Protokół
z XVI Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Raciążu
z dnia 12 maja 2020 r.
OK. 0002.3.2020
XVI 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: 14:30
Zakończono o godzinie: 16:00
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 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, o klauzuli Ochrony Danych Osobowych
oraz o tym, że obrady Sesji są nagrywane i transmitowane na żywo na stronie Urzędu
Miejskiego
Ad – 2
Przyjęcie porządku obrad
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.
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5. Podjęcie uchwał w sprawach:
• uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Raciąż
• szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w
zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę zagospodarowanie
odpadami komunalnymi
• przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie
Gminy Miasto Raciąż
• zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy
Miasto Raciąż
• wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej
• przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu spółdzielczego w własnościowego
prawa do lokalu mieszkalnego nr 38 położonego w Raciążu przy ul. Józefa
Piłsudskiego 1.
• opłat za korzystanie z mienia komunalnego
• w sprawie upoważnienia dyrektora Miejskiego Przedszkola w Raciążu do załatwiania
indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
• zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Raciąż,
• zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Raciąż na rok 2020
6. Wolne wnioski i zapytania.
7. Zamknięcie obrad.
Burmistrz poprosił o wprowadzenie do porządku obrad w sprawie nie wyrażenia zgody na
umorzenie wierzytelności cywilnoprawnej

Przewodniczący Rady Miejskiej przypomniał, że wszystkie głosowania będą odbywały się
za pomocą elektronicznego systemu głosowań. Poprosił Radych o zagłosowanie poprzez
podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku na otrzymanych pilotach za wprowadzeniem
zaproponowanej uchwały do porządku obrad. Uchwała została wprowadzona jednogłośnie.
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Ad – 3
Sprawozdanie z działalności organu wykonawczego jednostki stanowiącej
samorządu gminnego
Burmistrz Miasta Raciąża Mariusz Godlewski poinformował, że:
• W zakresie projektów infrastrukturalnych:
1) TERMOMODERNIZACJA:
1. W maju 2020 roku przystąpimy do dokonania odbioru końcowego dla budynków Urzędu
Miejskiego, Hali Sportowej oraz Miejskiej Biblioteki i MOPS w Raciążu.
2.

Obecnie

trwają

prace

w

budynku

Szkoły

Podstawowej

w

Raciążu.

W dniu 20.04.2020 r. wyrażona została zgoda na wydłużenie terminu realizacji projektu
do 31.10.2021 roku.
2) MAZOWIECKI INSTRUMENT WSPARCIA OCHRONY POWIETRZA 2020:
W dniu 30.04.2020 r. Gmina Miasto Raciąż złożyła dwa wnioski o dofinansowanie realizacji
zadań w ramach MIWOP 2020.
Pierwszy wniosek został złożony na dofinansowanie w 100% z budżetu Województwa
Mazowieckiego realizacji zadania pn. ”Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła w
Gminie Miasto Raciąż” w ramach, którego planowane do wykonania jest:
• Utworzeniu bazy danych
• Wykonaniu list i map z lokalizacją budynków, w których ankieterzy będą zbierać
informacje
• Opracowaniu ankiet zawierających dane wynikające z §5 ust. 4 regulaminu udzielania
i przekazywania pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w
ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE
2020”
• Wykonaniu raportu końcowego z wynikami inwentaryzacji.
Wnioskowana pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego to 120 500,00 zł
brutto.
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Ponadto Gmina Miasto Raciąż miała możliwość złożenia drugiego wniosku, tym razem
dofinansowanie w formie refundacji kosztów w wysokości 50%, na realizację zadania pn.:
„Opracowanie założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe
oraz rewitalizacja istniejących terenów zieleni w mieście Raciąż”.
W ramach tego wniosku zaplanowane zostały do realizacji następujące działania:
• Opracowanie założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa
gazowe dla Gminy Miasto Raciąż wynikającego z § 19 ustawy z dnia 10 kwietnia
1997 r. Prawo energetyczne. Projekt założeń zostanie sporządzony dla obszaru miasta
na okres co najmniej 15 lat.
• Wykonanie nowych nasadzeń drzew i krzewów na terenie Parku Miejskiego
położonego przy ul. Mławskiej w Raciążu, w tym: 31 sztuk drzew (m.in. klony,
platany, dęby szypułkowe) oraz 266 m2 krzewów (m.in. jałowce, cisy, pęcherznica
kalinolistna, lilaki).
• Przeprowadzenie akcji edukacyjno-informacyjnych
Wnioskowana pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego to 38 000,00 zł
brutto.
W zakresie ochrony środowiska:
1. Dnia 06 maja br. do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie został złożony wniosek o przyznanie dofinansowania na realizację
projektu pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Raciąża" w
formie dotacji. W br. Gmina MOŻE uzyskać dofinansowanie w wysokości do 100%
kosztów kwalifikowanych zadania.
2. Został przygotowany projekt regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na
terenie Gminy Miasto Raciąż.

