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I.

Wstęp

Na podstawie art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Burmistrz
Miasta Raciąża przedstawia niniejszy raport o stanie Gminy Miasto Raciąż za 2020 rok.
Przygotowanie przez burmistrza raportu o stanie gminy jest pierwszym etapem procedury
rozpatrzenia dokumentu przez Radę Miejską w Raciążu. Na pozostałe etapy tej procedury
składają się: debata nad raportem oraz przeprowadzenie głosowania nad udzieleniem
burmistrzowi wotum zaufania. Uchwałę o udzieleniu burmistrzowi wotum zaufania rada
miejska podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady. Niepodjęcie
uchwały o udzieleniu burmistrzowi wotum zaufania jest równoznaczne z podjęciem uchwały o
nieudzieleniu burmistrzowi wotum zaufania.
Zgodnie z art. 28aa ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym, rada miejska rozpatruje raport
podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia
absolutorium burmistrzowi. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności, a nad jego treścią
przeprowadza się debatę.
Rok 2020 r. był trudnym rokiem dla Gminy Miasto Raciąż ze względu na pandemię wirusa
Covid 19. Pomimo tak trudnego okresu burmistrz wszystkimi możliwymi do wykorzystania
kanałami, czyli poprzez stronę internetową, stronę facebookową, tradycyjne ogłoszenia
rozwieszane na mieście, gazetę Puls Raciąża oraz poprzez komunikaty głosowe odtwarzane
przez megafony pojazdów Ochotniczej Straży Pożarnej w Raciążu przekazywał najważniejsze
informacje dotyczące bezpieczeństwa mieszkańców oraz propagował akcje „zostań w domu”.
Burmistrz Miasta Raciąża zwracał się ze szczególnym apelem do seniorów, którzy byli, i nadal
są, najbardziej narażeni na zarażenie. Od marca Burmistrz Miasta Raciąż kilkakrotnie podejmował
też działania, dzięki którym samorząd miejski dostarczył mieszkańcom Raciąża maseczki ochronne
wielokrotnego użytku. Było to szczególnie ważne na początku trwania epidemii, kiedy były one
trudno dostępne na rynku.
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II.

Informacje ogólne

Raciąż leży na pograniczu dwóch regionów geograficznych: Wysoczyzny Płońskiej
i Równiny Raciąskiej, które są fragmentem makroregionu zwanego Niziną Północno
mazowiecką. Wszystkie te formacje znajdują się na Niżu Środkowoeuropejskim. Raciąż
położony jest w północno – zachodniej części województwa mazowieckiego, w rozwidleniu
dróg: trasy szybkiego ruchu nr 7 Warszawa – Gdańsk (w odległości 10 km) i drogi krajowej
nr 14 Warszawa – Toruń (w odległości 8 km). Miasto jest ważnym węzłem komunikacyjnym krzyżuje się tu droga krajowa nr 60, na której odbywa się tranzyt samochodowy wschód –
zachód z kierunku Łodzi poprzez Płock, Ciechanów, Ostrów Mazowiecką, Białystok,
Augustów aż do przejścia granicznego w Ogrodnikach ze szlakiem kolejowym relacji Nasielsk
– Płońsk - Sierpc. Miasto Raciąż należy do gmin powiatu płońskiego (usytuowane jest w
północnej jego części). Jest jednym z dwóch miast w tymże powiecie.
Obecnie Raciąż jest najmniejszą powierzchniowo gminą miejską na terenie województwa
mazowieckiego, liczy bowiem 8,4 km2 - powierzchnia geodezyjna (co stanowi 0,02 %
powierzchni województwa mazowieckiego).
Do 1975 roku miasto Raciąż należało do województwa warszawskiego, w granicach powiatu
sierpeckiego. W wyniku reorganizacji struktur administracyjnych, po roku 1975 miasto
znalazło się w granicach nowoutworzonego województwa ciechanowskiego jako regionalny
ośrodek miejsko – gminny. Następna reforma administracji (1999 rok) spowodowała, iż Raciąż
znalazł się w województwie mazowieckim, w powiecie płońskim.
W roku 1992 nastąpił rozdział wspólnych dla miasta i gminy organów. Powstał Urząd Gminy
i oddzielnie Urząd Miejski. Pomimo odłączenia się gminy od miasta, Raciąż jest nadal siedzibą
władz samorządowych gminnych i miejskich.
Miasto znajduje się w dorzeczu rzeki Wkry, w zlewni Raciążnicy będącej jej dopływem.
Od północy do miasta przylega Obszar Chronionego Krajobrazu związany z doliną Raciążnicy.
Raciąż należy do najstarszych grodów Mazowsza północnego.
Miasto Raciąż jest podstawową jednostką samorządu terytorialnego, a zarazem wspólnotą
zamieszkujących ją ludzi. Mieszkańcy miasta w różny sposób mogą realizować swoje prawo
do podejmowania decyzji w sprawach dotyczących ich najbliższego otoczenia.
Najważniejszym z nich jest możliwość uczestniczenia w powoływaniu władz miejskich. Ze
względu na wykonywane zadania władze miasta można podzielić na uchwałodawcze
i wykonawcze.
Władzą uchwałodawczą w gminie jest Rada Miejska w Raciążu, rolę zaś organu
wykonawczego pełni Burmistrz Miasta Raciąża.
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Rada Miejska oraz Burmistrz powoływani są podczas wyborów powszechnych, równych,
bezpośrednich, tajnych oraz większościowych.
Kierownictwo Urzędu tworzą Burmistrz Miasta Raciąża Mariusz Jerzy Godlewski, Sekretarz
Miasta Raciąża Renata Kujawa oraz Skarbnik Miasta Raciąża – Maria Małgorzata
Karwowska.
W kadencji 2018-2023, do której zaliczany jest raportowany rok, mandat radnego sprawują:
Chrzanowski Paweł – Przewodniczący Rady Miejskiej
Kubińska Marzanna – Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej
Lewandowski Jerzy Jan – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Adamski Zbigniew – Radny
Brdak Ireneusz Leszek – Radny
Bylińska Magdalena – Radna
Dądalski Krzysztof – Radny
Dobrosielski Dariusz – Radny
Gizler Artur Piotr – Radny
Godlewski Ryszard – Radny
Karasiewicz Andrzej – Radny
Kowalski Leszek Medard – Radny
Leszczyński Zbigniew Artur – Radny
Sendal Andrzej – Radny Świerczyńska Izabela – Radna

Poniżej przedstawiono składy radnych poszczególnych stałych komisji, którzy współpracują ze
sobą dla wspólnego dobra miasta.
Komisja Planowania Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska
Kowalski Leszek Medard – Przewodniczący
Adamski Zbigniew – Wiceprzewodniczący
Godlewski Ryszard – Członek komisji
Leszczyński Zbigniew – Członek komisji
Sendal Andrzej – Członek Komisji

Komisja spraw społecznych
Dobrosielski Dariusz – Przewodniczący
Bylińska Magdalena – Wiceprzewodniczący
Kubińska Marzanna – Członek komisji
Lewandowski Jerzy – Członek komisji
Świerczyńska Izabela – Członek komisji
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Komisja Rewizyjna
Gizler Artur Piotr – Przewodniczący
Dądalski Krzysztof – Wiceprzewodniczący
Dobrosielski Dariusz – Członek komisji
Kowalski Leszek Medard – Członek komisji
Karasiewicz Andrzej – Członek komisji

Komisja Skarg, Petycji i Wniosków
Sendal Andrzej – Przewodniczący
Leszczyński Zbigniew - Wiceprzewodniczący
Dądalski Krzysztof – Członek komisji
Bylińska Magdalena – Członek komisji
Kowalski Leszek Medard – Członek komisji

Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. Zadania własne
gminy mają charakter obowiązkowy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy:
✓ ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody
oraz gospodarki wodnej;
✓ gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego;
✓ wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków
komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i
unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną
oraz gaz;
✓ działalności w zakresie telekomunikacji;
✓ lokalnego transportu zbiorowego;
✓ ochrony zdrowia;
✓ pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych;
✓ wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
✓ gminnego budownictwa mieszkaniowego;
✓ edukacji publicznej;
✓ kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i
opieki nad zabytkami;
✓ kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych;
✓ targowisk i hal targowych;
✓ zieleni gminnej i zadrzewień;
✓ cmentarzy gminnych;
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✓ porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i
przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu
przeciwpowodziowego;
✓ utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów
administracyjnych;
✓ polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej,
medycznej i prawnej;
✓ wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do
działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania
aktywności obywatelskiej;
✓ promocji gminy;
✓ współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów
wymienionych w art. 3 działalność pożytku publicznego, organizacje pozarządowe,
wyłączenie stosowania przepisów ustawy ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
✓ współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

Część zadań własnych, zmierzających do zaspokojenia potrzeb wspólnoty samorządowej,
Gmina Miasto Raciąż wykonuje zlecając je własnym jednostkom organizacyjnym gminy,
utworzonemu przez siebie podmiotowi prawa prywatnego oraz powierza wykonanie
określonych zadań osobom trzecim na podstawie umowy. Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy
Społecznej w Raciążu miasto zleca prowadzenie spraw związanych z pomocą społeczną, w tym
funkcjonowanie placówki wsparcia dziennego, wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej,
polityki prorodzinnej, w tym zapewnienie kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i
prawnej. Szkole Podstawowej im. Stanisława Konarskiego w Raciążu oraz Miejskiemu
Przedszkolu w Raciążu zleca zadania w zakresie edukacji publicznej. Miejskiemu Centrum
Kultury, Sportu i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu zadania w zakresie
kultury, sportu i rekreacji oraz współpracy z NGO. Przedsiębiorstwu Gospodarki komunalnej i
Mieszkaniowej Sp. z.o.o. zleca opiekę nad wodociągami i zaopatrzenie w wodę, kanalizację,
usuwanie i oczyszczanie ścieków komunalnych, utrzymanie czystości i porządku, utrzymanie
zieleni gminnej i zadrzewień.

W Gminie Miasto Raciąż funkcjonują także Raciąska Rada Działalności Pożytku Publicznego
oraz Raciąska Rada Seniorów.
Raciąska Rada Działalności Pożytku Publicznego jest pierwszą taką radą w powiecie płońskim.
Rada jest organem konsultacyjno – doradczym Burmistrza, działającym na terenie miasta. W
jej skład wchodzą przedstawiciele czynnie działających organizacji pozarządowych oraz
podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
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pożytku publicznego i o wolontariacie (6 osób), przedstawiciele Rady Miejskiej w Raciążu (2
osoby) oraz przedstawiciele organu wykonawczego (2 osoby). Kadencja RRDPP trwa trzy lata.
Do zadań RRDPP należy w szczególności:
• opiniowanie projektu strategii rozwoju Raciąża,
• opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań
publicznych, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi w tym programów
współpracy z organizacjami pozarządowymi,
• możliwość uczestniczenia w wypracowywaniu założeń projektów uchwał i aktów
prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych,
• wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych,
• udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między administracją
publiczną a organizacjami pozarządowymi,
• wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych
zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz w sprawach rekomendowanych
standardów realizacji zadań publicznych,
• występowanie do Burmistrza z inicjatywami w zakresie działań w sferze pożytku
publicznego,
• opiniowanie sprawozdań z realizacji rocznych programów współpracy Raciąża z
organizacjami pozarządowymi,
• współtworzenie dokumentów np. projektu programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi lub programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
W Raciążu utworzono także siódmą na Mazowszu Radę Seniorów. Raciąska Rada Seniorów
pełni funkcję ciała doradczo – konsultacyjnego, skupiającego reprezentantów lokalnych
środowisk senioralnych. Pierwsze posiedzenie Rady odbyło się w lutym 2016 roku. Członkami
Rady mogą być zarówno seniorzy zrzeszeni w klubach, jak i seniorzy niezrzeszeni. Opiniują
oni podejmowane działania, a także przedstawiają stanowisko i potrzeby przedstawicieli
środowiska seniorów.
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III. Demografia

Ewidencja ludności polega na rejestracji określonych w Ustawie z 24 września 2010
roku o ewidencji ludności (tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku, poz. 510) podstawowych danych
identyfikujących tożsamość oraz status administracyjno-prawny osób fizycznych. Ewidencja
ludności prowadzona jest w Powszechnym Elektronicznym Systemie Ewidencji Ludności,
który stanowi rejestr pesel, w rejestrach mieszkańców oraz rejestrach zamieszkania
cudzoziemców, prowadzonych w systemie teleinformatycznym. W rejestrze mieszkańców
gromadzone są dane osób, które wykonały obowiązek meldunkowy na terenie danej gminy.

Poniżej przedstawione są dane statystyczne, dotyczące mieszkańców Raciąża:

Średni wiek mieszkańca Raciąża: 40,5 lat
Ilość osób zameldowanych w Raciążu w 2020 r.
KOBIETY

2184

MĘŻCZYŹNI
MĘŻCZYŹNI

2042
2042

Razem: 4226
OSOBY POWYŻEJ 18 r.ż.
OSOBY PONIŻEJ 18 r.ż.

778
3448

Razem: 4226

OSOBY ZAMELDOWANE NA STAŁE

4226

OSOBY ZAMELDOWANE CZASOWO

66

CUDZOZIEMCY

34
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Ilość
Wiek

kobiet (%)

mężczyzn (%)

Wiek przedprodukcyjny

17,45

19,44

Wiek produkcyjny

55,22

68,70

Wiek poprodukcyjny

27,33

11,86

Gęstość zaludnienia w Raciążu w 2020 r. wynosiła:
503,09 osób/km2

Stan cywilny mieszkańców miasta Raciąża w 2020 r. (%):
STANU WOLNEGO:

28,08

W MAŁŻEŃSTWIE:

54,35

PO ROZWODZIE:
WDOWA/WDOWIEC:

7,25
10,32

Ilość urodzeń w 2020r.

50

Ilość zgonów w 2020r.

82

Związek małżeński w 2020 r. zawarło

27 osób
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IV. Informacje finansowe

1) Stan finansów miasta

Dochodami jednostek samorządu terytorialnego są dochody własne, subwencje i dotacje
celowe z budżetu państwa.
Dochodami mogą być również środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające
zwrotowi, środki z budżetu Unii Europejskiej oraz inne środki określone w odrębnych
przepisach.
Zgodnie z Konstytucją, dochody własne gminy obejmują wszelkie dochody jednostek
samorządu terytorialnego z wyjątkiem subwencji ogólnych i dotacji celowych.
Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U.
z 2020 r. poz. 23 z późn.zm.) dzieli dochody gminy na grupy.
•
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Pierwszą z nich są wpływy z ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw
podatków. Zalicza się do niej następujące podatki:
Podatek od nieruchomości,
Podatek rolny,
Podatek leśny,
Podatek od środków transportowych,
Opodatkowanie w formie karty podatkowej,
Podatek od spadków i darowizn,
Podatek od czynności cywilnoprawnych.

•

Drugą grupą dochodów własnych gminy stanowią wpływy z opłat. Ustawa o dochodach
j.s.t. szereguje wpływy z opłat jako:

✓

Wpływy z opłaty skarbowej,
Wpływy z opłaty targowej,
Wpływy z opłaty miejscowej, uzdrowiskowej i od posiadania psów,
Inne opłaty stanowiące dochody gminy, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów.

✓
✓
✓
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Udziały w podatkach dochodowych, stanowiących dochód budżetu państwa są powszechnie
stosowaną formą dochodów jednostek samorządu terytorialnego, traktowaną jako metoda
równoważenia budżetów samorządu terytorialnego. Są to:
•
•

wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, zamieszkałych na terenie gminy,
wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych
niemających osobowości prawnej, posiadających siedzibę na terenie gminy.

Ponadto, jako odrębne kategorie dochodów gminy wyróżniamy: inne dochody uzyskiwane
przez gminę, odsetki od środków finansowych gminy, gromadzonych na rachunkach
bankowych oraz dochody z majątku gminy.
Należy podkreślić, iż podstawowym dochodem własnym gminy jest podatek od nieruchomości
oraz udział w podatku dochodowym od osób fizycznych. Pozostałe źródła są zdecydowanie
mniej istotne.

2. Wykonanie budżetu miasta
Dochody miasta ogółem w 2020 r. wynosiły 26 024 346,55 zł, w tym:
− udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, zamieszkałych na
terenie gminy wynosiły 3 389 098,00 zł, nastąpił spadek o 6,78% w stosunku do 2019 roku,
− wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych wynosiły
2 292 327,14zł, nastąpił wzrost o 0,23% w stosunku do 2019 roku,
− dochody bieżące wyniosły 23 388 711,67 zł.
− dochody majątkowe wyniosły 2 635 634,88 zł.

Dochody gminy w 2020 roku

dochody bieżące (89,87% dochodów ogółem)
dochody majątkowe (10,13% dochodów ogółem)
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Wydatki miasta ogółem w 2020 r. wynosiły 27 107 430,79 zł, w tym:
− wydatki bieżące 23 892 833,52 zł,
− wydatki majątkowe 3 214 597,27 zł,

Wydatki gminy w 2020 roku

wydatki bieżące (88,14% dochodów ogółem)
wydatki majątkowe (11,86% dochodów ogółem)

Miasto zakończyło w 2020 r. rok budżetowy deficytem w wysokości 1 083 084,24 zł
Poniżej przedstawiono informacje o dotacjach rozwojowych pozyskanych ze źródeł
zewnętrznych:
W 2020 r. wpłynęły środki z tytułu dotacji na zadania inwestycyjne w kwocie 2 577 076,04 zł.
Na tą kwotę składają się głównie dofinansowania na realizacje projektów unijnych:
1) 1 439 499,86 zł - na realizację projektu „Termomodernizacja oraz poprawa efektywności
energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Raciąż, w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
Projekt polegała na przeprowadzeniu termomodernizacji 7 budynków użyteczności
publicznej w Raciążu (montaż drzwi, okien, instalacja c.o., instalacja wodna, oprawy
świetlne) wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej na każdym budynku. Koszt
całkowity projektu wynosił 8 671 827,78 zł, w tym dofinansowanie stanowiło kwotę
5 324 761,31 zł.
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Termomodernizacja budynku ochotniczej straży pożarnej w Raciążu.

Termomodernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej w Raciążu.
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Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta.
2) 238 718,95 zł dofinansowanie w formie refundacji poniesionych wydatków projektu
pn.”Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Raciążu” w związku
z zakończeniem realizacji projektu oraz rozliczeniem końcowym. Projekt został
zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
Przedsięwzięcie obejmowało:
• Rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Raciążu w celu zapewnienia jej
przepustowości pracy do Qśr=608 m3/d i dotrzymania aktualnie wymaganych
parametrów jakości ścieków na wylocie.
• Budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej w Raciążu na długości
6,64 km.
• Remont Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Witkowo (gm. Raciąż).
Koszt całkowity inwestycji: 14 034 019,19 zł. Całkowite dofinansowanie: 7 097 950,11 zł.
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Budowa kanalizacji na ul. Płockiej.

Budowa kanalizacji na ul Płockiej.
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3) 40 724,60 zł
dotacja ze środków budżetu Województwa
Mazowieckiego
z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej
ul. Działkowej w Raciążu’. Środki pochodziły z budżetu Województwa Mazowieckiego
w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w 2020 roku.
W ramach projektu położono asfalt na ul. Działkowej na długości 298 mb. Koszt całkowity
zadania wyniósł 81 449,21 zł, dofinansowanie stanowiło kwotę 40 724,60 zł.

Budowa nowej nawierzchni na ul. Działkowej.

Budowa nowej nawierzchni na ul. Działkowej.
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4) 40 000,00 zł pomoc finansowa z budżetu Województw Mazowieckiego w ramach
„Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej Mazowsze 2020’’ na
sfinansowanie zadania pn. „Modernizacja Hali Sportowej poprzez utworzenie stref cardio
odnowy biologicznej”. Projekt realizowany z dofinansowaniem z budżetu województwa
mazowieckiego w ramach MIWIS 2020 i obejmował remont szatni, wykonanie sauny
fińskiej oraz zakup nagłośnienia. Całkowity koszt zadania wyniósł 60 000,00 zł, w tym
dofinansowanie 40 000,00 zł.
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Modernizacja Hali Sportowej. Sauna fińska na Hali Sportowej

Wnętrze Hali Sportowej.
5) 99 753,63 zł dofinansowanie zgodnie z podpisanym porozumieniem z Wojewodą
Mazowieckim, na realizację zadania 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 2018str. 20

2020r. W ramach projektu oprócz utworzenia inteligentnych przejść dla pieszych
w centrum miasta prowadzone były również szkolenia i spotkania z mieszkańcami Raciąża
w różnych kategoriach wiekowych (przedszkolakami, uczniami Szkoły Podstawowej
w Raciąż w formie on-line oraz seniorami) uświadamiające zagrożenia dla pieszych
związane z ruchem drogowym. Zakupiono również gadżety promocyjne (opaski
odblaskowe, kamizelki odblaskowe oraz zestawy pierwszej pomocy). Całkowita wartość
zadania to 109 096,55 zł.

