Protokół
z XVIII Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Raciążu
z dnia 11 września 2020 r.
OK. 0002.5.2020
XVIII 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: 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, Zastępcę Skarbnika Miasta Annę Wiśniewską, radcę prawnego panią Magdalenę
Chrzanowską oraz zaproszonych gości.

Na podstawie listy obecności Przewodniczący stwierdził, że w posiedzeniu sesji uczestniczy
14 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 stronie Urzędu Miejskiego oraz o klauzuli RODO.
Ad – 2
Komunikaty
Porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad;
2. Komunikaty
3. Wystąpienia zaproszonych Gości;
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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:
• Oświadczenie nr 1/2020 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 11 września 2020 r. w
sprawie zachowania integralności Województwa Mazowieckiego
• w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy
są zobowiązani zawrzeć umowę na odbieranie odpadów komunalnych
• zmieniająca Uchwałę Nr XVI/115/2020 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 12 maja
2020 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie miasta Raciąż
• w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
• uchylająca uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady
komunalne
• w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie miasta Raciąż
• w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania stypendiów naukowych dla uczniów
szkół terenu Gminy Miasto Raciąż.
• w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizację i trybu działania
Raciąskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego;
• zmieniająca uchwałę nr XXXIX/209/2010 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 27 lipca
2010 roku w sprawie Regulaminu Umieszczania Materiałów Reklamowych na
tablicach i słupach ogłoszeniowych należących do Gminy Miasto Raciąż
• w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości
stanowiącej własność Gminy Miasto Raciąż
• zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Raciąż,
• zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Raciąż na rok 2020
8. Wolne wnioski i zapytania
9. Zamknięcie obrad.
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Burmistrz poprosił o wprowadzenie do porządku obrad uchwałę w sprawie nadania nazwy
ulicy Stefana Batorego w miejscowości Raciąż oraz uchwałę w sprawie zmiany Statutu
Miejskiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu.
Przewodniczący Rady prosi o przegłosowanie wprowadzenia do porządku obrad projektu
uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Stefana Batorego w miejscowości Raciąż.
Uchwała została wprowadzona do porządku obrad przy 13 głosach „za”
Przewodniczący Rady prosi o przegłosowanie wprowadzenia do porządku obrad projektu
uchwały w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji im.
Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu
Przed rozpoczęciem głosowania na obrady doszedł jeden radny.
Uchwała została wprowadzona do porządku obrad przy 14 głosach „za”
Przewodniczący Rady prosi o przegłosowanie nowego porządku obrad.
Nowy porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
Przewodniczący Rady poinformował, że dnia 09 sierpnia 2020 r w Płocku odbyły się zawody
strażackie Toughest Firefighter Challange, w których uczestniczyło trzech druhów z raciąskiej
Ochotniczej Straży Pożarnej. Poprosił radnego Dariusza Dobrosielskiego o przybliżenie informacji o
zawodach.

Radny Dobrosielski poinformował, że Toughest Firefighter Challenge, to najtrudniejsze
zawody strażaków w Europie. Podczas zawodów, w których biorą udział jednostki z Polski
i zagranicy, strażacy muszą wykonać wiele trudnych zadań. W poprzednich edycjach TFC,
strażacy w pełnym rynsztunku bojowym (hełmy, rękawice, ubranie specjalne) musieli m.in.
wnieść 19-kilogramowy wąż strażacki na szczyt 12-metrowej wieży, za pomocą młota
przesunąć na odległość 1,5 metra metalową sztabę o wadze 72,5 kg, pokonać slalom na
dystansie 40 m i przebiec ciągnąc wypełniony wodą wąż (30 m), przeciągnąć, idąc tyłem,
manekina o wadze 79 kg na odległość 30 m. Radny Dobrosielski, który jest także druhem
OSP w Raciążu, powiedział, że bycie strażakiem daje wszystkim druhom wiele satysfakcji i
wszyscy są dumni z tego, że mogą nieść pomoc potrzebującym.
Burmistrz Godlewski podziękował strażakom za całą pracę jaka robią na rzecz miasta
i okolic. Pogratulował także udziału w zawodach – zarówno dla druhów uczestniczącym
w zmaganiach jak i tym, którzy sędziowali w zawodach.
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Burmistrz poinformował, również że w ostatnim czasie złożył do Ministerstwa
Sprawiedliwości wniosek o dofinansowanie zakupu strojów dla raciąskiej OSP. Koszt
jednego umundurowania to około 4 000,00 zł. W lipcu przekazał naszej jednostce środki
ochrony osobistej, zakupione przez Województwo Mazowieckie.
Burmistrz oraz Przewodniczący Rady wręczyli druhom Ochotniczej Straży Pożarnej
pamiątkowe statuetki.
Statuetki za udział w zawodach otrzymali:
dh. Dariusz Karasiewicz
dh. Mariusz Waśliczki
dh. Krzysztof Lorenc
Statuetki w za sędziowanie podczas zawodów otrzymują
dh. Dariusz Dobrosielski
dh. Marcin Radecki
dh. Rafał Baranowski

