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Protokół 

z XXII Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Raciążu 

z dnia 29 marca 2021 r. 

OK. 0002.2.2021 

 

XXII 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: 15:40 

Obecni radni wg załączonej listy obecności. 

 

Ad – 1 

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad 

  

Sesję otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej w Raciążu Paweł Chrzanowski. 

Poinformował, że Burmistrz Mariusz Godlewski chwilę się spóźni a następnie powitał 

Wysoką Radę, Sekretarza Miasta Renatę Kujawę, 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; 
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5. Wystąpienia Przewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej,   

6. Dyskusja nad projektami uchwał; 

7. Podjęcie uchwał: 

• w sprawie w sprawie  przyjęcia projektu zmiany Regulaminu dostarczania wody i 

odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasto  Raciąż 

• w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Miasta Raciąża 

• w sprawie  rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia uchwały w zakresie 

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

Polski obostrzeniami w związku z pandemią COVID-19.  

• w sprawie  podjęcia uchwały w sprawie działań Rządu podjętych w związku z pandemią 

COVID-19 i podjęcia przez władze Gminy Miasto Raciąż określonych działań w tym zakresie 

• w sprawie  przeprowadzenia referendum ludowego w celu dokonania przez obywateli 

polskich akceptacji Nowego Kodeksu Wyborczego oraz Nowego Ustroju Prezydencko-

Ludowego dla Polski.  

• w sprawie  poparcia Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego 

Komitetu Konstytucyjnego 

• w sprawie  wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów na dzierżawę części nieruchomości 

stanowiących własność Gminy Miasto Raciąż  

•  w sprawie  przeznaczenia do zbycia nieruchomości  w drodze przetargu 

• w sprawie  uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Zasobem Gminy Miasto 

Raciąż na lata 2021 – 2025. 

• w sprawie  uchwalenia „ Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony 

Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Miasto Raciąż na lata 2021 – 2025” 

• w sprawie  zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku                         

od środków transportowych. 

• w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Raciąż, 

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

8. Wolne wnioski i zapytania 

9. Zamknięcie obrad.  

 

Przewodniczący Komisji Planowania Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska 

poprosił o wprowadzenie do porządku obrad uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby 

zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, 

jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Miasto Raciąż miejsc sprzedaży. 
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Sekretarz Miasta pani Renata Kujawa poprosiła o wprowadzenie do porządku obrad projekt uchwały 

zmieniającej uchwałę 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 r. 

 

• Przewodniczący Rady prosi o przegłosowanie wprowadzenia do porządku obrad 

projektu  uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu 

sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Miasto Raciąż miejsc sprzedaży. 

Uchwała została wprowadzona do porządku obrad jednogłośnie. 

• Przewodniczący Rady prosi o przegłosowanie wprowadzenia do porządku obrad 

projektu uchwały zmieniającej uchwałę 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 r. 

Uchwała została wprowadzona do porządku obrad jednogłośnie.  

Przewodniczący Rady prosi o przegłosowanie nowego porządku obrad.  

Nowy porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 

 

Przewodniczący Rady Paweł Chrzanowski oraz Sekretarz Miasta Renata Kujawa 

wręczyli Zarządowi LKS „Błękitni” Raciąż puchar w podziękowaniu z wybitne osiągnięcia 

zespołów młodzieżowych.  

 

 

Ad – 3 

Sprawozdanie z działalności organu wykonawczego jednostki stanowiącej  

samorządu gminnego 

 

Sekretarz Miasta poinformował, że: 

• W dniu 31.12.2020r. dokonano odbioru końcowego inwestycji  

pn.: „Termomodernizacja oraz poprawa efektywności energetycznej budynków 

użyteczności publicznej w Gminie Miasto Raciąż”.  
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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: 8 671 827,78 zł brutto 

Dofinansowanie: 5 324 761,31 brutto 

 

• Dnia 31.12.2021 r. zakończył się projekt pn.: „Modernizacja hali sportowej poprzez 

utworzenie stref odnowy biologicznej”,  w ramach którego odnowiono szatnie 

zawodników, łazienki, zakupiono sprzęt nagłośnieniowy oraz wykonano saunę fińską. 

Zadanie realizowane było przy współudziale środków finansowych pochodzących z 

budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu 

Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2020” w wysokości 40 000,00 zł. 

Całkowity koszt zadania to 60 000,00 zł. Sprawozdanie końcowe zadania zostało 

zatwierdzone pozytywnie.  