Zmodernizowane przejście dla pieszych na Placu Mickiewicza w centrum miasta.
6) 718 379,00 zł środki w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgodnie
z uchwałą nr 102 Rady Ministrów z dnia 23.07.2020 r. w sprawie wparcia na realizację
zadań inwestycyjnych przez jst. Środki te wydatkowano na: modernizację kanalizacji
deszczowej w ul. Kwiatowej, modernizację części drogi gminnej ul. Rzeźnianej,
modernizację dróg gminnych Jana Pawła II, Kwiatowej i Cichej oraz wykonanie instalacji
gazowej na hali sportowej.
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Nowa nawierzchni na ul. Jana Pawła II

Ponadto w 2020 roku wpłynęły środki z tytułu dotacji na zadania bieżące w kwocie
432 126,84zł. Na tą kwotę składają się:
1. 27 346,00 zł na realizację zadania pn. „Placówka wsparcia dziennego- Świetlica ARKA”
dofinansowanego ze środków EFS, dla Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia
społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki
zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych, który
realizowany był w okresie od 27.08.2018r. do 29.02.2020r. W ramach projektu utworzono
świetlicę „ARKA”, do której uczęszcza 24 dzieci z rodzin korzystających ze wsparcia
tutejszego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Pobyt w świetlicy jest dobrowolny i
nieodpłatny zaś sama Świetlica pełni rolę opiekuńczo-wychowawczą. Całkowita wartość
projektu wynosiła 303 137,50 zł z czego wkład Unii Europejskiej wynosił 242 510,00 zaś
wniesiony wkład przez Gminę Miasto Raciąż wynosił 21 220,00 zł. Do chwili obecnej
działalność świetlicy jest kontynuowana ze środków własnych.
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2. 32 287,84 zł
na realizację zadania pn. „Pakiet kluczowych kompetencji”
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej
X ”Edukacja dla rozwoju regionu” Działanie 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i
młodzieży” Poddziałanie 10.1.1 „Edukacja ogólna” Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Projekt był realizowany w latach 20192020. Projekt skierowany był do 290 uczniów Szkoły Podstawowej im. Stanisława
Konarskiego w Raciążu, którego celem jest poprawa jakości kształcenia oraz rozwój
kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy. Jednym z założeń projektu było
doposażenie placówki w specjalistyczny sprzęt, który umożliwi prowadzenie zajęć w
ciekawy i interesujący sposób. Zachęci młodych ludzi do zgłębiana wiedzy. Dzięki
realizacji projektu udało się przygotować wyspecjalizowane pracownie językowe,
informatyczne i przyrodniczo – matematyczne. W ramach projektu zakupiono m.in.
materiały edukacyjne do prowadzenia zajęć oraz tablice interaktywne, projektory, głośniki,
wizualizery, drukarki 3D, sprzęt do pracowni językowej, mikroskopy, wagi laboratoryjne,
mierniki do pomiaru: wilgotności, natężenia światła, przepływu powietrza, natężenia
prądu, ph, ciśnienia, siły, mocy, napięcie elektrycznego, temperatury, a także
specjalistyczne zestawy laboratoryjne. Realizacja projektu ma na celu wzmocnienie
potencjału dydaktycznego raciąskiej placówki a także wprowadzenie nowatorskich
rozwiązań programowych umożliwiających złagodzenie dysfunkcji utrudniających naukę
lub rozwój zainteresowań uczniów. Całkowita wartość projektu 1 300 560,00 zł, w tym
dofinansowanie w kwocie 1 235 040,00 zł.
3. 128 740,00zł na realizację zadania pn. „Nasz Nowy Dom”- wspieranie dla rodzin i pieczy
zastępczej w Powiecie Płońskim współfinansowanego z Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka
z ubóstwem” Działanie 9.2 „Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej” Poddziałanie
9.2.1
„Zwiększenie dostępności usług społecznych” Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Zajęcia prewencyjne po
stronie Partnera, czyli Gminy Miasto Raciąż: zajęcia z opiekunem świetlicy, Liderem
rodziny, psychologiem oraz organizacja rodzinnych warsztatów rękodzielniczych,
kulinarnych, sportowych, pierwszej pomocy przedmedycznej oraz wyjazdowe (Toruń,
Warszawa, Płock) Raciąż jest w tym projekcie partnerem, będzie go realizować w latach
2020-2021. Koszt całkowity projektu wynosi 1 209 699,60 zł, w tym dofinansowanie w
kwocie 1 111 524,60 zł. Działania Partnera czyli Gminy Miasto Raciąż są w 100%
dofinansowywane.
4. 59 787,00 zł na realizację zadania pn. „Zdalna Szkoła” na zakup tabletów wraz z
osprzętem dla uczniów Szkoły Podstawowej, którzy nie mają w domu dostępu do sprzętu
informatycznego i Internetu lub występują w nich znaczące ograniczenia, w ramach
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Oś priorytetowa I. Powszechny
dostęp do szybkiego Internetu, Działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w
możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”.
W ramach projektu zakupiono 53 komplety (tablet + etui z klawiatura + zestaw
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słuchawkowy) oraz 10 routerów mobilnych zapewniających dostęp do Internetu. Zadanie
było w 100% dofinansowane.
5. 54 366,00 zł na realizację zadania pn. „Zdalna Szkoła+” na zakup laptopów wraz z
sprzętem dla uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w ramach Programu
Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Oś priorytetowa I. Powszechny dostęp do
szybkiego Internetu, Działanie 1.1. „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości
dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”. W ramach
projektu zakupiono 17 zestawów komputerowych (laptop, torba na laptopa, mysz
komputerowa, zestaw słuchawkowy nauszny). Zadanie było w 100% dofinansowane.

Zakup laptopów dla uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej .
6. 114 390,00 zł na realizację zadania „ Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła
w Gminie Miasto Raciąż” w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony
Powietrza Mazowsze 2020”. Koszt całkowity zadania 114 390,00 zł. Dofinansowanie
w 100%.
7. 10 000,00 zł na realizację zadania pn. „Wymiana ogrodzenia na terenie Rodzinnych
Ogródków Działkowych Sierakowo” w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji
Działkowców Mazowsze 2020”. W ramach projektu wymiano ogrodzenie o długości 270
mb. Koszt całkowity zadania wynosił 27 360,00 zł, a dofinansowanie 10 000,00 zł.
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Nowe ogrodzenie na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych Sierakowo

8. 5 210,00 zł na realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu
Gminy Miasto Raciąż – etap IV” z WFOŚiGW. W ramach zadania łącznie usunięto z
terenu miasta 13,025 Mg wyrobów zawierających azbest. Całkowity koszt zadania wyniósł
6 340,95 zł.

Poniżej przedstawiono dochody z majątku jakie Gmina Miasto Raciąż uzyskała w 2020 r.:
− dochody ze sprzedaży majątku – wpływ raty ze sprzedanego w 2019 roku lokalu
komunalnego ul. Pl. Adama Mickiewicza 18/22 m 12, o powierzchni użytkowej
49,20 m2, która wynosi 5 759,75 zł,
− opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
nieruchomości wyniosły 52 799,09 zł,
− opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu wyniosły 6 856,03 zł,
− dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości, najmu lokali mieszkalnych wyniosły
616 186,96 zł.
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3. Wykonanie wydatków inwestycyjnych/majątkowych
Plan wydatków majątkowych w 2020 r. wynosił 8 271 389,25 zł, natomiast wykonanie
3 214 597,27 zł, co stanowiło 38,86% planowanych środków na inwestycje.
Różnica między planem a wykonaniem wynika przede wszystkim z nie zrealizowania :
1. projektu pn.” Wzrost potencjału kulturalnego regionu poprzez rozwój infrastruktury
kulturalnej w Gminie Miasto Raciąż” wraz z wykonaniem dokumentacji niezbędnej do
jego wykonania ze względu na wydłużenie terminu realizacji projektu zostały przeniesione
do realizacji na kolejne lata w kwocie 2 061 947,97 zł,
2. projektu pn. „Termomodernizacja oraz poprawa efektywności energetycznej budynków
użyteczności publicznej w Gminie Miasto Raciąż”, który ze względu na zmianę
harmonogramu wypłat dofinansowania oraz pożyczki został wydłużony. W związku z tym
przeniesiono na 2021 wydatki na realizację projektu na kwotę 2 593 920,00 zł.
3. wykupu gruntów pod drogi gminne w 2020 roku w kwocie 230 000,00 zł. Wydatki te
zostały przeniesione do realizacji na przyszły rok ze względu na niezakończenie procedury
wyceny działek,
4. „Opracowania dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacyjnej wraz z
odgałęzieniami oraz przyłączeń kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Raciąża” oraz
„Opracowania dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w ul. Warszawskiej”.
Zadania te w kwocie 68 000,00 zł przeniesiono do realizacji na rok 2021.

Zadaniami inwestycyjnymi były następujące zadania:
1. Wydatki inwestycyjne – zadania jednoroczne
Dział
klasyf.
budżet.
600

754

Nazwa działu klasyfikacji budżetowej
Transport i łączność
Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Działkowej w
Raciążu
Modernizacja części drogi gminnej ul. Rzeźniana
Modernizacja(przebudowa) dróg gminnych: ul.
Kwiatowa, ul. Cicha i ul. Jana Pawła
Wykup gruntów pod drogi gminne
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa

Plan

Wykonanie

664 400,00

428 942,85

90 000,00

88 449,21

50 000 00

49 999,91

291 000,00

287 110,15

233 400,00

3 383,58

104 366,00

104 365,50
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900

"Podniesienie bezpieczeństwa na przejściach dla
pieszych na terenie miasta Raciąża" w ramach
programu ograniczenia przestępczości i
aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im.
Władysława Stasiaka na lata 2018-2020
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Opracowanie dokumentacji projektowej na
budowę sieci kanalizacyjnej wraz z
odgałęzieniem oraz przyłączeń kanalizacji
sanitarnej na terenie miasta Raciąża
Opracowanie dokumentacji projektowej
kanalizacji sanitarnej na ul. Warszawskiej

921

926

Modernizacja (przebudowa) kanalizacji
deszczowej na ul. Kwiatowej
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Opracowanie dokumentacji technicznej na
remont budynku przy ul. Kilińskiego 21
niezbędnej do realizacji projektu "Wzrost
potencjału kulturalnego regionu poprzez rozwój
infrastruktury kulturalnej w Gminie Miasto
Raciąż"
Kultura fizyczna
Budowa przyłącza gazowego na Hali Sportowej
Modernizacja Hali Sportowej poprzez utworzenie
stref odnowy biologicznej
Razem:

104 366,00

104 365,50

167 000,00

98 908,33

18 000,00

0,00

50 000,00

0,00

99 000,00

98 908,33

20 000,00

0,00

20 000,00

0,00

95 000,00
35 000,00

90,135,00
30 135,00

60 000,00

60 000,00

1 050 766,00

722 351,68
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2. Wydatki inwestycyjne- zadania wieloletnie
Nazwa zadania

Plan 2020

Wykonanie

Wydatki inwestycyjne w ramach projektów:

7 180 623,25

2 452 245,59

Wzrost potencjału kulturalnego regionu poprzez
rozwój infrastruktury kulturalnej w Gminie Miasto
Raciąż Poprawa dostępności do zasobów kultury
poprzez ich rozwój i efektywne wykorzystanie
Termomodernizacja oraz poprawa efektywności
energetycznej budynków użyteczności publicznej w
Gminie Miasto Raciąż. Poprawa efektywności
energetycznej budynków użyteczności publicznej w
Gminie Miasto Raciąż
Opracowanie dokumentacji projektowej i audytu dla
zadania pn. "Termomodernizacja budynków
użyteczności publicznej w Raciążu". Poprawa
efektywności energetycznej budynków użyteczności
publicznej w Gminie Miasto Raciąż
Roboty dodatkowe w ramach projektu
"Termomodernizacja budynków użyteczności
publicznej w Raciążu" Poprawa efektywności
energetycznej budynków użyteczności publicznej w
Gminie Miasto Raciąż.

2 041 947,97

0,00

4 776 375,28

2 182 455,28

12 300,00

0,00

350 000,00

269 790,31

3. Wydatki inwestycyjne – dotacje
Ponadto, Gmina w 2020 r. udzieliła dotację celową dla powiatu płońskiego na zakup ciągnika
rolniczego dla Powiatowego Zarządu Dróg z przeznaczeniem na utrzymanie dróg powiatowych
w kwocie 40 000,00zł.

Zadaniem
inwestycyjnym
wieloletnim
realizowanym
w
ramach
projektów
współfinansowanych ze środków UE była „Termomodernizacja oraz poprawa efektywności
energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Raciąż”. Wartość zadania
(wydatków majątkowych) wynosiła 8 668 915,14 zł z czego w 2019 roku wydatkowano
3 892 539,86 zł, w 2020 roku 2 182 455,28 zł zaś w 2021 roku 2 593 920,00 zł. Projekt pn.
„Wzrost potencjału kulturalnego regionu poprzez rozwój infrastruktury kulturalnej w Gminie
Miasto Raciąż ze względu na wydłużenie terminu realizacji został przeniesiony na kolejne lata.
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V.

Informacja o stanie mienia komunalnego

Do zadań gminy w zakresie mieszkalnictwa należy zapewnienie mieszkań gospodarstwom
rodzinnym o niskich dochodach i dostarczanie lokali komunalnych, socjalnych i zamiennych
oraz dostarczanie pomieszczeń tymczasowych.
Utrzymuje się wysoki deficyt mieszkań w stosunku do liczby złożonych wniosków o najem
lokalu.
Od 01 lutego 2016 roku Gmina Miasto Raciąż bezpośrednio zarządza posiadanym zasobem
mieszkaniowym.
Miasto posiada udziały w 15 wspólnotach mieszkaniowych w tym:
• w 9 dużych wspólnotach :
(Kilińskiego 48, Kilińskiego 56B, Kilińskiego 58, 19 Stycznia 7 A, 19 Stycznia 7B, 19
Stycznia 7C, pl. A. Mickiewicza 18/22, Akacjowa 1 oraz Kilińskiego 6/2),
• w 6 małych:
(Zielona 28, Zielona 28A, Mławska 20, pl. A. Mickiewicza 4, Błonie 31/1, Kilińskiego 15).
W budynkach wspólnot miasto dysponuje 41 lokalami mieszkalnymi o pow. 1656,05 m2
oraz l lokalem użytkowym o pow. 128,0 m2 ( świetlica Arka). Posiada też 28 budynków
komunalnych, w których znajduje się 122 lokale mieszkalne o pow. użytkowej 4.050,39 m2
Łącznie Gmina Miasto Raciąż posiada 163 lokali mieszkalnych oraz inne mienie
przedstawione w poniższej tabeli:

Remonty budynków mieszkalnych będących w zasobie miasta
Większość budynków będących w zasobie miasta pobudowano na pocz. XX w.
Budynki te wymagają kosztownych nakładów na remonty w celu utrzymania ich w stanie
niepogorszonym.
Budynek mieszkalny wielorodzinny położony przy ul.
Akacjowej 9 został
podłączony do sieci gazowej. Pozostałe budynki mieszkalne będące w zasobie gminy
posiadają ogrzewanie na paliwo stałe (piecowe lub lokalne centralne ogrzewanie).
Ponadto PINB w Płońsku wydał dwie decyzje nakazujące wykonanie remontów (o dużym
zakresie) w dwóch budynkach mieszkalnych tj. przy ul. Kilińskiego 11 oraz przy pl. A.
Mickiewicza 5. Termin wykonania kapitalnego remontu wyznaczono do dnia 31.12.2021 rok.
Na remonty lokali komunalnych w 2020 roku wydano ogółem: 57.363,80 zł w tym:
- 10.963,28 zł – zakup materiałów,
- 25.061,15 zł – zakup usług remontowych (m.in. wymiana stolarki, wymiana urządzeń
grzewczych, naprawa poszycia dachowego itp.),
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- 21.339,37 zł pozostałe usługi (m.in. udrażnianie przewodów kominowych, wentylacyjnych,
przeglądy techniczne, porządkowania terenów komunalnych itp.).
W styczniu 2020 roku miasto podpisało umowę z firmą Remondis Drobin Komunalna Sp. z
o.o. na pełnienie pogotowia awaryjnego w budynkach i lokalach będących w zasobie miasta.
Firma została wyłoniona na podstawie wyboru najkorzystniejszej oferty w odpowiedzi na
zapytanie ofertowe. Całodobowe pogotowie awaryjne w branży hydraulicznej i elektrycznej
oraz konserwacji i drobnych napraw bieżących w budynkach mieszkalnych i użytkowych
zapewnia pomoc i interwencję specjalistów w stosunkowo krótkim czasie. W 2020 roku za
pełnienie pogotowia hydraulicznego i elektrycznego w lokalach będących w zasobie miasta
zapłacono kwotę w wysokości 33.754,89 zł.
Poniżej przedstawiono strukturę pozostałego mienia będącego własnością gminy:

Opis mienia wg grup
rodzajowych
GRUNTY OGÓŁEM
Tereny zielone
Grunty niezabudowane
Drogi, ulice
Targowiska
Przedszkole
Działki budowlane (oś. Zielona)
Działki zabud./w użytk. wieczyst.
Działki zab ./ budynki komunalne
Składowisko odpadów
Przystanek PKS
Stacja Ujęcia Wody (współwłasność z gm.
Raciąż)
Miejskie Centrum Kultury
Tereny sportowe
Szkoła Podstawowa i Gimnazjum
OSP
Teren tzw. „Wodna góra”
Ter. zaplecza oczyszczalni ścieków
Osadnik Inhoffa
Odstojnik przy oczyszczalni ścieków
Tereny przemysłowo - usługowe
Tereny zab. /bud.administ./ - współwłasność
z Gminą Raciąż

Jedn.
miary w
ha

Ilość w ha

ha

40,85

ha

4,09

ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha

13,68
0,99
0,31
2,84
0,23
3,41
3,09
0,04

ha

3,09

ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha

0,14
1,47
1,37
0,34
0,36
0,70
0,18
0,11
3,46

ha

0,06
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Nieruchomość zabudowana przy ul.
Kilińskiego 21
Teren pod pompownią ścieków
Ośrodek Zdrowia (własność)
Działka pod budynkiem + udział
6018/7350, w działce 1012/4

ha

0,13

ha

0,12

ha

0,58

ha

0,06
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VI.

Edukacja

Placówki oświatowe na terenie miasta Raciąża.:

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Konarskiego
z siedzibą w Raciążu przy ul. Kilińskiego 56B
Szkoła Podstawowa im. Stanisława Konarskiego w Raciążu jest placówką publiczną
prowadzącą naukę w klasach I – VIII .
Dyrektorem placówki jest Dariusz Mosakowski. Wicedyrektorem szkoły jest Pani Elżbieta
Tobolska.
Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie – Prawo oświatowe oraz w przepisach
wykonawczych wydanych na jej podstawie. Zadaniem Szkoły jest w szczególności pełna
realizacja podstaw programowych kształcenia ogólnego z zachowaniem zalecanych form i
sposobów jej realizacji oraz wykształcenie u uczniów poniższych umiejętności:
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪

sprawne komunikowanie się w języku polskim oraz w językach obcych nowożytnych;
sprawne wykorzystywanie narzędzi matematyki w życiu codziennym, a także
kształcenie myślenia matematycznego;
poszukiwanie, porządkowanie, krytyczna analiza oraz wykorzystanie informacji z
różnych źródeł;
kreatywne rozwiązywanie problemów z różnych dziedzin ze świadomym
wykorzystaniem metod i narzędzi wywodzących się z informatyki, w tym
programowanie;
rozwiązywanie problemów, również z wykorzystaniem technik mediacyjnych;
praca w zespole i społeczna aktywność;
aktywny udział w życiu kulturalnym szkoły, środowiska lokalnego oraz kraju.

Dodatkowo zadaniem szkoły jest ukierunkowanie procesu wychowawczego młodego
człowieka na wartości, które wyznaczają cele wychowania i kryteria jego oceny.
Szkoła składa się z dwóch budynków dydaktycznych i hali sportowej. Na terenie obiektu
znajduje się boisko sportowe z nawierzchnią taranową i teren rekreacyjny dla uczniów ze
ścieżką przyrodniczą. Budynek szkoły i teren jest monitorowany i ogrodzony, co zapewnia
dzieciom bezpieczne warunki do nauki i odpoczynku.
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Placówka wyposażona jest w 35 sal lekcyjnych w tym pracownie dydaktyczne do informatyki,
chemii, biologii, matematyki, historii, geografii, języków obcych, języka polskiego, nauczania
zintegrowanego. Szkoła prowadzi świetlicę , bibliotekę z czytelnią, stołówkę szkolną.
W szkole zapewniona jest opieka pedagogiczna, psychologiczna i pielęgniarska.
Prowadzone są zajęcia specjalistyczne z zakresu gimnastyki korekcyjnej, logopedii, terapii
pedagogicznej, rewalidacji.
W Szkole Podstawowej w Raciążu wydatkowano 5.635.267,58 zł. Poniżej przedstawiono
szczegóły:
Szkoła Podstawowa
Wydatki 2020 r
Subwencja oświatowa:
Środki własne:

5 635 267,58
5 237 170,27
398 097,31

Dodatkowo po przeprowadzeniu analizy poniesionych w 2020 wydatków na wynagrodzenia
nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń, o których mówi art. 30 ust. 3
Karty Nauczyciela, oraz średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych
stopniach awansu zawodowego zauważono nieosiągnięcie wysokości średnich wynagrodzeń
nauczycieli. Dlatego też gmina wypłaciła nauczycielom jednorazowy dodatek uzupełniający,
ustalony proporcjonalnie do okresu zatrudnienia oraz osobistej stawki wynagrodzenia
zasadniczego nauczyciela. Na realizację tego obowiązku gmina wydatkowała ze środków
własnych łączną kwotę 212 099,83 zł. Łącznie daje to dopłatę ze środków własnych na koszty
funkcjonowania szkoły w roku 2020 na poziomie ponad 610 tys. złotych.

Poniżej przedstawione są dane statystyczne, charakteryzujące Szkołę Podstawową
w Raciąża:

Ilość zatrudnionych osób zatrudnionych w Szkole Podstawowej
im. Stanisława Konarskiego w Raciążu
66 osób
• Pedagogiczni: 53 osoby
• Pracownicy obsługi: 13 osób

Ilość uczniów uczących się w Szkole Podstawowej w roku 2020
450 osób
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ILOŚĆ DZIECI W POSZCZEGÓLNYCH
ROCZNIKACH

78
63

59

56

54

49

47

2011

2012

2013

43

1
2005

2006

2007

2008

2009

2010

LICZBA ODDZIAŁÓW

4
3

3

2

I

3

3

3

2

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

Stopień awansu

Ilość osób

% ogółu etatu

Bez stopnia awansu
zawodowego
Stażysta
Kontraktowy
Mianowany
Dyplomowany
Razem etaty:

1
2
4
3
43

2%
3%
8%
6%
81%

53
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Wyniki egzaminu ósmoklasisty w Szkole Podstawowej w Raciążu w 2020r.
TYP EGZAMINU

JĘZYK POLSKI

MATEMATYKA
JĘZYK ANGIELSKI
PODSTAWOWY

STANDARDOWY DOSTOSOWANY
LICZBA UCZNIÓW

57

-

ŚREDNI WYNIK W %

43

-

LICZBA UCZNIÓW

57

-

ŚREDNI WYNIK W %

29

-

LICZBA UCZNIÓW

57

-

ŚREDNI WYNIK W %

39

-

Miejskie Przedszkole z siedzibą w Raciążu przy ul. Nadrzecznej 3
Miejskie Przedszkole w Raciążu jest placówką publiczną, prowadzącą sześć oddziałów
przedszkolnych.
Dyrektorem placówki jest Iwona Karpińska.
Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to
realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się, co umożliwia
dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na
drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. W efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga
dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji.
W placówce pracuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna oraz oddany dzieciom personel
administracyjno-obsługowy. Kuchnia przygotowuje smaczne, urozmaicone, zdrowe,
pełnowartościowe posiłki.
Przedszkole jest miejscem radosnej zabawy i poznawania świata, zapewniamy dzieciom
warunki do indywidualnego rozwoju, zgodnie z ich potrzebami i możliwościami.
Miejskie Przedszkole w Raciążu usytuowane jest w sąsiedztwie parku miejskiego, posiada
duży, bezpieczny ogród i plac zabaw. Przestronne sale są dobrze wyposażone w zabawki oraz
pomoce dydaktyczne. Posiada również tablice i monitory interaktywne.
Na funkcjonowanie Miejskiego Przedszkola w Raciążu wydatkowano 1.546.705,57 zł. Poniżej
przedstawiono szczegóły:
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Miejskie Przedszkole
Wydatki 2020 r
Subwencja oświatowa:
Środki własne:

1 546 705,57
483 763,73
933 829,84

Dodatkowo po przeprowadzeniu analizy poniesionych w 2020 wydatków na wynagrodzenia
nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń, o których mówi art. 30 ust. 3
Karty Nauczyciela, oraz średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych
stopniach awansu zawodowego zauważono nieosiągnięcie wysokości średnich wynagrodzeń
nauczycieli. Dlatego też gmina wypłaciła nauczycielom jednorazowy dodatek uzupełniający,
ustalony proporcjonalnie do okresu zatrudnienia oraz osobistej stawki wynagrodzenia
zasadniczego nauczyciela. Na realizację tego obowiązku gmina wydatkowała ze środków
własnych łączną kwotę 37 238,19 zł.

Poniżej przedstawione są dane statystyczne, dotyczące Przedszkola w Raciążu.

Ilość zatrudnionych osób w Miejskim Przedszkolu w Raciążu 22 osoby

• Pedagogiczni: 12 osób ( w tym logopeda i nauczyciel religii w niepełnym
wymiarze etatu)
• Pracownicy obsługi: 10 osób ( w tym jeden robotnik gospodarczy w wymiarze
½ etatu)
Nauczyciele w Miejskim Przedszkolu w Raciążu według stopnia awansu
zawodowego:

Stopień awansu

Ilość osób

% ogółu etatu

Bez stopnia awansu
zawodowego
Stażysta
Kontraktowy
Mianowany
Dyplomowany

1
0
2
1
7 (1 os. 0,09 etatu)

3%
0
19%
10%
68%

Razem etaty:

10,41

Ilość dzieci uczących się w Przedszkolu w roku 2020 r.