W zakresie gospodarki komunalnej:
W związku ze stanem epidemiologicznym w kraju nie zlecano żadnych napraw i remontów w
budynkach komunalnych.
1. Przeprowadzono prace porządkowe w pasie zieleni wzdłuż linii brzegowej Raciążnicy na
odcinku od 19 Stycznia do dużego parku wraz z nasadzeniem 33 wierzb karłowatych i
wysianiem trawy,
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3. Wykonano bieżące naprawy ubytków nawierzchni dróg asfaltowych o łącznej powierzchni
70m2,
4. Wykonano utwardzenie kostką brukową bocznych alejek przy pomniku pamięci narodowej
na cmentarzu parafialnym oraz usunięto zalegające od lat odpady,
5. Wykonano remont-konserwację ławek parkowych oraz koszy na śmieci w Dużym Parku,
6. Wysiano łączki kwietne w klombach na terenie Małego Parku,
7. Wykonano (końcówka prac) trwałe znaczniki stoisk handlowych na targowisku miejskim
umożliwiające zachowanie odstępów, a przede wszystkim rezerwację miejsc,
8. Trwają prace przy porządkowaniu zieleni miejskiej,
9. Zamontowano 3 kamery monitoringu miejskiego o dużej rozdzielczości na budynku
MCKSiR lustrujące Duży Park oraz plac zabaw dla dzieci na ul. Nadrzecznej, trwają
przygotowania pod montaż 4 kamery na terenie kościoła monitorującej ulicę i skwer
Wolności,
10. W okresie od 17.03 do 10.04 2020 roku wykonano remont dachu budynku Urzędu
Miejskiego, w ramach którego wymieniono pokrycie dachowe oraz dokonano przebudowę
konstrukcji dachu. Koszt – 89327,19 zł. Wykonawca wyłoniony w drodze przetargu – Firma
TOMBAR -Ciechanów,
11. Ponadto wykonano montaż docieplenia dachu za kwotę 8000 zł oraz dodatkowe obróbki
blacharskie zabezpieczające panele fotowoltaiczne przed gnieżdżeniem się ptaków za kwotę
3000 zł,
12. Wykonano przyłącze kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków do Hali
Sportowej w Raciążu. Koszt – 18599,99 zł. – Wykonawca PGKiM Raciąż,
13. Zlecono Spółce PGKiM w Raciążu wykonanie prac remontowych sieci kanalizacji
deszczowej w ul. Hankiewicza i Zielonej na kwotę 75000 zł. Brutto,
14. Zakończono prace związane z realizacją projektu Termomodernizacja oraz poprawa
efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Raciąż” w
budynku Urzędu Miasta oraz Hali Sportowej ( odbiór w trakcie),

Protokół z XVI Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 12 maja 2020 r.

