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Protokół 

z XXIII Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Raciążu 

z dnia 21 czerwca 2021 r. 

OK. 0002.3.2021 

 

XXIII 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: 12:00 

Zakończono o godzinie: 16:05 

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 panią mecenas Agnieszkę Sztuwe. 

 

  

Na podstawie listy obecności Przewodniczący stwierdził, że w posiedzeniu sesji uczestniczy               

15 radnych, a zatem można skutecznie obradować i podejmować prawomocne uchwały.  

 

Przewodniczący Rady poinformował zebranych, o klauzuli Ochrony Danych Osobowych 

oraz o tym, że obrady Sesji są nagrywane i transmitowane na żywo na stronie Urzędu 

Miejskiego.  

 

Ad – 2 

Komunikaty 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Komunikaty 

3. Sprawozdanie z działalności organu wykonawczego jednostki stanowiącej samorządu 

gminnego 
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4. Wystąpienia przewodniczących stałych komisji Rady Miejskiej 

5. Przedstawienie raportu o stanie Gminy Miasto Raciąż za rok poprzedni. 

6. Debata nad raportem o stanie gminy miasto Raciąż 

7. Głosowanie w sprawie udzielnie Burmistrzowi Gminy Miasto Raciąż wotum zaufania 

8. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Raciąż za rok 2020 

9. Przedstawienie opinii komisji rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Gminy Miasto 

Raciąż oraz w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Gminy Miasto Raciąż  

10. Przedstawienie opinii regionalnej izby obrachunkowej                                                              

o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Miasto Raciąż oraz przedstawienie opinii 

regionalnej izby obrachunkowej dotyczącej wniosku komisji rewizyjnej    w sprawie 

absolutorium dla Burmistrza Miasta Raciąż  

11. Dyskusja nad projektami uchwał; 

12. Podjęcie uchwał 

13. Wolne wnioski i zapytania 

14. Zamknięcie obrad. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że w kwietniu zmarł pan Ryszard Ziółkowski, były 

radny Rady Miejskiej. Przewodniczący poprosił o uczczenie jego pamięci chwilą ciszy.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej podziękował za życzenia, które otrzymał z okazji Dnia 

Samorządowca.  

 

Ad – 3 

Sprawozdanie z działalności organu wykonawczego jednostki stanowiącej  

samorządu gminnego 

 

Burmistrz Miasta Raciąża Mariusz Godlewski poinformował, że: 

 

• 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.  
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• W dniu 12.05.2021 r. Gmina Miasto Raciąż podpisała umowę na promesę dla kultury 

w wysokości 533 596,82 zł. Obecnie proceduje się aktualizacja wartości zamówienia 

na obsługę pzp oraz obsługę techniczną.  

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 

 

• W dniu 18.05.2021 r. Gmina Miasto Raciąż otrzymała informację, iż Zarząd 

Województwa Mazowieckiego pozytywnie zaopiniował i przyjął do dofinansowania 

zadanie  

pn.: „Rewitalizacja istniejących terenów zieleni w mieście Raciąż etap I”. Realizacja 

zadania będzie odbywała się zgodnie z dokumentacją opracowaną  w 2019 roku 

również z udziałem środków z budżetu Województwa Mazowieckiego. W ramach 

zadania zostanie m.in. posadzonych w Parku Miejskim przy pl. A. Mickiewicza ok. 

400 sztuk krzewów iglastych i liściastych, zostaną wykonane dwa kwietniki od strony 

„ronda”. Podpisanie umowy zostało zaplanowane na 23.06.2021 r. 

Koszt ogólny projektu: 113 394,14 zł 

Dofinansowanie: 56 697,00 zł 

Wkład własny: 56 697,14 zł  

Do listopada 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 wyniku zapytania ofertowego został wyłoniony Wykonawca na Opracowanie 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasto 

Raciąż. Dokument obejmuje teren całego miasta.  

Do dnia 25 czerwca 2021 r. zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące Studium. 

Zachęcam mieszkańców do włączenia się w sporządzanie tego dokumentu, który 

będzie kreował politykę przestrzenną naszego miasta.  
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• Trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Od początku spisu w naszym 

mieście spisano 1396 osób i 489 mieszkań, co ok. 32 % wykazu osobowego oraz 

wykazu mieszkaniowego. Spis jest prowadzony metodą samospisu, z wykorzystaniem 

infolinii telefonicznej oraz przez rachmistrzów (Pani Marzenna Kubińska, Pani Laura 

Kubińska) drogą telefoniczną, a także osobiście w Gminnym Biurem Spisowym 

znajdującym się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Raciążu. Po podjęciu decyzji  przez 

Centralne Biuro Spisowe rachmistrzowie będą mogli przeprowadzać wywiady 

bezpośrednio w terenie. Zachęcam gorąco do rozpowszechniania informacji o NSP 

2021 podczas wszelkich spotkań i rozmów z mieszkańcami. 

• Została przyznana Gminie Miasto Raciąż dotacja ze środków budżetu Województwa 

Mazowieckiego w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów 

rolnych dla zadania pn. Przebudowa drogi gminnej ul. Barańskiego w miejscowości 

Raciąż w wys. 118 000,00 zł 

• Burmistrz Miasta Raciąża podpisał umowę na zadanie pn. "Przebudowa ul. Polnej w 

Raciążu" z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego. Inwestycja dofinansowania 

w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju 

województwa mazowieckiego. 

Koszt budowy: 1 067 000,00 zł. 

Planowany wkład własny: 426 800,00 zł 

Dofinansowanie: 640 200,00 zł 

Następnie w wyniku zapytania ofertowego wyłoniono Wykonawcę na Opracowanie 

dokumentacji projektowo-kosztorysowej ulicy Polnej w Raciążu. Czas realizacji 

inwestycji został przewidziany do końca 2023 roku. 

• Zostało skierowane do potencjalnych Wykonawców zapytanie ofertowe do złożenia 

oferty na: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci 

kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na  terenie miasta Raciąża wzdłuż ulicy 

Warszawskiej oraz Spółdzielczej.  

• Zostały skierowane do mieszkańców miasta pisma informujące o obowiązku 

polegającym na przyłączeniu nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej 

wynikającym z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Burmistrz 

Miasta Raciąża zwraca się o dobrowolne wykonanie wskazanego obowiązku dla 

nieruchomości, dla których istnieje możliwość przyłączenia, bez konieczności 

wydawania w tym zakresie decyzji administracyjnej. Została przewidziana dotacja dla 
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inwestycji realizowanych od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 października 2021 

roku pod warunkiem, że zostaną złożone do biura spółki PGKiM Sp. z o.o. w Raciążu 

odpowiednie dokumenty i podpisane zlecenie wykonania przyłącza do dnia 31 lipca 

2021 roku. 

• W dniu 25.05.2021r. zostało podpisane porozumienie z WFOŚiGW w Warszawie dot. 

otwarcia punktu konsultacyjno-informacyjnego w Urzędzie Miejskim w Raciążu. 

• Wykonano oznakowanie pionowe oraz poziome na terenie miasta. 