Ad – 3
Sprawozdanie z działalności organu wykonawczego jednostki stanowiącej
samorządu gminnego
Burmistrz poinformował, że:
• W dniu 08.09.2020r. firma ROBBUD Sp. z o.o. Sp. k. dokonała zgłoszenia gotowości
do odbioru prac wykonanych w budynku Szkoły Podstawowej w Raciążu, w ramach
projektu „Termomodernizacja oraz poprawa efektywności energetycznej budynków
użyteczności publicznej w Gminie Miasto Raciąż”.
• W dniu 08.07.2020r. Gmina Miasto Raciąż podpisała umowę nr W/UMWMUF/DOT/RW/1304/2020 z Zarządem Województwa Mazowieckiego na realizację
zadania pn.: Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Działkowej (dz. ew. 2008) w
Raciążu”. Koszt realizacji ww. zadania wynosi 130 676,04 zł, w tym 65 000,00 zł
dofinansowania ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na
zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych.
Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno –
bitumicznych na długości 298 m.
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• W bezpośrednim sąsiedztwie ww. ulicy będzie realizowane zadanie polegające na
wymianie ogrodzenia na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych SIERAKOWO.
Nowe ogrodzenie powstanie jeszcze w tym roku na długości 270 m, w tym zostanie
wymieniona główna brama i bramka.
Wartość tego zadania wynosi ogółem 27 360,00 zł.
Dofinansowanie z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE
2020 wynosi 10 000,00 zł. Wkład Gminy Miasto Raciąż to również 10 000,00 zł, natomiast
wkład ROD to 7 360,00 zł.
Aby przeprowadzić prawidłowo realizację ww. inwestycji tj. przebudować ul. Działkową oraz
dokonać wymiany ogrodzenia na terenie ROD, obecnie trwają pracę wznawiania granic, które
wchodzą w zakres prac.
• W dniu 29 lipca 2020 roku złożono wniosek o otrzymanie dofinansowania na
planowane do realizacji inwestycje w ramach Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
na łączną kwotę 718 379,00 zł. Środki te będzie można przeznaczyć na realizowane
lub planowane do realizacji inwestycje na terenie miasta.
• W dniu 08.09.2020r. podpisano porozumienie na realizację zadnia pn.: „Podniesienie
bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na terenie miasta Raciąża” w ramach
„Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań. Razem bezpieczniej
im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020.
W ramach zadania do realizacji planuje się:
Modernizację 5 przejść dla pieszych, w poniższym zakresie:
- wykonanie oznakowania P-10 poziomego grubowarstwowego
- wykonanie oznakowania pionowego aktywnego D-6 z lampami LED (zasilanie solarne)
wraz z czujnikiem ruchu
- montaż aktywnych znaczników drogowych tzw. „kocie oczy”
- wykonanie robót montażowo-instalacyjnych.
Inteligentne przejścia dla pieszych mają na celu ochronę pieszego w momencie, gdy znajduje
się na przejściu i w jego okolicy. Przejście aktywuje się tylko wtedy, gdy znajduje się w nim
pieszy za pomocą zsynchronizowanych ze sobą elementów takich jak czujnik ruchu, aktywne
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punkowe elementy odblaskowe zainstalowane w jezdni i pionowy znak drogowy D-6 z lampą
ostrzegawczą.
Ponadto w ramach projektu zostaną przeprowadzone działania informacyjno-promocyjne.
Koszt zadania to 109 366,00 zł z czego 100 000,00 zł do dofinansowanie z ww. programu
W dziale ochrony środowiska:
1) Dofinansowanie na utylizację materiałów zawierających azbest
Gmina Miasto Raciąż po raz kolejny złożyła wniosek o dofinansowanie odbioru i utylizacji
materiałów zawierających azbest. W tym roku zgodnie z umową podpisaną z Wojewódzkim
Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie gmina otrzymała 100%
dofinansowania kosztu zadania. W sumie z terenu miasta zostało odebranych 15,025 Mg
(megagramów) płyt eternitowo-cementowych, na które Gmina Miasto Raciąż otrzymała
5.2100,00 zł dofinansowania.
2) Przetarg nieograniczony na odbiór, transport i utylizacji odpadów komunalnych z
terenu miasta Raciąż.
Gmina Miasto Raciąż w sierpni br. zorganizowała przetarg na odbiór odpadów komunalnych
z terenu miasta Raciąża. Ze względu na zbyt wysoką cenę zaproponowaną przez jedynego
oferenta gmina podjęła decyzję o unieważnieniu postępowania i zorganizowaniu kolejnego
przetargu.

