Protokół
z XVII Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Raciążu
z dnia 22 czerwca 2020 r.
OK. 0002.4.2020
XVII 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: 10:05
Zakończono o godzinie: 13:45
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
Komunikaty
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Komunikaty
3. Sprawozdanie z działalności organu wykonawczego jednostki stanowiącej samorządu
gminnego
4. Wystąpienia przewodniczących stałych komisji Rady Miejskiej
5. Przedstawienie raportu o stanie Gminy Miasto Raciąż za rok poprzedni.
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6. Debata nad raportem o stanie gminy miasto Raciąż
7. Głosowanie w sprawie udzielnie burmistrzowi Gminy Miasto Raciąż wotum zaufania
8. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Raciąż za rok 2019
9. Przedstawienie opinii komisji rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Gminy Miasto
Raciąż oraz w sprawie udzielenia absolutorium dla burmistrza Gminy Miasto Raciąż
10. Przedstawienie

opinii

regionalnej

izby

obrachunkowej

o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Miasto Raciąż oraz przedstawienie opinii
regionalnej izby obrachunkowej dotyczącej wniosku komisji rewizyjnej

w sprawie

absolutorium dla burmistrza Miasta Raciąż
11. Dyskusja nad projektami uchwał;
12. Podjęcie uchwał
13. Wolne wnioski i zapytania
14. Zamknięcie obrad

Ad – 3
Sprawozdanie z działalności organu wykonawczego jednostki stanowiącej
samorządu gminnego
Burmistrz Miasta Raciąża Mariusz Godlewski poinformował, że:
• W ramach projektu Termomodernizacji trwają prace w budynku Szkoły Podstawowej
w Raciążu.
W dziale ochrony środowiska:
• Dnia 21 maja 202 r. ogłoszony został przetarg nieograniczony na odbiór, transport i
zagospodarowanie

odpadów

komunalnych

od

właścicieli

nieruchomości

zamieszkałych oraz właścicieli nieruchomości niezamieszkałych. Dnia 15 czerwca
2020 r. przetarg został unieważniony, ponieważ oferta wykonawcy z najniższą ceną
przewyższyła kwotę, która Gmina Miasto Raciąż zamierzała przeznaczyć na
sfinansowanie ww. zadania.
W zakresie gospodarki komunalnej:
• Zlecono kompleksową naprawę instalacji elektrycznej oraz przygotowanie niezbędnej
dokumentacji dotyczącej wznowienia dostawy energii do lokalu tymczasowego przy
ul. Mławskiej 16.
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• Wezwano lokatorów, którzy zalegają z płatnościami w celu podpisania oświadczenia
o uznaniu długu oraz zdeklarowania terminu spłat zadłużenia.
• Na bieżąco usuwane są awarie oraz wykonywane drobne remonty w lokalach
komunalnych.
• Wymieniono dwa znaki drogowe, zainstalowano 3 oznakowania pionowe miejsc
parkingowych dla niepełnosprawnych oraz 4 znaki na Jana Pawła przy kotłowni, (2x
zakaz zatrzymania i postoju i 2x ustąp pierwszeństwa dla głównej Jana Pawła,
• Oczyszczono konstrukcję stalową mostu w Dużym Parku,
• Wykonano konstrukcję stalową wsporczą trejaża,
• Całość mostu pomalowano,
• Wkrótce nastąpi montaż donic-koryt z nasadzeniami winobluszczu i podświetlenia
górnego i dolnego,
• Postawiono na mieście w okolicach pl. Mickiewicza i Piłsudskiego 20 donic
betonowych z nasadzeniami begonii wiecznie kwitnącej,
• Wykonano nasadzenia roślin jednorocznych i wysiano łąki kwietne roślin
miododajnych,
• Nasadzona 2 świerki srebrne w Małym Parku w okolicach ronda,
• Usunięto drzewo z osi głównej alei w Małym Parku i dokonano naprawy nawierzchni
z kostki po karpie drzewa i zapadliny w okolicach studni rewizyjnej,
• W Przedszkolu wykonano kompleksową zabudowę grzejników,
• Trwają prace przy tablicy pamiątkowej nadania imienia Arceusza Stadionowi
Miejskiemu,
• W trybie ciągłym usuwane są drobne awarie i prowadzone naprawy infrastruktury
miejskiej,
• W okresie od 12.05 do 19.06. 2020 roku wykonano część prac remontowych sieci
kanalizacji deszczowej w ul. Hankiewicza i Zielonej za kwotę : 24287,00 zł.
• Wykonawca PGKIM. Aktualnie trwają prace na ul. Zielonej. Po zakończeniu remontu
kanalizacji deszczowej rozpoczną się prace związane z remontem nawierzchni.
Przewidywany początek prac – początek lipca br.
• Gmina Miasto Raciąż otrzymała dofinasowanie zadania w ramach FOGR w
wysokości 65000,00 zł. na modernizację ul. Działkowej. Całkowity koszt zadania
wynosi około l50000,00 zł.
• Ogłoszono przetarg na dostosowanie budynku przedszkola do przepisów p.poż.
Wpłynęły 4 oferty, z tego najniższa na kwotę 266343,75 zł. Ze względu na fakt, że
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najniższa cena przekraczała kwotę jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na
realizację zadania (19000,00 ZŁ.), przetarg unieważniono. W związku z tym podjęto
decyzję o ograniczeniu zakresu zadania i ponownego ogłoszenia postępowania.
• W ramach gwarancji wykonawca kanalizacji firma HUZAR wykonał prace związane z
naprawą nawierzchni w ul Płockiej. Kolejny przegląd gwarancyjny został ustalony na
miesiąc kwiecień 2021 r.
W projektach „miękkich”:
• Gmina Miasto Raciąż w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną otrzymała
zgodę z MJWPU o wydłużenie terminu realizacji projektu pn: „Pakiet kluczowych
kompetencji” do 31.12.2020 r.

