Protokół
z XIX Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Raciążu
z dnia 29 października 2020 r.
OK. 0002.6.2020
XIX Zwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Raciążu odbyła się w budynku Miejskiego Centrum
Kultury, Sportu i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu, przy ul. Parkowej 14.

Sesję rozpoczęto o godzinie: 15:10
Zakończono o godzinie: 15:55
Obecni radni wg załączonej listy obecności.
Ad – 1
Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad
Sesję otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej w Raciążu Paweł Chrzanowski. Powitał
Wysoką Radę, Burmistrza Miasta Raciąża Mariusza Godlewskiego, Skarbnika Miasta Marię
Karwowską, radcę prawnego panią Agnieszkę Sztuwe oraz zaproszonych gości.
Na podstawie listy obecności Przewodniczący stwierdził, że w posiedzeniu sesji uczestniczy
14 radnych, a zatem można skutecznie obradować i podejmować prawomocne uchwały.
Przewodniczący Rady poinformował zebranych, że dzisiejsze obrady Sesji są nagrywane
i transmitowane na żywo na stronie Urzędu Miejskiego oraz o klauzuli RODO.
Ad – 2
Komunikaty
Porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad;
2. Komunikaty
3. Wystąpienia zaproszonych Gości;
4. Sprawozdanie z działalności organu wykonawczego jednostki stanowiącej samorządu
gminnego;
5. Wystąpienia Przewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej,
6. Dyskusja nad projektami uchwał;
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7. Podjęcie uchwał:
•

uchwalenia Programu 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 2021
rok

•

zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Raciąż,

•

zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Raciąż na rok 2020

8. Wolne wnioski i zapytania
9. Zamknięcie obrad.
Burmistrz poprosił o wprowadzenie do porządku obrad uchwał: w sprawie udzielenia pomocy
finansowej powiatu płońskiemu, w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej,
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego
podatku oraz w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
• Przewodniczący Rady prosi o przegłosowanie wprowadzenia do porządku obrad
projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatu płońskiemu.
Uchwała została wprowadzona do porządku obrad jednogłośnie.
• Przewodniczący Rady prosi o przegłosowanie wprowadzenia do porządku obrad
projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej
Uchwała została wprowadzona do porządku obrad jednogłośnie.
• Przewodniczący Rady prosi o przegłosowanie wprowadzenia do porządku obrad
projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
oraz zwolnień z tego podatku
Uchwała została wprowadzona do porządku obrad jednogłośnie.
• Przewodniczący Rady prosi o przegłosowanie wprowadzenia do porządku obrad
projektu w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Uchwała została wprowadzona do porządku obrad jednogłośnie.
Przewodniczący Rady prosi o przegłosowanie nowego porządku obrad.
Nowy porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
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Ad – 3
Sprawozdanie z działalności organu wykonawczego jednostki stanowiącej
samorządu gminnego
Burmistrz poinformował, że:
• W dniu 08.09.2020 r. firma ROBBUD Sp. z o.o. Sp. k. dokonała zgłoszenia gotowości
do odbioru prac wykonanych w budynku Szkoły Podstawowej w Raciążu, w ramach
projektu „Termomodernizacja oraz poprawa efektywności energetycznej budynków
użyteczności publicznej w Gminie Miasto Raciąż”. Prace na szkole zostały odebrane,
natomiast obecnie odbywa się odbiór końcowy całej inwestycji.
• W dniu 08.07.2020 r. Gmina Miasto Raciąż podpisała umowę nr W/UMWMUF/DOT/RW/1304/2020 z Zarządem Województwa Mazowieckiego na realizację
zadania pn.: Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Działkowej (dz. ew. 2008) w
Raciążu”. Koszt realizacji ww. zadania wynosi 130 676,04 zł brutto, w tym
65 000,00 zł dofinansowania ze środków finansowych budżetu Województwa
Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do
gruntów rolnych. Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie nawierzchni z
mieszanek mineralno – bitumicznych na długości 298 m. Obecnie prowadzona jest
procedura wyboru Wykonawcy.
• W bezpośrednim sąsiedztwie ww. ulicy będzie realizowane zadanie polegające na
wymianie ogrodzenia na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych SIERAKOWO.
Nowe ogrodzenie powstanie jeszcze w tym roku na długości 270 m, w tym zostanie
wymieniona główna brama i bramka. Wartość tego zadania wynosi ogółem 27 360,00
zł. Dofinansowanie z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców
MAZOWSZE 2020 wynosi 10 000,00 zł. Wkład Gminy Miasto Raciąż to również
10 000,00 zł, natomiast wkład ROD to 7 360,00 zł. Montaż ogrodzenia w
prawidłowych granicach ROD zgodnie z umową powinien zakończyć się 31.10.2020
r.
• W dniu 29 lipca 2020 roku złożono wniosek o otrzymanie dofinansowania na
planowane do realizacji inwestycje w ramach Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
na łączną kwotę 718 379,00 zł. Środki te będzie można przeznaczyć na realizowane
lub planowane do realizacji inwestycje na terenie miasta.
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• W dniu 27.10.2020 r. wystąpiono do MJWPU z prośbą o wydłużenie terminu
realizacji projektu pn.: „WZROST POTENCJAŁU KULTURALNEGO REGIONU
POPRZEZ ROZWÓJ INFRASTRUKTURY KULTURALNEJ W GMINIE MIASTO
RACIĄŻ” do 30.06.2021 r.
• W dniu 20.10.2020 r. dokonano odbioru robót wykonanych w ramach zadania pn.:
„Modernizacja Hali Sportowej poprzez utworzenie strefy odnowy biologicznej”
współfinansowanego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury
Sportowej MAZOWSZE 2020. W ramach zadania wykonano prace remontowe w
szatniach i łazienkach, zakupiono nagłośnienie oraz wykonano saunę fińską. Koszt
całego zadania to 60 000,00 zł brutto, dofinansowanie jest na poziomie 40 000,00 zł.