Strona 5

15. Ogłoszono zapytanie ofertowe na wykonanie projektów odgałęzień sieci kanalizacji
sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Płockiej, Kościuszki, Spółdzielczej, Zawody – po raz
drugi nie wpłynęła żadna oferta. Wystąpiono z indywidualnym zapytaniem do biur
projektowych.
W zakresie projektów „miękkich”:
1) Gmina Miasto Raciąż w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną wstrzymała
realizację projektu pn: „Pakiet kluczowych kompetencji” skierowanego do 290 uczniów
Szkoły Podstawowej im. Stanisława Konarskiego w Raciążu, którego celem jest poprawa
jakości kształcenia oraz rozwój kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy.
Wszyscy uczniowie uczestniczyli w zajęciach: matematyczno-przyrodniczych, językowych, 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) Gmina Miasto Raciąż w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w kraju
po wyrażeniu zgody przez MJWPU na prośbę Lidera projektu – Powiatu Płońskiego,
wstrzymała realizację projektu 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.
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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3) W dniu 22.04.2020 r. podpisano umowę o powierzenie grantu nr 1303/2020 w ramach
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na realizację projektu
grantowego pn.: „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie
kształcenia zdalnego”. W dniu 29.04.2020 r. podpisano porozumienie ze Szkołą Podstawową
im. Stanisława Konarskiego w Raciążu na podstawie, którego Dyrektor upoważniony jest do
zawierania umów na użyczenie uczniom, sprzętu niezbędnego do prowadzenia nauki zdalnej.
W ramach projektu Gmina Miasto Raciąż zakupiła 53 tablety firmy SAMSUNG 10,1” do
tego etui z klawiaturą oraz słuchawki bezprzewodowe. Ponadto dla uczniów, których rodzice
potwierdzili brak dostępu do Internetu zakupiono 10 routerów mobilnych LTE z dostępem
do Internetu. Kwota zakupionego sprzętu wynosi 59 787,00 zł brutto.

W zakresie oświata, pomoc społeczna, organizacje pożytku publicznego i inne:
Oświata:
• Od 11 maja wznowienie prac Miejskiego Przedszkola
Organizacje pozarządowe:
• Rozstrzygnięcie konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie zapobiegania
bezdomności zwierząt i zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich
wyłapywanie.

Konkurs wygrało Lokalne Stowarzyszenie na Rzecz Bezdomnych

Zwierząt „Psijazna Dłoń” otrzymało dotację w wysokości 10 000,00 zł.
Kultura:
• 03 maja – obchody Święta Uchwalenia Konstytucji 3 maja – złożenie wieńca przy
pomniku

Ad – 6
Wystąpienia Przewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej
Przewodniczący Komisji Budżetowo Gospodarczej Dariusz Dobrosielski poinformował, że
dnia 08 maja 2020 r. w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej odbyło się wspólne posiedzenie
Komisji Rady Miejskiej. Na posiedzeniu radni dyskutowali nad sprawozdaniem z zasobów
pomocy społecznej Gminy Miasto Raciąż, który pozytywnie zaopiniowali. Następnie odbyła
się dyskusja nad sprawozdaniem z działalności z organizacjami pożytku publicznego za 2019
rok oraz raportu z ochrony przeciwpożarowej w Gminie Miasto Raciąż za 2019 r., które
otrzymali drogą mailową w celu zapoznania się.
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W kolejnym punkcie 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 m.in. o porzucaniu odpadów na terenie miasta przez jednego z mieszkańców
oraz wznowieniem pracy przez Miejskie Przedszkole.
Na tym posiedzenia zakończono.
Ad - 7
Dyskusja
Burmistrz omówił uchwałę, która została wprowadzona do porządku obrad. Poinformował,
że Gmina Miasto Raciąż

kilka lat temu zapłaciła spółce ROBBUD odszkodowanie.