• Zlecono montaż budek lęgowych dla ptaków w parkach miejskich. 

•  Zlecono wykonanie przeglądów okresowych mostów oraz placów zabaw. 

• Zlecono pracę związane z utrzymaniem zieleni miejskiej oraz prace związane z 

utrzymaniem czystości w mieście.  

• Zlecono naprawę ubytków wgłębnych dróg na terenie miasta. 

• Wyczyszczono osadniki studzienek kanalizacji deszczowej na terenie miasta. 

• Podpisano umowę na modernizację części drogi gminnej- ulicy Rzeźnianej o 

powierzchni 426 m2. 

• Podpisano umowę na przebudowę nawierzchni chodnika na ul. Zawoda o powierzchni 

379,6 m2.   

• Barańskiego, Jesionowej oraz Reymonta. 

• Zlecono naprawę chodników na terenie miasta o łącznej powierzchni 22 m2. 

 

• W dniu 31 maja 2021  roku o godz. 10.00 w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w 

Raciążu przy ul. Kilińskiego 23,  odbył się trzeci 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  – 80.000,00 zł  

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu – 93.000,00 zł 

Liczba osób dopuszczonych do przetargu – 2 

Liczba osób niedopuszczonych do przetargu - 0 

• Zlecone zostały poniższe prace remontowe: 

- wymiana drzwi wejściowych w komunalnym lokalu mieszkalnym położonym przy 

ul. Kilińskiego 56 B/1 w Raciążu; 

- wymiana drzwi balkonowych w komunalnym lokalu mieszkalnym położonym przy 
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ul. Warszawskiej 17/3 w Raciążu; 

- wymiana okna w komunalnym lokalu mieszkalnym położonym przy ul. 

Warszawskiej 4/5 w Raciążu; 

- naprawa pokrycia dachowego na komunalnym budynku mieszkalnym położonym 

przy ul. Warszawskiej 30 w Raciążu; 

• 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.  

W dniu 01.06.2021 r. MJWPU wyraziła zgodę na wydłużenie terminu realizacji projektu                             

o 90 dni.  

Łączny koszt całkowity projektu to                                         1 209 699,60 zł 

Dofinansowanie                                                                          1 111 524,60 zł 

Koszt zadań realizowanych przez Gminę Miasto Raciąż to     202 400,00 zł 

Wkład własny Partnera                                                                          0,00 zł 

Oświata: 

• 12 maja – wręczenie powołania  wicedyrektor Szkoły Podstawowej w Raciążu pani 

Elżbiety Tobolskiej do pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły  im. Stanisława 

Konarskiego w Raciążu od 01 sierpnia 2021r r. 

• 12 maja - wręczenie nagród najlepszym absolwentom Społecznego Liceum 

Ogólnokształcącego STO w Raciążu - Damianowi Białeckiemu i Natalii Chojnackiej. 
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• 31 czerwca - Ekoświrki 

•  01 czerwca – Dzień Dziecka w Przedszkolu 

Kultura: 

• 31 marca – konkurs na dyrektora MCKSiR 

Organizacje pozarządowe: 

• 10 maja – podpisanie umowy ze Stowarzyszeniem Honorowych Dawców Krwi w 

Raciążu na zadanie z obszaru ochrony i promocji zdrowia. 

• 01 czerwca – ogłoszono konkursy ofert na II półrocze ba zadania z zakresu 

zapobiegania bezdomności zwierząt i zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom 

oraz ich wyłapywanie i wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 

• 16 czerwca – ogłoszono konkurs ofert realizację zadania publicznego                                               

w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym. 

Zdrowie: 

• Od 27 kwietnia działa Punkt Szczepień Powszechnych do dnia 18 czerwca wykonano 

ok. 7,5 tys szczepień.,  

Różne: 

• 22 kwietnia – wręczenie nagród uczniom Szkoły Podstawowej, którzy zostali 

laureatami w konkursie wielkanocnym na najpiękniejszą kartkę.  

• 03 maja – wręczenie statuetek dla druhów z największą ilością wyjazdów na akcje 

ratownicze: Jan Smoliński, Dariusz Dobrosielski, Piotr Dobosz. 

• 14 maja -przyjazd Marszałka Wiesława Raboszuka 

• 19 maja – ogłoszenie konkursu „Zaprezentuj swój ogródek”. Konkurs trwa do 30 

czerwca. DO tej pory nie ma żadnych zgłoszeń.  

• 04 czerwca – Dzień Strażaka w Powiatowej Komendzie Państwowej Straży  Pożarnej 

w Płońsku  

• 07 czerwca – konkurs na Facebooku z okazji Euro 2020  

• 10 czerwca  - Powiatowa Rada Pracy 

 

Przewodniczący Rady poprosił Burmistrza o kontynuowanie akcji promującej 

szczepienia przeciw Covid-19. Jest to bardzo istotne w obliczu zapowiadanej czwartej 

fali epidemii na przełomie lata i jesieni. 
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Ad – 4 

Wystąpienia Przewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej 

 

 

Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej radny Krzysztof Dądalski poinformował, że 

dnia 09 czerwca 2021 r. odbyło się posiedzenie Komisji, której tematem była kontrola 

działalności Miejskiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji i Ryszarda Kaczorowskiego w 

Raciążu. 

 

Protokół z posiedzenia Komisji rewizyjnej stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

Przewodniczący Komisji Budżetowo – Gospodarczej radny Dariusz Dobrosielski 

poinformował, że dnia 14 czerwca 2021 r. odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Rady 

Miejskiej. Pierwszym punktem posiedzenia było przyjęcie informacji o stanie oraz 

perspektywach zatrudnienia i rozwiązywania problemów oraz struktur bezrobocia w mieście. 

Informacje te zostały przekazane przez panie, Moniką Przątak oraz Izabela Leśniewska -  

pracownice Powiatowego Urzędu Pracy w Płońsku. Na koniec grudnia 2020 roku w Urzędzie 

Pracy było zarejestrowane 243 bezrobotnych mieszkańców Raciąża. Drugim punktem 

posiedzenia było przyjęcie informacji o stanie  bezpieczeństwa w mieście, w tym 

bezpieczeństwa pod kątem ruchu drogowego za rok 2020. W roku 2020, policjanci 

przeprowadzili około 1250 interwencji m.in. przeprowadzono, sporządzono 41 niebieskich 

kart. Prowadzono również działania z zakresu służby kryminalnej, które dotyczyły 34 spraw                                

o charakterze kryminalnym. Były to: 4 kradzieże mienia, 4 kradzieże z włamaniem,                      

6 uszkodzeń mienia, 19 postępowań związanych z przestępczością narkotykową i 1 zabójstwo 

rozszerzone. Informacje te zostały przekazane i omówione z radnymi przez komendanta 

powiatowego policji Jarosława Brzozowskiego, naczelnika wydziału Ruchu Drogowego 

Komendy Powiatowej w Płońsku, Adama Malińskiego oraz Andrzej Mikołajewskiego, 

Komendanta Komisariatu Policji w Raciążu. Trzecim punktem było przyjęcie sprawozdania  

z działalności Miejskiego Centrum Kultury Sportu, i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego 

w Raciążu za rok 2020. Sprawozdanie to przedstawił i omówił dyrektor MCKSiR pan Artur 

Adamski. Kolejnym omawianym tematem na posiedzeniu było przyjęcie sprawozdania                         

z wykonania budżetu miasta za rok 2020. Sprawozdanie to zostało omówione przez panią 
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skarbnik Małgorzatę Karwowska oraz  Burmistrza Mariusza Godlewskiego. Piątym punktem 

było przyjęcie informacji o zasobach pomocy społecznej Gminy Miasto Raciąż.  