• W dniu 28.12.2020 r. ponownie złożono, tym razem trzy wnioski o dofinansowanie 

inwestycji w mieście w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. 

Wyniki tego naboru mają być jeszcze w marcu tego roku.  

• 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 08.03.2021 r. wpłynęła do Urzędu informacja, iż przyznano nam promesę dla 

kultury w wysokości 533 596,82 zł. Jesteśmy przed podpisaniem umowy ww. sprawie.  

Koszt ogólny projektu: 2 219 123,85 zł 

Dofinansowanie: 1 521 404,63 zł 

Promesa: 533 596,82 zł 

Wkład własny: 164 122,40 zł 

• 01 kwietnia 2021 r. rozpocznie się największe i najważniejsze badanie polskiego 

społeczeństwa, czyli Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 

2021). Jak sama nazwa wskazuje, podstawowym celem NSP 2021 będzie poznanie 

sytuacji demograficznej i mieszkaniowej na poziomie kraju, województw, powiatów i 

gmin. Udział w spisie jest OBOWIĄZKOWY. 
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Zachęcamy gorąco do rozpowszechniania informacji o NSP 2021 podczas wszelkich 

spotkań i rozmów z mieszkańcami.  

 Podstawową i obowiązkową metodą NSP 2021 będzie samospisu internetowy. 

Aplikacja spisowa będzie dostępna od 1 kwietnia na stronie internetowej 

https://spis.gov.pl/.  Osoby, które nie mają w domu komputera i Internetu, powinny 

zgłosić się do Urzędu Miasta, gdzie będzie funkcjonować miejsce do samospisu 

internetowego. 

 W czasie NSP 2021 będą pracować rachmistrzowie spisowi. Ich praca będzie się 

odbywać na dwa sposoby: poprzez wywiad telefoniczny i bezpośredni, jeśli umożliwią 

to warunki epidemiczne. W razie wątpliwości co do tożsamości rachmistrza należy 

skontaktować się z infolinią spisową.  

Prosimy uprzejmie o kontakt, jeśli mają Państwo dodatkowe pytania dotyczące NSP 

2021. Więcej informacji znajdą Państwo w Gminnym Biurze Spisowym  

Ponadto, wykonano remont chodnika na ul. 11 listopada, niwelację drogi gminnej przy 

ul. Kilińskiego oraz równanie dróg gruntowych gminnych przy ul. Barańskiego, 

Jesionowej oraz Reymonta. 

Zlecono zimowe utrzymanie dróg , placów i chodników w zakresie usuwania 

śliskości, odśnieżania i usuwania błota pośniegowego, korekcję drzew niskopiennych 

w pasie drogowym oraz przycinanie suchych gałęzi w parkach miejskich oraz naprawę 

ubytków wgłębnych dróg asfaltowych na terenie miasta. Zlecono również 

modernizację budynku Urzędu Miejskiego polegającą na przystosowaniu poddasza na 

archiwum zakładowe. 

 

W dniu 12 marca 2021 roku o godz. 10.00 w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Raciążu 

przy ul. Kilińskiego 23  odbył się  drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 38 położonego na drugim 

piętrze w budynku wielorodzinnym  w Raciążu przy ul. Józefa Piłsudskiego 1. 

Cena wywoławcza  spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu – 87.000,00 zł. 

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym. 

 

https://spis.gov.pl/
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Ponadto zostało wysłanych 12 pozwów do sądu o zapłatę z tytułu zaległych należności za 

najem lokalu lub bezumowne zajmowanie lokalu. Wysłane w grudniu 2020 roku pozwy o 

zapłatę opiewają na kwotę - 25.125,33 zł.  

 

• Dnia 31.12.2020 r. zakończono realizację projektu pn: „Pakiet kluczowych 

kompetencji”.   

Projekt skierowany był do 290 uczniów Szkoły Podstawowej im. Stanisława 

Konarskiego w Raciążu, którego celem byłą 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.  

W dniach od 14.12.2020 r. do 18.12.2020 r. przeprowadzono testy ewaluacyjne 

uczestnikom projektu, celem potwierdzenia osiągnięcia zakładanych wartości 

wskaźników. 90% uczniów zwiększyło swoje kompetencje kluczowe.  

Całkowita wartość projektu 1 171 773,34 zł, w tym  dofinansowanie w kwocie 

1 118 191,84 zł.   