120 osób
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VII. Pomoc społeczna

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Raciążu przy
ul. J. Kilińskiego 21
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciążu realizuje zadania własne gminy i zadania
zlecone w zakresie pomocy społecznej. Działalność MOPS obejmuje realizację zadań
umożliwiających osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których
nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia.
Kierownikiem placówki jest Elżbieta Kosiorek.
Celem pomocy społecznej jest:
•

•
•

•

Wsparcie rodzin i osób w trudnych sytuacjach życiowych, doprowadzenia do
polepszania ich sytuacji życiowych, usamodzielnienia się i umożliwiania im życia w
warunkach odpowiadających godności człowieka,
Zapewnienie dochodu na poziomie interwencji socjalnej, które wymagają finansowego
wsparcia,
Zapewnienie profesjonalnej pomocy psychologicznej rodzinom dotkniętym skutkami
patologii społecznej, jak również przemocą domową w rodzinie,
Pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do
życia, dla dzieci i młodzieży niesprawnej intelektualnie

Pomoc społeczna zajmuje się w szczególności:
•
•

•
•
•
•

Przyznawaniem i wypłacaniem przewidzianych ustawą świadczeń,
Pracą socjalną rozumianą jako działalność zawodową skierowaną na pomoc osobom i
rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w
społeczeństwie oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi.
Prowadzeniem i rozwijaniem niezbędnej infrastruktury socjalnej.
Analizą i oceną zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy
społecznej.
Realizacją zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych.
Rozwijaniem nowych potrzeb pomocy społecznej i samopomocy w ramach
zidentyfikowanych potrzeb.
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Główne problemy rodzin objętych pomocą:
1. Trudności ekonomiczne, oraz złe warunki lokalowe rodzin,
2. Niewydolność opiekuńczo-wychowawcza,
3. Alkoholizm,
4. Przemoc w rodzinie,
5. Upośledzenie umysłowe,
6. Problemy z prowadzeniem gospodarstwa domowego

Samorząd Miasta Raciąża poprzez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w 2020 roku na
pomoc społeczną dla mieszkańców miasta wydatkował kwotę: 8 203 150,39 zł, w tym z
środków własnych budżetu Gminy Miasto Raciąż 1 520 220,29 zł.
W tym:
W ramach zadań zleconych: 6 309 331,37 zł
W ramach zadań własnych: 1 886 473,02 zł
W ramach zadań powierzonych: 27 346,00 zł

Poniżej przedstawione są szczegóły i struktury wydatków oraz sposób ich finansowania:
Nazwa
Domy pomocy społecznej

Łączna kwota

Ze środków
własnych

Z dotacji z MUW

109 283,47

109 283,47

0,00

234,90

234,90

0,00

11 896,18

0,00

11 896,18

43 588,55
55 166,10
122 976,45
137 552,15
638 588,47
58 039,42
301 816,92
24 348,40
4 278,00

10 588,55
55 166,10
122 976,45
0,00
547 048,47
0,00
301 816,92
11 348,40
855,60

33 000,00
0,00
0,00
137 552,15
91 540,00
58 039,42
0,00
13 000,00
3 422,40

67 677,50

13 535,50

54 142,00

Świadczenie wychowawcze

4 208 470,40

0,00

4 208 470,40

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1 898 457,25

28 000,00

1 870 457,25

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w
rodzinie
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za
osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy
społecznej
Zasiłki okresowe
Zasiłki celowe
Dodatki mieszkaniowe
Zasiłki stałe
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Specjalistyczne usługi opiekuńcze
Usługi opiekuńcze
Pomoc w zakresie dożywiania
Program "Wspieraj Seniora"
Edukacyjna opieka wychowawcza - stypendia dla
uczniów
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Karta Dużej Rodziny
Program "Dobry Start"
Asystent rodziny
Rodziny zastępcze
Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za
osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne
RAZEM

Nazwa
Utrzymanie Świetlica ARKA
RAZEM

Łączna kwota

106,10
150 660,00
63 345,70
72 282,71
172 990,81

0,00
0,00
61 645,70
72 282,71
172 990,81

106,10
150 660,00
1 700,00
0,00
0,00

21 598,20

0,00

21 598,20

8 163 357,68

1 507 773,58

6 655 584,10

ze środków własnych ze środków krajowych

ze środków
unijnych

39 792,71

12 446,71

4 506,00

22 840,00

39 792,71

12 446,71

4 506,00

22 840,00

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciążu w 2020 r. podjął i zrealizował
następujące działania:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dodatki mieszkaniowe:
69 świadczeń
Pobyt stały w domach pomocy społecznej:
3 osoby
Pobyt w schroniskach i noclegowniach dla osób bezdomnych :
2 osoby
Pobyt dzieci w rodzinach zastępczych :
9 dzieci
Posiłki dla osób dorosłych :
0 osób
Składki na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne osób pobierających
zasiłki z pomocy społecznej :
23 świadczenia
Świadczenia pieniężne na zakup żywności:
3 osoby
Usługi opiekuńcze :
51 osób
Zasiłki celowe :
56 osób
Zasiłki celowe specjalne :
39 osób
Zasiłki okresowe :
46 osób
Zasiłki stałe :
23 świadczenia

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudniał w 2020 r. asystenta rodzinnego. Swoim
działaniem obejmował on 15 rodzin. Pod jego opieką łącznie znajdowało się 60 osób, w tym 5
z niepełnosprawnościami
W ramach zadań zleconych MOPS podejmował działania przede wszystkim w zakresie:
• Specjalistycznych usług opiekuńczych
• Świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego
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W sumie wypłacono 6 705 świadczeń
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciążu realizował program dofinansowany przez
Wojewodę Mazowieckiego pn. „Posiłek w szkole i domu”: dotacja 13 000,00zł , środki
własne: 11 348,40 zł. Programem objęto 89 dzieci.

VIII. Kultura i czytelnictwo

1. Miejskie Centrum Kultury Sportu i Rekreacji z siedzibą w
Raciążu przy ul. Parkowej 14
Miejskie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji imienia Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu
jest samorządową instytucją kultury działającą w formie domu kultury i biblioteki, poprzez
którą Gmina Miasto Raciąż realizuje zadania własne.
Centrum jest wpisane do rejestru instytucji kultury organizatora, którym jest Gmina Miasto
Raciąż.
Dyrektorem Miejskiego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji jest Artur Adamski.
Celem MCKSiR jest:
▪ edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę,
▪ integrowanie społeczności lokalnych poprzez współtworzenie warunków do
kultywowania i rozwijania narodowych, etnicznych, regionalnych, środowiskowych
▪ tworzenie warunków dla rozwoju folkloru i rękodzieła ludowego,
▪ rozbudzanie i wspomaganie społecznej aktywności kulturalnej,
▪ współdziałanie z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami o podobnych celach.

Budynek, w którym Miejskie Centrum Kultury Sportu i Rekreacji prowadzi swoją działalność,
znajduje się przy ulicy Parkowej 14 w Raciążu. Jego budowa rozpoczęła się wiosną 1956 roku,
zaś oficjalne otwarcie nastąpiło 14 września 1958 roku. Miejskie Centrum Kultury, Sportu i
Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego jest partnerem licznych wydarzeń lokalnych i
regionalnych.
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Wysokość środków wydanych na MCKSiR w 2020 r.
W 2020 r na MCK wydano łącznie 889 837,25 zł w tym:
• z dotacji podmiotowej 715 790,00 zł
• z dotacji celowych od organizatora 33 295,69 zł (sport: 20 112,94 zł; remont
13 182,75 zł)
• z dotacji celowej z NCK 29 000,00 zł
• z dotacji celowej KSOW 61 081,57 zł
• z środków KFS 3 032,00 zł
• z środków własnych 47 637,99 zł

Poniżej przedstawiono dane statystyczne dotyczące organizowanych przez
MCKSiR wydarzeń kulturalnych:

Ilość wydarzeń kulturalnych w 2020 r. (29 imprez)
Seans filmowy
• "Pasażer" - 30 osób

Koncerty
• Postman - 07.03.2020 r. -56 osób
• Hoyraky - 19.09.2020 r. - 230 osób
• Kapela Pieczarki - 19.09.2020 r. - 134 osób
• Bożonarodzeniowy - (online) Filmiki

Prelekcje, spotkania, wykłady
• '' Lokalna historia zakopana w ziemi" - 20.08.2020 r. - 32 osoby
• "Tajemnica drzewa genealogicznego" - 07.08.2020 r. - 28 osób
• " Żołnierska Misja " - 28.01.2020 r. -130 osób
• Spotkanie Stowarzyszenia Twórców Kultury i Dziedzictwa Narodowego - 30 osób

Imprezy turystyczne i sportowo- rekreacyjne
• "Na Bursztynowym Szlaku" - 15..08.2020 r. - 105 osób
• Piknik rodzinny "Inwazja Kolorów" - 30.08.2020 r. - 45 osób
• Turniej sportowy 22.08.2020 r. - 20 osób
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Konkursy
• Plenerowy - 19-20.09.2020 r. (Konkurs rzeźbiarski, Konkurs teatrów ludycznych
i inscenizacji ulicznych, najlepsze stoisko wystawiennicze z produktami
tradycyjnymi i regionalnymi
• " Cztery Pory Roku - Miasto i Gmina Raciąż" 23.10.2020 r.
• Bożonarodzeniowy "Konkurs na najpiękniejszą choinkę" filmik 31.12.2020 r. 2912 odsłon

Pokazy teatralne
•"Trudniej zapomnieć" - 27.01.2020 r.

• "Teatr Ognia" (plener) 15.08.2020 r.

Warsztaty
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gospel 23.01.2020 r. - 35 osób
Warsztaty rękodzielnicze - 80 osób
Warsztaty zapomnianych robótek ręcznych- 80 osób
Warsztaty teatralne (kukiełki, pacynki) - 95 osób
Objazdowy warsztat kreatywny - akademia bystrzaka 07.08.2020 r. Krajkowo - 130
osób
Objazdowy warsztat kreatywny - akademia bystrzaka 14.08.2020 r.Unieck - 145
osób
Warsztaty tkackie - 19.09.2020 r. 350 osób
Objazdowy warsztat kreatywny
Robotyka - 29.08.2020 r. 23 osoby

Inne
• WOŚP 12.01.2020 r. -250 osób
• One Billion Raciąż 14.02.2020 r. - 80 osób
• VII Jarmark Raciąż 19-20.09.2020 r. - 3370 osób
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VII Jarmark w Raciążu - 19-20 września 2020 r.

Wykaz sekcji działających w MCKSiR
Plastyczne/techniczne
Taneczne
Muzyczne
Teatralne
Turystyczne i sportowo rekreacyjne
Seniora
Koła gospodyń wiejskich

Ilość

Ilość osób

2
1
1
1
2
3
12

20
70
20
7
35
140
70
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2. Miejska Biblioteka Publiczna z siedzibą w Raciążu przy
ul. Kilińskiego 21:
Biblioteka Publiczna w Raciążu działa w strukturach Miejskiego Centrum Kultury
Sportu i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu. Terenem działania Biblioteki
Publicznej w Raciążu jest Gmina Miasto Raciąż i Gmina Raciąż. Pełni rolę biblioteki dla
Gminy Raciąż. Siedzibą Biblioteki Publicznej w Raciążu jest budynek Miejskiego Centrum
Kultury Sportu i Rekreacji w Raciążu przy ulicy Parkowej 14 (docelowo budynek Biblioteki
przy ulicy Kilińskiego 21).

Do podstawowych zadań Biblioteki należą:
•

gromadzenie, opracowywanie,
bibliotecznych

przechowywanie

i

ochrona

materiałów

•

obsługiwanie użytkowników, przede wszystkim udostępnianie zbiorów oraz
prowadzenie działalności informacyjnej, zwłaszcza informowanie o zbiorach
własnych

•

gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych
służących
obsłudze
potrzeb
informacyjnych,
edukacyjnych,
samokształceniowych, zwłaszcza dotyczących wiedzy o własnym regionie oraz
dokumentujących jego dorobek kulturalny, naukowy, gospodarczy

•

wykonywanie zadań związanych z funkcjonowaniem ogólnokrajowej sieci
bibliotecznej

•

współpraca z innymi bibliotekami oraz instytucjami i organizacjami społecznokulturalnymi na terenach Gminy Miasto Raciąż, Gminy Raciąż czy Powiatu
Płońskiego

Poniżej przedstawiono dane statystyczne związane z działalnością
biblioteczną:

Liczba czytelników zarejestrowanych na dzień 31.12.2020 r.
Ilość wypożyczeni na dzień 31.12.2020 r.
Ilość księgozbioru (woluminy) na dzień 31.12.2020 r.
Ilość zbiorów audiowizualnych

437 osób

4874 woluminów
19745 woluminów
0 szt.
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Wydarzenia zorganizowane przez Miejską Bibliotekę na rzecz
popularyzacji czytelnictwa na dzień 31.12.2020 r.

•
•
•
•
•
•
•
•

cykliczne lekcje biblioteczne dla dzieci przedszkolnych i szkolnych,
zajęcia plastyczne w bibliotece dla dzieci,
czytanie bajek w oddziałach przedszkolnych i klasach 1-3 przez panie z biblioteki,
tłusty czwartek w bibliotece zorganizowany przez dzieci,
narodowe czytanie on-line zorganizowane przez panie z biblioteki,
zakończenie konkursu malarskiego „Cztery pory Roku- Miasto i Gmina Raciąż”,
udział w projekcie ogólnopolskim dla dzieci w wieku przedszkolnym „Mała
książka-Wielki Człowiek”,
wywiady z serii „Pytaj , jeśli jeszcze możesz i masz kogo” ( wywiady wydawane
w formie broszury).

W 2020 r. zadania realizowane przez Bibliotekę dofinansowane były z następujących źródeł:

•
•
•

•
•

z dotacji podmiotowej od organizatora – Gminy Miasto Raciąż
z dotacji od Gminy Raciąż
z dotacji celowej od organizatora
z dotacji celowej z Biblioteki Narodowej
z środków własnych
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IX. Informacje o realizacji polityk, programów i strategii

1. Strategia rozwoju
Strategia Rozwoju Gminy Miasto Raciąż na lata 2016-2026 została przyjęta Uchwałą nr
XIV/118/2016 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 22 lutego 2016 r. Dokument ten zawiera
wyznaczone dla rozwoju miasta cele strategiczne oraz uszczegóławiające je cele operacyjne.
Strategia Rozwoju Raciąża jest dokumentem o fundamentalnym znaczeniu dla rozwoju
obszaru, ponieważ to stan rozwoju gminy w największym stopniu będzie świadczył o jakości
oraz trafności ustaleń Strategii oraz efektywności jej wdrażania. W załączniku nr 1 do raportu
przedstawiono sprawozdanie z realizacji mierników przyjętych do oceny strategii osiągniętych
w 2020 r.

2. Gminny program rewitalizacji
Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji, rewitalizacją jest
proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony
w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności,
przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy
rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji. Warto zaznaczyć, że wraz
z wejściem w życie ustawy, rewitalizacja stała się zadaniem własnym gminy polegającym na:
przygotowaniu, koordynowaniu i tworzeniu warunków do prowadzenia rewitalizacji, a także
jej prowadzenie w zakresie właściwości gminy (art. 3). Nastąpiła zatem istotna zmiana
w podejściu do procesów rewitalizacji, wskazano bowiem wprost podmiot odpowiedzialny za
prowadzenie tych działań, tj. gminę. Aby gmina mogła zrealizować powyższe zadania własne
niezbędne było wyznaczenie w drodze uchwały Rady Miejskiej obszaru zdegradowanego
i obszaru rewitalizacji. W mieście zrealizowano to zadanie Uchwałą Nr XXIX/247/2017 oraz
Nr XXIX/248/2017. Obszar rewitalizacji w 2017r. wynosił łącznie 3,6% powierzchni miasta
Raciąż, który zamieszkiwało 29,4% ludności miasta Raciąż.
Sporządzenie Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Raciąża stanowić ma podstawowe
narzędzie prowadzenia rewitalizacji, zapewniające kompleksowość działań oraz ścisłą
współpracę ze społecznością lokalną. W celu wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru
rewitalizacji przeprowadzono szczegółowe badania i analizy, które zebrano w diagnozie
potwierdzającej spełnienie przez obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji przesłanek ich
wyznaczenia. Gminny Program Rewitalizacji będzie dokumentem strategicznym gminy,
zawierający wieloletni program działań w sferze społecznej, gospodarczej, środowiskowej,
przestrzenno-funkcyjnej i infrastrukturalnej. Program jest podstawą do ubiegania się o środki
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na rewitalizację m.in. z funduszy unijnych. Następnie zgodnie z Zarządzeniem nr 78/2018
Burmistrza Miasta Raciąż z 17 sierpnia 2018r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji
społecznych mających na celu zebranie od mieszkańców Raciąża wniosków, uwag i opinii w
sprawie zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji, w dniach od 17 sierpnia 2018r. do 18
września 2018r. przeprowadzone zostały konsultacje społeczne, których celem było
pozyskania wniosków, uwag oraz opinii mieszkańców do zmienionego Gminnego Programu
Rewitalizacji. Konsultacje przeprowadzono w formie bezpośredniego spotkania
z mieszkańcami Miasta Raciąż, spaceru badawczego z mieszkańcami Miasta Raciąż w
granicach obszaru zdegradowanego i rewitalizacji w dniu 5 września 2018r. oraz poprzez
składanie wniosków, uwag i opinii w formie pisemnej na „Formularzu konsultacyjnym”. Mimo
przeprowadzenia prac związanych z programem rewitalizacji nie przyjęto samego programu.
Planuje się zmniejszenie obszaru rewitalizacji głównie o takie obszary jak:
• fragment parku
• grodzisko z przyległościami
• kawałek boiska przy Szkole Podstawowej.

3. Plan usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu
miasta Raciąż
Plan usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Raciąż został podjęty uchwałą
Nr XL/218/2010 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 9 września 2010 r.
Opracowanie niniejszego planu było związane z realizacją zapisów zawartych w Programie
Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2019- 2032. Zgodnie z zapisami Programu usuwania
azbestu i wyrobów zawierających azbest, gminy są zobowiązane do gromadzenia informacji
o ilości, rodzaju i miejscach występowania wyrobów zawierających azbest. Podjęcie
powyższego planu było niezbędne, aby Gmina Miasto Raciąż mogła wspierać mieszkańców
miasta, w pozyskiwaniu dofinasowania na działania z zakresu unieszkodliwiania azbestu tj.
demontaż i odbiór pokryć dachowych z wyrobów zawierających azbest bądź sam odbiór
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,
Delegatura w Ciechanowie, bądź z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego.
Założenia planu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Raciąża związane
są z usunięciem wyrobów zawierających azbest najpóźniej do 31 grudnia 2032 r. przez
właścicieli nieruchomości na terenie miasta Raciąża. W ramach tego planu:
a) przeprowadzono inwentaryzację płyt azbestowo – cementowych na terenie miasta Raciąża
tj. oszacowano ilość wyrobów zawierających azbest z poszczególnych nieruchomości
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b) opracowano harmonogram realizacji Planu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu
miasta Raciąż w latach 2009 – 2032 tj. opracowano 3 – etapowy harmonogram działań
dotyczących unieszkodliwiania azbestu z podziałem na lata.
Gmina Miasto Raciąż w 2020 roku wystąpiła z wnioskiem do Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie na usuwanie
wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Raciąża. WFOŚiGW przyznał Gminie Miasto
Raciąż dofinansowanie w wysokości 100% kosztu kwalifikowanego zadania.
W 2020 r. zakwalifikowane do przyznania dofinansowania na utylizację wyrobów
zawierających azbest zostały 4 wnioski z prywatnych posesji, w tym jeden wnioskodawca
zrezygnował z dofinansowania. Ponadto usunięte zostały płyty azbestowo – cementowe z
dwóch posesji komunalnych. Łącznie usunięto z terenu miasta 13,025 Mg wyrobów
zawierających azbest.

4. Plan gospodarki niskoemisyjnej
Plan gospodarki niskoemisyjnej został podjęty uchwałą Nr XVI/138/2016 Rady Miejskiej
w Raciążu z dnia 4 maja 2016 r.
Głównym celem opracowania programu jest zarządzanie emisjami gazów cieplarnianych,
zmierzające do poprawy jakości życia mieszkańców w połączeniu z rozwojem gospodarczym.
Wskazane zostały także następujące cele strategiczne:
1. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń z obiektów i instalacji znajdujących się na
terenie miasta;
2. Intensyfikacja wykorzystania OZE do produkcji energii;
3. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń pochodzących z transportu;
4. Zwiększenie świadomości mieszkańców odnoszącej się do wpływu ich działań na
jakość powietrza;
5. Działania administracyjne;
6. Gospodarka odpadami.
Niniejszy plan został opracowany przy pomocy środków pochodzących z dotacji Unii
Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Celami programu są:
• oszacowanie ilości emitowanych na terenie gminy gazów cieplarnianych,
• zaplanowanie możliwych działań, ograniczających te emisje,
• uwzględnienie kwestii emisji gazów cieplarnianych w planowanych inwestycjach,
• znalezienie źródeł współfinansowania przedsięwzięć proekologicznych.
Plan gospodarki niskoemisyjnej zakłada:
• redukcję emisji gazów cieplarnianych,
• zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł energii odnawialnej,
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•

redukcję zużycia energii finalnej, co ma zostać zrealizowane poprzez podniesienie
efektywności energetycznej.