Po zapoznaniu się z tą informacją radni wyrazili pozytywną opinię w omawianym temacie 

zasobów pomocy społecznej Gminy Miasta Raciąż. Szóstym punktem obrad było przyjęcie 

sprawozdania ze współpracy z organizacjami pożytku publicznego za rok 2020.  W siódmym 

punkcie posiedzenia komisji radni omówili i opiniowali projekty uchwał, które będą poddane 

głosowaniu na dzisiejszej Sesji Rady Miejskiej. Ostatnim ósmym punktem posiedzenia 

komisji były sprawy różne. Tradycyjnie omawiane przez radnych  i Burmistrza były sprawy 

bieżące z bieżącego funkcjonowania miasta. Po omówieniu wszystkich tematów wyczerpano 

porządek obrad i zamknięto je. 

 

Ad – 5 

Przedstawienie raportu o stanie Gminy Miasto Raciąż za rok poprzedni 

 

Burmistrz Mariusz Godlewski przedstawił Raport o stanie Gminy Miasto Raciąż za 2020 

rok. Zaprezentował prezentacji, w której zostały zawarte najważniejsze inwestycje                              

i wydarzenia, które miały miejsce w 2020 roku. 

 

Prezentacja przedstawiająca Raport o stanie Gminy Miasto Raciąż za rok 2020 stanowi załącznik nr 3                         

do niniejszego protokołu.  

 

Ad - 6 

Debata nad Raportem o stanie Gminy Miasto Raciąż za rok 2020 

 

Radny Artur Gizler – wszystkim chciałem pogratulować pozyskanych środków. Bardzo się 

cieszę, że Pan poinformował nas, że wpłyną do miasta kolejne środki na nowe zadania. Prosił 

o przedstawienie  mieszkańcom, dlaczego np. mamy takie drogi jak na ulicy Rzeźnianej, które 

musimy robić etapami skąd są pozyskiwane na te drogi środki i czy możemy nimi 

dysponować, tak żeby te drogi skończyć. Proszę także o informację o tzw. piecach 

„kopciuchach” , czy mamy dane ile ich jest na terenie miasta. 

 

Burmistrz odpowiedział, że jeżeli chodzi o drogi to większość dróg w Raciążu są to drogi, 

które były budowane pewnie na przełomie lat siedemdziesiątych, osiemdziesiątych                               

i  dziewięćdziesiątych, więc mają po kilkadziesiąt lat. Gdy remontujemy drogi to widzimy,                

że duża część tych dróg jest bez żadnej podbudowy. Nawet w centrum, na Placu Mickiewicza 
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widać, że asfalt był wylewany bezpośrednio na trylinki. Na ulicy Jana Pawła II, od parkingu 

w stronę bloków, asfalt jest wylany bezpośrednio na piasek. W związku z tym, drogi po 

pięćdziesięciu latach używania w większości wymagają remontów. Obecnie koszt remontu 

tych dróg to są miliony złotych. Staram się pozyskiwać środki na te remonty dróg i ściągać 

fundusze z dofinansowań ale nie jesteśmy w stanie kompleksowo załatwić wszystkiego. 

Staram się systematycznie, remontować drogi po konsultacjach z Państwem. Myślę, że 

dobrym rozwiązaniem jest pomysł jaki zaproponowałem Państwu na ostatnim posiedzeniu 

Komisji Rady Miejskiej. Wskazałem Państwu listę dróg w Raciąż, które wymagają naprawy  

żeby Państwo ustalili priorytetowość ich remontów. Proszę o zastanowienie się nad tą listą                   

a ja, zgodnie z tym, co Państwo zdecydują, będę starał się pozyskiwać pieniądze na remonty. 

Jeżeli chodzi o piece, to z Raportu wynika, że mamy około 1000 indywidualnych źródeł 

ciepła. Inwentaryzacji nie podlegały bloki. Z tego około 862 to tzw. kopciuchy. Z naszych 

wyliczeń wynika, że do wymiany kwalifikuje się około 850-800 pieców.  

Radny Leszek Kowalski czy pan ma jakieś pomysły, a mniejsze projekty, które można 

byłoby zrealizować w naszym mieści, a które wsparłyby wizerunek Raciąża. Naszła mnie 

jeszcze taka refleksja, bardzo dużo pieniędzy wydajemy na opiekę społeczną.  Jest to jest 

ponad 8 000 000 zł. a pomimo to część rodzin nie płaci za czynsze, ma spore zaległości.. 

Może należałoby coś zrobić żeby ograniczyć ten dług. Nasze miasto nie jest dużym miastem a 

zadłużenia wśród mieszkańców są spore.  

Burmistrz odpowiedział, że duża część środków z opieki społecznej środków są  to środki 

związane z programem „500 plus”  i jest to kwota około  5 000 000 zł, do tego dochodzą 

zasiłki. Co do długów mieszkańców to w przypadku mieszkań mała jest sankcja za to, że nie 

płacą czynszów. Jeśli ktoś nie płaci za wodę czy prąd to te usługi szybko są odcinane  bo tak 

jak mówiłem, a z mieszkania nikogo tak łatwo wyrzucić nie można. Nie zawsze też chce się 

to robić  bo każdy też jest człowiekiem, i ciężko nakazać opuszczenie mieszkania matce z 

dziećmi kiedy nie mają gzie pójść. Aczkolwiek oczywiście musimy pilnować też kosztów i 

tego, żeby też być w porządku wobec innych mieszkańców i traktować wszystkich równo.  

Podobny jest problem z opłatami za śmieci, bo ci, którzy nie płacą za mieszkanie, nie płacą 

także za śmieci. Czy to wynika z tego, że ludzie są biedni?  Po części, może tak ale po części 

jest to świadomym wyborów niektórych. Widać to choćby na portalach społecznościowych, 

że ludzie sobie całkiem dobrze żyją, wyjeżdżają na wakacje, jeżdżą dobrymi samochodami, a 

za mieszkanie czy za śmieci nie płacą. Kiedy kierujemy sprawy zadłużeń czynszowych do 

komornika to ten od dłużników od, których można to należności ściąga ale duża część jest nie 

do wyegzekwowania z tego względu, że ktoś nie pracuje albo pracuje ale w sposób nielegalny 
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albo żyje z zasiłków, a część zasiłków nie podlega egzekucji jak np. „500 plus”. Co do 

budowy bloków komunalnych, to zgłosiliśmy budowę budynku komunalnego, ale niestety nie 

udało się pozyskać środków. Złożyliśmy wniosek o kolejne środki do następnych instytucji i 

jeżeli będziemy mogli te środki otrzymać, to myślę, że ta budowa szybko ruszy. 