• 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 16 osób (6 osób dorosłych i 10 

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 5 warsztatów rękodzielniczych 

(mydlarski, Lalki Motanki, kamienne magnesy, tkackie, patchworkowe nakrycia na 

łóżko), 2 warsztaty kulinarne (pieczenie chleba oraz rodzinna cukiernia), warsztat 

wyjazdowy do Torunia – zwiedzanie Muzeum Zabawek oraz warsztat z I pomocy 

przedmedycznej.  

Łączny koszt całkowity projektu to                                         1 209 699,60 zł 

Dofinansowanie                                                                          1 111 524,60 zł 
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Koszt zadań realizowanych przez Gminę Miasto Raciąż to     202 400,00 zł 

Wkład własny Partnera                                                                          0,00 zł 

• W dniu 26.02.2021 r. Gmina Miasto Raciąż zgłosiła swoją chęć współpracy z 

Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, 

w zakresie uruchomienia punktu informacyjno-konsultacyjnego w Urzędzie Miejskim 

w Raciążu do obsługi mieszkańców na potrzeby Programu Czyste Powietrze. 

Porozumienia z gminami zgłaszającymi chęć współpracy będą podpisywane do końca 

maja 2021 r. Obecnie prowadzone są szkolenia dla pracowników gmin. 

Do końca 2021 roku Gmina Miasto Raciąż musi osiągnąć zakładany w projekcie 

„Uporządkowanie gospodarko wodno – ściekowej w Raciążu” efekt ekologiczny w postaci 

nowo przyłączonych mieszkańców do rozbudowanej sieci kanalizacji sanitarnej. W związku z 

powyższym ponownie przypominamy o realizowaniu przyłączy do nieruchomości, które mają 

możliwość podłączenia się do sieci. Nie wywiązanie się z założeń projektowych, tj. m.in. nie 

osiągnięcie efektu ekologicznego na zakładanym poziomie będzie skutkowało 

proporcjonalnym zwrotem dofinansowanie unijnego pozyskanego na realizację 

przedmiotowej inwestycji.  

W dziale oświaty: 

• 18 lutego – wręczono stypendia dla uczniów Szkoły Podstawowej i szkół 

ponadpodstawowych z terenu Raciąża za wybitne wyniki w nauce. Nagrody otrzymało 

4 uczniów ze szkoły podstawowej, 1 z Zespołu Szkół oraz 1 z Społecznego Liceum 

Ogólnokształcącego. Podwójną stypendystką została Oliwia Bylińska, która otrzymała 

nie tylko stypendium Burmistrza ale także stypendium premiera.  

• Po raz kolejny uczniowie z Koła Naukowego Eko-erka działającego w Szkole 

Podstawowej w Raciążu zdobyli tytuł Naukowej Szkoły Ignacego i nagrodę pieniężną 

dla szkoły w łącznej kwocie 9 tys. złotych. W II etapie konkursu, który dotyczył 

ekologii i zmian klimatu, należało wykonać kilka zadań, za które maksymalnie można 

było uzyskać 37 500 pkt. Nasza szkoła zdobyła 31 025 pkt., tym samym zajmując IX 

miejsce. Jednym z zadań było przygotowanie projektu ekologicznego związanego z 

oszczędzaniem wody, pokazującego, jakie działania podejmują Uczestnicy lub mają 

zamiar podjąć, by oszczędzać wodę. Gratuluję członkom zespołu oraz opiekunom 

grupy pani Anecie Kowalskiej i panu Piotrowi Grabowskiemu. 
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W ramach organizacji pozarządowych: 

• 05 stycznia 2021 r. – ogłoszenie konkursy dla organizacji pozarządowych z zakresu 

działalności sportowej. Wybrana została oferta złożona prze LSK „Błękitni” Raciąż. 

Dnia 10 lutego została podpisana umowa z Klubem. Na działalność sportową została 

przekazana kwota 50 000 zł. 

• 13 stycznia 2021 r. ogłoszenie konkursu dla organizacji pozarządowych z zakresu 

opieki nad bezdomnymi zwierzętami. Wybrana została oferta złożona przez Lokalne 

Stowarzyszenia na Rzecz Bezdomnych Zwierząt „Psijazna Dłoń”. 22 lutego została 

podpisana umowa z członkami Zarządu „Psijaznej Dłoni”. Na działalność opieki nad 

zwierzętami została przekazana kwota 7500,00 zł. 

W dziale zdrowia: 

• Od 15 stycznia – w urzędzie istnieje możliwość zgłoszenia chęci dowozu osób, którzy 

ukończyli 80 rok życia lub osób niezdolnych do samodzielnego poruszania się na 

szczepienia przeciwko Covid. Usługę dowozu zapewnia Ochotnicza Straż Pożarna w 

Raciążu. Od połowy stycznia do marca z prośbą o dojazd zgłosiło się  5 seniorów.  