Projekt skierowany jest 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.
• 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-sportowoedukacyjnych, 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.
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Koszt całkowity projektu to 1 209 699,60 zł
Dofinansowanie
Wkład własny Partnera

1 111 524,60 zł
0,00 zł

Planuję się wznowienie realizacji projektu od 01.07.2020 r.
• W dniu 29.04.2020 r. Gmina Miasto Raciąż znalazła się na liście zaakceptowanych do
realizacji wniosków o przyznanie grantu na zakup sprzętu komputerowego dla Szkoły
Podstawowej w Raciążu niezbędnego do prowadzenia nauki zdalnej. Zakup
realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 20142020 na realizację projektu grantowego pn.: „Zdalna Szkoła + – wsparcie
Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”. W dniu
17.06.2020 r. podpisano porozumienie ze Szkołą Podstawową im. Stanisława
Konarskiego w Raciążu na podstawie, którego Dyrektor upoważniony będzie do
zawierania umów na użyczenie uczniom sprzętu komputerowego.

W ramach

projektu Gmina Miasto Raciąż zakupiła 17 sztuk laptopów ASUS 15,6”, do tego
słuchawki nauszne, mysz komputerową oraz torbę na laptopa. Kwota zakupionego
sprzętu wynosi 54 366,00 zł brutto.

W dziale oświaty, pomocy społecznej, organizacji pożytku publicznego i innych:
• W dniach 16 – 18 czerwca odbyły się egzaminy ósmoklasistów. 57 uczniów pisało
egzaminy z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego.
• 26 czerwca miało miejsce zakończenie roku szkolnego. W tym roku ze względu na
epidemię uroczyste zakończenie roku będą mieli jedynie uczniowie klas ósmych.
• 26 maja 2020r. – ogłoszono konkursu ofert na realizację zadania publicznego
w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Wpłynęła jedna oferta.
Dnia 19 czerwca nastąpiła ocean złożonej oferty przez komisję. Dotację w wysokośći
75 000,00 zł otrzymałi LKS “Błękitni” Raciąż.
• 25 maja 2020 r. – wręczono nagrody w konkursie fotograficznym organizaowanym na
Facebooku pt. “Barwy Biało – Czerwone”. Nagrodę otrzymały dwie osoby: jednak,
której zdjęcie uzyskało najwięcej kliknięć polubienia na portal FB, druga wybrana
spośród wszytskich zgłoszonych zdjęć.
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• Trwają przygotowania do wyborów na Prezydenta RP. Przypominam, że od
najbliższych wyborów local wyborczy dla obwodu nr 3 najduje się w budynku
Społecznego Towarzystwa Oświatowego przy ul. Płockiej.
• Przypominam również, że osoby które będą głosować korespondencyjnie mogą
dostarczyć pakiety wyborcze do skrzynek pocztowych na terenie miasta do piątku
(26.06) do północy lub dostarczyć je do właściwego lokalu wyborczego w dniu
głosowania.