Radna Magdalena Bylińska podziękowała za ulicę Zieloną i za jednokierunkowo ulicę Błonie. 

Ponadto podziękowała Burmistrzowi, pani Skarbnik i pani Sekretarz oraz całej Radzie 

Miejskiej za duże wsparcie Stowarzyszenia „Psijazna Dłoń”. Bez tej pomocy Stowarzyszenie 

nie byłoby w stanie funkcjonować. W roku 2020 w miejskiej przechowalni było 14 

psiaczków, które w tej chwili mają swoje domy. W tej chwili z poprzedniego roku pod opieką 

Stowarzyszenia jest tylko jeden pies,  który wrócił z adopcji. Radna Bylińska podkreśliła, że 

Stowarzyszenie działa nie tylko w oparciu o fundusze miejskie ale również przez środki  też, 

wyłożone przez członków Stowarzyszenia. W ciągu roku, tylko raz się zdarzyło że przez trzy 

tygodnie wszystkie kojce były puste. Miasto Raciąż może się pochwalić bo nie w każdej 

gminie jest taka przechowalnia i nie każdy Burmistrz ją wspiera.  

Przewodniczący Rady Miejskiej Paweł Chrzanowski powiedział, że  największe 

podziękowania należą się członkom Stowarzyszenia. Jest to bardzo duże zaangażowanie i  

ciężka praca, zarówno w dzień jak i w nocy. Dziękujemy bardzo za tą ciężką pracę, którą 

wkładacie. Wasza praca na terenie miasta, przyniosła ogromne zmiany. Przez wiele lat, nie 

było wiadomo co zrobić, gdzie zadzwonić, jak zareagować gdy po mieście biegały bezpańskie 

psy. Stowarzyszenie podejmuje działania nie tylko opiekuńcze ale również  lecznicze i 

zabezpieczające i wasza wiedza o tych zwierzętach jest ogromna.  

Radna Bylińska dodała, że  takich bardzo zaangażowanych w działalność Stowarzyszenia 

osób jest siedem. Ogromną rolę w Stowarzyszeniu odgrywa Prezydium. To oni głownie wożą  

psy do lekarzy i szukają domów. 

Burmistrz podkreślił, że rzeczywiście współpraca ze Stowarzyszeniem działa bardzo dobrze i 

pomysł stworzenia przechowalni też wyszedł ze strony stowarzyszenia. Chcę podkreślić że na 

terenie miasta działa takie stowarzyszenie to nie oznacza, żeby nam przywozić zwierzęta z 

innych miejscowości ale niestety nie każdy tak uważa i dzięki takim osobom, które są w 

stowarzyszeniu wszystko to funkcjonuje tak jak powinno za co jeszcze raz dziękuję. 

Przewodniczący Rady  podsumował mówiąc, że cieszy się, iż w gronie radnych są tak 

wspaniali i uczynni ludzi.  



Protokół z XXIII Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 21 czerwca 2021 r.  Strona 12 

Radny Andrzej Karasiewicz powiedział, że cieszy się, że Burmistrz kładzie duży nacisk na to 

aby jak najwięcej mieszkańców przyłączyło się do kanalizacji. Takiej pomocy jakie nasze 

władze udzielają mieszkańcom w tym zakresie to chyba żadne inne miasto w Polsce nie ma. 

Jest dofinansowanie, pomoc PGKiM . Widać, że Burmistrzowi zależy na tym, żeby miasto 

było skanalizowane. Kiedyś rozmawialiśmy, że może w podobny sposób podejść do wymiany 

pieców. może iść to drogą z tymi piecami. Pozyskać  dofinansowanie i może wtedy wymiana 

pieców by trochę ruszyła.  

Burmistrz odpowiedział, że próbowaliśmy robić podobny zabieg jeszcze w poprzedniej 

kadencji w 2018 roku. Wdrażaliśmy projekt dotyczący wymiany pieców, fotowoltaiki i 

termomodernizacji.  Miało to działać na tej zasadzie, że mieszkańcy wykładali około 20% 

ceny, a reszta była dofinansowywana z Urzędu Marszałkowskiego. Niestety wtedy nie 

znalazło to odzewu. Większość mieszkańców, którzy mieli własne domy, dostała pismo od 

nas w tej sprawie, żeby się zgłosić i dowiedzieć na czym polega projekt ale zainteresowane 

było kilkanaście osób.  

Nie mogliśmy tego wtedy zrobić. Jeżeli teraz będą kary za zatruwanie środowiska  piecami, 

to myślę, że będzie coraz większe zainteresowanie. Wojewódzki Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej realizuje projekt Czyste Powietrze. Została podpisana 

umowa na utworzenie punktu obsługi interesanta  dotyczący właśnie tego programu . 

Będziemy mogli przyjmować podania, doradzać, wskazać, jakie są możliwości i pomagać w 

wypełnianiu wniosków. Mieszkańcy nie będą musieli jechać do Ciechanowa, gdzie jest 

najbliższa siedziba Wojewódzkiego Funduszu, tylko będą mogli wszystkie rzeczy załatwić w 

Raciążu. Pierwsze działania zmierzające do zmotywowania mieszkańców do wymiany 

pieców już zostały podjęte.  Natomiast oczywiście do rozważenia jest pomysł w jaki sposób 

możemy dofinansować tą wymianę pieców i czy chcemy to zrobić. Na pewno będę szukał 

programu, który umożliwiłby uzyskanie przy współfinansowaniu mieszkańców będzie można 

dokonać wymiany pieców lub zrobić termomodernizację budynku.  

Burmistrz wspomniał także o kanalizacji. Powiedział, że zgodnie z ustawą dotyczącą 

ścieków oraz zgodnie z wymogami projektu na budowę kanalizacji musimy osiągnąć 

określone  wskaźniki. Nie chciałbym w tej chwili mówić o karach ale jeśli wymagane 

wskaźniki nie zostaną osiągnięte to miastu będą groziły kary. Do niedawna centrum miasta 

nie posiadało kanalizacji. Mam nadzieję, że mieszkańcy skorzystają z możliwości i będą się 

podłączać do przyłączy.  Tak jest wygodniej i taniej i bezpiecznej dla środowiska. Chce też 

podkreślić, że poziom odzysku  w postaci ścieków wynosi 10%. 90%  w ogóle nie wraca co 
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oznacza, że część mieszkańców ma nieszczelne szamba a część po zapełnieniu szamba  

wypompowywuje ścieki gdzie popadnie i w ten sposób zanieczyszcza łąki czy pola a przez to 

całe środowisko. Dlatego chociażby z tego względu, żeby zatroszczyć się o siebie, o 

sąsiadów, żeby te ścieki zagospodarować w normalny sposób zachęcam do podłączenia się do 

kanalizacji miejskiej.  

Radny Dariusz Dobrosielski też odpowiedział na tą prośbę o informację zwrotną dotyczącą 

organizacji pozarządowych, w których działam. Pierwsza z takich organizacji to 

Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi w Raciążu.. Myślę, że też możemy się  

pochwalić bo obok chyba Płońska jesteśmy najbardziej czynnym takim stowarzyszeniem.  