• W ostatnich dniach z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych otrzymaliśmy 

transport jednorazowych maseczek. Każdy z mieszkańców otrzyma 4 szt. maseczek. 

Od kilku dni pracownicy Urzędu roznoszą maseczki mieszkańcom. 

W kulturze: 

• 15 marca 2021 – ogłoszono konkurs na dyrektora MCKSiR. Oferty można było 

składać do dziś do godz. 12:00. 

Ponadto: 

• 31 stycznia -  odbył się 29 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Sztab w 

Raciążu zebrał kwotę 18 859,40 zł 

• Konkurs na FB „Co wiesz o Raciążu”. Od lutego do końca marca dwa razy w 

tygodniu pojawiają siępytania dotyczące zagadek o mieście.  

• Ogłoszony został konkurs pn. „Raciąż w czterech porach roku”. Podzielony jest na 4 

etapy: zima, wiosna, lato, jesień. Konkurs będzie trwał do 1 grudnia. Zdjęcia będą 

wykorzystane do celów promocyjnych miasta. Regulamin znajduje na FB. 
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• Ogłoszono konkurs dla uczniów Szkoły Podstawowej w Raciążu na kartkę 

Wielkanocną. Jest on podzielony na dwie kategorie: klasa I-III i  kl. IV-VIII. Prace 

można zgłaszać do Urzędu do dnia 31 marca 2021 r. Regulamin znajduje się na FB.  

• W lutym, z inicjatywy mieszkańca miasta, odbył się Raciąski turniej w grę League of 

Legends, mający na celu jednoczenie pasjonatów gameingu. Turniej był rozłożony na 

4 etapy, ukazane w formie tzw. drabinki. Zmierzyli się w nim uczestnicy z Raciąża i 

okolic. Umiejętności zawodników były różnorodne. Rozgrywki były transmitowane 

na żywo na FB.  

• 28 lutego – odbyła się msza św. W intencji założyciela OSP w Raciążu Romana 

Wnorowskiego 

• 4 marca – wręczenie medali za długoletnie pożycie małżeńskie, Państwu Wiesławie i 

Witoldowi Bońkowskim. Jubilaci otrzymali także specjalne legitymacje oraz 

upominki od władz miejskich. 

Przewodniczący Rady poinformował, że w międzyczasie na posiedzenie dotarł Burmistrz i 

poprosił o zabranie głosu. 

 

Burmistrz Miasta Mariusz Godlewski poinformował:  

• Sejmik Województwa Mazowieckiego w Warszawie pozytywnie zaopiniowała 

wniosek na modernizację ul. Polnej. Wniosek był złożony na kwotę 1000 000 zł., z 

tego dofinasowanie powinno wynosić 600 000 tys. zł. Kwoty te wynikają z 

kosztorysów i mogą ulec zmianie. Proces inwestycyjny będzie trwał  co najmniej 2 

lata. W tym roku będą realizowane prace związane z sprawami projektowymi, 

uzyskaniem wykupów gruntów i wszelkich pozwoleń. W przyszłym roku rozpocznie 

się modernizacja nawierzchni.  

• Uzyskaliśmy wstępną promesę na 600 000 tys. zł z funduszy rządowych na projekt 

dotyczący kultury. Dzięki pozyskanym dofinansowaniom możemy zrealizować 

projekt za ponad 2 000 000 zł. Na razie inwestycja była wstrzymana, bo nie 

chcieliśmy inwestować w niego środków własnych skoro mogliśmy pozyskać 

dofinansowanie. .  

• Po raz pierwszy w tym roku musimy dołożyć do szkoły ponad 100 000 zł do 

subwencji oświatowej. Tyle będzie kosztowało nas utrzymanie szkoły. Wynika to z 

przepisów regulujących kwestię jak szkoła powinna funkcjonować, jakie są klasy i jak 

mogą być liczne. W 2006r. funkcjonowanie Niepublicznego Przedszkola kosztowało 
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miasto 300 000 tys. zł. w tej chwili to samo przedszkole kosztuje 1 700 000 zł. 

Utrzymanie Szkoły Podstawowej i Miejskiego Przedszkola kosztuje nas ok. 2 000 000 

tys. zł. 

• Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeznaczyła około 

40 000 zł. ze swoich środków na budowę ścieżki edukacyjnej w rejonie ul. Zawoda.  