Z prac różnych :
• rozbudowa oświetlenia ulicznego ul. Kilińskiego o długości 100 mb na odcinku od ul.
Romana Wnorowskiego w kierunku wiaduktu (na wysokości dawnej zlewni mleka),
• Realizacja rozbudowy oświetlenia w ramach porozumienia z Energa
Oświetlenie (wartość wynegocjowana usługi 4200 zł poza budżetem)

Ad – 4
Wystąpienia Przewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej
Przewodniczący Komisji Skarg, Petycji i Wniosków radny Andrzej Sendal poinformował,
że dnia 19 maja 2020 r. odbyło się posiedzenie komisji, której tematem było rozpatrzenie
skargi złożonej przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe „Agrol” .
Protokół z posiedzenia Komisji petycji, skarg i wniosków stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej radny Krzysztof Dądalski poinformował, że dnia
09 czerwca 2020 r. odbyło się posiedzenie Komisji, której tematem była kontrola działalności
Miejskiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji i Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu.
Protokół z posiedzenia Komisji rewizyjnej stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Komisji Budżetowo – Gospodarczej radny Dariusz Dobrosielski
poinformował, że dnia 16 czerwca 2020 r. odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Rady
Miejskiej. Podczas posiedzenia Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego w Płońsku Adam
Maliński oraz Komendant Komisariatu w Raciążu Andrzej Mikołajewski przedstawili stan
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bezpieczeństwa w mieście, w tym bezpieczeństwa pod kątem ruchu drogowego. Odbyła
się również dyskusja o zmianie organizacji ruchu w mieście. Następnie dyrektor Miejskiego
Centrum

Kultury, Sportu i Rekreacji przedstawił sprawozdanie z działalności za rok

poprzedni. Następnie pani Skarbnik Maria Karwowska przedstawiła sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy Miasto Raciąż za 2019 rok. W kolejnym punkcie Burmistrz
omówił projekty uchwał, które będą podejmowane na najbliższej Sesji Rady Miejskiej.
Podczas dyskusji o Sprawach różnych radni poruszali bieżące sprawy i problemy dotyczące
miasta.
Ad – 5
Przedstawienie raportu o stanie Gminy Miasto Raciąż za rok poprzedni

Burmistrz Mariusz Godlewski przedstawił Raport o stanie Gminy Miasto Raciąż za 2019
rok. Zaprezentował prezentacji, w której zostały zawarte najważniejsze inwestycje
i wydarzenia, które miały miejsce w 2019 roku.
Prezentacja przedstawiająca Raport o stanie Gminy Miasto Raciąż za rok 2019 stanowi załącznik nr 3 do
niniejszego protokołu.