Realizowany od 2018 r. projekt pn. „Termomodernizacja oraz poprawa efektywności
energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Raciąż” wpisuje się w cele
określone w Planie gospodarki niskoemisyjnej, w tym termomodernizacja budynków
użyteczności publicznej wraz z modernizacją węzła cieplnego, wykonaniem wentylacji
mechanicznej z rekuperacją nawiewno-wywiewną z klimatyzacją (MCKSiR) oraz
zainstalowaniem paneli fotowoltaicznych wpisuje się w pierwsze dwa cele strategiczne Planu
gospodarki niskoemisyjnej. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej ma na celu
poprawę bezpieczeństwa energetycznego, redukcję zanieczyszczenia atmosfery i zmniejszenia
ilości generowanych odpadów. Oparcie gospodarki energetycznej miasta o OZE przyniesie
również korzyści społeczne związane z rozwojem lokalnym, turystyczno-rekreacyjnogospodarczym. Dodatkowo poprzez promowanie postaw proekologicznych dzięki realizacji
projektu zostanie osiągnięty również IV cel strategiczny PGN. Z uwagi na stwierdzone w
Programie ochrony powietrza dla strefy mazowieckiej, do której należy Gmina Miasto Raciąż,
przekroczenia poziomu zanieczyszczeń do powietrza, w Planie gospodarki niskoemisyjnej
zaplanowane zostały działania naprawcze, zmierzające do zmiany sposobu ogrzewania na
proekologiczny. Dlatego też podjęto działanie polegające na przeprowadzeniu inwentaryzacji
wszystkich źródeł niskiej emisji, tj. urządzeń eksploatowanych w każdym lokalu lub budynku
położonym na terenie miasta Raciąża ogrzewanym indywidualnie. Pozwoliło to na określenie
ilości kotłów, w tym przestarzałych kotłów grzewczych mogących w głównej mierze
przyczyniać się do powstawania zanieczyszczeń powietrza oraz spadku jego jakości w okresach
jesienno-zimowych. Poznanie dokładnej liczby kotłów oraz ich struktury przyczyniło się do
ustalenia potrzeb mieszkańców w zakresie wymiany starych kotłów na ekologiczne. Łącznie
w 2020 r. zinwentaryzowanych zostało 916 budynków i lokali.
Na etapie przeprowadzania inwentaryzacji w przypadku 109 budynków i lokali ankietowani
przekazali informacje nt. planów w zakresie zmiany ogrzewania na bardziej ekologiczne, w
tym wymianę nieekologicznych pieców na ogrzewanie paliwami niskoemisyjnymi (gaz lub
ekogroszek).
W dniach 18.11.2020 – 18.12. 2020 r . upoważniony pracownik WIOŚ w Warszawie
Delegatury w Ciechanowie przeprowadził kontrolę w zakresie programów ochrony powietrza.
Przedmiotem kontroli było sprawdzenie wykonywania przez jednostkę samorządu
terytorialnego – Gminę Miasto Raciąż, zadań określonych w programach ochrony powietrza i
jego aktualizacjach oraz w planach działań krótkoterminowych. Kontrola obejmowała analizę
wszystkich nałożonych na kontrolowany organ obowiązków wynikających z programów
ochrony powietrza i z planów działań krótkoterminowych, ze szczególnym uwzględnieniem:
stopnia ich realizacji, wywiązywania się z obowiązków sprawozdawczych, określenia źródeł
finansowania realizowanych zadań w latach 2018-2020. Opinia kontrolującego w zakresie
przedmiotu kontroli była pozytywna.
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5. Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
dla Gminy Miasto Raciąż.
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasto Raciąż określa sposób realizacji zadań
własnych gminy wynikających z art. 4¹ ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii. Program określa zakres i formę realizacji
zadań wynikających z ww. przepisów. Jego nadrzędnym celem jest tworzenie spójnego
systemu działań profilaktycznych i naprawczych zmierzających do zapobiegania powstawaniu
nowych problemów oraz zmniejszenie rozmiarów problemów, które aktualnie występują.
Działania podejmowane w ramach niniejszego Programu mają na celu zmniejszenie
różnorodnych problemów powodowanych przez alkohol i inne uzależnienia w całej
społeczności lokalnej, a nie tylko w grupie podwyższonego ryzyka. Główne problemy to m.in.
picie alkoholu przez młodzież, szkody zdrowotne związane z nadużywaniem alkoholu,
zaburzenia życia rodzinnego związane z alkoholem, w tym zjawisko przemocy domowej,
nietrzeźwość w miejscach publicznych. Program na rok 2020 zawierał zadania, które
realizowano z uwzględnieniem aktualnych potrzeb lokalnych oraz wykorzystaniem
istniejących zasobów służących rozwiązywaniu problemów wynikających z uzależnień.
Zadania nakreślone programem realizowała Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych. Do jej podstawowych działań należało:
a)
Motywowanie i kierowanie osób uzależnionych do podejmowania leczenia.
b)
Wyrażanie opinii w sprawach sfinansowania i dofinansowania przedsięwzięć w zakresie
realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasto Raciąż na 2020 r.
c)
Współdziałanie z instytucjami i organizacjami w sprawach profilaktyki i zapobiegania
problemom alkoholizmu.
d)
Opiniowanie wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
i wydawania opinii w formie postanowienia.
e)
Współpraca z Zespołem Interdyscyplinarnym, Sądem Rejonowym w Płońsku,
Komisariatem Policji w Raciążu, Urzędem Miejskim w Raciążu, Szkołami, Przedszkolem,
MCKSiR w Raciążu.
f)
Zmniejszanie rozmiaru aktualnie istniejących problemów alkoholowych, narkomanii
oraz przemocy w rodzinie poprzez wspieranie działań mających na celu promowanie
prawidłowych postaw społecznych.

str. 50

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizowała działania na
podstawie Uchwały nr XIV/104/2020 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 20 lutego 2020 roku w
spawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomani dla Gminy Miasto Raciąż na 2020 rok
wydanej na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z póżn. zm.) w związku z art. 41 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.
U. z 2019 r. poz. 2277 z późn.) oraz art. 5 ustawy o przeciwdziałaniu Narkomani (Dz. U. z 2019
r. poz. 852 z późn. zm.). MKRPA działa w składzie 8 osobowym. Środki przeznaczone na
działanie ustawowe MKRPA pochodzą z opłat rocznych za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych, wnoszonych przez prowadzące sprzedaż podmioty gospodarcze
W roku 2020 planowane wydatki określone w rocznym harmonogramie wydatków zostały
określone w wysokości 95.000,00 zł. Z uwagi na wyższe dochody osiągnięte ze sprzedaży
napojów alkoholowych w punktach sprzedaży mieszczących się na terenie miasta Raciąża
opłaty roczne wzrosły, a co za tym idzie wzrósł budżet MKRPA w Raciążu do kwoty
122.523,64 zł.
W 2020 roku w ramach postępowania wobec osób nadużywających alkoholu odbyło się 9
posiedzeń MKRPA, na które łącznie zostało wezwanych 16 osób podejrzanych o nadużywanie
alkoholu. Na dzień dzisiejszy zostały wykonane cztery opinie psychologiczno-psychiatryczne
w przedmiocie uzależnienia oraz zostały wysłane do Sądu Rejonowego w Płońsku cztery
wnioski o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu.
W ramach działań profilaktycznych zrealizowano:
• 2 przedstawienia o tematyce profilaktyczno-edukacyjnej dla dzieci z Przedszkola
Miejskiego na kwotę 530,00 zł;
• Prowadzono działania profilaktyczne na turnieju taekwondo. Na to zadanie
wydatkowano 367,35 zł;
• Szkolenia terenowe dla sprzedawców – 1.121,00 zł;
• Diagnoza problemów społecznych – 2.000,00 zł;
• Punkt Wsparcia dla osób uzależnionych i ich rodzin – 26.000,00 zł;
• Wyścig Legia MTB – 5.000,00 zł;
• „Lato” – 16.000,00 zł;
• Zakup namiotu profilaktycznego – 1.310,00 zł;
• Zakup gadżetów profilaktycznych – 3.400,00 zł;
• Wykonanie serc metalowych na nakrętki – 3.456,00 zł;
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Promowanie segregacji odpadów oraz profilaktyki przeciw alkoholowej.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zakup materiałów profilaktycznych dla szkół na terenie miasta Raciąż – 698,00zł;
Zakup materiałów profilaktycznych dla MKRPA w Raciążu – 554,12 zł;
Zakup paczek spożywczych dla krwiodawców – 4.039,20 zł;
Zakup tablic interaktywnych dla dzieci uczęszczających do Przedszkola Miejskiego w
Raciążu – 7.000,00 zł;
Zakup publikacji związanych z działaniem GKRPA (komentarze do ustaw) – 212,29 zł.
Seminarium z zakresu pomocy przedmedycznej wraz z przewozem osób
uczestniczących – 2.000,00 zł;
Szkolenie członków MKRPA w Raciążu - 450,00 zł;
Szkolenie członków MKRPA w Raciążu– 3.615,00 zł;
Wykonanie pieczątek na potrzeby MKRPA w Raciążu – 57,23 zł;
Badania psychologiczno-psychiatryczne w przedmiocie uzależniania od alkoholu –
1512,00 zł;
Opłaty od wniosku o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu –
400,00 zł;
Zakup kalendarzy – 1.131,60 zł.

Ponadto dofinansowano:
1. Zakup termostatów do placówki wsparcia dziennego „Arka” w kwocie 4.305,00 zł.
2. Pozalekcyjne zajęcia sportowe dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym lub
doświadczających przemocy w rodzinie w kwocie 1.000,00 zł.
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Należy podkreślić, iż istotną formą wsparcia dla osób uzależnionych, członków ich rodzin oraz
osób dotkniętych przemocą w rodzinie a także stosujących przemoc jest działalność Punktu
Wsparcia działający w MOPS Raciąż finansowanego ze środków MKRPA. Poniżej porównano
porady udzielone w latach 2019 i 2020.
Działalność Punktu wsparcia dla osób uzależnionych i ich rodzin w Gminie Miasto Raciąż
w latach 2019-2020

2019 r.

Liczba
Liczba udzielonych
konsultowanych porad
osób

Osoby uzależnione od alkoholu

11

38

Ofiary przemocy w rodzinie

7

56

Sprawcy przemocy w rodzinie

5

28

Liczba
konsultowanych
osób

Liczba udzielonych
porad

2020 r.
Osoby uzależnione od alkoholu

14

78

Ofiary przemocy w rodzinie

13

83

Sprawcy przemocy w rodzinie

7

35

Ogólne wydatki ze środków MKRPA wyniosły w 2020 roku 105.215,38 zł, pozostało
17.395,76 zł. Budżet został wykonany w 85,81%.
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6. Gminny Program Wspierania Rodziny
Gmina Miasto Raciąż realizuje zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej oraz Programu Wspierania Rodziny w Gminie Miasto Raciąż. Zadania
mają na celu tworzenie i realizowanie spójnego systemu pomocy dziecku i rodzinie. System
ma za zadanie wzmocnić wsparcie rodzinie dysfunkcyjnej rodziny biologicznej dziecka,
przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, a w
konsekwencji w przyszłości ograniczyć liczbę dzieci umieszczonych w placówkach
opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinach zastępczych. Pomoc ma również dotyczyć rodzin,
które sprawują pieczę zastępczą nad dziećmi pozbawionymi opieki rodzicielskiej. Z rodzinami
przeżywającymi trudności współpracuje asystent rodziny.

Działaniami asystenta rodziny objętych było w roku 2020 - 41 dzieci z 15 rodzin z terenu
naszej gminy. W ramach Programu „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy
zastępczej” z budżetu Wojewody Mazowieckiego MOPS w Raciążu otrzymał dotację w
wysokości 1 700,00 zł na dodatek do wynagrodzenia dla asystenta rodziny.
W roku 2020 współfinansowano pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach
opiekuńczo- wychowawczych:
• W placówkach opiekuńczo- wychowawczych przebywało 8 dzieci. Za pobyt dzieci w
tych placówkach wydatkowano kwotę 172 990,81 zł.
• W rodzinach zastępczych umieszczonych było 9 dzieci,
wydatkowano
kwotę 72 282,71 zł.
Główną przyczyną umieszczenia dzieci w placówkach i w rodzinach zastępczych był
alkoholizm rodziców i zaniedbania opiekuńczo-wychowawcze.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciążu sporządza i przekazuje do Mazowieckiego
Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie sprawozdania z realizacji wykonywanych zadań oraz
prowadzi monitoring sytuacji dzieci z rodzin zagrożonych, przeżywających trudności.
W celu poprawy i zwiększenia umiejętności opiekuńczo - wychowawczych rodziny
uczestniczą w zajęciach prowadzonych w ramach realizowanych programów unijnych.
Od sierpnia 2018 r. funkcjonuje Placówka Wsparcia Dziennego –Świetlica Arka, do której
uczęszcza 24 dzieci. W celu osiągnięcia zamierzonych efektów konieczne jest dalsze
współdziałanie wielu służb i organizacji działających na rzecz rodziny, bowiem praca
zespołowa stanowić może pełne i kompleksowe wsparcie.
Na podstawie art. 9a ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w
rodzinie (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 218 ze zm.) gmina podejmuje działania na rzecz
przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności w ramach funkcjonowania Zespołu
Interdyscyplinarnego. Zespół Interdyscyplinarny na rzecz przeciwdziałania przemocy w
rodzinie dla Gminy Miasto Raciąż funkcjonuje na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu
przemocy w rodzinie oraz Uchwały Rady Miejskiej w Raciążu i Zarządzenia Burmistrza.

str. 54

W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele pomocy społecznej, oświaty, policji, sądu,
służby zdrowia.
W roku 2020 Zespół Interdyscyplinarny spotkał się 22 razy. W ramach spotkań Zespołu
omawiano zagadnienia dotyczące realizacji programu, a w szczególności podnoszenie
świadomości i wrażliwości społecznej wobec problemu przemocy oraz zagrożeń z niej
wynikających, organizowanie profesjonalnej pomocy dla ofiar i sprawców przemocy,
zwiększenie dostępności i efektywności działań profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania
przemocy, realizacja procedury niebieskiej Karty, finansowanie programu oraz efekty
realizacji, a przede wszystkim przeciwdziałanie zjawisku przemocy w czasie zagrożenia
epidemicznego COVID-19.
W ramach pracy Zespołu zwrócono uwagę na:
• dalsze rozwijanie partnerskiej współpracy między instytucjami, podmiotami- głównie
Policją, Oświatą, Służbą Zdrowia, Sądem,
• wprowadzenie psychoedukacji dla rodziców, opiekunów,
• wykorzystanie pracy socjalnej oraz kontraktu socjalnego w pracy z osobami
dotkniętymi przemocą w rodzinie.
W roku 2020 zostało zarejestrowanych 41 Niebieskich Kart „A”. W 39 przypadkach
Niebieskie Karty sporządzone były przez Komisariat Policji w Raciążu, w 1 przypadku przez
Komendę Powiatową Policji w Ciechanowie i 1 przez pracownika socjalnego MOPS w
Raciążu.
Sporządzono również 23 Niebieskie Karty część „C” i 17 Kart część „D”.
W roku 2020 zakończono procedurę Niebieskiej Karty w 26 przypadkach.
W 38 przypadkach osobami dotkniętymi przemocą były kobiety.
Do stosowania przemocy dochodziło najczęściej w sytuacjach, kiedy sprawcy byli pod
wpływem alkoholu. W wyniku podjętych działań większość osób zobowiązała się do podjęcia
leczenia.

7. Ład przestrzenny
Kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie gminy, w tym uchwalenie
studium uwarunkowań i kierunku zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 roku,
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, należy do zadań własnych gmin.
Poszerzenie granicy Raciąża o 433,64 ha, które od 1 stycznia 2005 roku znalazły się w
posiadaniu miasta, zaowocowały opracowaniem szczegółowej koncepcji zagospodarowania
nowych terenów. Uchwałą Rady Miejskiej w Raciążu Nr XXVII/200/2002 z dnia 10
października 2002 roku przyjęto „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Miasta Raciąż”. Natomiast Uchwałą Nr XXXII/213/2013 z dnia 17 czerwca
2013 r. Rada Miejska wyraziła chęć przystąpienia do sporządzania zmiany „Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasto Raciąż”. Zgodnie
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z powyższą uchwałą granice terenu objętego zmianą studium zostały określone jako obszar w
granicach administracyjnych miasta. Zmiana dotyczyła „Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Miasta Raciąż”, przyjętego w 2002 roku. W konsekwencji
czego Uchwałą nr XLIV/320/2014 z dnia 25 września 2014 roku przyjęto zmianę studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasto Raciąż.
Opracowana zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
swym zakresem obejmuje uwarunkowania, zawierające analizę stanu istniejącego
(zagospodarowanie przestrzenne, systemy komunikacji i infrastruktury technicznej,
dziedzictwo kulturowe i środowisko przyrodnicze), a także odnosi się do obowiązujących
planów i programów wyższych szczebli. Studium określa kwestie kierunkowe opracowania –
politykę przestrzenną miasta, sposób kształtowania struktur przestrzennych i zasady
zagospodarowania terenów. Ponadto wyznacza kierunki ochrony i kształtowania środowiska
przyrodniczego i dziedzictwa kulturowego, a także wytyczne rozwoju systemu komunikacji
i infrastruktury technicznej. Dokumenty, o których była mowa wyżej, zostały zmienione
następującymi uchwałami :
• Uchwałą nr XVII/149/2016 z dnia 03.06.2016 r. przystąpiono do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Miasta
Raciąż-Raciąż Północny.
Granice obszaru objętego opracowaniem planu
przebiegały przez punkty A (pn.-zach. nar. działki nr ew. 553/3 i obręb 233,
B (pn.-wsch. narożnik działki nr ew. 2025 /139),
• Uchwałą nr XX/174/2016 z dnia 26.09.2016 w sprawie Zmiany Uchwały Nr
XVII/149/2016 Rady Gminy Miasto Raciąż z dnia 3 czerwca 2016r. w sprawie
przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla części obszaru Miasto Raciąż-Raciąż Północny,
• Uchwałą nr XLII/338/2018 z dnia 25.09.2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Raciąż w rejonie
ulicy Płockiej.
• Uchwałą nr XLII/339/2018 z dnia 25.09.2018 r. w sprawie Przystąpienia do
sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta
Raciąż, w granicach, obejmujących tereny oznaczone symbolami obszarów od A do S,
zgodnie z załącznikiem do Uchwały Nr XII/91/2014 r. Rady Miejskiej w Raciążu z dnia
29 marca 2004 roku.
• Uchwałą Nr VI/51/2019 z dnia 20.05.2019 r. w sprawie Aktualności studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego Miasta Raciąż.
• Uchwałą Nr VII/60/2019 z dnia 13.06.2019 r. w sprawie Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego części miasta Raciąż w rejonie ul. Płockiej.
• Uchwałą Nr VII/63/2019 z dnia 13.06.2019 r. w sprawie zmiany Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Raciąż, w granicach, obejmujących tereny
oznaczone symbolami obszarów od A do S, zgodnie z załącznikiem do uchwały Rady
Miejskiej w Raciążu z dnia 29 marca 2004 roku Nr XII/91/2004r
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8. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Raciąż
Zgodnie z art. 11a. ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt oraz ustawy o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996r. rada gminy wypełniając
obowiązek, o którym mowa w art. 11 ust. 1, określa, w drodze uchwały, corocznie do dnia 31
marca, program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.
Program ten obejmuje w szczególności:
1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;
2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;
3) odławianie bezdomnych zwierząt;
4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt;
5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
6) usypianie ślepych miotów;
7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;
8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z
udziałem zwierząt.
Przyjęty uchwałą Nr XV/112/2020 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 24 marca 2020 roku
program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Miasta Raciąża w 2020 roku, zaakceptowany przez Powiatowy Inspektorat
Weterynarii w Płońsku, wskazywał sposób realizacji ww. zadań. Na realizację programu
została zaplanowana kwota 30 000,00 zł. Z kwoty tej w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020
wydatkowano 22 373,20 zł w tym:
• Dotacja dla Stowarzyszenia „Psijazna dłoń” – 10 000,00 zł,
• Leczenie, sterylizację, oraz gotowość weterynaryjną – 7 670,40 zł,
• Przyjmowanie, w tym opiekę weterynaryjna nad zwierzętami zabranymi ze schroniska
– 2 706,00 zł,
• Utylizację martwych zwierząt – 216 zł,
• Wykonanie 2 bud dla psów – 1080,80 zł,
• Rehabilitacja bociana – 700 zł.

W przypadku spraw związanych z bezdomnymi psami, zgodnie z nakreślonym programem
opieki nad zwierzętami bezdomnymi wyłoniono w drodze zapytań ofertowych dwa podmioty
gospodarcze:
• Gabinet weterynaryjny ZOOPASZ z siedzibą w Raciążu przy ul. Parkowej 8, któremu
powierzono realizację całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń
drogowych z udziałem zwierząt i innych czynności weterynaryjnych.
• Schronisko dla zwierząt Przedsiębiorstwo Usług komunalnych Sp. Z o. o w
Ciechanowie ul. Gostkowska 83 , któremu powierzono przyjmowanie i opiekę , w tym
weterynaryjną, nad dostarczonymi z terenu miasta zwierzętami.
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Podpisano także porozumienie w sprawie zasad i trybu postepowania ze zwierzętami
wolnożyjącymi z Fundacją „Sowi Dwór” z siedzibą w Jarocinie 34.
W wyniku szeroko zakrojonej akcji promującej adopcje bezdomnych zwierząt w okresie od 1
stycznia do 31 grudnia 2020 r. oddano do adopcji 10 bezdomnych psów. W w/w okresie
przekazano do schroniska jednego psa.
Przyjęty uchwałą program opieki nad zwierzętami obejmował także opiekę nad wolno żyjącymi
kotami i ich dokarmianie szczególnie w okresie zimowym. W 2020 r. na terenie miasta
wykonywano także sterylizację jednego bezdomnego kota.
Celem realizacji programu opieki nad zwierzętami jest także objęcie przez gminę opieką
bezdomnych lub odebranych właścicielowi zwierząt gospodarskich, Gmina Miasto Raciąż
zawarła porozumienie z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w
Raciążu sp. z o.o., dysponującym warunkami umożliwiającymi spełnienie wymogów
nakreślonych w programie.

9. Program Współpracy Gminy Miasto Raciąż z organizacjami
pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i
o wolontariacie

Obowiązujący w 2020 roku „Program współpracy Gminy Miasto Raciąż z organizacjami
pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok” przyjęty został
Uchwałą Nr XI/85/2019 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 30 października 2019 roku.
Dokument ten wypracowany został wspólnie przez przedstawicieli Urzędu Miejskiego w
Raciążu oraz sektora pozarządowego, przy uwzględnieniu konsultacji społecznych.
Program współpracy na 2020 rok, określił formy w jakich Miasto podejmuje działania wspólne
z organizacjami pozarządowymi o charakterze finansowym i pozafinansowym.
Współpraca finansowa odbywała się poprzez zlecanie realizacji zadań publicznych, na
zasadach określonych w ustawie, organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym
w art. 3 ust. 3 ustawy, a w szczególności poprzez:
1) Udzielanie dotacji w trybie otwartych konkursów ofert na realizację zadań
publicznych.
2) Udzielanie dotacji w trybie pozakonkursowym na realizację zadań publicznych.
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Współpraca pozafinansowa obejmowała:
1) Wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności,
2) Tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym,
złożonych z przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli
właściwych organów administracji publicznej,
3) Użyczanie sprzętu, udostępnianie sal urzędu, itp.
4) Organizowanie spotkań przedstawicieli organizacji z przedstawicielami samorządu,
5) Wspólne rozpoznawanie potrzeb społeczności lokalnej i wspólne planowanie działań
służących zaspokojeniu potrzeb społecznych,
6) Promowanie przez Miasto działalności organizacji pozarządowych,
7) Prowadzenie i udostępnianie elektronicznej bazy danych o organizacjach
pozarządowych i innych podmiotów działających na terenie Miasta.
Realizując Program współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2020 r. władze miasta
współpracowały z organizacjami pozarządowymi poprzez:
• powierzanie wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie
ich realizacji,
• wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania
w celu zharmonizowania tych kierunków,
• promocję działalności organizacji pozarządowych,
• doradztwo i udzielanie przez Gminę pomocy merytorycznej organizacjom pozarządowym,
• organizację lub współudział organów samorządu Gminy Miasto Raciąż w przeprowadzeniu
szkoleń, w tym: z zakresu funduszy unijnych, konferencji, forum wymiany doświadczeń
w celu podniesienia sprawności funkcjonowania organizacji.

W 2020 roku Gmina Miasto Raciąż wspierała wykonywanie zadań publicznych przez
organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy - przez udzielenie
dotacji na sfinansowanie zadań w formie:
• powierzenia realizacji zadania z zakresu zapobiegania bezdomności zwierząt i
zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie (10 000,00zł)
• powierzenia realizacji zadania w zakresie działalności na rzecz osób w wieku
emerytalnym ( 9 000,00 zł )
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Podpisanie umowy z seniorami na realizację zadania w zakresie działalności na rzecz
osób starszych.

• powierzenia realizacji zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury
fizycznej (75 000,00 zł).

Podpisanie umowy na realizację zadania w zakresie wspierania i upowszechniania
kultury fizycznej.
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Łącznie ogłoszono trzy otwarte konkursy na realizację zadań publicznych, w tym w zakresie:
zapobiegania bezdomności zwierząt, działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
Oferta w zakresie działalności na rzecz zapobiegania bezdomności zwierząt dotyczyła
zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom z terenu miasta Raciąża oraz ich wyłapywanie,
oferta z zakresu działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym dotyczyła utworzenia
Raciąskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Natomiast zadanie w zakresie wspierania i
upowszechniania kultury fizycznej miało na celu organizowanie rozgrywek piłkarskich dla
różnych grup wiekowych.
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X. Realizacja uchwał Rady Miejskiej w Raciążu

Poniżej zamieszczono wykaz uchwał podjętych przez Radę Miejską w Raciążu oraz opisano
ich realizację:
Numer uchwały

Data
podjęcia

Postanowienie w sprawie (treść)

Publikacja

Stan realizacji

XIV/104/2020

17.02.2020

Uchwalenia Miejskiego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i
Przeciwdziałania Narkomanii dla
Gminy Miasto Raciąż na 2020 rok.