W dziale gospodarki komunalnej:
1. Inwentaryzacja wszystkich źródeł niskiej emisji na terenie Miasta Raciąża
Burmistrz Miasta Raciąża podpisał umowę dotyczącą opracowania inwentaryzacji wszystkich
źródeł niskiej emisji na terenie miasta. Miasto otrzymało 100 % dofinansowania kosztu
zadania w wys. 114 390,00 zł w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony
Powietrza MAZOWSZE 2020”. Celem inwentaryzacji jest pozyskanie informacji
umożliwiających oszacowanie wielkości emisji zanieczyszczeń do powietrza, określenie
potrzeb oraz możliwości związanych z wymianą źródeł ciepła. Inwentaryzacja będzie
polegała na udzieleniu odpowiedzi mieszkańców o sposobie ogrzewania, a także
zainstalowanych urządzeń grzewczych w danym budynku lub lokalu.

Protokół z XVIII Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 11 września 2020 r.

Strona 6

2. Fundusz Dróg Samorządowych
Gmina Miasto Raciąż realizuje inwestycję remontu dróg gminnych tj. ulic: Hankiewicza,
Zielona, Słoneczna, J. Piłsudskiego, Ogrodowa. Remont polega głównie na wymianie
nawierzchni. Dodatkowo została w ulicy Zielonej i Hankiewicza wyremontowana kanalizacja
deszczowa. Koszt inwestycji ogółem wynosi: 810 269,28 zł z czego dofinasowanie z
Funduszu Dróg Samorządowych wynosi 502 787,00 zł.

3. Powszechny Spis Rolny 2020
Na terenie naszego miasta podobnie jak w całym kraju, 1 września ruszył Powszechny Spis
Rolny 2020. Potrwa on do 30 listopada. Zostało utworzone Gminne Biuro Spisowe, które
koordynuje i nadzoruje przeprowadzanie spisu rolnego na terenie naszego miasta. Producenci
rolni są zobowiązani do wzięcia udziału w spisie. Przewidziana została możliwość wzięcia
udziału w Powszechnym Spisie Rolnym na trzy sposoby: samodzielny spis przez Internet (w
Urzędzie Miejskich zostało przygotowany specjalny punkt spisowy, dla osób, które nie mają
dostępu do Internetu), lub skorzystać z infolinii spisowej, bądź podczas wizyty rachmistrza
terenowego. Rachmistrze rozpocznie pracę 1 października 2020 r.
4. Informacja na sesję za okres od 22 czerwca 2020 roku do 11 września 2020 roku.
- Wykonano remont kolektora kanalizacji deszczowej przy ul. Płockiej 13,19 oraz 25.
- Na bieżąco zlecane jest koszenie trawników, sprzątanie chodników oraz podlewanie roślin.
- Wykonano przyłącze gazowe do komunalnego budynku wielorodzinnego przy
ul. Akacjowej 9.
- Wykonano remont w lokalu komunalnym przy ul. Kilińskiego 1D/6 polegający
na odizolowaniu fundamentu, wylane zostały nowe posadzki.
- Przygotowanie dokumentacji w celu przedłużenia umów na dzierżawę gruntów na rzecz
dotychczasowych dzierżawców.
- Wymieniono stolarkę okienną w dwóch lokalach komunalnych.
- Na bieżąco usuwane są awarie oraz wykonywane drobne remonty w lokalach komunalnych.
W dziale tzn. projektów miękkich:
1) 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. Od 14.09.2020 r. zostaną wznowione zajęcia w ramach projektu.
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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: matematycznoprzyrodniczych, 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 (6 osób dorosłych i 9 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
Wkład własny Partnera

1 111 524,60 zł
0,00 zł

Z dniem 01.07.2020 r. wznowiono zajęcia w ramach projektu. W okresie wakacyjnym
realizowane były działania przez Lidera rodziny i Opiekuna Świetlicy. Zajęcia miały
charakter poznawczy dzięki kreatywnym zabawom.
Dokonano wyboru najkorzystniejszych ofert na organizację i prowadzenie warsztatów
rękodzielniczych, kulinarnych, sportowych, z pierwszej pomocy oraz artystycznowyjazdowych. Pierwszy warsztat rękodzielniczy odbędzie się 11.09.2020 r.
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W dziale oświaty, kultury, sportu i spraw różnych:
Oświata:
• 26 czerwca – zakończenie roku szkolnego w szkole podstawowej
• 08 lipca – wręczenie stypendiów dla uczniów z najlepszymi wynikami w nauce –
14 uczniów, najlepsza średnia wynosiła 5,33
• 10 sierpnia – odbył się konkurs na dyrektora Miejskiego Przedszkola. Do konkursu
przystąpiło dwóch kandydatów. Wygrała p. Iwona Karpińska.
• 21 sierpnia - objęcie patronatem honorowym działań w Społecznego Liceum
Ogólnokształcącego STO w Raciążu.
• 24 sierpnia – spotkanie z dyrektorami szkoły podstawowej i przedszkola w sprawie
przygotowania do rozpoczęcia nowego roku szkolnego zgodnie z wytycznymi
epidemiologicznymi.
• 01 września – rozpoczęcie roku szkolnego
Sport:
• 27 czerwca – zakończenie sezonu piłkarskiego
• 22 sierpnia – turniej w piłce nożnej o puchar Burmistrza i wójta
• 22 sierpnia – Legia MTB Maraton
Organizacje pozarządowe:
• 06 sierpnia 2020r. – podpisano umowę ze Stowarzyszeniem Seniorów, Emerytów
i Rencistów na zadanie pn. Uniwersytet Trzeciego Wieku, na realizację, którego
złożono ofertę w ramach konkursu dla organizacji pozarządowych. Kwota
dofinansowania to 9 000,00 zł.
Kultura:
• 15 sierpnia – wydarzenie