Ad - 6
Debata nad Raportem o stanie Gminy Miasto Raciąż za rok 2019
Radna Magdalena Bylińska podziękowała Burmistrzowi za utworzenie miejskiej
przechowalni dla bezpańskich psów. Zapytała się czego nie udało się zrealizować w roku
poprzednim a co uda się zrobić w tym?
Burmistrz odpowiedział, że część rzeczy nie było dokończonych w zeszłym roku
ale są aktualnie realizowane. Największą bolączką miasta są drogi i mieszkania komunalne.
W tym roku dokończymy termomodernizację i będziemy szukać funduszy na realizację zadań
z tych dwóch najbardziej nurtujących obszarów. O ile na drogi złożyliśmy dwa wnioski tak
z budynkami komunalnymi jest większy problem ale mam nadzieję że uda się pozyskać
środki na ten cel.
Radny Zbigniew Leszczyński powiedział, że po prezentacji Raportu o stanie Gminy
ma bardzo pozytywne odczucia. Czuję dumę, ponieważ mimo tego, że jesteśmy małym
miastem potrafimy tyle osiągnąć. Jednak przyzwyczailiśmy się, że wszystko robimy z dotacji
gdyż nie mamy swoich funduszy na realizację inwestycji. Cały czas musimy wnioskować
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o fundusze ale na szczęście mamy dobrego Burmistrza, który te dotacje potrafi pozyskać.
Radny Leszczyński zapytał się kto jest właścicielem sieci kanalizacyjnej? Na jakim etapie jest
montowanie przyłączy?
Burmistrz podziękował za miłe słowa i odpowiedział, że to kto jest właścicielem sieci jest
zależne od tego kiedy jej dany odcinek został wybudowany. Kiedyś cała sieć była własnością
miasta, później wszystko co było użytkowane przez PGKiM zostało przekazane im. Teraz
beneficjentem sieci zrobionej w ramach projektu na budowę kanalizacji jest miasto (w tym
Stacja Uzdatniana Wody, oczyszczalnia ścieków). Spółka rozlicza się z miastem za
użytkowanie mienia. Projekt budowy kanalizacji jest już rozliczany ale aby osiągnąć
zaplanowane wskaźniki musimy je wypracować.
Radny Andrzej Sendal pogratulował Burmistrzowi pracy, która została wykonania
w zeszłym roku. Zapytał się także jaka jest gwarancja na kanalizację wybudowaną na ulicy
Płockiej. Czy byłoby wskazane poszukanie innej firmy, która wykona lepiej położenie
nawierzchni. Kolejne pytania dotyczyło podanie przybliżonego terminu rozpoczęcia budowy
bloku komunalnego oraz tego na co zostały wydatkowane pieniądze przekazane przez miasto
na szpital w Płońsku.
Burmistrz odpowiedział, że prace na ulicy Płockiej są cały czas monitorowane. Pieniądze dla
szpitala były przeznaczone na zakup sprzętu. Przekazane pieniądze w budżecie szpitala
znajdują się na paragrafie majątkowym więc musiały być wydatkowane zgodnie
z przeznaczeniem. Co do budowy bloku to najważniejsze jest zdobycie dofinansowania
na jego budowę. Rozważamy różne rozwiązania, które obniżą koszty jego budowy.
W przyszłym roku musielibyśmy rozpocząć budowę i w międzyczasie pozyskać
dofinansowanie.
Radny Ryszard Godlewski zapytał się kiedy przewidziany jest koniec remontu budynku
biblioteki.
Burmistrz odpowiedział, że remont budynku biblioteki tak naprawdę jeszcze się nie
rozpoczął. Obecne prace były wykonywane w ramach projektu termomodernizacji a właściwy
remont budynku biblioteki rozpocznie się w momencie gdy zaczniemy realizować projekt
dziedzictwa kulturalnego.
Radny Dariusz Dobrosielski zapytał się ile jest gospodarstw, które mogą skorzystać
