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Protokół 

z XX Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Raciążu 

z dnia 18 grudnia 2020 r. 

OK. 0002.7.2020 

XX Zwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Raciążu odbyła się w budynku Miejskiego Centrum 

Kultury, Sportu i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu, przy ul. Parkowej 14. 

 

Sesję rozpoczęto o godzinie: 14:05 

Zakończono o godzinie: 15:30 

Obecni radni wg załączonej listy obecności. 

 

Ad – 1 

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad 

  

Sesję otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej w Raciążu Paweł Chrzanowski. Powitał 

Wysoką Radę, Burmistrza Miasta Raciąża Mariusza Godlewskiego, Sekretarza Miasta Renatę 

Kujawę,  Skarbnika Miasta Marię Karwowską oraz radcę prawnego Magdalenę Chrzanowską.   

  

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: 

• przyjęcia planu pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Raciążu na 2021 rok. 

• przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Raciążu na 2021 rok 

• przyjęcia Regulaminu targowiska miejskiego 

•  uchwała w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za 

usługi 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 

• przyjęcia programu  opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania                        

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Raciąż w 2021 roku 

• zajęcia stanowisko w stosunku do pisma od Rzecznika Dyscypliny Finansów                           

Publicznych 

• likwidacji dotychczasowej aglomeracji Raciąż oraz wyznaczenia nowej                           

aglomeracji Raciąż 

• zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Raciąż, 

• zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Raciąż na rok 2020 

• uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Raciąż 

• przyjęcia  budżetowej Gminy Miasto Raciąż na rok 2021 

8. Wolne wnioski i zapytania 

9. Zamknięcie obrad.  

 

Burmistrz poprosił o wprowadzenie do porządku obrad uchwał: w sprawie 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 koszta prawne i finansowe 

wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych 

Przewodniczący Rady prosi o przegłosowanie wprowadzenia do porządku obrad projektu  

uchwały w sprawie 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 koszta prawne i finansowe wystąpienia niepożądanych odczynów 

poszczepiennych. 
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Uchwała została wprowadzona do porządku obrad jednogłośnie. 

Przewodniczący Rady prosi o przegłosowanie nowego porządku obrad.  

Nowy porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad – 3 

Sprawozdanie z działalności organu wykonawczego jednostki stanowiącej  

samorządu gminnego 

 

Burmistrz poinformował, że: 

• dokonano odbioru końcowego inwestycji  

pn.: „Termomodernizacja oraz poprawa efektywności energetycznej budynków 

użyteczności publicznej w Gminie Miasto Raciąż”. W ramach inwestycji 

przeprowadzono termomodernizację budynków użyteczności publicznej: 

MCKSiR, OSP, MOPS/Biblioteka Miejska, Hala Sportowa, Urząd Miejski w 

Raciążu, Miejskie Przedszkole, Szkoła Podstawowa w Raciążu.  

Koszt ogólny projektu: 8 614 515,14 zł brutto 

Dofinansowanie: 5 324 761,31 brutto 

 

• W dniu 30.11.2020 r. Gmina Miasto Raciąż dokonała odbioru robót w 

zakresie zadania „Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Działkowej (dz. ew. 2008) 

w Raciążu”. Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie nawierzchni z 

mieszanek mineralno – bitumicznych na długości 298 m. Wykonawcą robót była 

firma „BLIŹNIACZEK” z siedzibą w Cichawy 6, Gąsocin. Koszt realizacji ww. 

zadania wynosi 81 449,21 zł brutto, w tym 40 724,60 zł dofinansowania ze 

środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z 

zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych.  

 

• 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 
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Gminy Miasto Raciąż to również 10 000,00 zł, natomiast wkład ROD to 7 360,00 

zł. Zadanie w dniu 24.11.2020 r. rozliczono pozytywnie.  