Skład tego stowarzyszenia wchodzi  około 150 dawców krwi, z czego no czynnych jest 

troszeczkę mniej,  ale jest to uwarunkowane min. ich stanem zdrowia  ponieważ są tam też 

ograniczenia wiekowe.  W 2020 roku zorganizowaliśmy 6 pobrań krwi, czyli był 6 razy na 

terenie miasta obecny był krwiobus. Myślę, że w tym czasie zostało oddanych około 180 

litrów krwi. Jest to dość sporo jak na takie miasto Raciąż. Chcę również podziękować 

Burmistrzowi za świąteczne paczki dla członków HDK, które co roku są fundowane przez 

Urząd dla czynnych krwiodawców. Organizacja ta będzie na pewno jeszcze długo działać bo 

cały czas pojawiają się nowe osoby chętne do oddawania krwi. Drugą organizacją, w której 

czynnie działam to Ochotnicza Straż Pożarna w Raciążu. Baza lokalowa jest bardzo dobrze 

wyposażona ale cały czas staramy się swoimi zasobami i swoją pracą oraz dzięki pomy 

Urzędu utrzymywać to w jak najlepszym stanie. Druhowie sami koszą trawę, sprzątają i w 

miarę możliwości naprawiają sprzęt. Baza sprzętowa jest dobra ale niestety się starzeje.  

W tej chwili mamy 4 wozy bojowe, najmłodszy z nich ma 3 lata. wyjazdowy wóz ma już  

10 lat, 2 pozostałe są z 2005 roku. Pozwalają na w miarę sprawne uczestnictwo w akcjach  

ratowniczo-gaśniczych, aczkolwiek zaczynają nam czasami szwankować. Mamy obawy, że 

kiedyś przydarzy się coś z  samochodem, że nie będziemy mogli wyjechać. W jednostce jest 

około 20 czynnych członków, którzy wyjeżdżają do akcji i tutaj również zaczyna być problem 

personalny bo zaczyna brakować czasami ludzi. Są to osoby, które pracują zawodowo poza 

Raciążem lub uczą się i nie zawsze mogą być gotowe na wezwanie. W 2020 roku raciąska 

OSP była na stu dziesięciu  akcjach ratowniczo-gaśniczych to były różne akcje i pożary, 

wypadki, kolizje. Byliśmy dysponowani również do pomocy przedmedycznej  przy różnych  

w przypadku, gdy nie było karetki na miejscu. Rok 2020 był specyficzny dla wszystkich 

dlatego nasza OSP także pomagała w walce z koronawirusem. Braliśmy udział w akcji 

"Zostań w domu" podczas, której jeździliśmy po terenie miasta z apelem do mieszkańców. 

Wystosowaliśmy także apel do mieszkańców, którzy nie byli w stanie iść do sklepu i zrobić 
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zakupów w związku z przebywaniem na kwarantannie albo w ramach pomocy seniorom. 

Pomagaliśmy również dowozić seniorów na szczepienia do ośrodka zdrowia. Ponadto tak jak 

wcześniej wspomniałem mieliśmy wyjazdy do różnych zdarzeń, do kolizji drogowych i do 

pożarów. Część z nich były to pożary przewodów kominowych i tutaj również pytanie o 

nasze budynki komunalne będące w zasobie miasta. W Raporcie jest zapis, że na przeglądy i 

udrażnianie przewodów kominowych wydani około 21 000,00 zł, i była usługa zlecona firmie 

zewnętrznej.  Proszę, żeby bardziej kontrolować wykonawców bo czasami padają takie 

informację, że tydzień wcześniej był jakiś tam przegląd i było czyszczenie kominów. 

Natomiast kilka dni później mieliśmy duże zagrożenie pożarem całego budynku. Oczywiście 

może to być też kwestia tego, czym mieszkańcy palą w piecach. 

Przewodniczący Rady zapytał ilu konkretnie jest druhów w naszej OSP.  

Radny Dobrosielski odpowiedział, że dokładnie nie wie ale na pewno jest ich ponad 100 

osób. Członków czynny czyli tych strażaków ochotników jest około 20. 

Radna Marzanna Kubińska podziękowała za to wszystko, co jest w mieście robione a przy 

okazji zapytała jak w zeszłym roku wyglądały umorzenia. Czy było ich dużo? Czy były 

uznawane tylko w wyjątkowych sytuacjach?  

Burmistrz odpowiedział, że w zeszłym roku podjęliśmy uchwałę dotyczącą umorzeń podatku 

od nieruchomości. Podchodziłem do umorzeń w taki sposób, że sprawdzałem jaka jest 

wysokość zobowiązań w stosunku do miasta, jakie były dochody takiej osoby i jaką pomoc 

ona już otrzymała z innych źródeł. Z tego, co pamiętam, to tych umorzeń dla osób prawnych 

były ze 2 albo 3 osoby. W 2020 roku dokonaliśmy umorzeń na kwotę 41 678 zł. Od osób 

fizycznych było umorzeń na kwotę 11 134 zł. Od środków transportowych do osób 

fizycznych umorzenie wynosiło 794 zł. Suma umorzonych podatków wynosi 53 000,00 zł.  

Bywało tak, że o umorzenie podatków składały podania firmy, które uzyskiwały spore 

przychody ale wtedy prosiliśmy o przedstawienie określonych dokumentów na podstawie, 

których moglibyśmy dokonać umorzenia. Zazwyczaj bywało tak, że nikt z takimi 

dokumentami się więcej nie zgłaszał. Ogólnie umorzenia podatków następowało tylko tam 

gdzie była ku temu celowość, w innych przypadkach wnioskodawcy otrzymywał odpowiedź 

odmowną.   
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Radny Krzysztof Dądalski podziękował Burmistrzowi za wspieranie Jednostki Strzeleckiej. 

Stowarzyszenie otrzymało od miasta dofinansowanie na zakup mundurów dla członków, 

dzięki temu mogą godnie reprezentować się podczas uroczystości państwowych.   

Radny Artur Gizler powiedział, że dzięki Burmistrzowi udało się zaangażować wielu 

mieszkańców w życie kulturalne i codzienne miasta. Widać, że te organizacje samorządowe  

i organizacje, które działają na terenie miasta, coraz bardziej się angażują i jest to bardzo 

widoczne. Lecz nie ukrywam, że z obserwacji wynika, że są to głównie osoby albo starsze 

albo w średnim wieku. Powinniśmy  znaleźć jakąś złotą receptę, żeby zaangażować trochę 

młodsze społeczeństwo w życie naszego miasta. Chcę się też  zapytać, jak się układa 

współpraca z powiatem, jak jesteśmy postrzegani w powiecie.  

Burmistrz odpowiedział, że rzeczywiście jest taki problem, że o ile mamy dostęp do dzieci w 

wieku szkoły podstawowej, bo one uczęszczają  do naszej szkoły tak problem pojawia się w 

momencie gdy młodzież przechodzi do szkoły ponadpodstawowej. Dzieci ze szkoły 

podstawowej bez problemu możemy angażować w różne projekty. Coraz lepsza jest 

współpraca z Zespołem Szkół. Z tymi uczniami również jest coraz lepszy kontakt. 