Burmistrz wystąpił o zwrot tego odszkodowania dla miasta w wysokości 100 tys. wraz z
odsetkami. Jest to kwota wielokrotnie niższa niż to co miasto zapłaciło ale Sąd Karny
wskazała taką wycenę szkody. W związku z tym, że sprawa toczyła się długi czas, najpierw
w Sądzie Karnym z wyrokiem skazującym, później sprawa cywilna przeciwko miastu Raciąż
z wyrokiem do zapłaty, następnie kolejna sprawa w Sądzie Okręgowym w Płocku - Miasto
Raciąż przeciwko pozwanemu o zapłatę wyrządzonej szkody. Sąd zasądził na rzecz miasta
odszkodowanie od byłego burmistrza w wysokości 10 tys. zł. plus dodatkowe koszty.
Pozwany odwołał się do Sądu Apelacyjnego w Łodzi a sprawa znów się przeciągnęła. W
końcu Sąd w Łodzi podtrzymał wyrok Sądu w Płocku. Sąd w Łodzi podwyższył kolejne
koszty. Obecnie mówimy o kwocie 140-150 tys. zł. Dokładna kwota będzie zależała od dnia
zapłaty odszkodowania i wysokości odsetek. Do Urzędu wpłynęło podanie o umorzenie
przyznanej należności. Burmistrz nie jest władny do podjęcia decyzji w tej sprawie. Decyzja
należy do Rady Miejskiej. Burmistrz może umarzać kwoty do 5 tys zł. natomiast umorzenia
na wyższe kwoty wymagają uchwały Rady Miejskiej. Jeśli chodzi o moje stanowisko to
proponuję nie umarzać tej kwoty gdyż miasto bardzo długo walczyło od to odszkodowanie w
związku z tym nie widzę powodu do umarzania bo nie zostały spełnione do tego żadne
przesłanki.
Radny Dariusz Dobrosielski zadał pytanie dotyczące uchwały w sprawie opłat za
korzystanie z mienia. Zapytał się co z osobami, które handlują na targowicy od wielu lat.
Żeby nie było sytuacji, że kupujący będą sobie podbierać miejsca na placu. Zapytał się także
co z lokalami zastępczymi. Czy są w mieście lokale przeznaczone dla osób np. po pożarach.
Czy dla takich lokatorów przewidziane są takie same opłaty jak dla osób wynajmujących
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mieszkania?
Burmistrz odpowiedział, że ciężko będzie określić, który z handlujących handluje dłużej od
innego ale postaramy się uwzględniać ten fakt przy rezerwacjach. W umowach postaramy się
zawrzeć zapis, który będzie jednoznacznie określał zasady

rezerwacji. Co do opłat w

lokalach zastępczych to czynsz jest wyliczany tak jak w normalnym lokalu. Jeśli lokator
znajduje się w nim z przyczyn losowych to jest możliwość umorzenia opłat lub rozłożenia ich
na raty.
Radny Ryszard Godlewski poinformował, że on najprawdopodobniej będzie głosował
przeciw uchwale o umorzenie należności lub wstrzyma się od głosu. Przez długi czas miał do
czynienia z Sądami i Nadzorem Budowlany i wie, że nie zawsze te instytucje działają
zgodnie z przepisami.
Przewodniczący Rady zapytał się jak epidemia koronawirusa może wpłynąć na budżet
miasta. Czy Urząd wystąpił do rządu po pomoc.
Burmistrz odpowiedział, że nie występowaliśmy jeszcze o pomocą, gdyż na razie nie ma
takiej potrzeby. Co do budżetu to głównie zmniejszyły się dochody z podatków od osób
fizycznych. Z szacunków wynika, że dochody z podatków zmniejszyły się o około 20% co
daje mniejszy budżet na przyszły rok o około 1 200 000,00 zł. Na dziś robimy tylko rzeczy
niezbędne. Remonty i modernizacje, które możemy przesunąć przekładamy na drugie
półrocze.
Ad – 8
Podjęcie uchwał
• Uchwała nr XVI/115/2020 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 12 maja 2020 r w
sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta
Raciąż
Uchwała podjęta jednogłośnie.
• Uchwała nr XVI/116/2020 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 12 maja 2020 r
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian
za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę z gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
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Uchwała podjęta jednogłośnie.
•