 

• W dniu 27.11.2020 r. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w 

Warszawie wyraziła zgodę na wydłużenie terminu realizacji projektu pn.: 

„WZROST POTENCJAŁU KULTURALNEGO REGIONU POPRZEZ ROZWÓJ 

INFRASTRUKTURY KULTURALNEJ W GMINIE MIASTO RACIĄŻ” do 

30.11.2022 r. Wydłużony termin związany jest ze złożonym wnioskiem o 

promesę na pokrycie wkładu własnego ww. inwestycji ze środków Ministerstwa 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego.  

 

• W dniu 13.11.2020 r. dokonano odbioru końcowego zadania inwestycyjnego  

pn.: „Podniesienie bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na terenie miasta 

Raciąża” dofinansowanego ze środków otrzymanych z rządowego „Programu 

ograniczania przestępczości i aspołecznych  zachowań RAZEM BEZPIECZNIEJ 

im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020”. W ramach zadania inwestycyjnego 

zostały wykonane aktywne przejścia dla pieszych w bezpośrednim sąsiedztwie  

Parku Miejskiego przy pl. Adama Mickiewicza w Raciążu. Poza ww. robotami w 

ramach zadania prowadzone były działania „miękkie” tzn. Pogadanki na temat 

bezpieczeństwa w ruchu drogowym dla przedszkolaków i seniorów oraz 

przygotowany został spot dla uczniów Szkoły Podstawowej w Raciążu. 

Uczestnikom zostały rozdane odblaski.  

          Koszt ogółem zadania: 109 096,55 zł 

            Dofinansowanie: 100 000,00 zł 

W zakresie gospodarki komunalnej: 

• Gmina Miasto Raciąż przeprowadziła inwentaryzację wszystkich źródeł niskiej emisji 

na terenie miasta realizowanego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia 

Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020”. W wyniku realizacji inwentaryzacji został 

opracowany raport końcowy, z  danymi zawierającymi m.in. liczby i źródeł ciepła, 

budynków nieocieplonych, łącznego zużycia paliw w zinwentaryzowanych budynkach 

lub lokalach, a także planów zmiany sposobu ogrzewania. 
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Gmina Miasto Raciąż w dalszej perspektywie będzie ubiegała się o dofinansowanie do 

wymiany pozaklasowych źródeł ciepła oraz do innych zadań z zakresu ochrony 

powietrza. 

• Zakończył się Powszechny Spis Rolny 2020. Chciałbym podziękować wszystkim tym, 

którzy w jakikolwiek sposób wspierali to przedsięwzięcie i przypominali rolnikom o 

obowiązku spisowym. Najważniejszego badania polskiego rolnictwa nie udałoby się 

skutecznie przeprowadzić bez zaangażowania lokalnych społeczności i instytucji. 

Miasto Raciąż znalazło się w grupie 42 gmin na terenie całej Polski, w których 

przeprowadzono spis w 100% za co zostaliśmy wyróżnieni przez Wojewódzkie Biuro 

Spisowe. 

• W listopadzie została zrealizowana inwestycja polegająca na przebudowie drogi 

wewnętrznej ul. Działkowej w  Raciążu współfinansowana ze środków budżetu 

Województwa Mazowieckiego. Koszt realizacji inwestycji to 81 449,21 zł. 

• Wykonywano także bieżące naprawy i remonty m.in. wymieniono uszkodzoną 

stolarkę okienną w 2 lokalach komunalnych, zlecono przeglądy techniczne, 

kominiarskie oraz gazowe budynków komunalnych, na bieżąco usuwane są awarie 

oraz wykonywane drobne remonty w lokalach komunalnych, wykonano usługę 

naprawę chodnika przy ul. Jana Pawła II, zamontowano latarnie solarne w ilości 27 

sztuk w lokalizacjach: ul. Rzeźniana, Batorego, Warszawska, Mieszka 1, Zakolejowa, 

zaprawiono chodnik i nawierzchnię przy ul. Warszawskiej 14 oraz Warszawskiej 30, 

zamontowano oświetlenie świąteczne na terenie miasta, zlecono naprawę chodnika na 

ul. 11 Listopada, zlecono usługę polegającą na równaniu destruktem ulic: 

Barańskiego, Jesionowej oraz Reymonta, za bieżąco zlecane jest utrzymanie porządku 

na terenie miasta. 