z kanalizacji a nie są jeszcze podłączone. Zapytał się także o bazę oświatową. Wyposażenie
szkoły jest bardzo nowoczesne jednak remont budynku w ramach projektu termomodernizacji
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jest bardzo uciążliwy dla uczniów i nauczycieli. Poprosił również o uwzględnienie
i przekazanie do wykonawcy braków i uchybień, które są w budynku Ochotniczej Straży
Pożarnej po remontach w ramach projektu. Ostatnie pytanie dotyczyło organizacji
pozarządowych. Są organizacje, które aktywnie działają na terenie miasta ale są też takie,
których w ogóle nie widać. Czy te organizacje również ubiegają się o dofinansowanie?
Burmistrz odpowiedział, że ze strony szkoły nie było zgłaszanych żadnych uciążliwości
związanych z projektem. Największy problem stanowił brak ogrzewania na jesieni zeszłego
roku ale na szczęście udało się nam go rozwiązać. Obecnie zgłaszane są uwagi co do braków
lub ewentualnych usterek, które będą przekazane wykonawcy. Wykonawca miał czas
do końca czerwca na zakończenie wszystkich prac jednak ostatnio wystąpił z wnioskiem
o przedłużenie terminu do końca lipca. Wkrótce planujemy zrobić autokorektę wszystkich
wykonanych prac. Co do przyłączy to nie jest do duży procent odbiorców ale sprawdzę
dokładnie i dam odpowiedź. Działalność organizacji pożytku publicznego jest identyfikowana
po wpisie do KRS lub do ewidencji w Starostwie Powiatowym. Na terenie miasta istnieją
organizacje, które nie ubiegają się o dofinansowanie.
Radny Andrzej Karasiewicz poinformował, że w mieście robionych jest wiele rzeczy,
których nie widać bo są zakopane w ziemi. Po ostatnich ulewach były zalane garaże
na ul. Kilińskiego w ciągu bardzo krótkiego czasu wszystko zostało naprawione. Bardzo
często po akcji jest natychmiastowa reakcja Burmistrza i za takie działania radny chciał
podziękować. Jednocześnie zapytał się o remont na stadionie. Czy piłkarze będą migli już
korzystać z łazienek i pryszniców po meczach.
Burmistrz odpowiedział, że obecnie trwa jeszcze remont łazienek i szatni ale wszystko
wkrótce będzie działało. Niedługo, na stadionie, ruszy ogrzewanie gazowe, będzie również
śluza oddzielająca część socjalną od hali. Hala sportowa będzie gotowa na rozpoczęcie
nowego sezonu piłkarskiego.
Rady Zbigniew Leszczyński zapytał się co z gospodarką niskoemisyjną? Czy ten cel został
zrealizowany?
Burmistrz odpowiedział, że wpływ na gospodarkę niskoemisyjną mają m.in. prace związane
z termomodernizacją oraz inwentaryzacja oraz wymiana pieców.
Przewodniczący Rady Paweł Chrzanowski zapytał się Burmistrza kiedy ma czas wolny dla
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siebie bo cały czas aktywnie działa, pojawia się na wydarzeniach i imprezach
organizowanych w mieście, opiekuje się swoja rodziną i dokształca się.
Burmistrz odpowiedział, że przed dzisiejszą Sesją do godziny pierwszej w nocy przygotował
prezentację do Raportu. Zależało mi aby jak najlepiej i jak najdokładniej przedstawić Państwu
to co udało się zrealizować w mieście w poprzednim roku. Natomiast nasze miasto zawsze
było moją pasją. Jego historia i kultura. Tu się wychowałem, to jest moje miejsce na ziemi
i cieszę się , że mogę swoją cegiełkę w jego historii dołożyć.