• Dziś upłynął termin składania zgłoszeń w konkursie na dyrektora Miejskiego Centrum 

Kultury, Sportu i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu. Chcę 

podkreślić, że spotkałem się z komentarzami, że odwołujemy ze stanowiska obecnego 

dyrektora placówki. Dyrektora nikt nie odwołuje po prostu kończy mu się kadencja 

na, którą był powołany. Nie mam wiedzy ile osób na tą chwilą złożyło podania na 

konkurs.   

• Jeśli chodzi o funkcjonowanie urzędu to w związku z ponowną falą COVID-19 

musieliśmy ograniczyć funkcjonowanie placówki. Proszę Państwa o cierpliwość i 

korzystanie z e-usług. Niestety nadszedł szczególny czas i musimy pamiętać o 

noszeniu maseczek o dezynfekcji i utrzymaniu dystans.  To są elementy, które 

pozwolą na uniknięcie zarażenia. Przypominam, że 24 godziny na dobę mogą Państwo 

korzystać z e-usług. Na stronie www.miastoraciaz.pl jest zakładka e-usługi, gdzie 

znajduję się 23 formularze do załatwienia różnych spraw. Można tam także 

dokonywać płatności poprzez portal płatniczy.  

 

Ad – 4 

Wystąpienia Przewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej. 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Artur Gilzer  poinformował, że dnia 04 marca 2021 r. 

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej Raciążu odbyło się posiedzenie Komisji, której 

tematem była kontrola działalności statutowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciążu za 

rok 2020.  

Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 04 marca 2021 r. stanowi załącznik nr 2 do 

niniejszego protokołu.  

Przewodniczący Komisji Skarg, Petycji i Wniosków Andrzej Sendal poinformował,                   

że dnia 11 marca 2021 r. odbyło się posiedzenie Komisji, podczas, którego opiniowano 

Petycje, które wpłynęły do Urzędu. 

http://www.miastoraciaz.pl/
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Protokół z posiedzenia Komisji Petycji, Skarg i Wniosków stanowi załącznik nr 3 do niniejszego 

protokołu. 

Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Andrzej Karasiewicz poinformował, że dnia                 

23 marca 2021 r. w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Raciążu odbyło się posiedzenie 

Komisji Rady Miejskiej, w których wzięli udział: Burmistrz Miasta Mariusz Godlewski, 

Sekretarz Miasta Renata Kujawa oraz zaproszeni goście.  

 

W pierwszym punkcie posiedzenia przewodniczący Miejskiej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych w Raciążu pan Robert Kędzierski  przedstawił informację z 

działalności Komisji w  2020 r. Przewodniczący poinformował, że w 2020 roku odbyło się 9 

posiedzeń Komisji, na które łącznie zostało wezwanych 16 osób podejrzanych o nadużywanie 

alkoholu. W roku 2020 planowane wydatki w rocznym harmonogramie zostały określone w 

wysokości 95.000,00 zł. Z uwagi na wyższe dochody osiągnięte przy 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. 

Fundusze te zostały wydatkowane na działania profilaktyczne i edukacyjne z zadań Miejskiej 

Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.   

 

W kolejnym punkcie posiedzenia kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej                      

w Raciążu pani Elżbieta Kosiorek przedstawiła sprawozdanie  z realizacji „Gminnego 

Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 

w Gminie Miasto Raciąż na lata 2016-2020”   Poinformowała, że W 2020 r. Zespół 

Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie spotkał się 22 razy. Działał w 

wyjątkowo trudnych warunkach ze względu na sytuację epidemiczną w kraju. Zarówno 

posiedzenia Zespołu jak i jego skład ilościowy były zgodne z obowiązującymi przepisami 

prawa. W 2020 r. do Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęła wyjątkowo duża ilość 

„Niebieskich Kart” było ich 41. Ogółem w 2020 r. 36 rodzin z terenu Miasta Raciąż objęte 

było Procedurą „Niebieskiej Karty”. Wsparcia udzielono 68 osobom: 33 kobietom                               

i 13 mężczyznom Wsparciem objęto również 22 dzieci. W  2020 roku zakończono procedurę 

„Niebieskiej Karty” w 26 przypadkach.  

 

Kolejnym tematem omówionym przez panią kierownik było Sprawozdanie                                          

z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciążu za  2020 rok. 
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W Ośrodku Pomocy Społecznej w 2020 r. ogółem zatrudnionych było                                               

18 pracowników.  