W ramach tzw. „projektów miękkich”: 

• Gmina Miasto Raciąż w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną otrzymała 

zgodę z MJWPU o wydłużenie terminu realizacji projektu pn: „Pakiet kluczowych 

kompetencji”  

do 31.12.2020 r.   

• Projekt skierowany jest do 290 uczniów Szkoły Podstawowej im. Stanisława 

Konarskiego w Raciążu, którego celem jest poprawa jakości kształcenia oraz rozwój 

kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy. Wszyscy uczniowie 
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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.  Od dnia 14.12.2020r. wznowiono 

zajęcia na potrzeby przeprowadzenia ewaluacji uczestników. Organizacja 

prowadzenia testów ewaluacyjnych prowadzona będzie stacjonarnie w szkole. 

Codziennie od poniedziałku do piątku z wyłączeniem czwartku uczestnicy projektu 

przychodzili klasami z podziałem projektowym. Ewaluacja jest potrzebna celem 

określenia wysokości wskaźnika rezultatu jakim jest liczba uczniów jacy podnieśli 

kwalifikacje po realizacji projektu.  

• 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, przeżywających trudności w pełnieniu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych.  Działania prewencyjne obejmują współpracę z 

psychologiem, opiekunem świetlicy oraz Liderem rodziny. Ponadto w ramach 

projektu zostanie przeprowadzonych 20 warsztatów społeczno-kulturalno-sportowo-

edukacyjnych, Do tej pory przeprowadzono 2 warsztaty rękodzielnicze (mydlarski 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                     1 111 524,60 zł 

Wkład własny Partnera                     0,00 zł 

W zakresie oświaty, kultury, pomocy społecznej: 

• Szkoła Podstawowa w Raciążu zajęła III miejsce w ogólnopolskim konkursie 

edukacyjnym w ramach programu naukowego - „Być jak Ignacy”. 

Jest to ogromny sukces, który przyniósł nie tylko wielką radość ale i wymierne 

korzyści dla naszej szkoły, która otrzymała nagrodę w wysokości 6 tys. zł. Szkoła 

otrzyma również tytuł Naukowej Szkoły Ignacego. Uczniowie pomimo zbliżających 

się Świąt i ferii przystępują do II części programu, który dotyczy ekologii, a w 

szczególności oszczędzania wody. 
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• Drużyna dziecięca LKS "Błękitni" Raciąż awansowała do ekstraligii. 

• 11 listopada – odbyły się obchody 102 rocznicy Odzyskania Niepodległości                              

uroczyste odsłonięcie muralu patriotycznego oraz premiera książki pana Ireneusza 

Brdaka o historii Raciąża,  

• Odbyła się zbiórka darów dla podopiecznych Stowarzyszenia „Psijazna Dłoń” 

zorganizowana przez Szkołę Podstawową w Raciążu, nad którą patronat medialny 

objął Burmistrz Miasta. Zbiórka trwa do dziś tj. do 18 grudnia ale chętni mogą jeszcze 

przynosić dary do Urzędu. 

• Pismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” opublikowało rankingi z zakresu 

pozyskiwania przez samorządy funduszy z Unii Europejskiej oraz przeprowadzanych 

inwestycji. Ranking dotyczący skuteczności w pozyskiwaniu środków z Unii 

Europejskiej objął lata 2014-2019. Liderem zestawienia wśród samorządów z powiatu 

płońskiego został Raciąż, który w przeliczeniu na jednego mieszkańca pozyskał 

2452,94 zł. W kategorii „Miasteczka” Miasto Raciąż znalazło się na pierwszym 

miejscu w Powiecie Płońskim i na 45. W tej kategorii skali całego kraju wyprzedzając 

m.in. znane miejscowości turystyczne takie jak: Karpacz, Ustka i Władysławowo.  