Nie podlega publikacji

Zrealizowana

XIV/105/2020

17.02.2020

Wyboru Przedstawicieli Rady
Miejskiej w Raciążu do Raciąskiej
Rady Działalności Pożytku
Publicznego II Kadencji

Nie podlega publikacji

Zrealizowana

XIV/106/2020

17.02.2020

Zatwierdzenia regulaminu
przyznawania dofinasowania na
usuwanie, transport i utylizację
odpadów zawierających azbest z
terenu miasta Raciąż ze środków
pozyskanych z WFOŚiGW w
Warszawie

Dz.U Woj.Maz 2020 r. poz. Zrealizowana
2838

XIV/107/2020

17.02.2020

Ustalenia wysokości stawek opłaty
Dz.U Woj. Maz. 2020 r.
za zajęcie pasa drogowego na cele
poz.2839 z dnia
niezwiązane z budową, przebudową, 05.03.2020r.,
remontem, utrzymaniem i ochroną
dróg

Zrealizowana

XIV/108/2020

17.02.2020

Przyjęcia projektu regulaminu
dostarczania wody i odprowadzania
ścieków na terenie Gminy Miasto
Raciąż

Nie podlega publikacji

Zrealizowana

XIV/109/2020

17.02.2020

Zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Miasto Raciąż

Nie podlega publikacji

Zrealizowana

XIV/110/2020

17.02.2020

Zmian w uchwale budżetowej
Gminy Miasto Raciąż na rok 2020r.

Nie podlega publikacji

Zrealizowana

XIV/111/2020

17.02.2020

Uchylenia uchwały nr XIII/93/2019
Rady Miejskiej w Raciążu z dnia
30.12.2019r. w sprawie wystąpienia
ze Związku Miast Polskich

Nie podlega publikacji

Zrealizowana

XV/112/2020

24.03.2020

Przyjęcia programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Miasto Raciąż w
2020r.

Dz. Urz. Woj. Maz z 2020 r. Zrealizowana
poz. 5416
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XV/113/2020

24.03.2020

Zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Miasto Raciąż

Nie podlega publikacji

Zrealizowana

XV/114/2020

24.03.2020

Zmian w uchwale budżetowej
Gminy Miasto Raciąż na rok 2020

Nie podlega publikacji

Zrealizowana

XVI/115/2020

12.05.2020

Uchwalenia regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie
miasta Raciąż

Dz. Urz. Woj. Maz. z 2020
r. poz.5688

Zrealizowana

XVI/116/2020

12.05.2020

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 za
gospodarowanie odpadami
komunalnymi

Dz. Urz. Woj. Maz. z 2020
r. poz.5687

Zrealizowana

XVI/117/2020

12.05.2020

Przyjęcia projektu regulaminu
dostarczania wody i odprowadzania
ścieków na terenie Gminy Miasto
Raciąż

Dz. U. Woj. Maz. 2020r.
7920 z dn. 20.07.2020 r.

Zrealizowana

XVI/118/2020

12.05.2020

Zasad wynajmowania lokali
wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu Gminy
Miasto Raciąż

Dz. Urz. Woj. Maz z 2020 r Zrealizowana
5686

XVI/119/2020

12.05.2020

Wyrażenia zgody na nabycie
nieruchomości gruntowej

Nie podlega publikacji

XVI/120/2020

12.05.2020

Przeznaczenia do sprzedaży w
Nie podlega publikacji
formie przetargu spółdzielczego
własnościowego prawa do lokalu
mieszkalnego nr 38 położonego w
Raciążu przy ul. Józefa Piłsudskiego
1

XVI/121/2020

12.05.2020

Opłat za korzystanie z mienia
komunalnego

XVI/122/2020

12.05.2020

Upoważnienia dyrektora Miejskiego Dz. Urz. Woj. Maz. z 2020
Przedszkola w Raciążu do
r. poz.5683
załatwiania indywidualnych spraw z
zakresu administracji publicznej

Zrealizowana

XVI/123/2020

12.05.2020

Zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Miasto Raciąż

Nie podlega publikacji

Zrealizowana

XVI/124/2020

12.05.2020

Zmian w uchwale budżetowych
Gminy Miasto Raciąż na rok 2020

Nie podlega publikacji

Zrealizowana

XVI/125/2020

12.05.2020

Nie wyrażenia zgody na umorzenie
wierzytelności cywilnoprawnej

Nie podlega publikacji

Zrealizowana

XVII/126/2020

22.06.2020

Udzielenia Burmistrzowi Miasta
Raciąż wotum zaufania

Nie podlega publikacji

Zrealizowana

XVII/127/2020

22.06.2020

Zatwierdzenia sprawozdania
Nie podlega publikacji
finansowego wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu za 2019r.

Zrealizowana

XVII/128/2020

22.06.2020

Udzielenia Burmistrzowi Miasta
absolutorium z tytułu wykonania
budżetu za 2019r.

Zrealizowana

Zrealizowana
W trakcie realizacji

Dz. Urz. Woj. Maz z 2020 r Zrealizowana
poz. 5684

Nie podlega publikacji
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XVII/129/2020

22.06.2020

Rozpatrzenia skargi złożonej przez
Przedsiębiorstwo ProdukcyjnoHandlowe „Agrol” w Raciążu na
działalność Burmistrza Miasta
Raciąża

Nie podlega publikacji

XVII/130/2020

22.06.2020

Ogłoszenia tekstu jednolitego
określenia trybu powoływania
członków oraz organizację i trybu
działania Raciąskiej Rady
Działalności Pożytku Publicznego

Dz. Urz. Woj. Maz. z 2020r. Zrealizowana
poz. 7917

XVII/131/2020

22.06.20320 Wydawania gazety samorządowej
Gminy Miasto Raciąż

XVII/132/2020

Zrealizowana

Nie podlega publikacji

Zrealizowana

22.06.2020

Wyrażenia zgody na zawarcie
Nie podlega publikacji
kolejnych umów na dzierżawę części
nieruchomości stanowiących
własność Gminy Miasto Raciąż

Zrealizowana

XVII/133/2020

22.06.2020

Wyrażenia zgody na zawarcie
Nie podlega publikacji
kolejnych umów na wynajem garaży
stanowiących własność Gminy
Miasto Raciąż

Zrealizowana

XVII/134/2020

22.06.2020

Zwolnienia od obowiązku realizacji
tygodniowego obowiązkowego
wymiaru zajęć dyrektora Szkoły
Podstawowej w Raciążu w roku
szkolnym 2020/2021

Nie podlega publikacji

Zrealizowana

XVII/135/2020

22.06.2020

Zwolnienia od obowiązku realizacji Nie podlega publikacji
tygodniowego obowiązkowego
wymiaru zajęć dyrektora Miejskiego
Przedszkola w Raciążu w roku
szkolnym 2020/2021

Zrealizowana

XVII/136/2020

22.06.2020

Ustalenia górnych stawek opłat
ponoszonych przez właścicieli
nieruchomości za usługi zakresie
opróżniania zbiorników
bezodpływowych i transportu
nieczystości ciekłych

Dz. Urz. Woj. Maz. z 2020 r Zrealizowana
poz. 7918

XVII/137/2020

22.06.2020

Zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Miasto Raciąż

Nie podlega publikacji

Zrealizowana

XVII/138/2020

22.06.2020

Zmian w uchwale budżetowej
Gminy Miasto Raciąż na rok 2020

Nie podlega publikacji

Zrealizowana

XVII/139/2020

22.06.2020

Zwolnienia od podatku od
nieruchomości przedsiębiorców,
których płynność finansowa uległa
pogorszeniu w związku z
ponoszeniem negatywnych
konsekwencji ekonomicznych z
powodu COVID-19

Dz. Urz. Woj. Maz. z 2020 r Zrealizowana
poz.7919

XVII/140/2020

22.06.2020

Przyjęcia Regulaminu dostarczania
wody i odprowadzania ścieków na
terenie Gminy Miasto Raciąż

Dz. Urz. Woj. Maz. z 2020 r Zrealizowana
poz. 7920

XVIII/141/2020

11.09.2020

Górnych stawek opłat ponoszonych
przez właścicieli nieruchomości,
których są zobowiązani zawrzeć

Dz. Urz. Woj. Maz. z 2020 Zrealizowana
r poz. 9671

str. 64

umowę na odbieranie odpadów
komunalnych
XVIII/142/2020

11.09.2020

Zmieniająca Uchwałę Nr
Dz. Urz. Woj. Maz. z 2020 Zrealizowana
XVI/115/2020 Rady Miejskiej w
r poz. 9672
Raciążu z dnia 12 maja 2020 roku w
sprawie uchwalenia Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na
terenie miasta Raciąż

XVIII/143/2020

11.09.2020

Określenia wzoru deklaracji o
Dz. Urz. Woj. Maz. z 2020 r Zrealizowana
wysokości opłaty za gospodarowanie poz. 9673
odpadami komunalnymi składanej
przez właścicieli nieruchomości

XVIII/144/2020

11.09.2020

Uchylająca uchwałę w sprawie
Dz. Urz. Woj. Maz. z 2020 Zrealizowana
odbierania odpadów komunalnych
r poz. 9674
od właścicieli nieruchomości, na
których nie zamieszkują mieszkańcy,
a powstają odpady komunalne

XVIII/145/2020

11.09.2020

Wyboru metody ustalania opłaty za
gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia stawki
tej opłaty na terenie miasta Raciąż

Dz. Urz. Woj. Maz. z 2020 r Zrealizowana
poz. 9675

XVIII/146/2020

11.09.2020

Uchwalenia Regulaminu udzielania
stypendiów naukowych dla uczniów
szkół z terenu miasta Raciąż

Dz. Urz. Woj. Maz. z 2020
r. poz. 9676

Zrealizowana

XVIII/147/2020

11.09.2020

Ogłoszenia tekstu jednolitego
uchwały w sprawie określenia trybu
powoływania członków oraz
organizację i trybu działania
Raciąskiej Rady Działalności
Pożytku Publicznego

Dz. Urz. Woj. Maz. z 2020
r. poz. 9679

Zrealizowana

XVIII/148/2020

11.09.2020

Zmieniająca uchwałę nr
Dz. Urz, Woj. Maz. z 2020
XXXIX/209/2010 Rady Miejskiej w r. poz. 9677
Raciążu z dnia 27 lipca 2010 roku w
sprawie Regulaminu umieszczania
materiałów reklamowych na
tablicach i słupach ogłoszeniowych
należących do Gminy Miasto Raciąż

Zrealizowana

XVIII/149/2020

11.09.2020

Wyrażenia zgody na zawarcie
Nie podlega publikacji
kolejnej umowy na dzierżawę części
nieruchomości stanowiącej własność
Gminy Miasto Raciąż

Zrealizowana

XVIII/150/2020

11.09.2020

Zmiany wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Miasto Raciąż

Nie podlega publikacji

Zrealizowana

XVIII/151/2020

11.09.2020

Zmian w uchwale budżetowej
Gminy Miasto Raciąż na rok 2020

Nie podlega publikacji

Zrealizowana

XVIII/152/2020

11.09.2020

Nadania nazwy ulicy Stefana
Batorego w miejscowości Raciąż

Dz.U. Woj. Maz. 2020 r.
poz. 9644

Zrealizowana

XVIII/153/2020

11.09.2020

Zmiany Statutu Miejskiego Centrum Dz. Urz. Woj. Maz. z 2020
Kultury, Sportu i Rekreacji im.
r. poz. .9678
Ryszarda Kaczorowskiego w
Raciążu

XIX/154/2020

29.10.2020r. Uchwalenia Programu Współpracy
Gminy Miasto Raciąż z

Nie podlega publikacji

Zrealizowana

Zrealizowana
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organizacjami pozarządowymi oraz z
podmiotami wymienionymi w art. 3
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na
2021 rok
XIX/155/2020

29.10.2020r. Zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Miasto Raciąż

Nie podlega publikacji

Zrealizowana

XIX/156/2020

29.10.2020r. Zmian w uchwale budżetowej
Gminy Miasta Raciąż na rok 2020

Nie podlega publikacji

Zrealizowana

XIX/157/2020

29.10.2020r. Udzielenia Powiatowi Płońskiemu
Nie podlega publikacji
pomocy finansowej w formie dotacji
celowej z budżetu Gminy Miasto
Raciąż z przeznaczeniem na
dofinansowanie zakupu ciągnika
rolniczego.

Zrealizowana

XIX/158/2020

29.10.2020

Określenia wysokości stawek opłaty
targowej

Dz. Urz. Woj. Maz z 2020 r Zrealizowana
poz. 10956

XIX/159/2020

29.10.2020

Określenia wysokości stawek
podatku od nieruchomości oraz
zwolnień z tego podatku.

Dz. Urz. Woj. Maz z 2020 r Zrealizowana
poz. 10957

XIX/160/2020

29.10.2020

Określenia wysokości stawek
Nie podlega publikacji
podatku od środków transportowych.

Zrealizowana

XX/161/2020

18.12.2020

Przyjęcia planu pracy stałych
Komisji Rady Miejskiej w Raciążu
na 2021 rok

Nie podlega publikacji

Zrealizowana

XX/162/2020

18.12.2020

Przyjęcia planu pracy Rady
Miejskiej w Raciążu na 2021 rok.

Nie podlega publikacji

Zrealizowana

XX/163/2020

18.12.2020

Przyjęcia Regulaminu targowiska
miejskiego

Dz. Urz. Woj. Maz. z 2020 Zrealizowana
r. poz. 13394

XX/164/2020

18.12.2020

Szczegółowych warunków
Dz. Urz. Woj. Maz. z 2020
przyznawania i odpłatności za usługi r. poz. 13395
opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze, z wyłączeniem
specjalistycznych usług
opiekuńczych dla osób z
zaburzeniami psychicznymi, oraz
szczegółowych warunków
częściowego lub całkowitego
zwalniania z opłat, jak również trybu
ich pobierania.

XX/165/2020

18.12.2020

Przyjęcia programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Miasto Raciąż w 2021 roku

XX/166/2020

18.12.2020

W przedmiocie udzielenia
Nie podlega publikacji
Rzecznikowi Dyscypliny Finansów
Publicznych właściwemu w
sprawach rozpoznawanych przez
Regionalną Komisję Odwoławczą w
sprawach o naruszenie dyscypliny
finansów publicznych przy

Zrealizowana

Dz. Urz. Woj. Maz. z 2020 r Zrealizowana
poz. 13396

Zrealizowana
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Regionalnej Izbie Obrachunkowej w
Warszawie informacji w trybie art.
95 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia
2004 r. o odpowiedzialności za
naruszenie dyscypliny finansów
publicznych (Dz. U z 2019 r., poz.
1440 ze zm.) w sprawie sygn. akt
DF-RI.612.2.15.2020
XX/167/2020

18.12.2020

Wyznaczenia nowej aglomeracji
Miasto Raciąż

Dz. U. Woj. Maz. z 2020 r. Zrealizowana
poz.13546

XX/168/2020

18.12.2020

Uchwalenia Miejskiego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii dla
Gminy Miasto Raciąż na 2021 rok

Nie podlega publikacji

Zrealizowana

XX/169/2020

18.12.2020

Zmian Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Miasto Raciąż

Nie podlega publikacji

Zrealizowana

XX/170/2020

18.12.2020

Zmian w uchwale budżetowej
Gminy Miasto Raciąż na rok 2020

Nie podlega publikacji

Zrealizowana

XX/171/2020

18.12.2020

Uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Miasto Raciąż

Nie podlega publikacji

Zrealizowana

XX/172/2020

18.12.2020

Przyjęcia uchwały budżetowej
Gminy Miasto Raciąż na rok 2021.

Dz. Urz. Woj. Maz z 2020 r W trakcie realizacji
poz. 13397

XX/173/2020

18.12.2020

Zmiany Statutu Miejskiego Centrum Dz. Urz. Woj. Maz. z 2020
Kultury, Sportu i Rekreacji im.
r. poz 13398
Ryszarda Kaczorowskiego w
Raciążu

Zrealizowana

XX/174/2020

18.12.2020

Wyrażenia zgody na obciążenie
Nie podlega publikacji
służebnością przesyłu nieruchomości
położonych na terenie miasta Raciąż

Zrealizowana

XX/175/2020

18.12.2020

Rozpatrzenia petycji dotyczącej
podjęcia uchwały w zakresie
zobowiązania Rządu Polski do
uzyskania pisemnych gwarancji ze
strony producentów szczepionek, że
w przypadku jakichkolwiek
powikłań gotowi są oni przyjąć i
ponieść wszelkie koszty prawne i
finansowe wystąpienia
niepożądanych odczynów
poszczepiennych

Zrealizowana

Nie podlega publikacji
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XI. Aktywność obywatelska (organizacje pozarządowe,
budżet partycypacyjny)

Na obszarze miasta działa wiele pozarządowych organizacji społecznych, kulturalnych,
sportowych, turystycznych i innych.
Społeczeństwo Raciąża chętnie angażuje się we wszelkie proponowane im działania. Wiele
inicjatyw społecznych wypływa oddolnie, od pojedynczych osób czy grup. Wydaje się, iż
mieszkańcy identyfikują się ze swoją społecznością lokalną.
Śmiało można powiedzieć, iż na obszarze miasta występuje znaczny kapitał społeczny.
Charakteryzujący się wysokim poziom wzajemnego zaufania, siecią wzajemnych powiązań,
przepływem informacji, aktywnością społeczną mieszkańców, potencjałem kulturowym oraz
wyznawanymi przez mieszkańców postawami i wartościami.
Kapitał społeczny jest potrzebny do zgodnego działania mieszkańców dla wspólnego dobra
miasta. Jego wysoki poziom ułatwia nawiązywanie współpracy dzięki przekonaniu, że ludzie
mogą liczyć na wzajemność w przyszłości, jak również wspólne rozwiązywanie problemów
lokalnych.
Na obszarze Gminy Miasto Raciąż działają następujące organizacje pozarządowe:
1. Stowarzyszenie Seniorów, Emerytów i Rencistów w Raciążu,
2. Stowarzyszenie Przedsiębiorców Miasta i Gminy Raciąż,
3. Stowarzyszenie Promocji Medialnej Ziemi Raciąskiej,
4. Klub Sportowy „Błękitni” Raciąż,
5. Ochotnicza Straż Pożarna w Raciążu,
6. Stowarzyszenie Klub Motocyklowy Cavalcade,
7. Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi w Raciążu,
8. Towarzystwo Ochrony Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego Ziemi Raciąskiej,
9. Stowarzyszenie Żyjmy zdrowo w zgodzie z naturą,
10. Towarzystwo Przyjaciół ziemi Raciąskiej „Ziemowit” w Raciążu,
11. Fundacja Ludzi i Miejsc Ziemi Płońskiej,
12. Fundacja Profilaktyki, Resocjalizacji oraz Pomocy Rodzinom Zagrożonym
Wykluczeniem Społecznym „ Radość dzieciom”,
13. Parafia rzymsko-katolicka Pod Wezwaniem Świętego Wojciecha w Raciążu,
14. Regionalne Stowarzyszenie Twórców Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Raciążu,
15. Lokalne Stowarzyszenie na rzecz bezdomnych zwierząt „Psijazna Dłoń”.
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Podstawowym kryterium decydującym o podjęciu współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi jest prowadzenie przez nie działalności na terenie Gminy Miasto Raciąż lub
na rzecz jej mieszkańców. Współpraca realizowana jest w oparciu o zasadę pomocniczości,
jawności, efektywności, uczciwej konkurencji, partnerstwa i suwerenności stron, a wzajemne
oddziaływania regulują przepisy prawa. Zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom
pozarządowym odbywa się po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, ogłaszanego i
przeprowadzonego w oparciu o przepisy ustawy lub po spełnieniu wymagań dotyczących
zgłoszeń ofert z własnej inicjatywy organizacji pożytku publicznego.
Gmina miejska ściśle współpracuje z organizacjami pozarządowymi. W tym celu corocznie
zostają podejmowane Uchwały Rady Miejskiej w Raciążu w sprawie uchwalenia Programu
Współpracy Gminy Miasto Raciąż z organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o
których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na
poszczególne lata. Program ten jednym z podstawowych dokumentów określających zakres i
zasady współdziałania samorządu z podmiotami prowadzącymi działalność w sferze pożytku
publicznego.
Burmistrz Miasta wyznaczył Miejskie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji im. Ryszarda
Kaczorowskiego w Raciążu za jednostkę odpowiedzialną za zadania związane ze współpracą
z organizacjami pozarządowymi. Miasto Raciąż realizowało szereg zadań w partnerstwie z
Gminą Raciąż.
Projekty były finansowane bezpośrednio przez Miasto jako wkład własny bądź przez Miejskie
Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Raciążu. Ponadto pozyskiwano fundusze zewnętrzne
m.in. z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Mazowieckiego w Warszawie oraz ze Starostwa Powiatowego w Płońsku.
W 2020 r. w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi zostały zrealizowane
następujące projekty:
•

VII Jarmark Raciąski:
Podczas wydarzenia odbyły się koncerty zespołów folkowych, przegląd teatrów
ulicznych i zespołów ludowych. Ponadto przeprowadzono warsztat rzeźbiarski. Przez
dwa dni odbył się również jarmark kupiecki, na kramach prezentowano lokalne
i tradycyjne produkty, np. chleby, miody, nalewki, słodycze, rękodzieło, roślinność,
starocie.
Zadanie zrealizowane w partnerstwie z Gminą Raciąż i Regionalnym Stowarzyszeniem
Twórców Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Raciążu.
• (Za)sięgnij kultury! - tradycja i kultura regionu on-line.
W ramach zadania utworzono portal internetowy. Dodatkowo prowadzone były
działania towarzyszące, tj. warsztaty i działania kulturalno-edukacyjne on-line:
warsztaty teatralne, rękodzielnicze, robótki dawne. Zadanie zrealizowane w
partnerstwie z Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Raciąskiej „Ziemowit” w Raciążu.
• Raciąż na bursztynowym szlaku - "Dzień w kasztelańskim grodzie".
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1)
2)
3)
4)
5)

Wydarzenie zorganizowano z okazji 595 rocznicy nadania praw miejskich miastu
Raciąż.
Podczas realizacji zadania odbyły się:
warsztaty rzemieślnicze,
koncerty muzyki dawnej,
wykłady tematyczne,
inscenizacja drużyny wojów,
warsztaty rękodzielnicze
Zadanie zrealizowane w partnerstwie z Regionalnym Stowarzyszeniem Twórców
Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Raciążu.

•

Raciąż szyje maseczki ochronne - działania na rzecz mieszkańców Gminy i Miasta
Raciąż w zakresie ochrony przed zarażeniem COVID-19
W ramach realizacji zadania publicznego przeprowadzono kontynuację wcześniej
prowadzonej przez Regionalne Stowarzyszenie Twórców Kultury i Dziedzictwa
Narodowego w Raciążu akcji szycia maseczek ochronnych i ich rozdawania. Akcja
realizowana przez mieszkańców dla mieszkańców.

