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Protokół 

z XXIV Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Raciążu 

z dnia 04 sierpnia 2021 r. 

OK.0002.4.2021 

 

XXIV Nadzwyczajna 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: 13:00 

Zakończono o godzinie: 14:15 

Obecni radni wg załączonej listy obecności. 

 

Ad – 1 

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad 

  

Sesję otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej w Raciążu Paweł Chrzanowski informując, że 

Sesja została zwołana na wniosek Burmistrza. Powitał Wysoką Radę, Burmistrza Miasta 

Raciąża Mariusza Godlewskiego, Sekretarza Miasta Renatę Kujawę, Skarbnika Miasta Marię 

Karwowską oraz starszego brygadiera Pana Dariusza Brzezińskiego, Komendanta Powiatowej 

Straży Pożarnej w Płońsku. 

  

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 profilu Urzędu Miejskiego na stronie Facebook.  

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie Sesji i  stwierdzenie  prawomocności obrad 

2. Dyskusja 

3. Podjęcie uchwał w sprawach :  

• w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę części 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Raciąż. 
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• w sprawie wyrażenia woli przez Radę Miejską co do zawarcia umowy na 

dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Raciąż na okres 

do trzech lat 

• w sprawie  zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Raciąż 

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

4. Zamknięcie obrad. 

 

Ad – 2 

Dyskusja 

 

Burmistrz Miasta Mariusz Godlewski poinformował, że dzisiejsza Sesja została zwołana z 

kilku powodów. Po pierwsze po kilku latach intensywnej pracy udało nam się pozyskać 

dofinansowanie Banku Gospodarstwa Krajowego na budowę dwóch bloków komunalnych, w 

których będą się mieściły 42 mieszkania.  Wartość kosztorysowa projektu to 5 426 000 zł a 

dofinansowanie to jest 4 337 000 zł. Ponieważ budowa bloków jest już w budżecie ale bez 

dotacji dlatego musimy wpisać te wartości do budżetu i do prognozy na kolejne lata 

finansowe. Druga sprawa dotyczy pomysłu zbudowanie w Raciążu strażnicy Państwowej 

Straży Pożarnej. Nie jest to inwestycja miejska tylko inwestycja finansowana przez 

Państwową Straż Pożarną i przez Skarb Państwa. Natomiast w związku z tym, żeby wykonać 

pewien gest dobrej woli dotyczący tego, że będzie to lokowane na terenie miasta Raciąża jest 

możliwość zakupu działki i straż pożarna taką działkę może kupić. Wartość tej działki to jest 

80 000 zł, z czego 40 000 zł już zadeklarowała jednogłośnie gmina Raciąż. I ja poprosiłem 

Państwa i wyraziłem taką wolę, żeby również w kwocie 40 000 zł miasto wspomogło tę 

inwestycję. Jeśli Państwo wyrażą zgodę to ja, jako burmistrz miasta i pani skarbnik 

podpiszemy umowę na fundusz wsparcia na 40 000 zł. Tak samo zrobiła gmina. Jest to jedyna 

pomoc o jaką się do nas zwrócono w związku z tą inwestycją.  Na całym etapie inwestycji 

jeszcze rozmawialiśmy o jakimś sposobie doprowadzenia kanalizacji do działki ale są to 

ustalenia na później. Bardzo ważnym będzie w przyszłości ułożenie współpracy pomiędzy 

raciąską Ochotniczą Straż Pożarną, która działa bardzo dobrze a Państwową Strażą Pożarną. 

Budowa nowej strażnicy na pewno zwiększy bezpieczeństwo na terenie miasta i gminy 

Raciąż i myślę, że sąsiednich powiatów również. Pan Komendant pewnie odpowie na 

szczegółowe pytania, natomiast ja proponuję uchwalenia tej zmiany w budżecie i przyznanie  

dotacji na zakup działki, bo to będzie inwestycja, która, jeżeli wszystko pójdzie dobrze, 

powinna w 2023 roku być zrealizowana. Skutkiem podjęcia tej uchwały będą zmiany w 

budżecie Gminy Miasto Raciąż. Ta zmiana w budżecie zawiera też ponad 119 tys. złotych na 

usuwanie skutków nawałnic, które były w lipcu i na naprawę samochodu strażackiego, bo był 
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w nim  uszkodzony silnik.  