Uchwała nr XVI/117/2020 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 12 maja 2020 r
przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie
Gminy Miasto Raciąż.
Uchwała podjęta jednogłośnie.
• Uchwała nr XVI/118/2020 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 12 maja 2020 r zasad
wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto
Raciąż
Uchwała podjęta jednogłośnie.
• Uchwała nr XVI/119/2020 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 12 maja 2020 r
wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej
Uchwała podjęta jednogłośnie.
• Uchwała nr XVI/120/2020 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 12 maja 2020 r
przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu spółdzielczego w własnościowego prawa
do lokalu mieszkalnego nr 38 położonego w Raciążu przy ul. Józefa Piłsudskiego 1.
Uchwała podjęta jednogłośnie.
• Uchwała nr XVI/121/2020 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 12 maja 2020 r opłat
za korzystanie z mienia komunalnego
Uchwała podjęta jednogłośnie.
• Uchwała nr XVI/122/2020 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 12 maja 2020 r w
sprawie upoważnienia dyrektora Miejskiego Przedszkola w Raciążu do załatwiania
indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
Uchwała podjęta jednogłośnie.
• Uchwała nr XVI/123/2020 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 12 maja 2020 r w
sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Raciąż,
Uchwała podjęta jednogłośnie.
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• Uchwała nr XVI/124/2020 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 12 maja 2020 r w
sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Raciąż na rok 2020
Uchwała podjęta jednogłośnie.
• Uchwała nr XVI/125/2020 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 12 maja 2020 r w
sprawie nie wyrażenia zgody na umorzenie wierzytelności cywilnoprawnej
Uchwała podjęta przy 13 głosach „za” i dwóch głosach „wstrzymujących się”

Ad - 9
Wolne wnioski i zapytania
Radny Zbigniew Adamski zapytał się czy lokal przy Placu Mickiewicza 26 będzie
remontowany i czy była wydana jakaś opinia z Nadzoru Budowlanego na temat remontu tych
lokali. Radny zapytał się również ile kosztuje oddanie psa do schroniska.
Burmistrz odpowiedział, że raczej stawiamy na adopcję. Co do kosztów to wszystko zależy
od tego jakie warunki są zapisane w umowie, jakie to jest schronisko, jakie zabiegi będą
przeprowadzane. Niedawno był to koszt około 3000,00 – 3,500,00 zł.
Burmistrz odpowiedział, że odpowiedzi na pytanie dotyczące remontu lokalu na piśmie gdyż
musi się zorientować w sytuacji. Co do oddawania psów do schroniska to Urząd stara się jak
najrzadziej do tego doprowadzać ale jest to koszt w granicach 3-3,5 tys. ale jest to zależne od
tego schroniska, od zabiegów jakie zwierzę będzie miało przeprowadzone i szczepień. .
Jednak my bardziej stawiamy na adopcję zwierząt niż oddawanie ich do schroniska. Bardzo
pomaga nam w tym Lokalne Stowarzyszenie „Psijazna Dłoń”.
Radna Marzanna Kubińska poprosiła Burmistrza o zwrócenie się do firmy Stawbud o to
żeby lepiej dbali o drogę, która prowadzi do ich siedziby. Otrzymuje sygnały, że na drogę
rozsypywany jest cement, który jest transportowany przez samochody.
Przewodniczący Rady poinformował, że pracownicy oczyszczalni ścieków skarżą się na stan
tej samej drogi.
Burmistrz poinformował, że do Urzędu też wpływają takie sygnały. Jakiś czas temu
wystosowaliśmy pismo do Stawbudu wzywające ich do zadbania o ich samochody i drogę.
Dostaliśmy odpowiedź, ze firma nie czuje się winna i robi wszystko co może żeby
odpowiednio zadbać o drogę ale jest gotowa do rozmów. Jakiś czas temu odbyło się spotkanie
Protokół z XVI Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 12 maja 2020 r.