Największym problemem jest samo dotarcie do ludzi w wieku od 25 do 50 roku życia. Tą 

lukę wypełniają organizacje pozarządowe, które skupiają ludzi o pewnych pasjach jak np. 

strzelcy, strażacy czy honorowi dawcy krwi. Problemem jest też to, że te same osoby 

angażują się w kilka projektów a brakuje większej liczby osób nowych, które chciałby działać 

na rzecz miasta.  Staramy docierać do tych osób niezaangażowanych np. poprzez Facebook 

gdzie wszystkie informacje umieszczane są na bieżąco. Robimy różnego rodzaju konkursy dla 

mieszkańców. Dotarcie do mieszkańców nie jest proste, bo większość ludzi jednak nie chce 

uczestniczyć w życiu miasta albo się po prostu tym nie interesuje. Takie podejście potwierdza 

tylko teorię, że jak jest dobrze w mieście to mieszkańcy się nie interesują sytuacją więc chyba 

nie jest źle. Bo gdyby byłoby źle to by się tutaj wiele osób zjawiło. Jeśli chodzi o współpracę 

z powiatem, to mamy trochę odmienne zdania na temat pewnych rzeczy, które powiat od nas 

wymaga. A mianowicie, taką trudna kwestą jest to, że powiat dając kierując pewne inwestycje 

do Raciąża wymaga od nas, tak jak od innych gmin oczywiście, wkładu własnego do 

inwestycji powiatowych. To są zadania powiatu, nie zadania miasta. My w miarę możliwości 

staramy się przekazywać środki, tak jak w ubiegłym roku i w poprzednich latach na szpital, 

ale wymagania, czy oczekiwania powiatu są  dużo dalej idące niż nasze możliwości. Poza tym  

uważam, że to jest tak jakbyśmy my od naszych mieszkańców chcieli pieniądze za np. 

zrobienie im drogi. 
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Miasto ma swoje zadania, powiat i województwo mają swoje i niech każdy je realizuje.   

Z tych zobowiązań, które podjęliśmy, staramy się wywiązywać. To jest chyba jedyna kwestia, 

która nie do końca mi odpowiada. Natomiast, jeżeli chodzi o współpracę z zarządem powiatu, 

czy z panią Starostą, to tutaj nie ma problemów. Dobrze się współpracuje, to są ludzie  

życzliwi dla Raciąża i mam nadzieję, że tak zostanie. Tutaj, może pan przewodniczący. Do 

Rady Społecznej szpitala należy pan Przewodniczący Rady, więc myślę, że w tym zakresie 

może nam udzielić kilku informacji. Natomiast miasto nie ma tu problemów z powiatem, 

wręcz przeciwnie współpraca jest dobra, możemy liczyć na życzliwość, nie ma żadnych 

kłopotów i w drugą stronę też pomagamy sobie wzajemnie,  

Radny Gizler  formie uzupełnienia zapytał czy w związku z powstaniem nowych miast w 

powicie płońskim Burmistrz nie czuje takiej konkurencji? I czy te nowe miasteczka nie są dla 

nas zagrożeniem w pozyskiwaniu środków na przyszłość od powiatu. 

Burmistrz odpowiedział, że my jako miasto praktycznie nie otrzymujemy środków od 

powiatu. Otrzymują je organizacje pozarządowe, które powiat wspiera, ale nie sądzę, że fakt, 

że np.  Nowe Miasto, będzie miastem czy gminą. Natomiast tak jak wspomniałem, my jako 

takich środków od powiatu nie otrzymujemy. Bywa tak, że współpracujemy w jakimś 

zakresie przez Miejskie Centrum Kultury Sportu i Rekreacji przy organizacji różnych 

wydarzeń ale tak bezpośrednio żadne pieniądze na rzecz miasta nie są przelewane.   

Przewodniczący Rady Miejskiej Paweł Chrzanowski powiedział, że Rada Społecznej 

SPZOZZ w Płońsku jest organem opiniującym uchwały ale który ma także ogromną wiedzę i 

którego rady często wpierają działanie szpitala. Dzięki pomocy Burmistrza i Wójta wiele 

rzeczy udało się zrealizować np. udało się utworzyć nocną i świąteczną pomoc lekarską. Mam 

świadomość, że w ostatnim czasie działanie tej placówki trochę kuleje ale mam nadzieję, że 

ostatnie zmiany w strukturach szpitala zmienią tą sytuację. Ogólnie współpraca układa się 

dobrze.  

Radny Zbigniew Leszczyński  stwierdził, że działalność samorządowa jest ograniczona 

bardzo przez przepisy zarówno krajowe jak i unijne, których się zobowiązaliśmy 

przestrzegać. W związku z tym nasza samorządność jest hamowana i przez to nie możemy w 

pełni podejmować działań takich jakie byśmy chcieli. Mieszkańcy nie zawsze są tego 

świadomi, że my nie możemy zrobić wszystkiego tego czego byśmy chcieli, że nie mamy na 

to wszystko środków, że udział w podatkach jest tak niski. Żyjemy troszeczkę na garnuszku 

mieszkańców i jesteśmy tego świadomi, że wiele rzeczy robimy z dotacji, których pozyskanie 
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jest zasługą pana Burmistrza. Znam wiele samorządów, które nie mają tak sprawnych 

włodarzy, tak sprawnych urzędników i nie pozyskują tych dotacji i w takich miejscach 

praktycznie nic się nie dzieje. Dzięki pozyskanym pieniądzom nasze miasto się rozwija. 

Raciąż ma mniej więcej od lat 70-tych podobne problemy głownie dotyczące braku mieszkań 

i pracy. W braku zatrudnienia nie zawsze możemy pomóc, natomiast w przypadku braku 

mieszkań,  mamy jakieś pole do popisu ale i tak udział tych mieszkań komunalnych czy socjalnych 

jest za duży, bo najlepiej jak ludzie mają mieszkania własne. Brak mieszkań i pracy dla młodych 

powoduje, że wielu młodych ludzi opuszcza Raciąż, co przekłada się na zmniejszoną liczbę narodzin. 