Ad -7
Głosowanie w sprawie udzielnie burmistrzowi Gminy Miasto Raciąż wotum zaufania

Przewodniczący Rady poinformował, że teraz nastąpi głosowanie uchwały w sprawie
udzielenie Burmistrzowi wotum zaufania
Uchwała przyjęta jednogłośnie.
Przewodniczący Rady pogratulował Burmistrzowi otrzymania wotum zaufania.
Burmistrz podziękował za pomoc w realizacji wszystkich zadań pani Skarbnik pani Sekretarz,
całej Radzie Miejskiej oraz pracownikom Urzędu Miejskiego.
Ad – 8
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasto Raciąż za rok 2019
Pani Skarbnik Maria Małgorzata Karwowska poinformowała, że sprawozdanie zostało złożone
zgodnie z terminem i pozytywnie zaopiniowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową.

Ad – 9
Przedstawienie opinii komisji rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Gminy Miasto Raciąż
oraz w sprawie udzielenia absolutorium dla burmistrza Gminy Miasto Raciąż
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Artur Gizler odczytał protokół z posiedzenie Komisji, które
odbyło się dnia 11 maja 2020 r. i dotyczyło wykonania budżetu Gminy Miasto Raciąż za rok 2019.
Protokół Komisji Rewizyjnej z dnia 11 maja 2020 r. stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
Ad – 10
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Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej
o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Miasto Raciąż oraz przedstawienie opinii
Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej wniosku komisji rewizyjnej w sprawie
absolutorium dla burmistrza Miasta Raciąż

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Jerzy Lawendowski odczytał Uchwałę Nr
Ci.75.2020 z dnia 7 kwietnia 2020 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Warszawie, który wydał pozytywną opinię o przedłożonym przez
Burmistrza Miasta Raciąż sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta za 2019 rok. Następnie
zapoznał Radę z Uchwałą

Nr Ci.132.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby

Obrachunkowej w Warszawie z dnia 14 maja 2020 roku w sprawie zaopiniowania wniosku
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Raciążu
udzielenia

z dnia 12 maja 2020 roku w sprawie

absolutorium Burmistrzowi Miasta Raciąż, która wydała pozytywną opinię

z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.
Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej stanowią załączniki 5 i 6 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady poinformował, że teraz nastąpi głosowanie uchwały w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 r.
Uchwała podjęta jednogłośnie.
Następie odbyło się głosowanie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi absolutorium z tytułu
wykonania budżetu za 2019 r.
Uchwała przyjęta jednogłośnie
Ad – 11
Dyskusja
Radny Dariusz Dobrosielski zapytał się czy po piątkowym spotkaniu Burmistrza z przedsiębiorcami
są jakieś nowe spostrzeżenia i zmiany w projekcie uchwały dotyczącej ulg dla przedsiębiorców w
związku z COVID – 19.
Burmistrz poinformował, że na piątkowym spotkaniu było kilkanaście osób. Nikt poza jedną osobą
nie wnosił większych uwag oraz nie miał żadnych bardzo dużych oczekiwań.
Przewodniczący Rady zapytał się o górną stawkę za odbiór ścieków.
Burmistrz odpowiedział, że stawka dotyczy wszystkich firm. Podana stawka gwarantuje, że nikt nie
może podnieść ceny powyżej podanej ceny.
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Ad -12
Podjęcie uchwał
•

Uchwała Nr XVII/129/2020 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 22 czerwca 2020r.
w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe
„Agrol” w Raciążu na działalność Burmistrza Miasta Raciąża.
Uchwała podjęta jednogłośnie

•

Uchwała Nr XVII/130/2020 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 22 czerwca 2020 r.
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego określenia trybu powoływania członków oraz
organizację i trybu działania Raciąskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
Uchwała podjęta jednogłośnie.

•

Uchwała Nr XVII/131/2020 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 22 czerwca 2020 r.
w sprawie wydawania gazety samorządowej Gminy Miasto Raciąż
Uchwała podjęta jednogłośnie.

•

Uchwała Nr XVII/132/2020 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 22 czerwca 2020 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów na dzierżawę części nieruchomości
stanowiących własność Gminy Miasto Raciąż.
Uchwała podjęta jednogłośnie.

•

Uchwała Nr XVII/133/2020 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 22 czerwca 2020 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów na wynajem garaży stanowiących
własność Gminy Miasto Raciąż.
Uchwała podjęta jednogłośnie.

•

Uchwała Nr XVII/134/2020 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 22 czerwca 2020 r.
w sprawie zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć
dyrektora Szkoły Podstawowej w Raciążu w roku szkolnym 2020/2021.
Uchwała podjęta jednogłośnie.

•

Uchwała Nr XVII/135/2020 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 22 czerwca 2020 r.
w sprawie zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć
dyrektora Miejskiego Przedszkola w Raciążu w roku szkolnym 2020/2021.
Uchwała podjęta jednogłośnie.
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•

Uchwała Nr XVII/136/2020 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 22 czerwca 2020 r.
w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości
za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości
ciekłych.
Uchwała podjęta jednogłośnie.

•

Uchwała Nr XVII/137/2020 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 22 czerwca 2020 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Raciąż.
Uchwała podjęta jednogłośnie.

•

Uchwała Nr XVII/138/2020 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 22 czerwca 2020 r.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Raciąż na rok 2020.
Uchwała podjęta jednogłośnie.

