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Protokół 

z XXI Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Raciążu 

z dnia 11 stycznia 2021 r. 

OK.0002.1.2021 

 

XXI 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: 14:00 

Zakończono o godzinie: 14:45 

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, Skarbnika Miasta Marię 

Karwowską oraz mecenasa panią Magdalenę Chrzanowską.  

  

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. Dyskusja 

3. Podjęcie uchwał w sprawach :  

• w zakresie  obrony prawdy, godności i wolności człowieka w związku z 

wprowadzonymi przez Rząd Polski obostrzeniami w związku z pandemią 

COVID-19 



Protokół z XXI Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 11 stycznia 2021 r.  Strona 2 

• zaciągnięcia i zabezpieczenia spłaty długoterminowej pożyczki z 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska                                                                   

i Gospodarki Wodnej  w Warszawie  

• zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Raciąż 

• zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Raciąż na rok 2021 

4. Zamknięcie obrad. 

 

Przewodniczący Rady zapytał czy ktoś z zebranych ma uwagi do porządku obrad. Burmistrz poprosił, 

żeby zdjąć z porządku obrad  uchwałę w zakresie  obrony prawdy, godności i wolności 

człowieka w związku z wprowadzonymi przez Rząd Polski obostrzeniami w związku z 

pandemią COVID-19 . W ostatnim czasie do Urzędu wpływa dużo petycji dotyczących 

szczepień na Covid-19, w związku z tym aby nie rozpatrywać  każdej petycji osobno przez 

najbliższą Zwyczajną Sesją Rady. Przed Sesją zwołamy posiedzenie Komisji Petycji, Skarg i 

Wniosków , która rozpatrzy wszystkie petycje i listy otwarte, które w ostatnim czasie 

wpłynęły do Urzędu.  

Przewodniczący Rady poprosił o głosowanie w sprawie zdjęcia z porządku obrad uchwały w 

zakresie  obrony prawdy, godności i wolności człowieka w związku z wprowadzonymi przez 

Rząd Polski obostrzeniami w związku z pandemią COVID-19. 

Uchwała podjęta jednogłośnie. 

 

Przewodniczący poprosił o przegłosowanie nowego porządku obrad. 

Nowy porządek obrad przegłosowany jednogłośnie.  

 

Ad - 2 

Komunikaty  

 

Przewodniczący Rady poprosił o uczczenie minutą ciszy pamięci pana Grzegorza 

Machcińskiego – byłego radnego Rady Miejskiej w Raciążu. 

 

Przewodniczący Rady wraz z Burmistrzem i dyrektorem Miejskiego Centrum Kultury, 

Sportu i Rekreacji wręczyli nagrody dla najlepszych czytelników korzystających z 

Biblioteki Publicznej. Państwo Maria i Andrzej Chyczewscy otrzymali nagrodę dla 

Najaktywniej Czytającej Rodziny a pani Marianna Góralska dla Najaktywniejszego 

Czytelnika.  
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Ad – 3 

Dyskusja 

 

Burmistrz Miasta Mariusz Godlewski poinformował, że dzisiejsza Sesja została zwołana w 

związku z nieterminowym zakończeniem zadania pn.”Termomodernizacja budynków 

użyteczności publicznej”. Liczyliśmy na to , że projekt zakończy się w takim czasie, że 

pozwoli nam na uregulowanie płatności do końca roku 2020. Niestety odbiór prac oraz 

podpisanie ostatecznego protokołu odbioru robót nastąpiło w dniu 31.12.2020r., co 

uniemożliwiło dokonanie zapłaty do dnia 31.12.2020r. W związku z powyższym faktura 

końcowa przez wykonawcę robót została wystawiona z dniem 31 grudnia 2020 r. z terminem 

płatności 30 dni, natomiast budżet miasta na 2021 rok został przyjęty przez Radę Miejską w 

dniu 18 grudnia 2020r. 

W związku z tym, że realizacja projektu oraz płatność przewidywana była na rok 2020 

zadanie to nie zostało ujęte w budżecie miasta na rok 2021 i  konieczne jest zabezpieczenie 

środków w budżecie tegorocznym.   

Inwestycja ta finansowana jest z dwóch źródeł tj. z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w 

Warszawie oraz z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Warszawie natomiast płatność za wykonane usługi następuje po wystąpieniu z 

wnioskiem o przelew środków do w/w instytucji .  

Aby móc dokonać zapłaty za zrealizowane zadanie inwestycyjne potrzebujemy podjęcia 

następujących uchwał: 

• uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/36/2019 Rady Miejskiej w Raciążu                                             

z dnia 18 lutego 2019 roku w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia spłaty 

długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska                                                                  

i Gospodarki Wodnej  w Warszawie  

• uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

• uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Raciąż na rok 2021 

 

 Uchwała w sprawie zmiany zaciągnięcia pożyczki wynika z tego względu, że dokonano 

podziału II transzy pożyczki na dwa lata tj. 2020r. i 2021r. Pożyczka nie będzie miała 

żadnego wpływu na stan finansów miasta w 2021 roku , ponieważ była ujęta w budżecie 

2020r. , jej kwota uległa zmniejszeniu a okres spłaty nie uległ zmianie.  
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Ad - 4 

Podjęcie uchwał 

• Uchwała nr XXI/176/2021 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 11 stycznia 2021 r.                              

w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/36/2019 Rady Miejskiej w Raciążu                                             

z dnia 18 lutego 2019 roku w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia spłaty 

długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska                                                               

i Gospodarki Wodnej  w Warszawie  

Uchwała przyjęta jednogłośnie 

• Uchwała nr XXI/177/2021/ Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 11 stycznia 2021 r.                                 

w sprawie  zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Raciąż 

Uchwała przyjęta jednogłośnie 

• Uchwała nr XXI/178/2021/ Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 11 stycznia 2021 r.                 

w sprawie  zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Raciąż na rok 2021 

Uchwała przyjęta jednogłośnie 

 

Ad – 6 

Zakończenie obrad 

 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął obrady                              

XXI Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Raciążu. 

 

Protokołowała       Przewodniczący Rady Miejskiej 

/-/ Katarzyna Wawrowska      /-/ Paweł Chrzanowski 

 

Załącznik: 

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

11 stycznia 2021 r. 

 

  


