hali Sportowej w Raciążu” realizowanego 

w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 

2019”. Zadanie obejmowało: 

✓ 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 

• Budynki komunalne   

✓ Z uwagi na kończący się okres przydatności czujników gazu w budynku komunalnym 

wielorodzinnym przy ul. Akacjowej 9 zostały zakupione nowe czujniki Propan-

Butan-Metan w ilości 24 sztuk. Zlecono firmie PGKiM montaż czujników. 

✓ Wykonano przyłącza kanalizacyjne do budynków komunalnych przy ul. Płockiej 50, 

Wolności 3 , Pl. A. Mickiewicza 4 oraz Płockiej 19.  

✓ W lokalu przy ul Wolności 3 zlecono wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz 

wydzielenie pomieszczenia na WC. 

Ponadto wykonywane są bieżące naprawy i remonty w budynkach komunalnych.   
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• 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.   

• 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. 

• Gmina Miasto Raciąż w partnerstwie Powiatem Płońskim realizuje projekt pn.: „Nasz 

Nowy Dom – Wsparcie rodzin i pieczy zastępczej w powiecie płońskim”. Celem 

projektu jest przeciwdziałanie umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej oraz 

wzmacnianie więzi rodzinnej. Planowanymi działaniami prewencyjnymi 

realizowanymi po stronie partnera zostanie objętych 15 osób (5 osób dorosłych i 10 

dzieci) korzystających z pomocy społecznej z terenu Miasta Raciąż, zagrożonych 

wykluczeniem społecznym, przeżywających trudności w pełnieniu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych.  Działania prewencyjne obejmują współpracę z 

psychologiem, opiekunem świetlicy oraz Liderem rodziny. Ponadto w ramach 

projektu zostanie przeprowadzonych 20 warsztatów społeczno-kulturalno-sportowo-

edukacyjnych, m.in. zajęcia rękodzielnicze (przygotowanie ozdób tematycznych, np. 

wielkanocnych), garncarskie, mydlarskie, pierwszej pomocy, wykonywania drzewa 

genealogicznego, warsztaty kulinarne, jazdy konno, poszukiwania lokalne artefaktów, 

biwak, taneczne, sportowe, wyjazdy do kina/zoo/Centrum Nauki Kopernik, dzień gier 

planszowych oraz kreatywnych, warsztaty ekologiczne itp. Projekt realizowany jest 

od października 2019 r. do września 2021 r.. Partner swój działania planowano 

rozpocząć od stycznia tego roku.  

Koszt całkowity projektu to 1 209 699,60 zł 

Dofinansowanie                     1 111 524,60 zł 

Wkład własny Partnera                     0,00 zł 
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• W dniu 11.02.2020 r. w ramach projektu Partner opublikował w Bazie konkurencyjności 

zapytanie ofertowe w podziale na III części na realizację usługi psychologa, opiekuna 

świetlicy oraz lidera rodziny. Termin składania ofert został wyznaczony na 18.02.2020 r. do 

godziny 11:00. 

 

• W ramach innych spotkań i uroczystości  : 

o 06 stycznia – Orszak Trzech Króli 

o 10 stycznia – wręczenie medali za 50 lecie pożycia małżeńskiego (4 pary) 

o 19 stycznia – udział w uroczystościach związanych z nadaniem praw miejskich 

Czerwińskowi nad Wisłą  

o 26 stycznia – zebranie walne w Ochotniczej Straży Pożarnej 

o 27 stycznia – spektakl teatralny „Trudno zapomnieć” i wystawa zdjęć „Historia 

Żydowska na ziemiach raciąskich”  ze zbioru zdjęć pana Janusza Chądzyńskiego 

o 29 i 30 stycznia – Dzień Babci i Dziadka w Przedszkolu 

o 29 stycznia – roczna Komendzie Powiatowej Policji w Płońsku 

o 01 lutego – Turniej Ligi Taekwondo w Szkole Podstawowej  

o 06 lutego – Primus Inter Parens w Szkole (otrzymała Nikola Gierczak) 

• 08 lutego – udział w studniówkach w Zespole Szkół i Społecznym Liceum 

Ogólnokształcącym 

• 10 lutego – Zakończenie II kadencji Raciąskiej Rady Działalności Pożytku 

Publicznego  

• 10 lutego – rozdanie stypendiów Burmistrza (9 osób) 

• Przez okres ferii (czyli jeszcze tydzień) na profilu Facebook Urzędu  odbywa się 

konkurs „Migawki z przeszłości”.      

• Z inicjatywy burmistrza na profilu Facebook Urzędu są publikowane zdjęcia psów 

będących pod opieką Stowarzyszenia „Psijazna Dłoń”, które są przeznaczone do 

adopcji. 

• 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 2020 r. (informację o realizacji 

w/w inwestycji udzielił Prezes Zarządu Andrzej Dębogórski tel. 517 170 269). 
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• Wykonano tymczasowe przyłącze energii elektrycznej do przepompowni ścieków w 

ul. Płockiej - 11 Listopada. Tym samym oddano do użytkowania wszystkie odcinki 

kanalizacji sanitarnej wybudowanej w ramach projektu. 