• W wyniku przetargu nieograniczonego na odbiór transport i zagospodarowanie
odpadów komunalnych z terenu miasta Raciąża dnia 24.09.2020 r. wybrano firmę
SUEZ Płocka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. Oferta firmy SUEZ opiewała na
kwotę 1 061 634,00 zł i była o ponad 100 000 zł niższa od oferty firmy Remondis
Drobin Komunalna Sp. z o. o. (1 164 908,00 zł). Firma Remondis Drobin Komunalna
Sp. z o. o. odwołała się od wyboru najkorzystniejszej oferty do Krajowej Izby
Odwoławczej zarzucając rażąco niską cenę jaką zaproponowała firma Suez. W
związku z odwołaniem Gmina musiała podpisać umowę z wolnej ręki w celu
zapewnienia ciągłości odbioru odpadów na czas rozstrzygnięcia sprawy przez KIO.
Gmina wybrała firmę Remondis na czas trwającego postępowania w związku z
odwołanie ze względów technicznych – pojemniki firmy Remondis były rozstawione
na terenie miasta. Dnia 15.10.2020 r. odbyło się posiedzenie KIO, na którym firma
Remondis wycofała swoje odwołanie, co skutkowało umorzeniem postępowania przez
KIO. Gmina podpisała umowę na odbiór transport i zagospodarowanie odpadów
komunalnych z terenu miasta Raciąża dnia 23.10.2020 r. z firmą SUEZ.
• Gmina Miasto Raciąż jest w trakcie przeprowadzania inwentaryzacji wszystkich
źródeł niskiej emisji na terenie miasta realizowanego w ramach „Mazowieckiego
Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020”. Dzięki inwentaryzacji
dowiemy się, które z instalacji grzewczych są najchętniej stosowane przez
mieszkańców oraz będziemy mogli oszacować koszty i zaplanować środki na
przeprowadzenie wymiany ogrzewania, a tym samym możliwość lepszego
dopasowania
Inwentaryzacja

programów
jest

pomocowych

wykonywana

do

metodą

zapotrzebowania
wywiadu

mieszkańców.