 

Ad – 4 

Wystąpienia Przewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej. 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Artur Gizler poinformował, że dnia 30 listopada 

2020 r. odbyło się posiedzenie komisji, którego tematem była analiza pisma dotyczącego 

możliwości naruszenia dyscypliny  finansów publicznych w Urzędzie Miejskim w Raciążu.  

Protokół z posiedzenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.  

Przewodniczący Komisji skarg, petycji i wniosków Andrzej Sendal poinformował, że dnia 

14 grudnia 2020 r. odbyło się  wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskie. W pierwszym 

punkcie posiedzenie przewodniczący Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych Robert Kędzierski omówił Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych na 2021 rok. Przedstawił również rezultaty diagnozy problemów 

społecznych, która była przeprowadzona w Raciążu. W kolejnym punkcie pani Ewelina 

Duddek podinspektor ds. gospodarki odpadami i ochrony środowiska w Urzędzie Miejskim 

przedstawiła informację o realizacji zasad gospodarowania odpadami komunalnymi                      
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stosowanie do ustawy o utrzymaniu czystości porządku w gminach. Następnie radni 

dyskutowali na projektem Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Raciąż na 2021 rok. 

W kolejnym puncie obrad radni dyskutowali nad projektami uchwał, które będą 

podejmowane na dzisiejszej Sesji Rady Miejskiej. 

W ostatnim punkcie posiedzenia radni poruszali sprawy różne dotyczące miasta i jego 

mieszkańców. 

Na tym posiedzenia zakończono. 

Za zakończenie wystąpienia Przewodniczący Sendal złożył mieszkańcom życzenia Wesołych 

Świąt Bożego Narodzenia oraz szczęścia w Nowym Roku.  

Ad – 5 

Dyskusja 

 

Przewodniczący Rady poprosił Wiceprzewodniczącego Jerzego Lawendowskiego o 

odczytanie treści uchwał z Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wydania opinii o 

przedłożonym przez Burmistrza Miasta Raciąż projekcie uchwały o  wieloletniej prognozy 

finansowej oraz w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Raciąż 

projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok oraz możliwości sfinansowania deficytu.  

Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej stanowią załączniki 3 i 4 do niniejszego protokołu.  

Przewodniczący Rady Paweł Chrzanowski poinformował, że podczas posiedzenie 

Komisji Rady Miejskiej zaproponował, żeby do uchwały dotyczącej Regulaminu 

targowiska miejskiego w jednym paragrafie dodać zapis dotyczący wymienienia 

zakazanych towarów, których handel na targowisku jest zabroniony. Został zapis 

dotyczący m.in. zakaz handlem produktami tytoniowymi. Po konsultacjach z panią 

mecenas taki zapis został dodany do projektu uchwały, który dziś będzie głosowany.  

Przewodniczący Chrzanowski poprosił mecenas Magdalenę Chrzanowską o omówienie 

wprowadzonej przez Burmistrza uchwały. 

Pani mecenas poinformowała, że do Urzędu wpłynęła petycja w zakresie podjęcia 

uchwały dotyczącej zobowiązania rządu do uzyskania pisemnych gwarancji ze strony 

producentów szczepionek, że w przypadku jakichkolwiek powikłań gotowi są oni przyjąć 

i ponieść wszelkie koszta prawne i finansowe wystąpienia niepożądanych odczynów 
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poszczepiennych. Petycja wpłynęła do Urzędu Miejskiego, właściwa do jej rozpatrzenia 

jest Rada Miejska. Jednostki samorządu terytorialnego są zobowiązane do przestrzegania 

prawa a na dzień dzisiejszy wiemy, że  szczepienia ochronne przeciwko Covid – 19 będą 

miały charakter fakultatywny, będą regulowane określonymi przepisami prawa w związku 

z tym nie ma szczególnie takich zagrożeń, żeby zobowiązywać producentów tych 

szczepionek do dawania takich gwarancji. Wydaje się wręcz niemożliwe, żeby coś takiego 

zostało wprowadzone.  Nie mniej jednak taka petycja wpłynęła do Urzędu i Rada musi w 

jej sprawie zająć stanowisko.  