• Wykonano prace remontowo-konserwacyjne na placu zabaw dla dzieci przy ul. 

Nadrzecznej z nawiezieniem 80t piasku, naprawą przeplotni, zabezpieczeniem 

wystających śrub i pomalowaniem elementów architektury. Naprawiono również 

fragmenty ogrodzenia wraz z nową furtką po akcie wandalizmu zgłoszonym na policję 

ze zdjęciami sprawców, filmem z monitoringu i nazwiskami. 

• Wykonano kojec kompletny zadaszony o pow. 9 m2 umożliwiający tymczasowe 

przebywanie 2 psów jednocześnie. Posadowiono go na terenie bazy PGKiM na ul. 

Wolności, ogrodzono teren wokół zapewniając jednocześnie niezależne wejście dla 

członków stowarzyszenia na rzecz bezdomnych zwierząt. Dodatkowo zakupiono na 

wyposażenie gotowe pomieszczenie gospodarcze z PCV do przechowywania 

niezbędnych akcesoriów i paszy suchej dla psów. Zakupiono po wcześniejszym 

zamówieniu 2 szt. ocieplonych bud. 

• Sfinansowano zabieg chirurgiczny zestawienia złamanej tylnej kończyny 

bezpańskiego młodego psa. Aktualnie znajduje się pod opieką Stowarzyszenia i jest 

poszukiwany nowy dom dla niego. 

• Wyremontowano fragment zapadniętego chodnika na skrzyżowaniu ulic Spółdzielczej 

i Mławskiej. 

• Zakupiono wykonaną na zamówienie betonową podstawę do pylonu reklamowego 

Urzędu Miejskiego, który wkrótce stanie przed Urzędem na Pl. A. Mickiewicza. 

• Naprawiono fragment nawierzchni na pl. Mickiewicza, niestety pojawiły się kolejne 

ubytki, których wykonanie zlecono wraz z wyrównaniem drogi gruntowej na 

podwórzu za budynkiem Urzędu Miejskiego. Rozpoczęcie prac przewiduje się na 

poniedziałek 17 lutego, koniec na 20 lutego jeśli pozwolą warunki pogodowe. 

• Zlecono wymianę słupków zabezpieczających chodniki na zbiegach ulic: Płocka róg 

pl. Mickiewicza i Zielona róg Piłsudskiego. 

• Zlecono usunięcie znaku zakazu zatrzymywania się i postoju stojącego u wejścia do 

kościoła oraz zlecono montaż dwóch znaków zakazu ruchu w dużym parku koło 

MCKSiR gdyż parkujące pojazdy już wjeżdżają niemal pod mostek. 

• Zlecono przebudowę przejścia dla pieszych w okolicy piekarni Wiejskich celem 

poprawy bezpieczeństwa. 
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• Złożono wniosek o dofinansowanie  wytworzenia 5 aktywnych przejść dla pieszych na 

pl. Mickiewicza. Aktywne przejście dla pieszych będzie polegało na zainstalowaniu 

sygnalizacji świetlno-ostrzegawczej z chwilą wejścia pieszego na pasy oraz 

odblasków na jezdni wzdłuż pasów. 

• Zamówiono tablicę pamiątkową na elewację Urzędu upamiętniającą fundatorów 

zegara na wieży. 

• Złożono zapytanie ofertowe na wykonanie kompleksowej dokumentacji Stałej 

Organizacji Ruchu na terenie Gminy Miasto Raciąż. 

 

Ad – 6 

Wystąpienia Przewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej 

 

Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych pan Andrzej Karasiewicz poinformował, że 

dnia 13 lutego 2020 r. odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej, które 

prowadził przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Andrzej Karasiewicz. Na posiedzeniu 

gościła pani Wiesława Czerwińska kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Raciążu, która przestawiła informacje o działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz sprawozdanie z działalności zespołu interdyscyplinarnego za 

2018 rok. Pani kierownik poinformowała, że w roku 2018 odbyło się 8 posiedzeń Miejskiej 

Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, na które zapraszane były osoby 

zgłoszone w związku z nadużywaniem alkoholu. Wezwanych zostało 30 osób, które 

próbowano zmotywować do podjęcia terapii. W roku 2018 na realizację powyższych zadań 

zaplanowana była kwota 113 732,16 zł. Były to środki pochodzące z wpłat za wydawanie 

zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Wydatkowano łączenie kwotę 113 775,91 zł w tym na 

zadania dotyczące zwalczania narkomanii  przeznaczono kwotę 1 781,37zł.  

W kolejnym punkcie przedstawione zostało Sprawozdanie z działalności Zespołu 

Interdyscyplinarnego w Gminie Miasto Raciąż w roku 2018. W skład Zespołu wchodzą 

przedstawiciele pomocy społecznej, oświaty, policji, sądu oraz ochrony zdrowia, którzy w 

ramach Zespołu Interdyscyplinarnego w 2018 roku spotkali się 4 razy. W ramach spotkań 

Zespołu omawiano zagadnienia dotyczące realizacji programu, a w szczególności starano się 

podnieść świadomość i wrażliwość społeczną wobec problemu przemocy oraz zagrożeń z niej 

wynikających. W poprzednim roku rozpatrywano 6 Niebieskich Kart, których procedura była  

wszczęta w roku 2017, a ich zakończenie nastąpiło w roku 2018. W roku 2018 zakończono 
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procedurę Niebieskiej Karty w 20 przypadkach. W 18 przypadkach ofiarami przemocy były 

kobiety.  