z okazji 595 lecia istnienia Raciąża

“Raciąż na

bursztynowym szlaku”
• 19-20 września – w dużym parku odbędzie się VII Jarmark Raciąski
Różne:
• 07 lipca – przekazanie OSP środków ochrony osobistej, zakupione przez
Województwo Mazowieckie. Druhowie otrzymali 150 szt. jednorazowych maseczek,
15 szt. kombinezonów jednorazowych, 4 komplety ubrań specjalnych wraz z hełmem
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lekkim i goglami, worki na odpady, a także 10 litrów płynu dezynfekcyjnego. Wartość
przekazanych środków to niemal 14 tysięcy złotych.
• 01 sierpnia – upamiętnienie 76. Rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego
• 12 sierpnia – spotkanie w Centrum Praw Kobiet w Warszawie
• 26 sierpnia -konwent Wójtów i Burmistrzów
• 01 września – upamiętnienie 81. Wybuchu II wojny światowej
• 02 września – wręczenie nagród dla zwycięsców w konkursie “Migawka
z przeszłości” organizowanym na facebooku.
• Zachodzi konieczność wprowadzenia dla drogi wewnętrznej nowej nazwy ulicy.
Lokalizacja ulicy to teren prostopadły do ulicy Rzeźnianej, stanowiący działki o nr
ewid. 973/9 i 972/5
• Podpisano umowę z Urzędem Marszałkowskim na doposażenie hali sportowej –
będzie m.in. zrobiona sauna, wymienione meble. Na ten cel pozyskaliśmy około 50
tys. zł dofinasowania
Burmistrz powiedział, że nadchodzący rok będzie trudnym rokiem dla oświaty. Ogromną
odpowiedzialność zrzucono na dyrektorów szkół i Sanepid. Dyrekcja szkoły została
odpowiedzialna za to jakie decyzje antycovidowe będą podejmowane i jakie działania
prowadzone. Deklaruję, że dyrekcja szkoły, jak i przedszkola, może liczyć na moją pomoc,
żeby szybko i odpowiednio działać w tym zakresie.
Niedawno, w przedszkolu zakończył się ogromny remont

zabezpieczający przedszkole

w zakresie przeciwpożarowym. Dostosowaliśmy przedszkole do nowych wymogów w tym
obszarze.
Jest to bardzo trudny rok ale tym bardziej się cieszę, że właśnie teraz udało się pozyskać tak
dużą ilość dofinasowań. Pozyskane fundusze są okupione ciężką pracą urzędników, którzy
przygotowują wnioski. Dzięki wykwalifikowanej kadrze pracowników udało się również
pozyskać fundusze m.in. na projekt „Razem Bezpieczniej”, w którym byliśmy jednym
z 8 miast, które otrzymały dofinansowanie na realizację tego zadania.
Szczególnymi pieniędzmi, za które chcę podziękować rządowi jest ponad 700 000,00 zł na
działania antycovidowe, które udało się pozyskać w związku z funduszem inwestycji
lokalnych.
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Ad – 4
Wystąpienia Przewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej radny Artur Gizler poinformował, że dnia 20 sierpnia
2020 r. odbyło się posiedzenie komisji, której tematami były oceny funkcjonowania Szkoły
Podstawowej im. Stanisława Konarskiego w Raciążu oraz Miejskiego Przedszkola w Raciążu w roku
szkolnym 2019/2020 oraz przygotowania do nowego roku szkolnego
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych radny Andrzej Karasiewicz poinformował,
że dnia 07 września 2020 r. w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Raciążu odbyło się
posiedzenie Komisji Rady Miejskiej, w których wzięli udział: Burmistrz Miasta Mariusz
Godlewski, Sekretarz Miasta Renata Kujawa, Zastępca Skarbnika Anna Wiśniewska oraz
zaproszeni goście. W pierwszym punkcie posiedzenia dyrektor Szkoły Podstawowej im.
Stanisława Konarskiego w Raciążu pan Dariusz Mosakowski przedstawił informację
z działalności Szkoły Podstawowej pod kątem odbytych egzaminów, wykonanych remontów
i modernizacji oraz przygotowania do nowego roku szkolnego.
W kolejnym punkcie posiedzenia dyrektor Miejskiego Przedszkola w Raciążu pani Iwona
Karpińska omówiła funkcjonowanie przedszkola w nowym roku szkolnym. Zwróciła
szczególną uwagę na zalecenia Sanepidu w związku epidemią koronawirusa.
Następnie Zastępca Skarbnika pani Anna Wiśniewska omówiła wykonanie budżetu Gminy
Miasto Raciąż w I półroczu 2020 r. Poinformowała, że budżet miasta za I półrocze zamknął
się z nadwyżką w kwocie 700 776,36 zł. Sprawozdanie zostało zatwierdzone przez
Regionalną Izbę Obrachunkową. Po szczegółowej analizie Sprawozdanie z wykonania
budżetu Gminy Miasto Raciąż w I półroczu 2020 roku zostało pozytywnie zaopiniowane
przez Radę Miejską w Raciążu
Kolejnym tematem było opiniowanie projektów uchwał, które będą podejmowane na
dzisiejszej Sesji. Burmistrz i Pani Sekretarz omówili każdy z projektów.