•

Uchwała Nr XVII/139/2020 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 22 czerwca 2020 r.
w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości przedsiębiorców, których płynność
finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji
ekonomicznych z powodu COVID-19.
Uchwała podjęta przy jednym głosie „wstrzymującym się” i 12 głosami „za”.

,
•

Uchwała Nr XVII/140/2020 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 22 czerwca 2020 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie
Gminy Miasto Raciąż.
Uchwała podjęta jednogłośnie.

Ad - 13
Wolne wnioski i zapytania
Radny Dariusz Dobrosielski zapytał się jaki jest szacowany koszt oświetleni na ul. Kilińskiego.
Burmistrz odpowiedział, że koszt to około 4 200,00 zł.
Radny Dobrosielski zapytał się również o to czy są podjęte działania dotyczące uzupełnienia
odcinków kanalizacji na ul. Warszawskiej i ul Błonie.
Burmistrz odpowiedział, że gdy będziemy mieli fundusze będą te odcinki uzupełniane. Obecnie jest
to niemożliwe ale mam nadzieję, że do końca kadencji uda się nam to zadanie zrealizować
lub przynajmniej będziemy mieli stworzony nowy projekt.
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Radny Ryszard Godlewski poprosił o poprawę kostki na chodniku przed budynkiem Ochotniczej
Straży Pożarnej.
Radna Marzanna Kubińska poprosiła o wyrównanie drogi na ulicy Kasztelańskiej.
Radny Andrzej Karasiewicz zapytał się czy nie taniej byłoby odwodnić plac przy Ochotniczej Straży
Pożarnej poprzez zamontowanie kratki odpływowej.
Burmistrz odpowiedział, że to nie jest palący problem. Nikt się nie zgłaszał z nim do Urzędu.
Radny Dobrosielski dodał, że problem powstał po remoncie chodnika przed OSP, który realizowało
Starostwo Powiatowe. Było to zgłaszane.
Radny Artur Gizler zapytał się co z przetargiem na odbiór odpadów.
Burmistrz odpowiedział, że w całym kraju jest wzrost cen za odbiór odpadów. Jestem po rozmowach
z firmą Remodis i wstępnie udało się osiągnąć kompromis. Będzie ogłoszony drugi przetarg, będzie
też trzeba podjąć decyzje co do zakresu tego przetargu.
Radny Zbigniew Leszczyński złożył podziękowania dla Stowarzyszenia „Psijazna Dłoń” za swoją
działalność.
Przewodniczący Rady Paweł Chrzanowski w imieniu mieszkańca miasta podziękował firmie
PGKiM za remont ulicy Hankiewicza.
Przewodniczący Rady w imieniu pana Stefana Modrzejewskiego odczytał życzenia z okazji Dnia
Samorządowca.

Na koniec wręczono Burmistrzowi kwiaty i złożono gratulacje za uzyskanie wotum zaufania
i uzyskania absolutorium oraz podziękowano za pracę, którą wykonał w ciągu ostatniego
roku.
Ad – 14
Zakończenie obrad
Wobec

wyczerpania

porządku

obrad

Przewodniczący

Rady

Miejskiej

zamknął

obrady

XVII Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Raciążu.

Protokołowała
Katarzyna Wawrowska

Przewodniczący Rady Miejskiej
Paweł Chrzanowski
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Załącznik:
1. Protokół z posiedzenia Komisji petycji, skarg i wniosków z dnia 19 maja 2020 r.
2. Protokół z posiedzenia Komisji rewizyjnej z dnia 09 czerwca 2020 r.
3. Prezentacja przedstawiająca Raport o stanie Gminy Miasto Raciąż za rok 2019
4. Protokół Komisji Rewizyjnej z dnia 11 maja 2020 r.
5. Uchwała nr Ci.75.2020 Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 07 kwietnia 2020 r.
6. Uchwała nr Ci.132.2020 Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 14 maja 2020 r.
7. Protokół z imiennego głosowania uchwał z XVII Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Raciążu z dnia
22 czerwca 2020 r.;
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