Przewodniczący Rady poinformował, że Rada Miejska przyjmuje stanowisko w formie 

uchwały. Jeśli Rada przyjmą zasadność tej petycji to na następnych posiedzeniach Rady 

Miejskiej będziemy musieli wystosować odpowiednie pismo, jednak tak jak pani mecenas 

zauważyła, w czasie pandemii, gdy jeszcze szczepionki nie są wszędzie dopuszczone to 

ciężko byłoby oczekiwać od producentów wspomnianych w piśmie żądań.  

Burmistrz Mariusz Godlewski odniósł się nie do treści merytorycznej ale w polskim 

systemie prawa każdym organ ma swoje miejsce. Każdy stara się je realizować jak 

najlepiej może w miarę posiadanych środków i ja jako burmistrz i również Rada Miejska 

nie mamy kompetencji do tego, żeby do czegokolwiek zobowiązywać Rząd Polski. Nasz 

rząd jest samodzielny i sam podejmuje decyzje i my, co najwyżej, moglibyśmy 

wnioskować o rozpatrzenie argumentów ale nie mamy kompetencji, żeby do 

czegokolwiek rząd zobowiązywać. W związku z tym już sam początek tej petycji jest 

sprzeczny z systemem prawnym w Polsce. Rząd jest rządem i podejmuje decyzje co do 

całego kraju a my, jako samorząd, określamy prawo jedynie na naszym terenie. A co do 

merytorycznych przesłanek to myślę, że są to bardziej sprawy medyczne niż sprawy, które 

możemy kompetentnie rozstrzygać. A co do woli szczepienia to myślę, że nikt nikomu nie 

będzie niczego nakazywał czy narzucać. Każdy musi sam podjąć decyzję o tym czy 

zdecyduje się na szczepienie czy nie. Ja osobiście, jeśli tylko będę miał możliwość na 

pewno skorzystam i przystąpię do szczepienia.  

 

Ad -6 

Podjęcie uchwał 

 

• Uchwała nr XX/161/2020 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 18 grudnia 2020 r.                   

w sprawie przyjęcia planu pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Raciążu na 2021 rok. 

Uchwała przyjęta jednogłośnie 
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• Uchwała nr XX/162/2020 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 18 grudnia 2020 r.                      

w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Raciążu na 2021 rok 

      Uchwała przyjęta jednogłośnie 

 

• Uchwała nr XX/163/2020 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 18 grudnia 2020 r.                      

w sprawie przyjęcia Regulaminu targowiska miejskiego 

     Uchwała przyjęta jednogłośnie 

 

•  Uchwała nr XX/164/2020 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 18 grudnia 2020 r.                   

w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi 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 

     Uchwała przyjęta jednogłośnie 

 

• Uchwała nr XX/165/2020 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 18 grudnia 2020 r.                   

w sprawie przyjęcia programu  opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Raciąż w 2021 roku 

     Uchwała przyjęta jednogłośnie 

 

• Uchwała nr XX/166/2020 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 18 grudnia 2020 r.                   

w przedmiocie udzielenia Rzecznikowi Dyscypliny Finansów Publicznych właściwemu 

w sprawach rozpoznawanych przez Regionalną Komisję Odwoławczą w sprawach o 

naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy 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 

     Uchwała przyjęta jednogłośnie 

 

• Uchwała nr XX/167/2020 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 18 grudnia 2020 r.                   

w sprawie wyznaczenia nowej aglomeracji Miasto Raciąż 

     Uchwała przyjęta przy 13 głosach „za” i jednym głosie „przeciw” 

 

• Uchwała nr XX/168/2020 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 18 grudnia 2020 r.                     

w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasto Raciąż na 2021 rok. 