Nie wiem, czy i  na ile jesteśmy w stanie zapobiec temu procesowi ale na pewno możemy wspólnie 

wpływać na jakość życia tych mieszkańców, którzy nadal tu są. Kolejnym problemem takim, z którym 

się spotykam w rozmowie z ludźmi jest stan dróg. Proces inwestycyjny, jeżeli chodzi o drogi jest 

trudny, długi i wymagający ogromu środków. Mieszkańcy często nie mają świadomości, w jaki 

sposób środki są pozyskiwane. Często musimy mieć gotowy projekt, żeby dostać pieniądze. Ten 

projekt, żeby był gotowy wymaga zaangażowania znacznych środków, później ten projekt sobie leży i 

czeka aż po parę lat jeżeli nie dostaniemy w tym okresie środków, ulega przeterminowaniu i w 

związku z tym mamy dylemat, albo zrobić projekty na wszystkie drogi i niech one leżą i być może te 

pieniądze zostaną zmarnowane, czy zrobić jedną drogę za te środki. Często takie rzeczy nie docierają 

do ludzi i powodują pretensje, że ta tamta droga została zrobiona, a nasza nie, bo nas się nie ceni. Jest 

to brak świadomości, że na wszystko pieniędzy nie ma i że te pieniądze, które my dostaniemy, na 

konkretne zadanie nie mogą pójść na inny cel. Są to banalne rzeczy ale one niestety  wybrzmiewają i 

bolą. Staram się  tłumaczyć to mieszkańcom jak mogę, zresztą koledzy i koleżanki z Rady też, ale to 

ciągle nie do końca dociera. Może ta wypowiedź jest negatywna i smutna, ale chciałem podkreślić jak 

wielki szacunek i podziękowania mam dla Pana Burmistrza. Uważam, że w takiej sytuacji i w tym 

czasie  jest najlepszym, co mogło nam się zdarzyć żeby przeprowadzić nasze miasto przez  ten trudny 

okres pandemii. Chcę także podziękować organizacjom pozarządowym. Głównie naszym strażakom               

z Ochotniczej Straży Pożarnej i Stowarzyszeniu "Przyjazna Dłoń", bo ich działalność akurat 

obserwuję na co dzień i jest jestem dumny, że takie organizacje działają dzięki  sile ludzi. Działalność 

organizacji pozarządowych opiera się na zaangażowaniu pasjonatów i dobrze, że my jako miasto 

możemy ich wspierać i będziemy to robić, przynajmniej taka jest moja deklaracja. Co do raportu to 

mam pytanie, bo w gminnym programie rewitalizacji, jest taki zapis, że planuje się zmniejszenie 

obszaru rewitalizacji o taki obszar jak, m.in. grodzisko z przyległościami. W związku z tym teraz 

zapytam jak to się ma do wykorzystania walorów historycznych.  

Burmistrz podziękował za bardzo miła wypowiedź i potwierdził, że rzeczywiście bardzo 

ciężko jest wszystkim wytłumaczyć jak działa miasto. Cześć osób przekonuje się o tym 

dopiero gdy zostaje radnymi ale wiele nie chce nawet tego spróbować i nie wie, jaka to jest 

praca. Co do programu rewitalizacji to decyzja o zmniejszenie obszaru została podjęta w 
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oparciu o wskazówki firmy, która to robiła. Program nadal nie jest zatwierdzony  ale cały czas  

nad tym pracujemy. Zmniejszenie obszaru wynikało z sugestii, że my mamy za dużo 

wpisanych inwestycji. Zasugerowano żeby nie skupiać się na 50 różnych rzeczach ale na 

kilku wybranych obszarach i z tego wynika ta zmiana.  

 

Przewodniczący Rady zapytał o projekt pakiet kluczowych kompetencji. Jak Burmistrz ocenia 

ten projekt. 

 

Burmistrz odpowiedział, że dzięki temu projektowi udało się osiągnąć dwie rzeczy. Po 

pierwsze, przygotowaliśmy uczniów do różnych form uczenia się, bo to były spotkania 

prowadzone w innej formule. W oparciu o nowoczesne technologie i to jest jedna rzecz. Po 

drugie dzięki temu projektowi szkoła pozyskała mnóstwo pomocy naukowych. Zakupiliśmy 

m.in. komputery i laptopy i nieumyślnie wyprzedziliśmy to co się stało później. Bo sprzętowo 

byliśmy lepiej przygotowani niż inne szkoły do nauki zdalnej. Sprzęt pozyskany z projektu 

uzupełnił później sprzęt pozyskany w ramach innych projektów rządowych wpierających 

naukę zdalną. Jeśli tylko uzyskamy informację, że będzie można skorzystać z podobnych 

projektów to na pewno to zrobimy.  

 

Przewodniczący Rady  poprosił o wyjaśnienie, bo w raporcie jest informacja, że w mieście 

zameldowanych jest ponad 4 000 osób, ale jest też informacja o 34 cudzoziemcach. Czy 

Burmistrz miał jakikolwiek kontakt z tymi osobami. Czy oczekiwali jakiejś pomocy ze strony 

Urzędu. 

 

Burmistrz odpowiedział, że nie są to osoby korzystające w jakiś sposób z Urzędu. 

Najczęstszy kontakt mamy poprzez Urząd Stanu Cywilnego albo przez Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej. Nie mamy większego problemu z cudzoziemcami mieszkającymi na 

naszym terenie. Są to głownie osoby, które przyjechały tu do pracy. Zależy mi na tym aby 

wszyscy w mieście, nie tylko cudzoziemcy czy osoby przyjezdne ale także osoby, które 

mieszkają tu od lat lub od krótszego czasu czuli się jak najlepiej i mieli jak najlepsze warunki 

do życia.  

Ad – 7 

Głosowanie w sprawie udzielnie Burmistrzowi Gminy Miasto Raciąż wotum zaufania 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że teraz nastąpi głosowanie uchwały w sprawie udzielenie 

Burmistrzowi wotum zaufania. Poinformował również, że przed głosowaniem jedna osoba 
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opuściła obrady.  

 

Uchwała w sprawie udzielenie Burmistrzowi wotum zaufania została podjęta jednogłośnie.  

 

Przewodniczący Rady pogratulował Burmistrzowi otrzymania wotum zaufania.  

Burmistrz podziękował za pomoc w realizacji wszystkich zadań pani Skarbnik pani Sekretarz, całej 

Radzie Miejskiej oraz pracownikom Urzędu Miejskiego. 

 

Przewodniczący Rady ogłosił 10 minut przerwy.  

 

Ad – 8 

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasto Raciąż za rok 2019  

 

Pani Skarbnik Maria Małgorzata Karwowska poinformowała, że sprawozdanie zostało 

złożone zgodnie z terminem i pozytywnie zaopiniowane przez Regionalną Izbę 

Obrachunkową 

 

Przewodniczący Rady zapytał jak  pani Skarbnik ocenia wykonanie budżetu za 2020 rok. 

 

Skarbnik Maria Karwowska odpowiedziała, że pomimo tej szczególnie trudnej sytuacji                 

w kraju, jaką jest pandemia to budżet udało się zrealizować, w porównaniu z latami 

ubiegłymi, naprawdę dobrze. Niektóre wydatki zostały wstrzymane, dlatego że nie byliśmy 

pewni co do wykonania dochodów. Umorzeń nie było dużo chociaż baliśmy się, że pandemia 

spowoduje to, że podań będzie dużo więcej. Ludzie składali je gdy znaleźli się w naprawdę 

bardzo trudnych sytuacjach, a my decydowaliśmy się na umorzenie gdy widzieliśmy, że 

przedsiębiorstwo jest zamknięte i że nic się w jego obszarze nie dzieje. Udało się nam 

zrealizować prawie wszystkie zadania, które mieliśmy zaplanowane, za wyjątkiem tego, że 

termomodernizacja była wykonana do końca roku, a płatność była w styczniu. Myślę, że w 

tym roku, pomimo trudnej sytuacji w kraju, to w Raciążu udało się dużo zrobić i budżet został 

wykonany bardzo ładnie. 