Przewodniczący Rady Miejskiej zauważył, że mamy tylko jedną uchwałę dotyczącą zmian 

w budżecie a przed chwilą Pan powiedział, że będziemy zmieniać trzy rzeczy m.in. będziemy 

przeznaczać 40 000,00 zł na zakup działki pod budowę strażnicy. W jaki sposób radni mogą 

podejść do głosowania, jeżeli ktoś przykładowo nie będzie chciał wyrazić takiej woli na przeznaczenie 

tej kwoty na dany cel. 

Burmistrz poinformował jeżeli ktoś chciałby, któryś z tych zapisów wykreślić, to trzeba 

byłoby w tej chwili zgłosić taką poprawkę do uchwały, która eliminowałaby ten konkretny 

zapis a następnie przegłosować tą poprawkę czy rada jest za czy przeciw takiej poprawce.  

 

Przewodniczący Rady powiedział, że dopytuje się o to bo może, któryś z radnych będzie 

miał inną wolę niż za przeznaczeniem tej sumy na zakup działki. 

Burmistrz uzupełnił, że taki sposób procedowania nad uchwałą budżetową odbywa się 

zawsze, dlatego, że uchwała budżetowa musi być jedna, ponieważ jest wprowadzana do 

systemów, które sprawdzają możliwość jej wykonania. Aby głosować w taki sposób o jaki 

zapytał się pan Przewodniczący musiałyby być diw uchwały budżetowe dostosowane do 

różnych wariantów głosowania a niestety nie byliśmy w stanie tego przygotować. 

Pani Skarbnik zauważyła, że zapewne problem, że nie ma oddzielnej uchwały, tak jak nieraz 

było w przypadku gdy podejmowaliśmy uchwałę dotyczącą udzielenia pomoc dla powiatu. Tu 

jest zupełnie inna sytuacja, bo tu przekazana kwota idzie na Fundusz Wsparcia i nie potrzeba 

podejmować oddzielnej uchwały i wystarczy zapis tylko w uchwale budżetowej. Jeżeli 

Państwo będziecie chcieli oddzielnie głosować tę kwotę to trzeba to zgłosić i przegłosować 

ten punkt w uchwale, tak, żeby cała uchwała nie traciła dzisiaj ważności przy podejmowaniu.  

Burmistrz zaapelował do radnych o przyjęcie tej inwestycji dlatego, że jest to ogromna 

szansa dla miasta, która podniesie bezpieczeństwo w mieście. Ja jako burmistrz będę działał 

w tym kierunku, żeby jeszcze przed jakimkolwiek wdrożeniem sposobu działania jednostki 

odbyły spotkania prezesa zarządu naszej Ochotniczej Straży Pożarnej i Państwowej Straży 

Pożarnej, aby w sposób jasny i dobry dla obydwu stron ustalić zasady współpracy. Ta 

inwestycja to są 33 dodatkowe miejsca pracy na terenie miasta. My oczywiście będziemy 

apelować i wnosić do Państwowej Straży Pożarnej, żeby, jeżeli da się spełnić wymogi przez 

osoby, które są w naszej straży pożarnej mogły zostać zatrudnione w PSP.  Jestem dumny z 

naszej Ochotniczej Straży Pożarnej i to się nie zmieni. Natomiast myślę, że realizacja tego 

zadania jest szansą, żeby jako drugie miasto w powiecie płońskim Państwowa Straż Pożarna 

zaistniała w Raciążu. Tak jak mówiłem, to jest inicjatywa władz centralnych, ale myślę, że 
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warto ją wesprzeć.  