W kolejnym puncie obrad radni dyskutowali nad projektami uchwał, które będą 

podejmowane na dzisiejszej Sesji Rady Miejskiej. 

W ostatnim punkcie posiedzenia radni poruszali sprawy różne dotyczące miasta i jego 

mieszkańców. 

Na tym posiedzenia zakończono. 

Ad - 7 

Dyskusja 

Burmistrz omówił uchwałę, która została wprowadzona do porządku obrad. Poinformował, 

że po rozmowach z członkami Związku Miast Polskich został przekonany, że przynależność 

do Związku ma nie tylko wartość prestiżową ale również na zebraniach można dowiedzieć się 

wielu ciekawych rzeczy, z których miasto może skorzystać. 

 

Radny Ryszard Godlewski zapytał kto odpowiada np. za pęknięte rury przy podłączaniu 

przyłączy do działek. 

Burmistrz odpowiedział, że odpowiedzialna będzie osoba, która jest właścicielem danej 

części przyłącza i co regulują zapisy umowy . 

Przewodniczący Rady Paweł Chrzanowski dodał, że zawsze było tak, że do licznika 

odpowiadał PGKiM. 

Radny Andrzej Karasiewicz stwierdził, że mieszkańcy sami sobie podłączali prowizoryczne 

przyłącza i teraz są problemy w przypadku awarii.  

 

Ad – 8 

Podjęcie uchwał 

 

• Uchwała nr XIV/104/2020 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie 

uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasto Raciąż na 2020 rok 

Uchwała podjęta jednogłośnie. 

 

• Uchwała nr XIV/105/2020 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie 

uchwalenia w sprawie wyboru przedstawicieli Rady Miejskiej w Raciążu do Raciąskiej Rady 
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Działalności Pożytku Publicznego III kadencji. 

Uchwała podjęta jednogłośnie. 

 

• Uchwała nr XIV/106/2020 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie 

uchwalenia 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 XIV/107/2020 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie 

uchwalenia ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego na cele 

niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg  

Uchwała podjęta jednogłośnie. 

 

• Uchwała nr XIV/108/2020 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie 

uchwalenia przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na 

terenie Gminy Miasto  Raciąż 

Uchwała podjęta jednogłośnie. 

 

• Uchwała nr XIV/109/2020 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie 

uchwalenia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Raciąż, 

Uchwała podjęta jednogłośnie. 

 

• Uchwała nr XIV/110/2020 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie 

uchwalenia mian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Raciąż na rok 2020 

Uchwała podjęta jednogłośnie. 

 

• Uchwała nr XIV/111/2020 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 17 lutego 2020 r. w  sprawie 

uchylenia uchwały nr XIII/93/2019 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia                                        

30 grudnia 2019 r w sprawie wystąpienia ze Związku Miast Polskich 

Uchwała podjęta jednogłośnie. 
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Ad - 9 

Wolne wnioski i zapytania 

 

Radny Krzysztof Dądalski zapytał się o boisko przy placu zabaw na osiedlu Jana Pawła II. 

Burmistrz odpowiedział, że budową boiska blokuje linia energetyczna biegnąca przez plac. Chcemy 

złożyć wniosek do Energii o schowanie linii, następnie ogrodzić i wyrównać plac oraz zasiać trawę. 

Chcemy złożyć wniosek aby plac. 

 

Radny Andrzej Karasiewicz zapytał do  kiedy jest przewidziany remont na hali sportowej. 

Burmistrz odpowiedział, że do projektu dołączony jest harmonogram prac według, którego hala ma 

być oddana do użytku w kwietniu. Jednak wcześniej chcemy zakończyć prace w szatniach żeby 

piłkarze mogli przygotowywać się do rozgrywek. 

  

Radny Artur Gizler zapytał czy jest złożona dokumentacja na poszerzenie kanalizacji w mieście. 

Burmistrz odpowiedział, na w dzisiejszej Sesji w uchwale budżetowej były zawarte środki na 

zrobienie konkursu na dokumentację projektową. 

 

Przewodniczący Rady Paweł Chrzanowski poprosił o pomoc finansową dla synka pani Sylwii 

Jagodzińskiej. Złożył również życzenia urodzinowe Burmistrzowi Mariuszowi Godlewskiemu. 

 

Ad – 10 

Zakończenie obrad 

 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął obrady                              

IV Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Raciążu. 

 

Protokołowała       Przewodniczący Rady Miejskiej 

Katarzyna Wawrowska       Paweł Chrzanowski 

 

Załącznik:  

1. Protokół z imiennego głosowania uchwał z XIV Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Raciążu z dnia                    

17 lutego 2020 r.; 

  


