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Protokół 

z XV Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Raciążu 

z dnia 24 marca 2020 r. 

OK.0002.3.2020 

 

XV 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: 17:20 

Zakończono o godzinie: 17:45 

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               

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 profilu Urzędu Miejskiego na stronie Facebook.  

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie Sesji i  stwierdzenie  prawomocności obrad 

2. Sprawozdanie z działalności organu wykonawczego jednostki stanowiącej 

samorządu gminnego; 

3. Wystąpienia Przewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej,   

4. Dyskusja 

5. Podjęcie uchwał w sprawach :  
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• przyjęcia programu  opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Raciąż w 2020 roku 

• zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Raciąż 

• zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Raciąż na rok 2020 

6. Zamknięcie obrad. 

 

Ad - 2 

Sprawozdanie z działalności organu wykonawczego jednostki stanowiącej samorządu 

gminnego 

 

Burmistrz podziękował radnym za stawienie się na dzisiejszej Sesji, która jest nadzwyczajna nie 

tylko ze względu na tryb jej zwołania ale również ze względu na to w jakim czasie i w jakich 

warunkach się odbywa. Na szczęście Polska jeszcze nie została dotknięta koronawirusem w takim 

stopniu jak np. Chiny, Włochy czy Hiszpania ale ze względu na bezpieczeństwo mieszkańców zostają 

wprowadzane różne ograniczenia i nakazy, których musimy słuchać i przestrzegać. Służą one 

zmniejszeniu epidemii i nie zarażania się na wzajem. Najbezpieczniejsi będziemy gdy nie będziemy 

mieli kontaktów z dużymi grupami osób, gdyż izolacja jest jedyną gwarancją na zachowanie zdrowia. 

Wszystkie ograniczenia wprowadzane w Urzędzie Miejskim zmierzają do tego aby jak najbardziej 

zmniejszyć możliwość rozprzestrzeniania się wirusa. Nastąpiły ograniczenia w funkcjonowaniu  

Urzędu, Szkoły Podstawowej, Miejskiego Centrum Kultury i  Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej. Wszystkie te zabiegi mają na celu zminimalizowanie zagrożenia zarażeń. To nie jest łatwy 

czas gdyż my również otrzymujemy różnego rodzaju informacje i polecenia od Wojewody. Urząd                 

ze swojej strony stara się jak najlepiej informować i uświadamiać mieszkańców o istniejącym 

zagrożeniu. Od tygodnia Urząd ograniczył funkcjonowanie dla mieszkańców. Interesanci 

przyjmowani są jedynie w celu sporządzenia aktu zgonu, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu 

się. Wszelkie inne sprawy należy załatwiać telefonicznie lub poprzez korzystanie z platformy Epuap. 

Płatności za czynsze, gospodarowanie odpadami czy wodę należy dokonywać przelewem lub poprzez 

platformę PLIP. W ciągu najbliższych dni najprawdopodobniej pracownicy urzędu będzie pracować 

rotacyjnie aby zabezpieczyć prawidłowe funkcjonowanie Urzędu w razie zakażenia. O wszystkich 

zmianach będą Państwo na bieżąco informowani. Chcę podziękować druhom z Ochotniczej Straży 

Pożarnej za propozycję  pomocy mieszkańcom, którzy nie są w stanie samodzielnie zrobić zakupów 

spożywczych lub wyjść do apteki. Na koniec jeszcze raz apeluję do wszystkich „Zostańcie w domu”. 

Ad – 3 

Wystąpienia Przewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Artur Gizler przedstawił protokół z posiedzenia 

komisji, która odbyła się dnia 12 marca 2020 r. Tematem było sprawozdanie funkcjonowania 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciążu w 2019 r. 
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Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 12 marca 2020 r. stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad -4 

Dyskusja 

Radna Magdalena Bylińska zapytała się jak wygląda sytuacja z wynagrodzeniami dla 

nauczycieli. 

Burmistrz odpowiedział, że zgodnie z zaleceniami aż do odwołania lekcje będą odbywały się 

zdalnie. Co do wypłat wynagrodzeń jak zawsze postępujemy zgodnie z przepisami i Kartą 

Nauczyciela.  

Radny Ryszard Godlewski zapytał się czy 10 000,00 zł, które miasto otrzymało ma już 

jakieś przeznaczenie. 

Pani Skarbnik odpowiedziała, że tak, zostaną przeznaczone na remonty dróg w mieście. 

Rady Godlewski dostał, że, być może za te pieniądze można byłoby naprawić podnośnik.  

Burmistrz odpowiedział, że   podnośnik nie jest zepsuty tylko czeka na homologację zgodną 

z nowymi wytycznymi. 

Radny Dariusz Dobrosielski uzupełnił, że podnośnik jest uszkodzony. Nie działają 

akumulatory oraz uszkodzony jest siłownik wyciągowy przy koszu. 

Burmistrz odpowiedział, że zorientuje się w sytuacji. 

Ad - 5 

Podjęcie uchwał 

• Uchwała nr XV/112/2020 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 24 marca 2020 r.                    

w sprawie przyjęcia programu  opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Raciąż w 2020 roku. 

    Uchwała przyjęta jednogłośnie. 

 

• Uchwała nr XV/113/2020 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 24 marca 2020 r.                    

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Raciąż 

Uchwała podjęta jednogłośnie 

 

• Uchwała nr XV/114/2020 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 24 marca 2020 r.                    

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

Uchwała podjęta jednogłośnie 
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Ad – 6 

Zakończenie obrad 

 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął obrady                              

XV Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Raciążu. 

 

Protokołowała       Przewodniczący Rady Miejskiej 

Katarzyna Wawrowska          Paweł Chrzanowski  

 

Załącznik: 

1. Protokół z imiennego głosowania uchwał z XV Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 

24 marca 2020 r. 

2. Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 12 marca 2020 r 

 

  