Szczególne

zainteresowanie budziły uchwały dotyczących gospodarowania odpadami oraz udzielania
stypendiów naukowych dla uczniów szkół z terenu miasta.
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W punkcie „Sprawy różne” radni poruszali bieżące sprawy dotyczące naszego miasta oraz
problemów, z którym zgłaszają się do nich mieszkańcy.

Na tym posiedzenie zakończono.
Ad - 5
Dyskusja

Radny

Zbigniew

Leszczyński

zwrócił

uwagę

na

sposób

wyliczania

opłaty

za gospodarowanie odpadami - zwłaszcza kompostowników. W projekcie został przyjęty
wskaźnikowy udział dotychczasowej ilości odpadów biodegradowalnych. Natomiast wydaje,
że będzie to zbyt optymistyczne założenie biorąc pod uwagę ilość składanych deklaracji.
W związku z tym ta kalkulacja stawki na mieszkańca może ulec zmianie przy założeniu,
że ludzie będą raczej składali obniżoną deklaracje dotyczącą kompostowania. W związku
z tym będziemy mieli mniejsze wpływy rzeczywiste z tego tytułu. Proszę o uwzględnienie
tego w wyliczeniu.
Radny Dariusz Dobrosielski zwrócił uwagę, że w projekcie uchwały są podane błędne
stawki. W projekcie wpisana jest kwota 26,00 zł od osoby, natomiast burmistrz w swoim
wystąpieniu mówił o 27,00 zł.
Przewodniczący Rady poprosił, prosił o zmianę kwoty w §2 projektu uchwały na kwotę
27,00 zł od osoby oraz w § 3 na kwotę 54,00 zł. w przypadku kary za nie segregowanie
odpadów. Przewodniczący wspomniał również, że na spotkaniu radnych przed Sesją odbyła
się dyskusja nad nazwą ulicy w Raciążu. Padła propozycja ul. Stefana Batorego ale może
jeszcze ktoś ma jakieś propozycję. Zapytał się także czy poza zmianą stawek w projekcie
uchwały będą naniesione jeszcze jakieś zmiany.
Burmistrz odpowiedział, że może istnieć zagrożenie, że nagle większość mieszkańców zgłosi
posiadanie kompostowników i wtedy się okaże, że ta opłata będzie inna. Trzeba pamiętać,
że zmienił się sposób rozliczeń z firmą, która odpady odbiera. Do tej pory była to stawka
zryczałtowana miesięczna, a teraz będzie liczona na podstawie ilości odbieranych odpadów
w tonach. Na czymś musimy bazować wyliczając stawki dlatego przyjęliśmy takie wskaźniki
ale będziemy je monitorować. Jeżeli co miesiąc będzie informacja ile śmieci zostało odebrane
to już po pierwszym miesiącu będziemy wiedzieć jaka jest realna sytuacja.
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Burmistrz przypomniał, że teraz firma, która będzie odbierać odpady będzie te odpady
sprawdzać i jeżeli będzie tak, że mieszkaniec ich nie segreguje będzie przekazywana
informacja do Urzędu i będziemy zobowiązani nałożyć karę. Zgodnie z ustawą, są trzy stawki
nałożenia kary: podwojenia podstawowej stawki, potrojenia lub zwiększenie jej czterokrotnie.
My zaproponowaliśmy tą najniższą czyli w podwójnej wysokości ale apeluje szczególnie do
mieszkańców wspólnot i spółdzielni żeby pilnowali segregacji, bo może być taka sytuacja, że
przez jednego mieszkańca wszyscy będą mieli kary nałożone i zamiast 27,00 zł będą płacić
54,00 zł. Musimy od siebie wymagać dyscypliny żeby segregować śmieci.
Przewodniczący Chrzanowski podsumował: w §1 ilość mieszkańców będziemy określać na
podstawie ilości złożonych deklaracji, w § 2 została zapisana kwota 27,00 zł a w § 3 jeżeli
ktoś nie będzie segregował odpadów będzie płacił stawkę 54,00 zł. W §4 jeżeli ktoś będzie
deklarował posiadanie kompostownika będzie miał zniżkę, która będzie wynosiła 3,00 zł.
Radny Artur Gizler prosi o informację jak będzie wyglądała sytuacja z odbieraniem
odpadów u mieszkańców, którzy prowadzą działalność gospodarczą.
Burmistrz odpowiedział, że wszyscy, którzy mają tzw. nieruchomości niezamieszkałe, czyli
różnego rodzaju działki usługowe, sklepy, produkcje czyli wszystkie firmy i działalności
gospodarcze z terenu Raciąża nie będą już objęte powszechnym systemem odbierania
odpadów. Do tej pory to miasto było kontrahentem tych firm i do miasto odprowadzano
opłaty za odbiór odpadów a miasto rozliczało się z firmą. Ponieważ nowa ustawa na to
pozwala teraz dajemy swobodę wszystkim, którzy mają nieruchomości niezamieszkałe do
tego żeby samodzielnie podpisały umowę z dowolną firmą, która będzie z tych działek
odbierała odpady. Żeby zagwarantować nie zbyt duże stawki z tego tytułu, dziś zostanie
poddana pod głosowanie uchwała o maksymalnych stawkach obowiązujących w tym
zakresie.
Przewodniczący Rady powiedział, że zgłosił się do niego mieszkaniec z informacją, że gdy
próbował podpisać umowę na odbiór odpadów firma Remondis poinformowała go, że będą
dwa pojemniki na selektywna zbiórkę jak i na mieszaną i w związku z tym będą dwie opłaty.
Burmistrz odpowiedział, że Urząd jest jeszcze przed wyborem firmy i nie mam wiedzy na
ten temat. Firmy, które mogą świadczyć usługi odbioru odpadów są wpisane do rejestru w
urzędzie więc jeśli ktoś chciałby otrzymać taką informację to zapraszam do Urzędu.
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Ad -6
Podjęcie uchwał