•

Raciąż - Moja Mała Ojczyzna. Kreowanie postaw patriotycznych i obywatelskich
W ramach realizacji zadania Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Raciąskiej "Ziemowit"
wykonało następujące zadania:
1) Mural o tematyce patriotycznej, związany z lokalną historią, na ścianie w centrum
Raciąża przy pomniku Pamięci Narodowej;
2) zorganizowano "Wakacje z Ziemowitem, w ramach których odbył się biwak oraz
terenowa gra miejska;
3) zorganizowano obchody 102 rocznicy odzyskania niepodległości on - line
wraz z symbolicznym odsłonięciem muralu.
•

Sprawność w każdym wieku – zajęcia fitness z elementami zumby dla seniorów
W ramach zadania prowadzono zajęcia dla blisko 30 uczestników w wymiarze
50 godzin. Były to zajęcia fitness z elementami tańca przy muzyce.
Wnioskodawcą projektu było Stowarzyszenie Seniorów, Emerytów i Rencistów w
Raciążu.

•

W zdrowym ciele zdrowy duch – zajęcia aerobiku dla seniorów z problemami
zdrowotnymi
W ramach zadania prowadzono zajęcia dla blisko 30 uczestników w wymiarze 50
godzin. Były to zajęcia aerobiku przy muzyce. Dodatkowo prowadzone były przez
trenera mini wykłady o zdrowym odżywianiu w chorobach.
Wnioskodawcą projektu było Stowarzyszenie Seniorów, Emerytów i Rencistów w
Raciążu.

•

Raciąski Uniwersytet Trzeciego Wieku
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W ramach zadania Stowarzyszeniu Seniorów, Emerytów i Rencistów w Raciążu udało
się przeprowadzić III edycję Raciąskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, w ramach
którego udało się osiągnąć poniższe rezultaty:
1) utworzenie Raciąskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku (rekrutacja, promocja
działania)
2) Inauguracja UTW wraz z poczęstunkiem integracyjnym dla uczestników
3) organizacja warsztatów komputerowych (40 godz.)
4) organizacja warsztatów teatralnych (40 godz.)
5) organizacja warsztatów muzyczno-wokalnych (60 godz.)
6) organizacja warsztatów kulinarnych (3 komplety)
7) organizacja zajęć artystycznych (40 godz.)
8) organizacja zajęć rekreacyjno-ruchowych (40 godz.)
9) organizacja warsztatów z kosmetologiem
10) organizacja warsztatów tanecznych (36 godz.)
11) organizacja spotkań Dyskusyjnego Klubu Filmowego z projekcją filmów (12 projekcji)
12) organizacja wycieczek turystyczno – krajoznawczych (3 wyjazdy)
13) organizacja zakończenia III edycji Raciąskiego Uniwersytetu Trzeciego
Zadanie zrealizowane w partnerstwie ze Szkołą Podstawową im. Stanisława
Konarskiego w Raciążu. Współfinansowane przez Gminę Miasto Raciąż.
•

Renowacja organów w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
w parafii pw. św. Wojciecha w Raciążu
W ramach zadania wykonano renowację organów w kościele pw. Wniebowzięcia
Najświętszej Mari Panny w parafii pw. św. Wojciecha w Raciążu.
Zadanie zrealizowane w partnerstwie z Parafią św. Wojciecha w Raciążu.

•

Przedszkolaki na boiska - przedszkole piłkarskie klubu LKS „Błękitni” Raciąż
W ramach działania zorganizowanych zostało 20 jednostek treningowych dla grupy 25
dzieci w wieku 4- 6 lat.

•

Aktywna młodzież – piłka nożna dla grup młodzieżowych klubu LKS „Błękitni”
Raciąż
W ramach działania zorganizowanych zostało 25 jednostek treningowych dla grupy
rocznika 2003/2004 oraz 80 jednostek treningowych dla grup rocznik 2007/2008,
co pozwoliło na pozyskanie i utrzymanie blisko 40 uczestników niniejszych działań.
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XII. Podsumowanie
Raport o stanie Gminy Miasto Raciąż szczegółowo przedstawia sytuację finansową, majątkową
i polityki prowadzone przez samorząd miejski.
Sytuacja finansowa miasta była stabilna. Zobowiązania regulowano terminowo. Zaplanowane
do realizacji zadania inwestycyjne prowadzono zgodnie z harmonogramami. Epidemia
zaburzyła nasze życie codzienne, a przede wszystkim życie przedsiębiorców i zakładów
przemysłowych, jednakże Burmistrz podjął wszelkie starania aby pomóc i wspierać
mieszkańców, aby nasze miasto funkcjonowało jak najlepiej.
Urząd Miejski oraz jednostki podległe realizowały zadania, zgodnie z przyjętymi planami
finansowymi oraz założonymi celami. Skutecznie prowadzono system kontroli zarządczej. W
2020 roku w jednostkach prowadzone były kontrole wewnętrzne i zewnętrzne, podczas
których monitorowany był stopień wykonania określonych celów i zadań.
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I.

WSTĘP

Prezentowany dokument zawiera sprawozdanie z realizacji celów strategicznych i
operacyjnych wynikających ze Strategii Rozwoju Gminy Miasto Raciąż na lata 2016 –2026
przyjętej Uchwałą Nr XIV/118/2016 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 22 lutego 2016 r.
Dokument ten, chociaż uchwalony i zatwierdzony, nie jest dokumentem zamkniętym,
ponieważ dotyczy on szeroko rozumianego rozwoju miasta, procesu jak najbardziej
dynamicznego, sam podlegać musi zmianom. Zmiany zachodzące w gminie i jej otoczeniu,
we

wzajemnie

powiązanych

sferach:

gospodarczej,

społecznej,

przestrzennej

i

środowiskowej, narzucają konieczność nieustannego monitorowania oraz weryfikacji
postawionych celów oraz sposobów ich realizacji. Niezbędnych do tego informacji mają
dostarczyć coroczne sprawozdania z realizacji strategii, których zasadniczym zadaniem jest
zobrazowanie stopnia realizacji celów przyjętych w strategii, a co za tym idzie zobrazowanie
postępu miasta Raciąż na drodze do realizacji przyjętej misji. Wszystkie działania powinny
zatem zmierzać do realizacji celu nadrzędnego, którym powinna być wysoka jakość życia
społeczności lokalnej, możliwa dzięki pełniejszemu zaspokajaniu potrzeb obecnych i
przyszłych pokoleń mieszkańców oraz rozważne wykorzystywanie i umacnianie własnych
zasobów środowiska społecznego, przyrodniczego, kulturowego i ekonomicznego.
Niniejsze sprawozdanie, obejmuje realizację przyjętych celów w 2020 roku. Zawarte w nim
informacje mają ułatwić ocenę stopnia realizacji przyjętych w strategii celów, uświadomić
istniejące wciąż problemy oraz pobudzić do większej troski o działania na rzecz rozwoju
naszego miasta. Dokument jest opracowaniem własnym. Zastosowano metodę porównawczą,
analizującą relacje pomiędzy zakładanymi celami i działaniami Gminy Miasto Raciąż, a
faktycznie wykonanymi zadaniami i -gdzie było to mierzalne -osiągniętymi rezultatami.
Zebranie i analizę danych oraz nadanie ostatecznej formy opracowaniu wykonał Zespół ds.
Monitorowania Strategii Rozwoju Gminy Miasto Raciąż na lata 2016-2026, przy współpracy
z osobami pełniącymi funkcje zarządcze w najistotniejszych dla rozwoju Gminy obszarach
tematycznych.
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II.

METODOLOGIA PRZEPROWADZENIA MONITORINGU
STRATEGII

Proces monitorowania polega na systematycznej obserwacji zmian zachodzących w ramach
realizacji poszczególnych polityk i programów rozwoju Miasta. Umożliwia kontrolę postępu
ich realizacji, weryfikację osiąganych rezultatów oraz porównanie ich zgodności z celami
strategicznymi zgodnych z wizją Gminy Miasto Raciąż. Wizja, o której mowa brzmi:
„Miasto

przyjazne dla inwestorów i mieszkańców, zapewniające rozwój w wymiarze

indywidualnym i zbiorowym, zgodne z naturą i dbające o poszanowanie tradycji oraz
kultury”.
W strategii przyjęto, iż system monitoringu stanu Gminy Miasto Raciąż będzie
prowadzony przez Komisję Rady Miejskiej ds. Monitorowania Strategii i Zespół ds.
Monitorowania Strategii funkcjonujący przy Urzędzie Miejskim. Zespół oraz Komisja
wspólnie opracowali dla każdego celu strategicznego zestaw kilku obiektywnych mierników
pozwalających skutecznie monitorować postępy w realizacji strategii rozwoju.
Zgodnie z zapisami Strategii jej monitoring prowadzony jest w cyklu rocznym.

III.

ANALIZA WARTOŚCI OSIĄGNIĘTYCH WSKAŹNIKÓW
MONITORINGU W ODNIESIENIU DO POSZCZEGÓLNYCH
CELÓW
Postęp w realizacji celów strategicznych Strategii Rozwoju Gminy Miasto Raciąż

można ocenić w sposób mierzalny analizując wartości mierników monitoringu, przypisanych
poszczególnym celom, tj.:

1. Cel strategiczny nr 1: Pozyskanie inwestorów głównie z zewnątrz, jak
też ożywienie inwestycji realizowanych przez kapitał lokalny - wzrost
przedsiębiorczości

oraz

poprawa

zdolności

adaptacyjnych

i

konkurencyjności małych i średnich firm.
Dzięki zewnętrznemu oddziaływaniu środowiska lokalnego małe i średnie
przedsiębiorstwa mogą istnieć i rozwijać więź ze środowiskiem lokalnym. Środowisko to
udostępnia podstawowe zasoby, zapewnia wsparcie instytucjonalne i zmniejsza niestabilność
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rynków. Małe firmy z kolei opierają swoją działalność na lokalnych zasobach czynników
produkcji. W te wzajemne interakcje małych firm i środowiska lokalnego za każdym razem
bezpośrednio zaangażowane są lokalne społeczności. Rola środowiska lokalnego w rozwoju
MŚP nie ogranicza się jednak tylko do dostarczania zasobów. Niezwykle ważne jest także,
aby środowisko to tworzyło przyjazny dla małej przedsiębiorczości klimat. Dlatego też
Gmina Miasto Raciąż przyjęła uchwałą Rady Miejskiej w Raciążu nr XXI/181/2016 z dnia
21 października 2016 r. preferencyjny system podatków i opłat.
Stworzenie warunków do rozwoju działalności gospodarczej jest podstawowym
obszarem troski strategicznej, zmierzającym do uzyskania następujących efektów:
1.

Powiększenie istniejących już stref lub utworzenie nowych terenów
inwestycyjnych.

2.

Stworzenie odpowiednich warunków dla rozwoju przedsiębiorczości.

3.

Poprawienie dostępności i jakości usług umożliwiających inkubację
przedsiębiorczości.

4.

Wzrost liczby nowopowstałych podmiotów gospodarczych.

5.

Zmniejszenie liczby upadających przedsiębiorstw.

6.

Poprawa dostępności dobrze skomunikowanych i uzbrojonych terenów
inwestycyjnych.

7.

Zwiększenie stopy inwestycji w sektorze prywatnym.

8.

Przyciągnięcie inwestorów zagranicznych.

Dla tego celu strategicznego przyjęto następujące cele operacyjne
•

1.2. Promocja miasta wobec inwestorów

Monitorowanie postępu realizacji celu prowadzone jest w oparciu o następujące wskaźniki:

Wskaźniki monitorowania celu operacyjnego 1.2
Rok

Ilość przygotowanych
i rozpowszechnionych ofert.
Jednostka (szt)

2016
2017
2018
2019

2500
1000
0
0

2020

300
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W 2020 r. utworzono 300 folderów z informacją o możliwościach inwestowania w Raciążu.
Łącznie w ciągu pięciu ostatnich lat przygotowano 3800 szt. folderów promujących miasto
wobec inwestorów. Ulotki skierowano do osób uczestniczących w targach pracy w Płońsku.

Targi pracy w Płońsku
• 1.3. Zapewnienie odpowiednich warunków dla inwestorów oraz wspieranie
powstawania i rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości
Monitorowanie postępu realizacji celu prowadzone jest w oparciu o następujące mierniki:

Wskaźniki monitorowania celu operacyjnego 1.3
Rok

2016

Ilość przedsiębiorców
korzystających ze stworzonego
preferencyjnego systemu
podatków i opłat

Ilość podmiotów
gospodarczych na 100
mieszkańców (szt)

Jednostka
(osoba/przedsiębiorstwo)

Jednostka (szt)

0

6
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2017
2018
2019
2020

0
0
0
0

6
6
6
5

Przyjęte w 2016 r. wskaźniki mające na celu zapewnienie odpowiednich warunków dla
inwestorów oraz wspieranie powstawania i rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości w
2020 r. pozostały na takim samym poziomie. Żaden z przedsiębiorców nie skorzystał z
systemu podatków i opłat. W przypadku podmiotów gospodarczych funkcjonujących na
terenie miasta w przeliczeniu na 100 mieszkańców Raciąża ich ilość zmniejszyła się o 1.

Spotkanie z przedsiębiorcami.
•

1.5. Tworzenie i rozwój e-usług skierowanych do przedsiębiorców i obywateli

Wskaźniki monitorowania celu operacyjnego 1.5
Rok

•

Ilość udostępnionych on-line dokumentów
zawierających informacje sektora publicznego
Jednostka (szt)

2016
2017
2018

7
7
7
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2019

27

2020

27

Na początku 2019 roku zakończono wdrażanie projektu pn.: „Platforma e-Urząd w Raciążu”,
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
Wyżej wymieniona inwestycja przyczyniła się do udostępnienia on-line 27 dokumentów
zawierających informacje sektora publicznego. W związku z powyższym przyjęte w 2019 r.
wskaźniki nadal są na tym samym poziomie.

2. Cel strategiczny nr 2: Zwiększenie konkurencji potencjału
kwalifikacyjnego zasobów ludzkich
Kapitał ludzki to ogół wiedzy, doświadczeń, umiejętności poszczególnych mieszkańców,
mających dla gminy wartość ekonomiczną. Kapitał ludzki obejmuje zarówno kapitał
indywidualny poszczególnych osób, jak również zasoby będące efektem organizowania się
i występowania pracy zespołowej (np. zespoły i działy w ramach struktury organizacyjnej).
Nie sposób dziś pominąć znaczenia gospodarki opartej na wiedzy, gdzie kluczem do sukcesu
są kompetencje i doświadczenia mieszkańców bez względu na wiek.
Dla tego celu strategicznego przyjęto następujące cele operacyjne:
•

2.1.

Zapewnienie

dostosowującego

wysokiego

poziomu

edukacji

dzieci

i

młodzieży

wykształcenie do potrzeb rynku pracy i umożliwiającego

podejmowanie nauki na dowolnie wybranych studiach
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Monitorowanie postępu realizacji celu prowadzone jest w oparciu o następujące wskaźniki:

Rok

2016
2017
2018
2019
2020

Wskaźniki monitorowania celu operacyjnego 2.1
Ilość dzieci i młodzieży
korzystających z
Ilość nauczycieli
dodatkowych zajęć
doskonalących się
pozalekcyjnych w zakresie
nauki języków obcych i
informatyki.
Jednostka (osoba)

Jednostka (osoba)

55
63
64
42
59

0
38
0
308
211

W 2020 z dokształcania skorzystało 56 nauczycieli Szkoły Podstawowej w Raciążu. Sześciu
nauczycieli rozpoczęło studia podyplomowe, natomiast 50 uczestniczyło w różnych
szkoleniach i kursach. Jedna nauczycielka Miejskiego Przedszkola rozpoczęła studia
podyplomowe. Dwie stażystki zostały nauczycielami kontraktowymi. W 2020 r. z zajęć
pozalekcyjnych w zakresie nauki języków obcych i informatyki skorzystało 211 uczniów
Szkoły Podstawowej.

•

2.2. Wpływ na stosowne podmioty decyzyjne i współpraca z nimi przy realizacji
działań dotyczących podnoszenia poziomu kwalifikacji osób bezrobotnych
i zagrożonych
utratą zatrudnienia i zwiększenie przez to ich mobilności
zawodowej.

Monitorowanie postępu realizacji celu prowadzone jest w oparciu o następujące wskaźniki:
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Wskaźniki monitorowania celu operacyjnego 2.2

Rok

Ilość spotkań promujących przedsiębiorczość w zakresie
kompleksowego wsparcia dla osób chcących podjąć działalność
gospodarczą.
i rozpowszechnionych ofert.
Jednostka (szt)

2016
2017
2018
2019

1
2
1
1

2020

1

W 2020 r., analogicznie jak w 2019, umożliwiono osobom chcącym podjąć działalność
gospodarczą

uczestniczenie w 1 spotkaniu promującym przedsiębiorczość w zakresie

kompleksowego dla nich wsparcia. 9 czerwca 2020 r. w Centrum EdukacyjnoKonferencyjnym MODR w Płońsku odbyło się spotkanie w ramach przyznawania pomocy
finansowej z zakresu tworzenia działalności gospodarczej.

3. Cel strategiczny nr 3: Poprawa warunków życia mieszkańców.
Jakość życia w gminie, nazywana też jakością środowiska życia bądź poziomem
warunków bytowych oraz możliwości konsumpcyjnych społeczności lokalnej należy
do jednego z trzech podstawowych celów strategicznych samorządu terytorialnego. Pozostałe
dwa w skrócie można przedstawić jako: rozwój gospodarczy i ochronę środowiska. Są one
bardzo pojemne i obejmują zarówno maksymalizację dochodów ludności, rozwój
infrastruktury technicznej i społecznej, tworzenie instytucji okołobiznesowych, zachowanie
tożsamości

mieszkańców,

zwiększenie

skuteczności

zarządzania

i

wiele

innych.

Przedstawione cele nie funkcjonują oddzielnie. Wzajemnie wpływają na siebie i warunkują
realizację. Dlatego też chcąc zbadać intencje gmin odnośnie polepszania jakości życia
mieszkańców w gminach należy przeanalizować różne cele rozwojowe, ze szczególnym
uwzględnieniem celów głównych.
Dla tego celu strategicznego przyjęto następujące cele operacyjne:
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•

3.1. Zwiększenie porządku publicznego oraz bezpieczeństwa mieszkańców
miasta

Monitorowanie postępu realizacji celu prowadzone jest w oparciu o następujące wskaźniki:

Wskaźniki monitorowania celu operacyjnego 3.1
Rok

Kwota środków budżetowych przeznaczonych na zwiększenie
bezpieczeństwa mieszkańców miasta
Jednostka (zł)

2016
2017
2018
2019
2020

56.930,62
2.161.938,07
2.474.813,271
290 695,50

1.704.138,80

Z danych przedstawionych w tabeli wynika, że w 2020 roku wydatkowano więcej środków
niż w 2019 r. na zwiększenie bezpieczeństwa miasta. W 2020 roku wykonano bieżące
naprawy dróg i ich zamiatanie, remonty i naprawy chodników i traktów pieszo-rowerowych
wraz z ich utrzymaniem, dokonano zakupu i montażu oznakowania pionowego oraz
dokonano konserwacji istniejących i wykonanie nowych oznaczeń drogowych poziomych.
Przebudowano drogi gminne (Działkowa, Cicha, Kwiatowa, JP II, Rzeźniana), podniesiono
bezpieczeństwo na przejściach dla pieszych, wymieniono ogrodzenie na terenie rodzinnych
ogródków działkowych, wykonano inwentaryzację oraz fotorejestrację dróg gminnych oraz
projekt stałej organizacji ruchu drogowego. Zmodernizowano system monitoringu miejskiego
oraz wykonano jego konserwację i naprawę. Zakupiono maseczki, rękawiczki, środki
czystości oraz usługę dezynfekcji obiektów w związku z pandemią. Przekazano także
wsparcie finansowe dla policji na dodatkowe patrole, wypłacono ekwiwalenty za akcje
ratownicze strażaków, zakupiono paliwo do samochodów strażackich. W ramach poprawy
bezpieczeństwa miasta wykonano naprawę i konserwację sprzętu ratowniczego oraz
zmodernizowano system selektywnego powiadamiania w jednostce OSP.
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Podpisanie umowy- przejścia dla pieszych.

Przekazanie środków ochrony osobistej OSP.
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Przekazanie maseczek ochronnych.
•

3.2. Podniesienie poziomu ochrony zdrowia na terenie Raciąża

Monitorowanie postępu realizacji celu prowadzone jest w oparciu o następujące wskaźniki:

Wskaźniki monitorowania celu operacyjnego 3.2
Rok

Ilość zorganizowanych akcji wpływających na podniesienie
poziomu ochrony zdrowia na terenie miasta.
Jednostka (szt)

2016

39
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2017
2018
2019
2020

32
36
38
49

Ilość zorganizowanych akcji wpływających na podniesienie poziomu ochrony zdrowia
na terenie miasta w 2020 r. zwiększyła się w porównaniu do roku 2019 r. W głównej mierze
większość akcji kładła nacisk na prawidłowe odżywianie się dzieci i młodzieży oraz
wynoszenie tej wiedzy poza mury szkoły do swoich domów. Jednocześnie nacisk kładziony
był na dbanie o higienę jamy ustnej i higienę osobistą. Ponadto prowadzono debaty w
zakresie ochrony zdrowia o tematyce ważnej dla młodego pokolenia tj. w zakresie dopalaczy,
uzależnień. W związku z pandemią koronawirusa placówki oświatowe systematycznie
otrzymywały płyny do dezynfekcji rąk oraz powierzchni. W związku z pandemią
przygotowano dla uczniów i rodziców pakiet informacyjny na temat jak zachować zdrowie
podczas lockdownu, z uwzględnieniem zagrożenia wirusem covid i bezpieczeństwa w sieci.
W 2020 r. odbyło się 9 posiedzeń Miejskiej Komisji Rozwiązywania problemów
Alkoholowych.
•

3.3. Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną – modernizacja, budowa,
rozbudowa, przebudowa i wyposażenie bazy lokalowej szkół (sale gimnastyczne,
boiska, pływalnie, pracownie przedmiotowe i komputerowe).

Monitorowanie postępu realizacji celu prowadzone jest w oparciu o następujące wskaźniki:

Wskaźniki monitorowania celu operacyjnego 3.3
Rok

Kwota środków budżetowych przeznaczonych na inwestycje
w infrastrukturę edukacyjną
Jednostka (zł)

2016
2017
2018
2019

134.107,91
234.251,13
119 170,49
746 446,01

2020

319 869,42

W 2020 r. wydatkowano mniej niż 2019 r. środków z uwagi na fakt, iż w roku
poprzedzającym rok bazowy dokonano zakupów w ramach projektu pn. „Pakiet kluczowych
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kompetencji”.
W 2020 roku w Szkole Podstawowej w Raciążu wyremontowano pracownię komputerową
oraz pomieszczenie na sklepik szkolny, zamontowano dwie pary drzwi do sali gimnastycznej,
wyremontowano stołówkę szkolną (malowanie, położenie podłogi), naprawiono instalację
alarmową, zakupiono materiały potrzebne do remontu sali lekcyjnej nr15, zakupiono 14 szt.
drzwi do klas lekcyjnych.
Zakupiono także:

kamerę Panasonic, adapter Bluetooth-4szt, dysk – 20szt., szafkę z

umywalką, ogrzewacz do gabinetu pielęgniarki, tkaninę do dekoracji -26mb, drukarkę kodów
do biblioteki szkolnej, 8 krzeseł do pracowni j. niemieckiego, licencję na program
antywirusowy 150 stanowisk, program elektroniczny do fotowoltaiki 12szt., drukarkę, 2
komputery, niszczarkę, kosiarkę spalinową,

kosę STIHL, wyciągarkę linową na halę

sportową, do stołówki szkolnej zakupiono 85 krzeseł i 11 stolików, okap, podgrzewacz wody
oraz 3 wentylatory ścienne, stacje do segregowania 4-komorowe – 3 szt., ławki korytarzowe
12 szt., pomoce dydaktyczne i książki do biblioteki, zakupiono 22 szt. dresów dla klasy
sportowej.
W 2020 roku w ramach projektu ZDALNA SZKOŁA i ZDALNA SZKOŁA+ powiększyła
się baza edukacyjna szkoły w zakresie wyposażenia w sprzęt IT, tj: tablety SAMSUNG 53
szt., laptopy ASUS – 17 szt.
W Miejskim Przedszkolu w Raciążu w 2020 r. dostosowano przedszkole do przepisów ppoż,
m.in. wykonano instalację oddymiania, w tym okno w dachu, okno przeciwpożarowe,
wymieniono 10 par drzwi. W związku z przystosowaniem do przepisów ppoż uzupełniono
płytki ścienne i podłogowe, zamontowano nadproża, progi drzwiowe, wykonano malowanie.
Wymieniono 5 par drzwi do sal zajęć. Wyremontowano w bloku kuchennym magazyn i
obieralnię oraz pokój socjalny i nauczycielski, w pomieszczeniach tych położono płytki
podłogowe i ścienne oraz pomalowano ściany. Zainstalowano balustradę do drzwi
balkonowych, zakupiono i zainstalowano parapety wewnętrzne i osłony grzejników
w salach zajęć i w szatni, zakupiono szafy ubraniowe dla pracowników oraz szafy do pomocy
w sali zajęć specjalistycznych, zmieniono obicia krzeseł w pokoju nauczycielskim.
Zakupiono i zainstalowano zamek szyfrowy do drzwi zewnętrznych. Zakupiono pomoce
dydaktyczne, w tym zabawki dla poszczególnych grup oraz pomoce dydaktyczne do zajęć
specjalistycznych. Zakupiono sprzęt elektroniczny m.in. monitor interaktywny, akcesoria do
zestawu, laptop, dysk, głośnik przenośny, zasilacze, programatory oraz akcesoria kuchenne.
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Przekazanie tabletów z projektu.