Strona 11

z pracownikiem firmy oraz rozmowa telefoniczna z prezesem. Koszt poprawy nawierzchni
drogi to ok 1 mil zł.
W imieniu mieszkańców ul. Zielonej chciałabym się zapytać co z remontem ulicy? Kiedy
i czy w ogóle przewidziany jest remont ulic Jesionowej i Lipowej. Po zakończeniu naboru
wniosków byliśmy na liście rezerwowej czy coś się od tamtej pory zmieniło? Czy
przeskoczyliśmy na wyższe miejsca? Czy jest szansa na pieniądze
Burmistrz: Nie doszły do nas żadne informacje żebyśmy przeskoczyli z listy rezerwowej na
listę właściwą. Więc nie sądzę żebyśmy te pieniądze wkrótce dostali.
Co do prac na ul. Zielonej i Hankiewicza to poszło zlecenie na remont dróg do PGKiM oraz
zlecenie remontu kanalizacji. Otrzymaliśmy od że prace na kanalizacją powinny potrwać do
lipca więc w okolicach lipca i sierpnia powinien być kładziony asfalt. Rozważamy opcję
postawienia znaku zakaz zatrzymywania się i postoju i wtedy auta Polmleku będą zmuszone
do wjeżdżania na parking.
Radny Andrzej Karasiewicz poinformował, że mieszkańcy ul. Dworcowej skarżą
się na kurz z rozładunku kruszywa. Radny poprosił także o poszerzenie zjazdu do firmy
Polmlek.
Burmistrz odpowiedział, że zwróci się z pismem do przewoźnika żeby zabezpieczył prace
przewozowe. Co do zjazdu przy POLMLEKU to zostało skierowane pismo do firmy w tej
sprawie. Z jednej strony firma deklaruje że pomoże ale też zaprzecza żeby ich samochody
zagrażały bezpieczeństwu. Ciężko jest określić koszty poszerzenia tych odcinków drogi.
Radny Ireneusz Brdak zapytał się jaki jest nadzór nad monitoringiem Poprosił także
o skoszenie trawy w parku.
Burmistrz odpowiedział, że podgląd kamer jest w Urzędzie i na Policji. Ostatnio zostały
zamontowane nowe kamery. Sprawców czasami udaje się ustalić Koszenie traw jest właśnie
w toku.
Radna Marzanna Kubińska prosi o wyrównanie nawierzchni ul. Kasztelańskiej.
Wprowadzili się tam nowi mieszkańcy, którzy mają problem z dojazdem do posesji.
Przewodniczący Rady zapytał czy na którymś z budynków po termomodernizacji działa
system fotowoltaiczny.
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Burmistrz podpowiedział, że system działa w Miejskim Centrum Kultury i jest podłączany
w innych miejscach. Oszczędności na pewno z tego tytuły będą ale na jakim poziomie
to musze sprawdzić.
Radna Marzanna Kubińska zwróciła uwagę, że na terenie miasta jest rozstawionych
bardzo dużo koszy na śmieci . Są miejsca gdzie w małych odległościach jest ustawionych
kilka koszty. Proszę o lepsze rozstawienie ich tak aby były rozstawione po całym mieście
a nie tylko w centrum i jego okolicach.
Burmistrz odpowiedział, że kosze są systematycznie rozstawiane na terenie miasta.
Radny Artur Gizler zapytał się o remont ul. Rzeźnianej. Ma nadzieję że w tym roku będzie
remontowana i Burmistrz nie zawiedzie mieszkańców tej ulicy.
Burmistrz odpowiedział, że zrobimy tyle ile Rada Miejska na ten cel przeznaczy funduszy.
Przewodniczący Rady poinformował, że ostatnio otrzymuje dużo pozytywnych opinii na
temat działalności Stowarzyszeni Psijazna Dłoń. Powiedział także,

że 04 maja był

obchodzony Dzień Strażaka. W związku z tym życzymy wszystkim Druhom dużo zdrowia
i złożył podziękowania za ich ciężką i prace.
Ad – 10
Zakończenie obrad
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął obrady
XVI Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Raciążu.

Protokołowała
Katarzyna Wawrowska

Przewodniczący Rady Miejskiej
Paweł Chrzanowski
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