kwestionariuszowego,
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polegającego na bezpośredniej rozmowie ankietera z mieszkańcem i odnotowywaniu
jej na formularzu ankiety. Bardzo prosimy Państwa poświęcenie kilku minut na
wypełnienie ankiety. Przekazane przez Państwa informacje będą wykorzystane
wyłącznie do tworzenia nowych form wsparcia mieszkańców w zakresie pomocy
doradczej i finansowej. Z góry dziękujemy za zaangażowanie i każdą wypełnioną
ankietę. Dzięki dokładnemu spisowi, Gmina Miasto Raciąż będzie mogła ubiegać się
o dofinansowanie do wymiany pozaklasowych źródeł ciepła oraz do innych zadań
z zakresu ochrony powietrza. W Państwa domach zjawią się ankieterzy dokonujący
spisu.
• Gmina Miasto Raciąż zrealizowała inwestycje polegające na remoncie dróg gminnych
tj. ulic: Hankiewicza, Zielona, Słoneczna, J. Piłsudskiego, Ogrodowa. Wymienione
zostały nawierzchnie oraz dokonano remontu kanalizacji deszczowej w ulicy Zielonej
i Hankiewicza. Koszt inwestycji ogółem wynosi: 810 269,28 zł z czego dofinasowanie
z Funduszu Dróg Samorządowych wynosi 502 787,00 zł.
• W ostatnim miesiącu zostały zrealizowane prace polegające na utwardzeniu części
ulicy Rzeźnianej kostką brukową. Koszt realizacji inwestycji to 50 000,00 zł.
Zmodernizowano również ulicę Cichą, Kwiatową i w części Jana Pawła II
zrealizowano poprzez ułożenie nowej nawierzchni asfaltowej. Koszt wykonania prac
wynosił 287 110,15 zł. Ponadto w ulicy Kwiatowej dokonano modernizacji kanalizacji
deszczowej, co wyniosło 98 908,33 zł. Ww. inwestycje zostały współfinansowane
z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
• Listopad jest ostatnim miesiącem trwania Powszechnego Spisu Rolnego. Udział
w Powszechnym Spisie Rolnym jest bardzo ważnym obowiązkiem. To wymóg
wynikający z ustawy, a za jego nieprzestrzeganie przewidziane są prawne i finansowe
sankcje. Znaczny odsetek rolników z województwa mazowieckiego odkłada spis na
bliżej nieokreślone „później”. Muszą oni jednak mieć świadomość, że jeśli nie zdążą
do 30 listopada, może mieć to negatywne konsekwencje zarówno dla nich samych, jak
i wszystkich innych rolników w gminie, województwie oraz w całej Polsce. Proszę
radnych aby upowszechniali informację o trwającym Powszechnym Spisie Rolnym
celem spełnienia obowiązku spisowego przez wszystkich rolników na terenie naszej
gminy. Osoby posiadające ziemię rolną poza miastem, mimo iż nie czują się rolnikami
podlegają spisowi.
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• W ramach prac trwających na budynkach komunalnych oraz terenie miasta:
wykonano remont lokalu przy ul. Warszawskiej 30 polegający na usunięciu
zagrzybienia ze ścian, ścian zostały wyłożone płytami GK, oraz zostały zamontowane
nowe drzwi, na bieżąco usuwane są awarie oraz wykonywane drobne remonty
w lokalach komunalnych,, wykonano usługę polegającą na wymianie studni
kanalizacji deszczowej przy ul. Jana Pawła II .
• Nasadzono oraz zapalikowano 22 Katalpy, wymieniono obumarłe wierzby wzdłuż
pasa nadrzecznego, wykonano oznakowanie poziomo oraz pionowe na ulicach;
Hankiewicza, Zielonej, Ogrodowej, Piłsudskiego, Kwiatowej, Słonecznej, Błonie
,Nadrzecznej oraz Rzeźnianej, zlecano zakup i montaż lamp solarnych ulicznych
na ul. Batorego i Rzeźnianą oraz odbywa się zlecane na bieżąco koszenie trawników,
sprzątanie chodników oraz podlewanie roślin.
• Gmina Miasto Raciąż w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną otrzymała
zgodę z MJWPU o wydłużenie terminu realizacji projektu pn: „Pakiet kluczowych
kompetencji” do 31.12.2020 r. Projekt skierowany jest do 290 uczniów Szkoły
Podstawowej im. Stanisława Konarskiego w Raciążu, którego celem jest poprawa
jakości kształcenia oraz rozwój kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy.
Wszyscy uczniowie uczestniczyli w zajęciach: matematyczno-przyrodniczych,
językowych, z robotyki i druku 3D oraz efektywnego nauczania. Całkowita wartość
projektu 1 300 560,00 zł, w tym dofinansowanie w kwocie 1 235 040,00 zł. Niestety
na dzień dzisiejszy ponownie zawieszono realizację zajęć w ramach projektu
z powody wprowadzenia nauki zdalnej w klasach 4-8.
• Gmina Miasto Raciąż realizuje projekt w partnerstwie z Powiatem Płońskim
pn.: „Nasz Nowy Dom – Wsparcie rodzin i pieczy zastępczej w powiecie płońskim”.
Celem projektu jest przeciwdziałanie umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej
oraz wzmacnianie więzi rodzinnej. Planowanymi działaniami prewencyjnymi
realizowanymi po stronie partnera zostanie objętych 15 osób (6 osób dorosłych
i 9 dzieci) korzystających z pomocy społecznej z terenu Miasta Raciąż, zagrożonych
wykluczeniem

społecznym,

opiekuńczo-wychowawczych.

przeżywających
Działania

trudności

prewencyjne

w

pełnieniu

obejmują

funkcji

współpracę

z psychologiem, opiekunem świetlicy oraz Liderem rodziny. Ponadto w ramach
projektu zostanie przeprowadzonych 20 warsztatów społeczno-kulturalno-sportowoedukacyjnych, Do tej pory przeprowadzono 2 warsztaty rękodzielnicze (mydlarski
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i Lalki Motanki), 1 warsztat kulinarny, warsztat wyjazdowy do Torunia oraz warsztat
z I pomocy przedmedycznej.
Koszt całkowity projektu to 1 209 699,60 zł
Dofinansowanie
Wkład własny Partnera