W  2020 r.  na realizację zadań  wydatkowano kwotę 8 203 150,39 zł w tym środki z budżetu 

państwa to kwota 6 682 930,10 zł, z budżetu gminy 1 520 220,29 zł.  

Środki te były wydatkowane m.in. na zadania własne i zlecone, na zasiłki celowe, usługi 

opiekuńcze oraz inne zadania wynikające z zakresu pomocy społecznej.  

W ramach programu „Rodzina 500+” łącznie na realizację całego zadania wydano kwotę 

4 208 470,40 zł, w tym na wypłatę świadczeń 4 172 761,40 zł. Pomoc ta skierowana była do 

673 dzieci, liczba wypłaconych świadczeń – 8 384,00 zł. 

 

Ostatnim sprawozdaniem przedstawionym przez panią kierownik było sprawozdanie z 

realizacji „Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Miasto Raciąż na lata 2019-

2021”.  W 2020 r. realizowane były zadania z zakresu wspierania rodziny wynikające z 

ustawy.  W 2020 r. asystent rodziny  współpracowało łącznie z 15 rodzinami. Wsparciem 

asystenta objętych było 41 dzieci.  W  2020 r. Gmina Miasto Raciąż ponosiła częściową 

odpłatność za pobyt dzieci z terenu miasta w instytucjonalnych i rodzinnych formach pieczy 

zastępczej.  Częściowa odpłatność za pobyt 8 dzieci w placówkach opiekuńczo-

wychowawczych  wyniosła - 172 990,81 zł. Za pobyt 9 dzieci w rodzinach zastępczych 

częściowa odpłatność wyniosła – 72 282,71 zł. 

Rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych 

MOPS udzielał wsparcia, które polegało m.in. na analizie sytuacji rodziny i środowiska 

rodzinnego,  na analizie przyczyn kryzysu w rodzinie i na wzmacnianiu roli i funkcji rodziny. 

Pracę z rodzinami wykonywał asystent rodziny przy wsparciu przede wszystkim  

pracowników socjalnych oraz innych pracowników MOPS. 

 

W kolejnym punkcie posiedzenia radni dyskutowali nad sprawozdaniami, które otrzymali 

drogą mailową przed posiedzeniem Komisji. Dotyczyły one sytuacji mieszkaniowej                         

w mieście oraz ochrony środowiska i ochrony przeciwpożarowej.   

 

Następnym tematem było opiniowanie projektów uchwał, które będą podejmowane                          

na dzisiejszej Sesji. Burmistrz i Pani Sekretarz omówili każdy z projektów.   
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W punkcie „Sprawy różne” radni poruszali bieżące sprawy dotyczące naszego miasta oraz 

problemów, z którym zgłaszają się do nich mieszkańcy. Burmistrz poruszył także temat 

dotyczący sytuacji epidemiologicznej w Raciążu.   

Na tym posiedzenie zakończono.  

 

Ad - 5 

Dyskusja 

Radny Dariusz Dobrosielski poprosił o informację, których dróg gminnych dotyczy zapis w 

uchwale budżetowej. 

Burmistrz odpowiedział, że dotyczy to dróg, które są położone za szkołą podstawową i w rejonie 

szkoły. W uchwale  jest roszczenie na ponad 100 000 zł. My, w naszych wycenach mamy kwotę 

dziewięćdziesięciu kilku tysięcy więc czekamy rozstrzygnięcie. Te drogi jesteśmy zobowiązani 

wykupić.  

Radny Dobrosielski powiedział, że w uchwale budżetowej jest punkt dotyczący modernizacji 

dachu i budowa schodów w budynku komunalnym przy ulicy Kilińskiego 21. 

Burmistrz odpowiedział, że jest to budynek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.  

Radny Dobrosielski zadał jeszcze jedno pytanie, o dodatkowe instalacje fotowoltaiczne na 

budynku szkoły. Czy to do tej pory nie było tej instalacji na budynku?  

Burmistrz odpowiedział, że w ramach projektu termomodernizacji, były przygotowywane 

audyty i na ich podstawie zostały przygotowywane projekty, poprzez które przeprowadzone 

zostały przetargi, zadania itp.. Teraz firma, która przygotowała projekty budowlane, wpisała 

mniejszą ilość fotowoltaiki, niż wynikało to z audytów. Czyli to, co zostało zamontowane, jest 

zgodnie z przetargiem i z wyceną, natomiast my musimy się rozliczyć z wyniku audytu więc  

powinniśmy tę ilość podwoić.  

 

 

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 
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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. 

 

• 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.  
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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.; 

 