•

Oświadczenie 1/2020 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 11 września 2020 r.
w sprawie zachowania integralności Województwa Mazowieckiego
Oświadczenie przyjęte jednogłośnie

•

Uchwała nr XVIII/141/2020 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 11 września 2020 r.
w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy są
zobowiązani zawrzeć umowę na odbieranie odpadów komunalnych
Uchwała przyjęta jednogłośnie

•

Uchwała nr XVIII/142/2020 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 11 września 2020 r.
zmieniająca Uchwałę Nr XVI/115/2020 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 12 maja 2020 roku
w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Raciąż
Uchwała przyjęta jednogłośnie

•

Uchwała nr XVIII/143/2020 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 11 września 2020 r.
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
Uchwała przyjęta jednogłośnie

•

Uchwała nr XVIII/144/2020 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 11 września 2020 r.
uchylająca uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
Uchwała przyjęta jednogłośnie

•

Uchwała nr XVIII/145/2020 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 11 września 2020 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
ustalenia stawki tej opłaty na terenie miasta Raciąż
Uchwała przyjęta jednogłośnie

• Uchwała nr XVIII/146/2020 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 11 września 2020 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania stypendiów naukowych dla uczniów
szkół terenu Gminy Miasto Raciąż
Uchwała przyjęta przy 13 głosach „za” i jednym głosie „przeciw”.

Protokół z XVIII Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 11 września 2020 r.

Strona 14

• Uchwała nr XVIII/147/2020 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 11 września 2020 r.
w sprawie trybu powoływania członków oraz organizację i trybu działania Raciąskiej
Rady Działalności Pożytku Publicznego
Uchwała przyjęta jednogłośnie
•

Uchwała nr XVIII/148/2020 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 11 września 2020 r.
zmieniająca uchwałę nr XXXIX/209/2010 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 27 lipca 2010
roku w sprawie Regulaminu Umieszczania Materiałów Reklamowych na tablicach

i słupach

ogłoszeniowych należących do Gminy Miasto Raciąż
Uchwała przyjęta jednogłośnie
•

Uchwała nr XVIII/149/2020 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 11 września 2020 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości
stanowiącej własność Gminy Miasto Raciąż
Uchwała przyjęta jednogłośnie

•

Uchwała nr XVIII/150/2020 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 11 września 2020 r.
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Raciąż,
Uchwała przyjęta jednogłośnie

•

Uchwała nr XVIII/151/2020 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 11 września 2020 r.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Raciąż na rok 2020
Uchwała przyjęta jednogłośnie

•

Uchwała nr XVIII/152/2020 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 11 września 2020 r.
w sprawie nadania nazwy ulicy Stefana Batorego w Raciążu.
Uchwała przyjęta jednogłośnie

•

Uchwała nr XVIII/153/2020 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 11 września 2020 r.
w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji im. Ryszarda
Kaczorowskiego w Raciążu
Uchwała przyjęta przy 11 głosach „za” i 3 głosach „wstrzymujących się”.