1 111 524,60 zł
0,00 zł

• W tym miesiącu złożono rozliczenia projektów „Zdalna Szkoła” i „Zdalna Szkoła +”
Na zakończenie Burmistrz zwrócił się do wszystkich mieszkańców z apelem o przestrzeganie
wszelkich wymogów sanitarnych, noszenia maseczek ochronnych, dezynfekcji rąk,
przestrzegania dystansu społecznego. Obecnie w naszym mieście jest coraz więcej osób
chorych na koronoawirus i sytuacja staje się coraz bardziej niebezpieczna. Dlatego tak ważne
jest pamiętanie o bezpieczeństwie swoim i swoich bliskich.

Ad – 4
Wystąpienia Przewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej.
Przewodniczący Komisji Budżetowo – Gospodarczej radny Dariusz Dobrosielski
poinformował, że dnia 20 października 2020 r. w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej
w Raciążu odbyło się posiedzenie Komisji Rady Miejskiej, w których wzięli udział:
Burmistrz Miasta Mariusz Godlewski, Skarbnik Miasta Maria Karwowska oraz zaproszeni
goście. W pierwszym temacie posiedzenia prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej pan Robert Pniewski przedstawił informację o działalności
Spółki. Omówił jej obecną sytuację, problemy oraz plany na najbliższy czas. W kolejnym
punkcie posiedzenia pani Skarbnik Maria Karwowska przedstawiła założenia do budżetu na
rok 2021. Zaproponowano także zwiększenie stawek podatków w mieście. Po dyskusji, radni
podjęli decyzje o zwiększeniu stawek o 3%. Kolejnym tematem było opiniowanie projektów
uchwał, które będą podejmowane na dzisiejszej Sesji. Burmistrz omówił każdy z projektów.
W punkcie „Sprawy różne” radni poruszali bieżące sprawy dotyczące naszego miasta oraz
problemów, z którym zgłaszają się do nich mieszkańcy. Na tym posiedzenie zakończono.
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Ad - 5
Dyskusja

Burmistrz poinformował, że uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatu
płońskiemu

wynika z tego, że chcemy aby Gmina Miasto Raciąż zaczęła realizować

zobowiązania wynikające z uchwały intencyjnej, która została podjęta kilka lat temu.
Zobowiązaliśmy się w niej do wkładu własnego na budowę ulicy 11 listopada
i dalej w stronę Kraszewa. Dlatego wnoszę do Rady o podjęcie uchwały z przeznaczeniem dla
Powiatu Zarządu Dróg kwoty 40 000,00 zł.

Myślę, że jest to gest, który powinniśmy

wykonać w celu rozpoczęcia realizacji naszych zobowiązań.
Ad -6
Podjęcie uchwał

•

Uchwała nr XIX/154/2020 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 29 października 2020
r. w sprawie uchwalenia Programu 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 2021 rok
Uchwała podjęta jednogłośnie.

• Uchwała nr XIX/155/2020 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 29 października 2020
r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Raciąż,
Uchwała podjęta jednogłośnie.
• Uchwała nr XIX/156/2020 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 29 października 2020
r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Raciąż na rok 2020
Uchwała podjęta jednogłośnie.
• Uchwała nr XIX/157/2020 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 29 października 2020
r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatu płońskiemu;
Uchwała podjęta jednogłośnie.
• Uchwała nr XIX/158/2020 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 29 października 2020
r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej
Uchwała podjęta jednogłośnie.
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• Uchwała nr XIX/159/2020 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 29 października 2020
r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z
tego podatku
Uchwała podjęta jednogłośnie.
• Uchwała nr XIX/160/2020 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 29 października 2020
r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
Uchwała podjęta jednogłośnie.
Ad - 7
Wolne wnioski i zapytania
Radny Artur Gizler podziękował Burmistrzowi za remont ulicy Rzeźnianej. W tej chwili udało się
wykonać 100 metrów kostki brukowej. Mam nadzieję, że w przyszłym roku uda się dokończyć
wszystkie prace na tej ulicy.
Ad – 8
Zakończenie obrad
Wobec

wyczerpania

porządku

obrad

Przewodniczący

Rady

Miejskiej

zamknął

obrady

XIX Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Raciążu.

Protokołowała

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Katarzyna Wawrowska

/-/ Paweł Chrzanowski

Załącznik:
1. Protokół z imiennego głosowania uchwał z XIX Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Raciążu z dnia
29 września 2020 r.;
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