•

3.4. Realizacja czynszowego budownictwa komunalnego i socjalnego, a także
wyznaczenie terenów (uzbrojonych w media) pod inwestycje mieszkaniowe.

Monitorowanie postępu realizacji celu prowadzone jest w oparciu o następujące wskaźniki:

Wskaźniki monitorowania celu operacyjnego 3.4

Rok

Kwota środków budżetowych przeznaczonych na realizację
czynszowego budownictwa komunalnego i socjalnego, a
także wyznaczenie terenów (uzbrojonych w media) pod
inwestycje mieszkaniowe
Jednostka (zł)

2016

0
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2017

32.201,40

2018

0

2019

0

2020

1476,00

W 2020 r. na ten cel wydano 1.476,00 zł była to przede wszystkim aktualizacja kosztorysów
na budowę budynków komunalnych przy ul. Akacjowej, geodezyjne wyznaczenie budynków,
pełnienie nadzoru inwestorskiego nad planami budowy.

•

3.5 Likwidacja barier architektonicznych dla niepełnosprawnych

Monitorowanie postępu realizacji celu prowadzone jest w oparciu o następujące wskaźniki:

Wskaźniki monitorowania celu operacyjnego 3.5
Rok

Wysokość środków przeznaczona na likwidację barier
architektonicznych dla niepełnosprawnych.
Jednostka (zł)

2016

0

2017

3.540,38

2018

0

2019

15 939,00

2020

6.248,40

W 2020 r. wykonano przebudowę chodnika i obniżenie krawężnika przy przejściu dla
pieszych na ulicy Piłsudskiego. Wykonano stronę internetową miasta z udogodnieniami
dla osób z niepełnosprawnościami, zawierającą przyjazny interfejs, zmianę wielkości
czcionki, kontrast. Dokumenty ujęte na stronie zawierają alternatywne opisy zdjęć i
grafik, a filmy oraz nagrania z sesji opatrzone są napisami.
•

3.6. Zapewnienie pomocy społecznej najbardziej potrzebującym i zwiększenie
skuteczności w rozwiązywaniu problemów społecznych.
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Monitorowanie postępu realizacji celu prowadzone jest w oparciu o następujące wskaźniki:

Wskaźniki monitorowania celu operacyjnego 3.6
Rok

Ilość osób w stosunku do których podjęto działania
zmierzające do ich włączenia społecznego.
Jednostka (osoba)

2016

142

2017

175

2018

155

2019

60

2020

65

W 2020 r. podjęto więcej niż w poprzednim roku, działań w stosunku do osób potrzebujących,

zmierzając tym samym do ich włączenia społecznego. Do określenia wysokości miernika za
2020 rok zostały wzięte zarówno osoby, którym udzielona pomoc z Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Raciążu pozwoliła na szybki powrót na rynek pracy oraz uczestniczące
w realizacji projektu z dofinansowaniem unijnym pn.: „Nasz Nowy Dom - Wspieranie rodzin
i pieczy zastępczej w powiecie płońskim”.
•

3.7. Zapewnienie sprawnej, przyjaznej dla obywateli i zgodnej ze standardami
europejskim obsługi przez urząd administracji publicznej

Monitorowanie postępu realizacji celu prowadzone jest w oparciu o następujące wskaźniki:

Wskaźniki monitorowania celu operacyjnego 3.7
Rok

Ilość szkoleń, dokształceń kadry urzędu
zapewniających im wyższe kwalifikacje.
Jednostka (szt)

2016

74

2017

34

2018

18

2019

18

2020

18
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Należy zauważyć, że ilość szkoleń kadry urzędu od dwóch lat kształtuje się na takim samym
poziomie. W 2020 r. pracownicy Urzędu Miejskiego uczestniczyli w 18 szkoleniach
indywidualnych oraz

mieli dostęp do Systemu Informacji Prawnej Legalis. Ponadto 4

pracowników UM w 2020 r. zakończyło a 2 rozpoczęło studia podyplomowe.
•

3.8.Rozwój bazy sportowej i rekreacyjnej

Monitorowanie postępu realizacji celu prowadzone jest w oparciu o następujące wskaźniki:

Wskaźniki monitorowania celu operacyjnego 3.8
Rok

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na
rozwój bazy sportowej i rekreacyjnej
Jednostka (zł)

2016

28 380,00

2017

21 030,10

2018

17 736,80

2019

371 785,29

2020

134 575,13

W 2020 r. wydatkowano mniej niż 2019 r. środków z uwagi na fakt, iż w roku poprzedzający
rok bazowy wykonano m.in. wymianę pokrycia dachowego na budynku Hali Sportowej w
Raciążu oraz przeprowadzono remont wnętrza budynku. Natomiast w 2020 r. wykonano:
•

Instalację gazową na hali sportowej,

•

Zmodernizowano szatnię i łazienki wraz z montażem nagłośnienia oraz sauny
fińskiej,

•

Zakupiono przyczepę, wertykulator, walec aeratora,

•

Dokonano renowacji ławek rezerwowych dla zawodników i trenerów,

•

Wykonano przyłącze kanalizacji sanitarnej,

•

Wykonano przyłącze elektrycznego i hydraulicznego zasobnika ciepłej wody,

•

Wykonano pielęgnacje boiska.
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Zmodernizowana szatnia w hali sportowej

Pielęgnacja boiska.
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Montaż sauny fińskiej.

4. Cel strategiczny nr 4: Poprawa jakości środowiska przyrodniczego.
Czyste środowisko to lepsze warunki życia, ponieważ istnienie odpowiedniej infrastruktury
ochrony środowiska umożliwia zapewnienie mieszkańcom wysokiej jakości życia.
Stworzone zostają także korzystne warunki dla rozwoju przedsiębiorstw działających zgodnie
z zasadami poszanowania środowiska, co zwiększa konkurencyjność i atrakcyjność obszaru
miasta.
Dla tego celu strategicznego przyjęto następujące cele operacyjne:

•

4.1. Zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska.

Monitorowanie postępu realizacji celu prowadzone jest w oparciu o następujące wskaźniki:

Wskaźniki monitorowania celu operacyjnego 4.1
Rok

Wysokość środków budżetowych przeznaczonych na
zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska.
Jednostka (zł)
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2016

0,00

2017

911.973,16

2018

9 016 658,17

2019

1 626 596,62

2020

377 082,30

W 2020 r. wydatkowano mniej niż 2019 r. środków z uwagi na fakt, iż w roku
poprzedzającym rok bazowy realizowany był projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki
wodno - ściekowej w Raciążu” z dofinansowaniem unijnym.
W 2020 r. wydatkowano natomiast środki na inwentaryzację Źródeł ciepła, zmodernizowano
kanalizację deszczową na ul. Kwiatowej, wyremontowano wpusty kanalizacji deszczowej na
ul. Hankiewicza, naprawiono kolektory kanalizacji deszczowej na ul. Płockiej i Nadrzecznej,
dokonano remontu sieci kanalizacji deszczowej na ul. Zielonej i Piłsudskiego oraz
Hankiewicza, wykonano przyłącze kanalizacji sanitarnej do budynków komunalnych,
wykonano 5 odcinków kolektora kanalizacji deszczowej na ul. Hankiewicza, wykonano
konserwacje rzek Krasówki i Raciążnicy, wymieniono studzienki kanalizacji deszczowej
wraz z przyłączami do kolektora ul. J. Pawła II, zutylizowano azbest, wykonano czyszczenie
kanalizacji deszczowej na terenie miasta.

Podpisanie umowy na dotacje z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego
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Konserwacja rzeki.

Oczyszczanie ulic.
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•

4.2. Zmniejszenie zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej
i w budynkach mieszkalnych, w tym termomodernizacja.

Monitorowanie postępu realizacji celu prowadzone jest w oparciu o następujące wskaźniki:

Wskaźniki monitorowania celu operacyjnego 4.2
Ilość m2 powierzchni
budynków poddanych
termomodernizacji

Liczba wybudowanych
jednostek wytwarzania energii
elektrycznej z OZE

Jednostka (m)

Jednostka (szt)

2016

0

0

2017

0

0

2018

2

2019

1 470,42
1 590,19

2020

6 091,50

7

Rok

Ilość

m2

powierzchni

budynków

4

poddanych

termomodernizacji

na terenie miasta w 2020 r. zwiększyła się w porównaniu do roku 2019 r. W 2020 r. poddano
modernizacji 3 budynki – budynek Urzędu Miejskiego, Halę Sportową i Szkołę Podstawową
o łącznej powierzchni użytkowej 6091,50 m2. Ponadto wybudowano 7 jednostek
wytwarzania

energii elektrycznej z OZE. Budynki te było modernizowane

w ramach

projektu pn. „Termomodernizacja oraz poprawa efektywności energetycznej budynków
użyteczności publicznej w Gminie Miasto Raciąż”.
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Modernizacja dachu -budynek Urzędu Miejskiego.
•

4.3. Inwestycje związane z budową i modernizacją oświetlenia ulicznego
i parkowego

Monitorowanie postępu realizacji celu prowadzone jest w oparciu o następujące wskaźniki:

Wskaźniki monitorowania celu operacyjnego 4.3

Rok

Wysokość środków budżetowych przeznaczonych na
inwestycje związane z budową i modernizacją
oświetlenia ulicznego i parkowego
Jednostka (zł)

2016

96.793,62

2017
2018

18.696,00
42 656,40

2019
2020

0,00
72 798,99

W porównaniu z 2019 r. w roku 2020 wydatkowano zdecydowanie większą kwotę.
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Dzięki zabezpieczonym środkom zakupiono i zamontowano 27 szt. latarni solarnych na ul.
Rzeźnianej, Batorego, Warszawskiej, Łąkowej, Mieszka I i Zakolejowej.

Zamontowano lampy solarne.
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•

4.6. Podnoszenie poziomu wiedzy ekologicznej w zakresie wiadomości
o środowisku przyrodniczym, konieczności jego ochrony

Monitorowanie postępu realizacji celu prowadzone jest w oparciu o następujące wskaźniki:

Wskaźniki monitorowania celu operacyjnego 4.6
Rok

Ilość programów, konkursów ogłoszonych w mieście,
mających za zadanie podniesienie poziomu wiedzy
ekologicznej
Jednostka (szt)

2016

13

2017

8

2018

12

2019

3

2020

4

Ilość programów, konkursów ogłoszonych w mieście, mających za zadanie podniesienie
poziomu wiedzy ekologicznej w 2020 r. kształtowała się na takim samym poziomie jak w
2019 r. Mimo pandemii udało się zorganizować:
➢ Konkurs „Być jak Ignacy”;
➢ Konkurs „Czyste powietrze wokół nas”;
➢ Kampanię społeczno -edukacyjną „Nie dla smogu”;
➢ Roznoszenie ulotek o właściwej segregacji odpadów komunalnych.

5. Cel strategiczny nr 5: Zapewnienie właściwych kierunków rozwoju
kultury, sportu i rekreacji.
Utożsamianie się społeczności z zamieszkiwanym przez nią obszarem uważane jest obecnie
za jeden z ważniejszych czynników rozwoju tego obszaru. Sport i kultura fizyczna są bardzo
ważnym elementem działania na rzecz rozwoju gminy, gdyż wpływają, na jakość życia
mieszkańców i przyczyniają się do kształtowania zdrowego społeczeństwa aktywnie
uczestniczącego w życiu regionu, zaangażowanego w rozwiązywanie codziennych
problemów, a przede wszystkim społeczeństwa wolnego od uzależnień i patologii. Aktywne
ruchowo i zdrowe społeczeństwo buduje pozytywny wizerunek każdej gminy, również
Miasta Raciąża. Sport jest dziedziną, wzbudzającą coraz większe zainteresowanie oraz
posiadającą możliwość docierania do mieszkańców oraz zrzeszania ich, niezależnie

od
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wieku i miejsca zamieszkania. Sport propaguje poczucie wspólnej przynależności
i uczestniczenia w życiu społecznym, dzięki czemu może stać się istotnym narzędziem
służącym integracji mieszkańców.
Dla tego celu strategicznego przyjęto następujące cele operacyjne:
➢ 5.1 Wykorzystanie walorów historycznych w celu rozwoju turystyki i promocji
miasta
Monitorowanie postępu realizacji celu prowadzone jest w oparciu o następujące wskaźniki:

Wskaźniki monitorowania celu operacyjnego 5.1
Rok

Ilość zorganizowanych imprez kulturalnych
wykorzystujących walory historyczne w celu rozwoju
turystyki i promocji miasta.
Jednostka (szt)

2016

4

2017

4

2018

7

2019

5

2020

3

Ilość zorganizowanych imprez kulturalnych wykorzystujących walory historyczne w celu
rozwoju turystyki i promocji miasta w 2020 r. kształtowała się na niższym niż w 2019 r.
poziomie. Mimo ograniczeń w organizowaniu imprez oraz trudnej sytuacji epidemicznej,
miastu udało się zorganizować następujące imprezy kulturalne
➢ VII Jarmark Raciąski,
➢ Festiwal kolorów,
➢ Raciąż na bursztynowym szlaku- Dzień w grodzie Kasztelańskim.
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Festiwal kolorów.

VII Jarmark Raciąski
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Raciąż na bursztynowym szlaku- Dzień w grodzie Kasztelańskim

•

5.2 Propagowanie wiedzy o regionie, zwłaszcza wśród młodzieży szkolnej
(organizowanie wycieczek turystyczno – krajoznawczych, organizowanie
konkursów na temat wiedzy o historii miasta czy regionu)

Monitorowanie postępu realizacji celu prowadzone jest w oparciu o następujące wskaźniki:

Wskaźniki monitorowania celu operacyjnego 5.2
Rok

Ilość zorganizowanych akcji propagujących wiedzę o
regionie
Jednostka (szt)

2016

6

2017

6

2018

10

2019

6

2020

8
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W 2020 r. ilość zorganizowanych akcji propagujących wiedzę o regionie kształtowała się na
wyższym poziomie niż w 2019 r. W 2020 r. zorganizowano 8 akcji propagujących wiedzę o
regionie. Akcjami promującymi miasto Raciąż były:
➢ obchody 102 Rocznicy odzyskania Niepodległości,
➢ obchody 229 rocznicy ustanowienia Konstytucji 3 Maja,
➢ obchody 81 rocznicy wybuchu II wojny światowej,
➢ „Miasto Raciąż i Ziemia Raciąska w latach 1918-1958” Leszka Brdaka,
➢ konkurs na portalu społecznościowym „Migawki z przeszłości”,
➢ promocja książki „Księga pamięci”,
➢ przedstawienie z okazji 175 rocznicy wybuchu Powstawia Styczniowego,
➢ konkurs plastyczny „Cztery Pory Roku”.

Rozstrzygniecie konkursu „Migawki z przeszłości”
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Promocja książki ”Księga Pamięci”

Obchody 81 rocznicy wybuchu II wojny światowej,
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Obchody 229 rocznicy ustanowienia Konstytucji 3 Maja.

„Miasto Raciąż i Ziemia Raciąska w latach 1918-1958” Leszka Brdaka,
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• 5.3. Wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego.
Monitorowanie postępu realizacji celu prowadzone jest w oparciu o następujące wskaźniki:

Wskaźniki monitorowania celu operacyjnego 5.3
Rok

Ilość wydarzeń wspierających amatorski ruchu
artystyczny.
Jednostka (szt)

2016

3

2017

3

2018

4

2019

3

2020

1

W 2020 r. odbyło się 1 wydarzenie wspierające amatorski ruchu artystyczny. Było to
stworzenie muralu historycznego. W realizacji tego zadania Urząd Miejski w Raciążu
współdziałał w partnerstwie z Miejskim Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji im. Ryszarda
Kaczorowskiego w Raciążu oraz Jednostką Strzelecką.

Odsłonięcie muralu.
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• 5.5 Rewitalizacja rynku i jego okolic.
Monitorowanie postępu realizacji celu prowadzone jest w oparciu o następujące wskaźniki:

Wskaźniki monitorowania celu operacyjnego 5.5
Rok

Wysokość środków finansowych wydatkowanych na
rewitalizację rynku i jego okolic
Jednostka (zł)

2016

0

2017

129.652,90

2018

0,00

2019

228 178,64

2020

220 202,70

W 2020 r. wysokość środków finansowych przeznaczonych na rewitalizację rynku i jego
okolic kształtowały się na podobnym poziomie, jak w 2019 r.
W 2020 r. :
➢ Wykonano rewitalizację kładki w dużym parku,
➢ Wykonano konserwację ławek parkowych oraz ich betonowych podstaw,
➢ Zakupiono i posadzono 22 katalpy, 33 wierzby i 33 świerki oraz dokonano nasadzeń
na rondzie i w donicach umieszczonych w centrum miasta,
➢ Wykonano pielęgnację zieleni,
➢ Dokonano zmian w dokumentacji projektowo kosztorysowej rewitalizacji parków.
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Zakupiono i posadzono drzewa w centrum miasta.

Nowe donice w centrum miasta.
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Rewitalizacja kładki w dużym parku.
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Konserwacja ławek parkowych.

IV.

PODSUMOWANIE

Realizację „Strategii Rozwoju Gminy Miasto Raciąż na lata 2016-2026” w roku 2020
względem poszczególnych celów w niej zawartych można określić jako dobrą. Biorąc pod
uwagę złożoność potrzeb mieszkańców i ograniczone możliwości finansowe gminy,
realizacja niektórych zadań jest mniejszym bądź większym wyzwaniem. Realizacja wielu
zadań była możliwa dzięki zaangażowaniu środków zewnętrznych. Gmina Miasto Raciąż
w 2020 roku korzystała z różnych źródeł finansowania zarówno ze środków krajowych np.
Narodowego i Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Warszawie,

Urzędu

Marszałkowskiego

Województwa

Mazowieckiego

w

ramach

Instrumentów Wsparcia MAZOWSZE 2020, jak również z budżetu Unii Europejskiej
(Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020). W
kolejnych latach gmina również będzie starać się pozyskiwać kolejne środki zewnętrzne. W
wyniku podejmowanych działań nie udało się zrealizować niektórych celów szczegółowych i
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jest to jak najbardziej zrozumiałe ze względu na stosunkowo krótki okres czasu (1 rok) oraz
dużą ich liczbę. Innym problemem przy ocenie wykonania strategii jest kwestia niektórych
celów szczegółowych, które przez swój charakter nie mają efektu wymiernego, np. promocja
gminy. Można tutaj raczej mówić o podejmowanych działaniach w kierunku realizacji tych
celów. Rok 2020 był rokiem, w którym można było zauważyć znaczny wzrost:
•

środków

budżetowych

przeznaczonych

na

zwiększenie

bezpieczeństwa

mieszkańców miasta rozwój infrastruktury edukacyjnej,
•

ilości m2 powierzchni budynków poddanych termomodernizacji,

•

środków budżetowych przeznaczonych na inwestycje związane z budową i
modernizacją oświetlenia ulicznego i parkowego.

Należy zaznaczyć, że do mieszkańców gminy, z uwagi na okres pandemii, skierowana była
ograniczona oferta jeżeli chodzi o możliwości spędzania wolnego czasu o charakterze
integracyjnym. Chodzi tutaj o wspieranie aktywności lokalnej realizowanej przez
stowarzyszenia, zarówno te formalne jak i nieformalne, jak i o bezpośrednie działania Urzędu
Miejskiego w Raciążu oraz instytucje kultury i placówki oświatowe. Gmina dąży do tego,
aby imprezy oraz inne działania miały w większości charakter cykliczny, co jest ważne dla
przebiegu procesu integracji. Oferta powinna być kierowana do poszczególnych grup
społecznych, które mogą najbardziej odczuwać potrzebę integracji: osoby chore,
niepełnosprawne i zagrożone wykluczeniem, dzieci i młodzież oraz seniorzy, szczególnie
samotni. Biorąc pod uwagę rozpoczęte działania gmina w kolejnych latach powinna:
1. kontynuować budowę, rozbudowę, modernizację infrastruktury komunalnej,
komunikacyjnej i kulturalno-sportowej,
2. zwiększyć wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych,
3. podejmować działania mające na celu zwiększenie atrakcyjności miasta Raciąż,
przy jednoczesnym wykorzystaniu środowiska naturalnego i związanych z nim
możliwości,
4. promować walory miasta wśród inwestorów.
Podsumowując ten okres (1 rok) realizacji Strategii Rozwoju Gminy Miasto Raciąż należy
stwierdzić, że zostało podjętych wiele cennych inicjatyw oraz zrealizowano wiele ważnych
zadań. Nie pozwoliły one wprawdzie na pełne rozwiązanie wszystkich problemów, ale na
pewno przybliżyły do osiągnięcia celów wyznaczonych w strategii. I chociaż wiele jeszcze
zostało do zrobienia na rzecz rozwoju naszego miasta, to systematyczne, konsekwentne, a
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przede wszystkim wspólne działanie pozwoli w końcu osiągnąć cel nadrzędny i misję
postawioną w strategii.

V.

ZAŁĄCZNIKI

1. Realizacja mierników, wskaźników monitoringu Strategii Rozwoju Gminy Miasto Raciąż
w 2020 r.
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Cel Strategiczny

Cel Operacyjny
Pozyskanie
inwestorów 1.2 Promocja miasta wobec
głównie z zewnątrz, jak też inwestorów

Miernik

1.

Ilość przygotowanych i
rozpowszechnionych ofert.

ożywienie

inwestycji

Zapewnienie
odpowiednich warunków dla
lokalny
wzrost inwestorów oraz wspieranie
przedsiębiorczości oraz poprawa powstawania i rozwoju małej i
średniej przedsiębiorczości.
realizowanych

zdolności

Źródło
Dane z UM w
Raciążu

przez

kapitał 1.3

adaptacyjnych

konkurencyjności

małych

Ilość przedsiębiorców
korzystających ze
stworzonego
preferencyjnego systemu
podatków i opłat.