Ad - 13
Wolne wnioski i zapytania
Radny

Zbigniew

Leszczyński

odniósł się do wystąpienia Burmistrza w sprawie

zagospodarowania wód opadowych. To, że kanalizacja jest nieszczelna jest pewnego rodzaju
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sukcesem, gdyż należy brać pod uwagę aktualne trendy pustynnienia całego obszaru
Mazowsza i Polski. Gdyby się udało odtworzyć piętrzenie na Raciążnicy i zasilać ją wodą
z deszczówki uatrakcyjniłoby to park. Następnie radny zadał pytanie odnośnie ul. Wolności jaki fragment tej ulicy i jaki zakres remontu byłby brany pod uwagę. Część tej ulicy jest
pokryta jeszcze płytami betonowymi, których stan jest bardzo zły i należałoby to zrobić.
Podkreślił, że mieszkańcy tej ulicy też tego oczekują. Radny zapytał również o brakujące
przyłącza i poprosił o zabezpieczeniu w budżecie środków na ten cel. Zaapelował także
o intensyfikację działań w zakresie budowy przyłączy na ul. Płockiej, ul. Wolności
i ul. Kościuszki, na których brakuje przyłączy i mieszkańcy się niepokoją.
Burmistrz odpowiedział, że remont ul. Wolności jest zaplanowany w odcinku – od Placu
Adama Mickiewicza do mostu na Karsówce. Będzie on polegał na sfrezowaniu ulicy,
poprawieniu deszczówki i zalaniu asfaltu. Ale to nie będzie cały plac przy kościele tylko ciąg
drogowy. Natomiast jeśli chodzi o dojazd za PGKiM musimy się jeszcze zastanowić
i zorientować się ile to będzie kosztować i co tam będzie trzeba zrobić. Co do brakujących
przyłączy to na poprzednich sesjach Rada Miejska przeznaczyła środki na projekt i po wielu
trudach udało się wybrać wykonawcę. Termin ukończenia tego projektu planowany jest we
wrześniu. We wrześniu zgodnie z umową powinniśmy mieś projekt, który pozwoli na budowę
brakującej sieci.
Przewodniczący Rady Paweł Chrzanowski zapytał gdzie powstają nieszczelne element np.
na ul. 19 Stycznia gdzie dochodzi do wypłukania gruntu i tworzenia się dziur.
Burmistrz odpowiedział, że nie można traktować obszaru miasta pod względem obsługi wód
opadowych w taki sam sposób, bo mamy takie miejsca jak właśnie ul. 19 Stycznia,
ul. Wolności czy inne gdzie woda jest zatrzymywana ale nie stwarza większych problemów.
Natomiast największy problem z wodami opadowymi był przy przeprowadzaniu modernizacji
kanalizacji, szczególnie dotyczyło to mocnych i gwałtownych opadów deszczu

kiedy

w krótkim czasie spada duża ilość deszczu. Żadna kanalizacja nie jest na to przygotowana.
Jeżeli chodzi o zbiornik retencyjny to jesteśmy w kontakcie z Wójtem gminy, który zamierza
ten projekt dokończyć. Mam nadzieje, że uda się pozyskać dofinasowanie na ten cel. Ja jako
Burmistrz Miasta na pewno będę popierał ten projekt i będę starał się pomóc jak to tylko
będzie możliwe żeby doszedł on do skutku. Jego realizacja