 

Radny Dariusz Dobrosielski powiedział, że ma sporo swoich przemyśleń o których 

chciałbym powiedzieć. Na pewno wszyscy się cieszą z tego, że jednostka JRG powstanie w 

Raciążu bo poziom bezpieczeństwa w mieście bardzo wzrośnie. Jest to na pewno jakaś 

nobilitacja i podniesienie prestiżu miasta, bo szczerze mówiąc, to nie znam zbyt dużo takich 

małych miasteczek, gdzie są takie JRG. Wiem, że taka jednostka jest w Opatowie, ale Opatów 

jest troszeczkę większy od Raciąża i jest to miasto na prawach powiatu. My jako strażacy z 

Raciąża w sumie się cieszymy z planów utworzenia zawodowej straży bo to jest jednak 

wyróżnienie dla naszych okolic. Jednak trzeba pamiętać o tym, że kiedyś, w 1903 roku  dr 

Wnorowski z wielką determinacją i trudem walczył z ówczesnymi władzami, żeby tą naszą, 

raciąską straż założyć. Udało mu się to i chwała mu za to. Raciąska OSP działała podczas I 

wojny światowej, podczas II wojny światowej. Ktoś narażał życie, chowając sztandar, który 

powstał w 1903 roku, żeby tylko przetrwał, to była taka nasza lokalna walka o polskość. Po 

czasach wojennych strażacy adaptowali samochody na samochody strażackie, które woziły 

węże i wodę itd. Pamiętam z dzieciństwa jak na ten dźwięk syreny wyjeżdżały te nasze tzw. 

koziołki Nasze działania zawsze były widoczne, nie tylko w działaniach ratowniczo-

gaśniczych, ale w mieście czy zawodach strażackich czy na terenie parafii. Myślę, że każdy z 

obecnych strażaków kocha to co robi, jest to nasze drugie życie. My na dźwięk syreny 

zrywamy się z domu, często ze snu, od rodziny czy od świątecznego stołu. Nie było jeszcze 

chyba takiego przypadku, żebyśmy nie wyjechali na akcję. I obawiam się, że to powstanie 

straży państwowej w Raciążu, przyczyni się jednak w niedalekiej przyszłości do końca tej 

naszej straży. Nie wiemy jaka będzie przyszłość wyborcza, możemy sobie wszyscy życzyć, 

żeby za te dwa lata  po wyborach spotkali się w tym samym składzie, ale dziś niestety nie 

wiemy, kto będzie burmistrzem ale co będzie gdy przyjdzie nowy burmistrz i powie „zaraz, 

momencik, budżet robi się coraz mniejszy, mamy państwową straż, która zabezpiecza nam 

cały teren naszego miasta i gminy to dlaczego my mamy utrzymywać też straż ochotniczą? 

Damy im 5 000 zł na orkiestrę żeby przychodziła na święta państwowe i kościelne, żeby przy 

grobie sobie chłopaki postali na Wielkanoc”. Teraz nie jesteśmy w stanie przewidzieć czy tak 

będzie czy nie. Tym bardziej, że wiadomo, że prognozy budżetowe raczej nie są 

optymistyczne a budżet raczej będzie nam malał, a nie mamy żądnych środków wolnych, 

żeby, żeby  zapewnić dotację dla straży. Właśnie tego się boimy. Trudno też  powiedzieć jak 

będzie wyglądała współpraca  ze strażą państwową bo też różnie może być. Może faktycznie 

będziemy wykorzystywani do zdarzeń, będziemy jeździć na zabezpieczenie ale też nie 

jesteśmy w stanie tego powiedzieć na pewno. Jeżeli chodzi o pracę to też ciężko powiedzieć 
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bo wydaje mi się, że z naszej obecnej obsady OSP Raciąż, to może jedna czy dwie osoby 

będzie w stanie sprostać wymogom, które stawia Państwowa Straż Pożarna, żeby dostać się 

do pracy.  My jesteśmy po prostu za starzy. Według prawda większość z nas  ma już 

przekroczony lub zbliża się do wieku, który uniemożliwia pracę w PSP. Szkoda, że 

komendanci, którzy bywali w Raciążu wcześniej nie spotkali się z zarządem naszej straży. 