 

Burmistrz dodał, że nasze podejście do budżetu w ubiegłym roku, było bardzo ostrożne                      

i racjonalne i za to należą się duże podziękowania pani Skarbnik., która zawsze konstruuje                

go w taki sposób, żeby nie było czasem jakichś problemów, które mogą być później trudne           

do zrealizowania. Nie robimy budżetu sztucznie, robimy go w sposób bardzo wyważony                    

i ostrożny, bo lepiej go potem zwiększyć niż, żeby nam dochodów zabrakło.  
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Ad - 9 

Przedstawienie opinii komisji rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Gminy Miasto Raciąż 

oraz w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Gminy Miasto Raciąż 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Artur Gizler odczytał protokół z posiedzenie Komisji, które 

odbyło się dnia 12 maja 2021 r. i dotyczyło wykonania budżetu Gminy Miasto Raciąż za rok 2020. 

 

Protokół Komisji Rewizyjnej z dnia 12 maja 2021 r. stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 

 

Ad – 10 

Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej                                                                                      

o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Miasto Raciąż oraz przedstawienie opinii 

Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej wniosku komisji rewizyjnej    w sprawie 

absolutorium dla Burmistrza Miasta Raciąż 

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Jerzy Lawendowski odczytał Uchwałę Nr 

3.e./332/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Warszawie, który wydał pozytywną opinię o przedłożonym przez 

Burmistrza Miasta Raciąż sprawozdaniu  z wykonania budżetu miasta za 2020 rok. Następnie 

zapoznał Radę z Uchwałą  Nr. 3.f./133/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Warszawie z dnia 28 kwietnia 2021 r.   w sprawie zaopiniowania wniosku 

Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Raciążu  z dnia 12 maja 2021 roku w sprawie 

udzielenia  absolutorium Burmistrzowi Miasta Raciąż, która wydała pozytywną opinię                        

z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok. 

 

Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej  stanowią załączniki 5 i 6 do niniejszego protokołu. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że teraz nastąpi głosowanie uchwały w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 r. 

Uchwała podjęta jednogłośnie. 

 

Następie odbyło się głosowanie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi absolutorium z tytułu 

wykonania budżetu za 2020 r. 

Uchwała przyjęta jednogłośnie 

 

Ad – 11 
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Dyskusja 

 

Radny Ryszard Godlewski poprosił o przybliżenie treści uchwały, która została wprowadzona do 

dzisiejszego porządku obrad. 

 

Burmistrz odpowiedział, że proponuję, aby druhom naszej OSP, którzy biorą udział w akcjach 

ratowniczych podnieść stawkę godzinową o 5 zł. i o 10 zł za udział w szkoleniu pożarniczym 

organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę. Aby wziąć udział w akcji i ratować 

ludzkie życie lub majątek strażacy muszą zostawiać swoje obowiązki, pracę i jechać na akcję. 

Uważam, że należy to docenić i podnieść im ekwiwalent.  

 

Radny Dariusz Dobrosielski podziękował w imieniu wszystkich strażaków, ratowników,  

którzy jeżdżą do akcji ratowniczo-gaśniczych. Dziękujemy bardzo, że udało się znowelizować tą 

opłatę. 

 

Ad -12 

Podjęcie uchwał 

 

• Uchwała nr XXIII/197/2021 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 21 czerwca 2021 r. w 

sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów na dzierżawę części nieruchomości 

stanowiących własność Gminy Miasto Raciąż. 

Uchwała podjęta jednogłośnie. 

 

• Uchwała nr XXIII/198/2021 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 21 czerwca 2021 r. 

w sprawie zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć 

dyrektora Szkoły Podstawowej w Raciążu w roku szkolnym 2021/2022 

Uchwała podjęta jednogłośnie. 

 

• Uchwała nr XXIII/199/2021 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 21 czerwca 2021 r. 

w sprawie zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć 

dyrektora Miejskiego Przedszkola w Raciążu w roku szkolnym 2021/2022 

Uchwała podjęta jednogłośnie. 

 

• Uchwała nr XXIII/200/2021 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 21 czerwca 2021 r. w 

sprawie przyjęcia zmiany Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie 

Gminy Miasto  Raciąż 

Uchwała podjęta jednogłośnie. 
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• Uchwała nr XXIII/201/2021 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 21 czerwca 2021 r. 

w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na dofinansowanie 

kosztów budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej do nieruchomości 

Uchwała podjęta jednogłośnie. 

 

• Uchwała nr XXIII/202/2021 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 21 czerwca 2021 r 

w sprawie określenia szczegółowych zasad , sposobu i trybu umarzania, odraczania                            

i rozkładania na raty  należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny 

przypadających Gminie Miejskiej Raciąż i jej jednostkom organizacyjnym , udzielania innych 

ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów do tego uprawnionych 

Uchwała podjęta jednogłośnie. 

 

• Uchwała nr XXIII/203/2021 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 21 czerwca 2021 r.                       

w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru 

deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego 

Uchwała podjęta jednogłośnie. 

 

• Uchwała nr XXIII/204/2021 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 21 czerwca 2021 r.                       

w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy 

Miasto Raciąż 

Uchwała podjęta jednogłośnie. 

 

• Uchwała nr XXIII/205/2021 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 21 czerwca 2021 r.                       

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Raciąż, 

Uchwała podjęta jednogłośnie. 

 

• Uchwała nr XXIII/206/2021 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 21 czerwca 2021 r.                       

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

Uchwała podjęta jednogłośnie. 

• Uchwała nr XXIII/208/2021 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 21 czerwca 2021 r.                         

w sprawie  zmiany Uchwały Nr XXV/136/2009 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 23 lutego 

2009 roku w sprawie ustalenia wysokości stawki ekwiwalentu pieniężnego za udział członków 

OSP w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową 

Straż Pożarną lub gminę. 

Uchwała podjęta jednogłośnie. 
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Ad - 13 

Wolne wnioski i zapytania 

 

Radna Magdalena Bylińska poprosiła o ponowne zajęcie się nieporządkiem na ulicy Zielonej na 

placu przy supermarkecie.  

 

Ad – 14 

Zakończenie obrad 

 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął obrady                              

XXIII Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Raciążu. 

 

Protokołowała       Przewodniczący Rady Miejskiej 

Katarzyna Wawrowska                                                                     Paweł Chrzanowski 

 

 

Załącznik:  

1. Protokół z imiennego głosowania uchwał z XXIII Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Raciążu z dnia                    

21 czerwca 2021 r.; 

2. Protokół z posiedzenia Komisji rewizyjnej z dnia 09 czerwca 2021 r.  

3. Prezentacja przedstawiająca Raport o stanie Gminy Miasto Raciąż za rok 2020 

4. Protokół Komisji Rewizyjnej z dnia 12 maja 2021 r. 

5. Uchwała nr 3.e./332/2021 Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia z dnia 29 kwietnia 20211r.  

6. Uchwała nr  3.f./133/2021 Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 28 kwietnia 2021 r. 

 