     Uchwała przyjęta jednogłośnie 
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• Uchwała nr XX/169/2020 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 18 grudnia 2020 r.                       

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Raciąż, 

     Uchwała przyjęta jednogłośnie 

 

• Uchwała nr XX/170/2020 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 18 grudnia 2020 r .                    

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Raciąż na rok 2020 

     Uchwała przyjęta jednogłośnie 

 

• Uchwała nr XX/171/2020 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 18 grudnia 2020 r.                    

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Raciąż 

     Uchwała przyjęta jednogłośnie 

 

• Uchwała nr XX/172/2020 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 18 grudnia 2020 r.                    

w sprawie przyjęcia  uchwały budżetowej Gminy Miasto Raciąż na rok 2021 

     Uchwała przyjęta jednogłośnie 

 

• Uchwała nr XX/173/2020 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 18 grudnia 2020 r.                    

w sprawie zmian w Statucie Miejskiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji im. Ryszarda 

Kaczorowskiego w Raciążu. 

    Uchwała przyjęta jednogłośnie 

 

• Uchwała nr XX/174/2020 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 18 grudnia 2020 r.                     

w sprawie wyrażenia zgody na  obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości 

położonych na terenie miasta Raciąż  

    Uchwała przyjęta jednogłośnie 

 

• Uchwała nr XX/175/2020 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 18 grudnia 2020 r. w 

sprawie w sprawie 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 koszta prawne i finansowe wystąpienia niepożądanych odczynów 

poszczepiennych. 

Uchwała nie przyjęta przy 13 głosach „przeciw” i jednym głosie „wstrzymującym 

się”. 
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Ad - 7 

Wolne wnioski i zapytania 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że został poproszony przez jednego z mieszkańców pana 

Jerzego D. o przedstawienie sytuacji LKS „Błękitni” Raciąż.    

 

Burmistrz odpowiedział, że „Błękitni” są stowarzyszeniem, który działa w oparciu o pieniądze 

pochodzące z budżetu Gminy Miasto Raciąż, które otrzymuje na podstawie ogłoszonego konkursu.  

Stowarzyszenie, które złoży odpowiednią ofertę otrzymuje grant i samodzielnie decyduje na co 

dofinansowanie zostanie przeznaczone. Obecnie jesteśmy na ukończeniu realizacji aktualnej umowy. 

Na przyszły rok również zostały przeznaczone fundusze na ten cel.  Odbyło się spotkanie z zarządem 

klubu, na którym była również pani Skarbnik, gdzie zobowiązaliśmy się do zwiększenia środków tak 

aby zagwarantować działalność Klubu, a które Zarząd uznał za wystarczające. Co do samej 

działalności Klubu to jest bardzo małe zaangażowanie ze strony społecznej. Na zebraniu walnym 

Klubu były 3 lub 4 osoby plus Zarząd. Ubolewam nad tym, ze mieszkańcy Raciąża nie interesują się i 

nie angażują w działalność swojej drużyny. LKS „Błękitni” Raciąż jest to klub z tradycjami, który za 

moment będzie obchodził stulecie więc wszyscy musimy sobie wziąć za punkt honoru to aby w to 

stulecie godnie wszedł. Bardzo się  cieszę, że znacząco wrosła ilość młodych ludzi, którzy grają w 

Błękitnych. Jest ich około stu.  Jednak jest mi przykro, że jedynym organem finansującym Klub jest 

Miasto Raciąż. Gmina Raciąż, mimo, ze około 40 zawodników jest z terenu gminy, nie przeznacza 

środków na działalność drużyny. Planuję przeprowadzić rozmowę z wójtem w tej sprawie. Jeśli 

chodzi o przyszłość Klubu to do Urzędu wpłynęło pismo od obecnego prezesa, że w związku ze 

zmianą sytuacji rynkowej i problemach związanych z pandemią, bo prezes prywatnie prowadzi 

działalność gospodarczą, zmuszony jest do złożenia rezygnacji ze stanowiska prezesa LKS „Błękitni” 