Dane z UM w
Raciążu

i

i

średnich firm.
Ilość podmiotów
gospodarczych na 100
mieszkańców

1.5
Tworzenie i rozwój e- - Ilość udostępnionych onusług
skierowanych
do line dokumentów
zawierających informacje
przedsiębiorców i obywateli.
sektora publicznego

2.

konkurencji 2.1. Zapewnienie wysokiego Ilość nauczycieli
poziomu edukacji dzieci i doskonalących się.
potencjału
kwalifikacyjnego
młodzieży
dostosowującego
wykształcenie do potrzeb rynku
zasobów ludzkich.
pracy
i
umożliwiającego
podejmowanie
nauki
na
dowolnie wybranych studiach.
Zwiększenie

Dane z CEIDG

Dane uzyskane ze
strony
http://umraciaz.na
zwa.pl/
Dane uzyskane ze
Szkoły
Podstawowej w
Raciążu oraz
Miejskiego
Przedszkola w
Raciąża - 59

Realizacja
W 2020 r. stworzono 300
ulotek z informacją o
możliwościach
inwestowania w Raciążu
Żaden z przedsiębiorców
nie skorzystał ze
stworzonego
preferencyjnego systemu
podatków i opłat, zgodnie
z przyjętą uchwałą Rady
Miejskiej w Raciążu nr
XXI/181/2016 z dnia 21
października 2016 r.
Na 100 mieszkańców
naszego miasta przypada 5
podmiotów gospodarczych
Miasto udostępniało w
2020 r. 27 dokumentów
on-line dostępnych dla
każdej zainteresowanej
osoby.
W
2020
roku
z
dofinansowania
na
dokształcanie skorzystało
56 nauczycieli Szkoły
Podstawowej w Raciążu. 6
nauczycieli
rozpoczęło
studia
podyplomowe,
natomiast 50 uczestniczyło
w różnych szkoleniach i
kurach. Na dokształcanie
w Szkole Podstawowej
wydano 11 214,08 zł.
W 2020 r. w Miejskim
Przedszkolu
jedna
nauczycielka rozpoczęła

studia
podyplomowe.
Dwie
stażystki
zostały
nauczycielami
kontraktowymi. Łącznie na
dokształcanie w Miejskim
Przedszkolu
w
roku
szkolnym 2019/2020 w
przedszkolu
wydano
5.234,54 zł.

2.2. Wpływ na stosowne
podmioty decyzyjne i współpraca
z nimi przy realizacji działań
dotyczących
podnoszenia
poziomu
kwalifikacji
osób
bezrobotnych i zagrożonych
utratą zatrudnienia i zwiększenie
przez
to
ich
mobilności
zawodowej.

3.

Poprawa
mieszkańców.

warunków

Ilość dzieci i młodzieży
korzystających z
dodatkowych zajęć
pozalekcyjnych w zakresie
nauki języków obcych i
informatyki.

Dane uzyskane ze
Szkoły
Podstawowej w
Raciążu i UM w
Raciążu - 211

W 2020 roku z zajęć
pozalekcyjnych w zakresie
nauki języków obcych i
informatyki,
realizowanych w ramach
projektu „Pakiet
kluczowych kompetencji”
korzystało 211 uczniów.

- Ilość spotkań promujących
przedsiębiorczość w
zakresie kompleksowego
wsparcia dla osób chcących
podjąć działalność
gospodarczą.

Dane z UM w
Raciążu - 1

9 czerwca 2020 r. w
Centrum EdukacyjnoKonferencyjnym MODR w
Płońsku odbyło się
spotkanie informacyjnoszkoleniowe w ramach
przyznawania pomocy
finansowej z zakresu
tworzenia działalności
gospodarczej. Dnia 15
czerwca 2020 r na stronie
UM umieszczono
informację o naborze
wniosków w konkursie na
inicjatywy lokalne pt.
„Laboratorium Edukacji
Lokalnej”.
W 2020 roku:
- przekazano środki
finansowe dla Policji na
dodatkowe patrole w
wysokości 3 000,00 zł;
- wykonano bieżące
naprawy dróg- 50.903,70

Zwiększenie
porządku - Kwota środków
życia 3.1.
publicznego oraz bezpieczeństwa budżetowych
przeznaczonych na
mieszkańców miasta.
zwiększenie bezpieczeństwa
mieszkańców miasta.

Dane z UM w
Raciążu – łącznie
z budżetu
wydatkowano
1.704.138,80 zł

zł,
-przebudowano drogi
gminne (Działkowa, Cicha,
Kwiatowa, JP II,
Rzeźniana) -425.559,27 zł,
- wykonano remonty dróg
gminnych (Hankiewicza,
Zielona, Słoneczna,
Piłsudskiego, Ogrodowa) –
735.269,28 zł,
-podniesiono
bezpieczeństwo na
przejściach dla pieszych –
109.096,55 zł,
-wymieniono ogrodzenie
na terenie rodzinnych
ogródków działkowych 27.360,00 zł,
-wykonano inwentaryzację
oraz fotorejestrację dróg
gminnych oraz wykonanie
projektu stałej organizacji
ruchu drogowego 13.050,30 zł,
-zamiatanie wraz z
zimowym utrzymaniem
dróg za 141.979,13 zł;
- wykonano remonty i
naprawy chodników i
traktów pieszorowerowych -68.522,93 zł;
- dokonano zakupu i
montażu oznakowania
pionowego i poziomego za
33.119,36 zł;
- wypłacono ekwiwalenty
za akcje ratownicze
strażaków – 11.671,00 zł
- dokonano zakupu paliwa
do samochodów
strażackich – 10.968,58 zł,
- naprawa oraz
konserwacja sprzętu

ratowniczego – 5.439,37
zł;
- modernizacja systemu
selektywnego
powiadamiania w
jednostce OSP- 6.014,70
zł;
- konserwacja i naprawa
monitoringu miejskiego2.042,54 zł.
- modernizacja systemu
monitoringu – 12.000,00
zł,
- zakup maseczek,
rękawiczek, środków
czystości oraz usługi
dezynfekcji obiektów w
związku z pandemią48.142,09 zł
3.2.
Podniesienie
poziomu - Ilość zorganizowanych
ochrony zdrowia na terenie akcji wpływających na
podniesienie
poziomu
Raciąża.
ochrony zdrowia na terenie
miasta.

Dane z UM w
Raciążu oraz
Szkoły
Podstawowej w
Raciążu - 49

W 2020 r. na terenie
miasta Raciąża w związku
z pandemią koronawirusa
były ograniczone
możliwości do
organizowania akcji
prozdrowotnych. W
ramach ochrony przed
zarażeniem COVID-19
mieszkańcy miasta
otrzymali z Urzędu
darmowe maseczki
ochronne. Placówki
oświatowe systematycznie
otrzymywały płyny do
dezynfekcji rąk oraz
powierzchni. - 1
Ponadto miały miejsce
następujące akcje
prozdrowotne:
- Walka z rakiem piersi –
Mammobus - 1
- Akcja krwiodawstwa – 6
W Szkole Podstawowej

oraz w Miejskim
Przedszkolu:
- realizowano program
opracowany przez
SANEPID „Trzymaj
formę” -1
- Realizacja programu
profilaktycznego „Chroń
się przed kleszczami
wszystkimi sposobami”organizator PSSE w
Płońsku – 6
- Realizacja programu
,,Owoce i warzywa w
szkole” -5
- Realizacja programu
„Mleko w szkole” -3
-Realizacja programu
„Bieg po zdrowie”
opracowanego przez
SANEPID – 1
-Realizacja programu
„Skąd się biorą produkty
ekologiczne” – 1
konkursu plastycznego
„Jak chronić się przed
zakażeniem Covid – 19” -1
- Zajęcia sportowe SKS - 1
- Spotkania z pielęgniarką
szkolną - pogadanki nt.:
• zdrowego odżywiania
oraz konieczności
spożywania II
śniadania „II śniadanie
w szkole”-1
• zdrowego odżywiania,
zapoznanie uczniów z
piramidą Zdrowia –
„Zdrowo jemy, więcej
-1
• Fluoryzacja zębów - 1
- Debaty na zajęciach
wychowawczych

dotyczące zdrowego trybu
życia:
• Omawianie Piramidy
Zdrowia - 2
• ,, Aktywnie spędzamy
czas wolny”- 1
• Wykonanie gazetek
klasowych
promujących zdrowy
styl życia – 1
• Omawianie zasad
obowiązujących w
pandemii
• Pogadanka na temat
zdrowia psychicznego i
fizycznego - 3
- Udział w programie
edukacji antytytoniowej
Powiatowej Stacji
Sanitarnoepidemiologicznej w
Płońsku ,, Nie pal, przy
mnie, proszę” – 1
-Poradnictwo
psychologiczne – dyżur
psychologa on-line,
rozwijanie kompetencji
emocjonalno –
społecznych, poradnictwo
dotyczące zdalnego
nauczania (trudności,
zagrożenia, motywacja do
nauki), rola pozytywnego
myślenia, psychoedukacja
– Światowy Dzień Zdrowia
Psychicznego ,
samoświadomość i
budowanie poczucia
własnej wartości -446
uczniów – 1
- w związku z pandemią
przygotowano dla uczniów
i rodziców pakiet

informacyjny na temat jak
zachować zdrowie podczas
lockdownu, z
uwzględnieniem
zagrożenia wirusem covid i
bezpieczeństwa w sieci - 1
- Obchody Światowego
Dnia Zdrowia 2020 wsparcie pielęgniarek i
położnych – podkreślenie
ich roli
w czasie
epidemii COVID-19.

3.3. Inwestycje w infrastrukturę
edukacyjną – modernizacja,
budowa, rozbudowa, przebudowa
i wyposażenie bazy lokalowej
szkół (sale gimnastyczne, boiska,
pływalnie,
pracownie
przedmiotowe i komputerowe)

- Kwota środków
budżetowych
przeznaczonych na
inwestycje w infrastrukturę
edukacyjną

Faktury
potwierdzające
wydatki na łączną
kwotę 319 869,42
zł

W 2020 r. odbyło się 9
posiedzeń Miejskiej
Komisji Rozwiązywania
problemów Alkoholowych.
W 2020 roku w Szkole
Podstawowej w Raciążu
wyremontowano
pracownie komputerową
oraz pomieszczenie na
sklepik szkolny,
zamontowano dwie pary
drzwi do sali
gimnastycznej,
wyremontowano stołówkę
szkolną (malowanie,
położenie podłogi),
naprawiono instalację
alarmową, zakup
materiałów potrzebnych do
remontu sali lekcyjnej
nr15,zakup 14 szt. drzwi
do klas lekcyjnych.
Zakupiono: kamerę
Panasonic, adapter
Bluetooth-4szt, dysk –
20szt.,szafkę z umywalką,

ogrzewacz do gabinetu
pielęgniarki, tkaninę do
dekoracji -26mb,drukarkę
kodów do biblioteki
szkolnej, 8 krzeseł do
pracowni j..niemieckiego,
licencję na program
antywirusowy 150
stanowisk, program
elektroniczny do
fotowoltaiki 12szt.,
drukarkę,2 komputery,
niszczarkę, kosiarkę
spalinową, kosę STIHL,
wyciągarkę linową -hala,
do stołówki szkolnej
zakupiono 85 krzeseł i 11
stolików, okap,
podgrzewacz wody oraz 3
wentylatory ścienne, stacje
do segregowania 4komorowa – 3 szt., ławki
korytarzowe 12 szt.,
pomoce dydaktyczne i
książek do biblioteki,
zakup 22 szt. dresów dla
klasy sportowej.
W 2020 roku w ramach
projektu ZDALNA
SZKOŁA i ZDALNA
SZKOŁA+ zwiększyła się
baza edukacyjna w
zakresie wyposażenia w
sprzęt IT,tj: tablet
SAMSUNG 53szt.,laptop
ASUS – 17 szt.

W Miejskim Przedszkolu
w Raciążu w 2020 r. W
2020 roku dostosowano
przedszkole do przepisów
ppoż, m.in. wykonano
instalację oddymiania, w
tym okno w dachu, okno
przeciwpożarowe,
wymieniono 10 par drzwi.
W związku z
przystosowaniem do
przepisów ppoż
uzupełniono płytki ścienne
i podłogowe,
zamontowano nadproża,
progi drzwiowe, wykonano
malowanie.
Wymieniono 5 par drzwi
do sal zajęć.
Wyremontowano w bloku
kuchennym magazyn i
obieralnię oraz pokój
socjalny i nauczycielki, w
pomieszczeniach tych
położono płytki podłogowe
i ścienne oraz pomalowano
ściany.
Zainstalowano balustradę
do drzwi balkonowych.
Zakupiono i zainstalowano
parapety wewnętrzne i
osłony grzejników
w salach zajęć i w szatni.
Zakupiono szafy
ubraniowe dla

pracowników oraz szafy do
pomocy w sali zajęć
specjalistycznych.
Zmieniono obicia krzeseł
w pokoju nauczycielskim.
Zakupiono i zainstalowano
zamek szyfrowy do drzwi
zewnętrznych.
Zakupiono pomoce
dydaktyczne, w tym
zabawki dla
poszczególnych grup oraz
pomoce dydaktyczne do
zajęć specjalistycznych,

3.4. Realizacja czynszowego
budownictwa komunalnego i
socjalnego, a także wyznaczenie
terenów (uzbrojonych w media)
pod inwestycje mieszkaniowe.

3.5.
Likwidacja
architektonicznych
niepełnosprawnych

Kwota
środków Na ten cel
budżetowych
wydatkowano
przeznaczonych
na 1.476,00 zł
realizację
czynszowego
budownictwa komunalnego i
socjalnego,
a
także
wyznaczenie
terenów
(uzbrojonych w media) pod
inwestycje mieszkaniowe.

barier -Wysokość
środków Dane z UM w
dla przeznaczona na likwidację Raciążu barier architektonicznych dla 6.248,40 zł
niepełnosprawnych.

Zakupiono sprzęt
elektroniczny m.in.
monitor interaktywny,
akcesoria do zestawu,
laptop, dysk, głośnik
przenośny, zasilacze,
programatory,
akcesoria kuchenne.
- Aktualizacja kosztorysów
na budowę budynków
komunalnych przy ul.
Akacjowej -738,00 zł,
- geodezyjne wyznaczenie
budynków – 369,00 zł,
- pełnienie nadzoru
inwestorskiego nad
planami budowy – 369,00
zł.
W 2020 roku wykonano
przebudowę chodnika i
obniżenie krawężnika przy
przejściu dla pieszych na

3.6.
Zapewnienie
pomocy
społecznej
najbardziej
potrzebującym i zwiększenie
skuteczności w rozwiązywaniu
problemów społecznych.

-Ilość osób w stosunku do
których podjęto działania
zmierzające
do
ich
włączenia społecznego.

3.7. Zapewnienie
sprawnej,
przyjaznej dla obywateli i
zgodnej
ze
standardami
europejskim obsługi przez urząd
administracji publicznej.

-Ilość szkoleń, dokształceń Dane z UM w
kadry
urzędu Raciążu
zapewniających im wyższe
kwalifikacje.

3.8.Rozwój bazy sportowej i -

Wysokość

Dane z
Miejskiego
Ośrodka Pomocy
Społecznej w
Raciążu - 65

środków Łącznie

ulicy Piłsudskiego 1845,00
zł
Wykonano
stronę
internetową
miasta
z
udogodnieniami dla osób z
niepełnosprawnościami,
zawierającą
przyjazny
interfejs, zmianę wielkości
czcionki,
kontrast.
Dokumenty
ujęte
na
stronie zawierają
alternatywne opisy zdjęć i
grafik, a filmy, nagrania z
sesji są z napisami –
4.403,40 zł
W 2020 r. MOPS podjął
działania w stosunku do 49
osób potrzebujących,
zmierzając tym samym do
ich włączenia społecznego.
Dodatkowo dzięki
realizacji projektu z
dofinansowaniem unijnym
pn.: "Nasz Nowy Dom Wspieranie rodzin i pieczy
zastępczej w powiecie
płońskim" z pomocy
skorzystało 16 osób.
W 2020 r. pracownicy
Urzędu Miejskiego
uczestniczyli w 18
szkoleniach
indywidualnych oraz mieli
dostęp do Systemu
Informacji Prawnej
Legalis. Ponadto 4
pracowników UM w 2020
roku zakończyło o studia
podyplomowe oraz 2
rozpoczęło.
W 2020 roku:

rekreacyjnej

4.

Poprawa jakości środowiska 4.1. Zmniejszenie
zanieczyszczenia środowiska.
przyrodniczego

finansowych
wydatkowano
przeznaczonych na rozwój 134.575,13 zł
bazy
sportowej
i
rekreacyjnej

Wysokość
budżetowych
przeznaczonych
zmniejszenie
zanieczyszczenia
środowiska.

środków Łącznie
wydatkowano na
na ten cel
377.082,30 zł

- wykonano instalację
gazową na hali sportowej –
30.135,00 zł,
- zmodernizowano szatnię i
łazienki wraz z montażem
nagłośnienia oraz sauny
fińskiej – 60.000,00 zł;
- zakupiono przyczepę,
wertykulator, walec
aeratora – 10.327,01 zł,
- dokonano renowacji
ławek rezerwowych dla
zawodników i trenerów –
3.500,00 zł,
- wykonano przyłącze
kanalizacji sanitarnej –
18.599,99 zł,
- wykonano przyłącze
elektrycznego i
hydraulicznego zasobnika
ciepłej wody – 3.690,00 zł,
- dokonano pielęgnacji
boiska za 8.323,13 zł.
W 2020 r. wydatkowano
środki na:
- inwentaryzację
indywidualnych Źródeł
ciepła – 114.390,00 zł,
- zmodernizowano
kanalizację deszczową w
ul. Kwiatowej – 98.908,33
zł,
- remont wpustów
kanalizacji deszczowej (ul.
Hankiewicza) – 24.287,00
zł,
-naprawę korektorów
kanalizacji deszczowej
(Płocka, Nadrzeczna) –
8.900,00 zł,
- remont sieci kanalizacji
deszczowej (ul. Zielona,
Piłsudskiego,

Hankiewicza) – 80.563,00
zł.
- wykonanie przyłączy
kanalizacji sanitarnej do
budynków komunalnych –
9.938,02 zł,
- wykonanie 5 odcinków
kolektora kanalizacji
deszczowej (ul.
Hankiewicza) – 9.225,00
zł,
- konserwacja rzeki
Karsówki i Raciążnicy –
15.000,00 zł,
- wymianę studzienki
kanalizacji deszczowej
wraz z przyłączami do
korektora (ul. Jana Pawła
II) – 8.915,00 zł.
- utylizację azbestu –
6.340,95 zł,
- Czyszczenie kanalizacji
deszczowej na terenie
miasta – 615,00 zł
4.2. Zmniejszenie zużycia energii
w
budynkach
użyteczności
publicznej i w budynkach
mieszkalnych,
w
tym
termomodernizacja.

- Ilość m2 powierzchni
budynków poddanych
termomodernizacji
-Liczba wybudowanych
jednostek wytwarzania
energii elektrycznej z OZE

- Protokoły
odbioru robót
budowlanych

4.3. Inwestycje związane z
budową i modernizacją
oświetlenia ulicznego i
parkowego

- Wysokość środków
budżetowych
przeznaczonych na
inwestycje związane z
budową i modernizacją
oświetlenia ulicznego i
parkowego

Łącznie
wydatkowano na
ten cel 72.798,99
zł

W 2020 roku poddano
modernizacji 3 budynki
(budynek Urzędu
Miejskiego, Hala
Sportowa, Szkoła
Podstawowa) o łącznej
powierzchni użytkowej
6091,50 m2.. Ponadto
wybudowano 7 jednostki
wytwarzania energii
elektrycznej z OZE.
W 2020 roku
zamontowano 27 szt.
latarni solarnych w ul.
Rzeźniana, Batorego,
Warszawska, Łąkowa,
Mieszka I i Zakolejowa na
kwotę 72.798,99 zł

4.6.
Podnoszenie
poziomu
wiedzy ekologicznej w zakresie
wiadomości
o
środowisku
przyrodniczym,
konieczności
jego ochrony

-Ilość programów,
konkursów ogłoszonych w
mieście, mających za
zadanie podniesienie
poziomu wiedzy
ekologicznej

Dane z UM w
Raciążu - 4

W 2020 roku na terenie
miasta:
- uczniowie Szkoły
Podstawowej wzięli udział
w ogólnopolskim
konkursie „Być jak
Ignacy” - 1
- uczniowie Szkoły
Podstawowej w Raciążu
realizowali program
„Czyste powietrze wokół
nas” - 1

– Uczniowie Szkoły
Podstawowej w Raciążu
wzięli udział w kampanii
społeczno -edukacyjnej
„Nie dla smogu - 1
- roznoszenie ulotek o
właściwej segregacji
odpadów komunalnych –

1
5.

właściwych 5.1 Wykorzystanie walorów
historycznych w celu rozwoju
kierunków rozwoju kultury,
turystyki i promocji miasta.
sportu i rekreacji
Zapewnienie

-Ilość
zorganizowanych Dane z UM w
imprez
kulturalnych Raciążu - 3
wykorzystujących
walory
historyczne w celu rozwoju
turystyki i promocji miasta.

5.2 Propagowanie wiedzy o -Ilość zorganizowanych
regionie,
zwłaszcza
wśród akcji propagujących wiedzę
młodzieży
szkolnej o regionie
(organizowanie
wycieczek
turystyczno – krajoznawczych,
organizowanie konkursów na
temat wiedzy o historii miasta
czy regionu).

Dane z UM w
Raciążu – 8

W 2020 r. zorganizowano
3 imprezy kulturalnych:
-VII Jarmark Raciąski,
- Festiwal kolorów
- Raciąż na bursztynowym
szlaku – Dzień w grodzie
kasztelańskim
W 2020 roku
przeprowadzono 8 akcji
propagujące wiedzę o
Raciążu:
- obchody 102. Rocznicy
odzyskania Niepodległości
- Obchody 229 rocznicy
ustanowienia Konstytucji 3
maja,
- obchody 81. Rocznica
wybuchu II wojny
światowej
- Miasto Raciąż i Ziemia
Raciąska w latach 19181958” Leszka Brdaka

- konkurs na portalu
społecznościowym
„Migawki z przeszłości”.
- Promocja książki „Księga
pamięci”
- Przedstawienie z okazji
175 wybuchu powstania
styczniowego
- Konkurs plastyczny
„Cztery pory roku”,
którym nagrodą była
publikacja prac w
kalendarzu na rok 2021
wydanym przez Urząd
Miejski.
5.3 Wspieranie
amatorskiego -Ilość
wydarzeń Dane z UM w
ruchu artystycznego.
wspierających
amatorski Raciążu – 1
ruchu artystyczny.

5.5 Rewitalizacja rynku i jego - Wysokość środków
finansowych
okolic.
wydatkowanych na
rewitalizację rynku i jego
okolic

Faktury na łączną
kwotę 220.202,70
zł

W
2020
r.
zostało
zorganizowane
jedno
wydarzenie
wspierające
amatorski
ruchu
artystyczny:
- stworzenie muralu
historycznego w
partnerstwie z Urzędem
Miejskim w Raciążu,
Miejskim Centrum
Kultury, Sportu i Rekreacji
im. Ryszarda
Kaczorowskiego w
Raciążu oraz z Jednostką
Strzelecką.
W 2020 roku:
- Wykonano rewitalizację
kładki w dużym parku –
16.621,05 zł,
- Wykonano konserwację
ławek parkowych oraz ich
betonowych podstaw –
7.172,80 zł,
- zakupiono i posadzono
22 katalpy, 33 wierzb i 33
świerki oraz dokonano
nasadzeń na rondzie i

donicach umieszczonych w
centrum miasta– 33.643,08
zł,
- wykonano pielęgnację
zieleni – 137.845,77 zł,
- dokonano zmian w
dokumentacji projektowokosztorysowej rewitalizacji
parków za 4.920,00 zł.