będzie korzystna dla nas

wszystkich – mieszkających zarówno w Raciążu, na terenie Gminy Raciąż oraz w innych
pobliskich miejscowościach.
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Radny Zbigniew Leszczyński powiedział, że infiltracja wód opadowych z nieszczelnych
rurociągów jest korzyścią dla środowiska jednak nie znaczy to, że jest za tym, żeby rury pod
drogami czy budynkami były nieszczelne. Wszelkie rozsączenia na terenach zielonych są jak
najbardziej w tej chwili popierane. Można na nie pozyskać duże dofinansowania z funduszy
unijnych i norweskich. W ramach naszego projektu i przygotowania materiałów do
pozwolenia wodno-prawnego należałoby rozważyć taką ewentualność. Co do zbiornika
retencyjnego to wody z Raciąża nie będą z niego zasilane gdyż leży on wyżej. Wody będą
raczej płynąć w stronę Raciążnicy.
Burmistrz odpowiedział, że całościowo będzie to się łączyło z korzyścią dla mieszkańców,
natomiast bezpośrednio będzie wpływało na to czy uda się spiętrzyć wodę tak jak to było
kiedyś.
Ryszard Godlewski poinformował, że na rogu ul. Zielonej i ul. Słonecznej jest budynek
komunalny, przy którym rośnie śliwa. W imieniu mieszkańców ulic radny poprosił o jej
wycięcie. Poprosił również o oznakowanie zjazdu z ronda na ul. Płockiej z informacją, że jest
to zjazd na ul. Płocką.
Przewodniczący Rady Paweł Chrzanowski powiedział, że w sprawie rosnącej śliwy miał
spotkanie z mieszkańcem z ul. Zielonej i proponuje działać od razu. Poinformował, że dzisiaj
zgłosił do pracownika urzędu sytuację odnośnie drzewa. Pracownik ma się tą sprawą zająć.
Burmistrz poprosił, o zgłoszenie wszystkich problemów i uwag na bieżąco do pracowników
Urzędu a nie czekać do Sesji żeby je przekazach.
Magdalena Bylińska zaczęła od złożenia podziękowań prezesowi i pracownikom PGKiM
w Raciążu za dobrą współpracę ze Stowarzyszeniem „Psijazna Dłoń” oraz podziękowała
urzędnikom i Burmistrzowi oraz Radzie Miejskiej za remonty na ulicach m.in. ul. Zielonej
i ulicach z nią sąsiadującą. Skierowała prośbę o podrównanie ul. Jesionowej i ul. Lipowej, na
których zbiera się woda po intensywnych opadach.
Burmistrz odpowiedział, że cieszy się, że efekty remontów są widoczne. Remonty tych ulic
ciągnęły się od 2015 r. i nareszcie udało się je wykonać do końca. Burmistrz poprosił prezesa
PGKiM o omówienie działań jakie zostały podjęte w sprawie zbierania się wody.
Prezes PGKiM pan Robert Pniewski poinformował, że sytuacja jest skomplikowana.
Pomimo gruntownej przebudowy i modernizacji kanalizacji deszczowej na ulicach, które są
obecnie remontowane ścieki i tak trafiają do rowu rozprężnego, który niestety nie jest
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w stanie nadmiernej ilości wód odebrać. Jest to związane z tym, że sam rów wymaga
przebudowy czy modernizacji. Jak mówił radny Leszczyński, może zostaną pozyskane środki,
które pozwolą na gruntowną przebudowę tego odcinka i odprowadzenie wód z całego
kwartału bezpośrednio do rzeki. Na chwilę obecną praktycznie tylko pogłębienie tego rowu
może sprawić, że w chwilach intensywnych opadów poziom wody na ul. Kwiatowej będzie
niski.
Burmistrz dodał, że jesteśmy po rozmowach z osobą, która taki plan całek kanalizacji
i melioracji może zrobić i do tego się przymierzamy. Na razie, jak powiedział prezes, rów
zostanie pogłębiony i żeby zwiększyć jego możliwość odbierania wody. Natomiast radni
muszą zdawać sobie sprawę o jakich kwotach mówimy. Taka przebudowa kanalizacji
deszczowej w mieście to nie jest kwota miliona złotych tylko raczej 5 milionów złotych.
Takie są szacunkowe koszty.
Przewodniczący Chrzanowski dodał, że byliśmy z burmistrzem zobaczyć jak przebiegają
pracę remontowe dróg. Chcę złożyć duże ukłony dla mieszkańców, szczególnie ul. Zielonej,
którzy pięknie zagospodarowali swoje posesje. Do pełnego efektu brakowało tylko asfaltu.
Obecnie jest to miejsce bardzo przyjemne do mieszkania.
Radna Marzanna Kubińska zwróciła się z prośbą o poprawę ul. Kasztelańskiej - odcinka
gdzie nie ma wyłożonej kostki. Poprosiła także o usunięcie chwastów na ulicy i ścięcie
trawników.
Radny Andrzej Karasiewicz wspomniał o zbieraniu wody i retencji. Poinformował, że jest
duży zbiornik na tzw. rondzie. Można się zastanowić aby wodę skumulować i używać jej do
podlewania zieleni. Teraz są dofinasowania do retencji i do tego typu spraw. Radny uzupełnił
wypowiedź burmistrza dotyczącą remontu na ul. Zielonej. Powiedział, że położenie asfaltu to
„wisienka na torcie”.

Zostały zrobione potężne pracę na wodociągach – wymieniono

dziewięć zasuw, aby w razie awarii nie była odłączana woda w całym mieście tylko w
konkretnych odcinkach. Wszystkie pracy były dobrze zaplanowane i rozplanowane za co
chciałem podziękować Burmistrzowi i pracownikom Urzędu.
Burmistrz poprosił mieszkańców żeby zwracali uwagę na pojawiające się komunikaty na
stronie internetowej i portalach społecznościowych Urzędu. W poniedziałek będzie lana
ostatnia warstwa asfaltu m.in. na ul. Hankiewicza. W komunikatach będzie zawarta
informacja m.in. jak będą przebiegały pracę, gdzie nie będzie można parkować samochodów
lub gdzie nie będzie można wjeżdżać.
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