Raciąż. Tak wiec Klub czeka wybór nowego prezesa. Wstępnie odbyłem już rozmowy z Zarządem i 

rysuje się pewne porozumienie na przyszły rok oraz pojawił się wstępny kandydat na stanowisko 

prezesa. Wybór nowego prezesa odbędzie się na zebraniu walnym. Ponieważ Starostwo Powiatowe w 

Płońsku ogłosiło konkurs ofert na działania sportowe i wniosek należy złożyć do końca roku 

poprosiłem Klub żeby skontaktowali się z naszym radnym powiatowym panem Arturem Adamskim, 

który na pewno będzie mógł pomóc w tym zakresie ale również ze strony Urzędu zadeklarowaliśmy 

pomoc. Działania nowego Zarządu muszę być nakierowane na pozyskiwanie środków, które pozwolą 

na rozwijanie się Klubu. Największym mankamentem jest brak zaangażowania społecznego. 

Podsumowując od strony finansowej, z ramienia miasta, przyszłość Klubu jest zabezpieczona, są 

trenerzy, jest kadra, są chętni do grania. Klub ma pewnie pomysły co do funkcjonowania drużyny 

seniorskiej więc jeśli plany się zrealizują działalność Klubu nie powinna być zagrożona.  
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Przewodniczący Rady poinformował, że w związku z prowadzeniem nowych obostrzeń finał 

Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy został przeniesiony z dnia 10 stycznia na 31 stycznia. Zostały 

utworzone wirtualne skarbonki, na które można wpłacać pieniądze.  

 

Przewodniczący Rady Paweł Chrzanowski przypomniał, że w poprzednich latach spotykaliśmy się 

często na spotkaniach bezpośrednich z naszymi seniorami, strażakami, z pracownikami szkoły. Ten 

rok jest inny niż poprzednie. Musimy się dystansować i te spotkania zostały ograniczone do minimum. 

Trudno też, w obecnej sytuacji życzyć wesołych świąt bo jak wiadomo wiele osób zostało dotkniętych 

chorobą lub śmiercią bliskich związanych z pandemią. Chciałabym o nikim nie zapomnieć składając 

życzenia. Chciałabym pamiętać o naszych Stowarzyszeniach, zwłaszcza o Stowarzyszeniu Seniorów, 

Emerytów i Rencistów. Chciałabym pamiętać o naszych szkołach: Szkole Podstawowej, Zespole 

Szkół oraz o Społecznym Towarzystwie Oświatowym i naszym Miejskim Przedszkolu, i na ręce 

dyrektorów złożyć serdeczne życzenia. Pamiętamy też o strażakach, o pracownikach Urzędu 

Miejskiego, o przedsiębiorcach. Jeśli kogoś pominąłem to bardzo przepraszam. Wszystkim 

mieszkańcom Raciąż życzę zdrowych i spokojnych Świąt a w Nowym Roku powrotu to normalności. 

 

Burmistrz Miasta krótko podsumował rok 2020. Inwestycyjnie był to dobry rok, udało nam się wiele 

zrobić i co jest bardzo ważne wszystko było możliwe dzięki  dobrej współpracy Urzędu z Radą 

Miejską, z jednostkami podległymi oraz ze stowarzyszeniami. Chcę wszystkim mieszkańcom miasta 

życzyć aby w tym okresie świątecznym towarzyszył im dobry klimat i żeby znowu można było 

spotykać się z bliskimi i przyjaciółmi i oby ten ciężki czas pandemii w końcu się skończył.  

 

Ad – 8 

Zakończenie obrad 

 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął obrady                              

XX 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                    

18 grudnia 2021 r.; 
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2. Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza 

Miasta Raciąż projekcie uchwały o  wieloletniej prognozy finansowej 

3. Uchwała w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Raciąż projekcie uchwały 

budżetowej na 2021 rok oraz możliwości sfinansowania deficytu.  

 

 