Może wtedy tych niewiadomych byłoby troszeczkę mniej. Jeżeli chodzi o sprawę tych 40 000 

zł., powiem szczerze, że troszkę jestem zniesmaczony tą sytuacją. Bo jest to inwestycja 

państwowa więc to chyba państwo powinno ją finansować od A do Z. Miasto nie ma żadnych 

wolnych środków więc musimy te 40 000,00 zł zabierać z domu kultury, który przez ostatni 

czas nie prowadził żadnej działalności i nie ma dochodów. Oni teraz też są w ciężkiej sytuacji 

a zabranie im 40 000,00 zł też będzie to dla nich sporym problemem. Ja broń Boże nie jestem 

przeciwny budowie strażnicy, ponieważ jest to super inwestycja i bardzo nas jako miasto 

nobilituje natomiast to finansowanie mnie troszeczkę zniesmaczyło. Boją się również, żeby 

nie było takiej sytuacji jak gdzieś w Polsce, że komendant powiatowy musiał jeszcze 

dozbierać pieniążki na wykonanie planów budowy strażnicy. Tam się im udało bo  powiat 

dołożył na tą inwestycję około 300 000,00 zł.  Pan Burmistrz wspomniał, że jeszcze wchodzi 

w grę budowa kanalizacji i wyciągnięcie wodociągu. Jeżeli państwo byłoby w stanie zapłacić 

za te wszystkie dodatkowe inwestycje to nie ma problemu ale w innym przypadku to miasto 

będzie musiało zapłacić za nie ze swojego budżetu. Mówimy tutaj też o tym, że budowa 

strażnicy będzie dodatkowym zabezpieczeniem  dla gmin z sąsiednich powiatów, czyli  

płockiego, sierpeckiego czy dla gminy Drobin. To dlaczego tamte gminy się nie dołożą do 

inwestycji? Może niech też się wypowiedzą inni radni. Jeśli jest taka możliwości i nie będzie 

to stanowiło problemu to bym prosił o wyłączenie z uchwały budżetowej tej konkretnej 

pozycji żeby można było ją przegłosować osobno.  

Przewodniczący Rady - bardzo serdecznie dziękuję za mądra wypowiedź. My wszyscy tu 

jesteśmy lokalnymi patriotami i dbamy o nasze rzeczy. Rzeczywiście raciąska OSP to lata 

tradycji. Jest dużo wątpliwości co do planowanej inwestycji, ale  po to jesteśmy, żeby te 

wątpliwości przedyskutować i rozwiewać. Trzeba mieć też na uwadze tzw. bezpieczeństwo. 

Tradycja straży to tradycja straży, natomiast też nie wiadomo, co będzie za parę lat. Jeżeli 

radny  podtrzyma wniosek o odłączeniu pozycji z uchwały budżetowej, to będziemy tą 

uchwałą budżetową głosować na części o ile będzie można to zrobić.  

Radny Dobrosielski – dodam, że absolutnie nikt z naszej OSP nie jest przeciwny temu, żeby  

JRG powstała. Chcę  zaznaczyć, że nie ma z naszej strony negatywnych opinii na ten temat.  
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Burmistrz - Szanowni Państwo, to o czym mówił Pan Radny to bardzo ważne rzeczy. To 

rzeczy, które mogą boleć naszych strażaków czy potencjalnie wskazują elementy, które trzeba 

załatwić albo ustalić i będziemy się starali, żeby to zrobić. Natomiast problemem jest to, że 

tak naprawdę przyszłości nie zna nikt.  Ja deklaruję, to, że będę naszą straż pożarną wspierał 

tak jak zawsze to robiłem. Natomiast też nie wiemy, co będzie z pozyskiwaniem nowych 

druhów co będzie ze strażą za 10 czy 15 lat więc myślę, że wsparcie tej inwestycji tymi 

40 000 zł. to nie jest jakiś duży gest.  Jest to natomiast okazanie dobrej woli, że tą inwestycję 

chcemy realizować w naszym mieście. Natomiast liczę na to, że później to będzie inwestycja 

finansowana ze Skarbu Państwa a nie z funduszy samorządu.  

 

Komendant Dariusz Brzeziński - Dziękuję bardzo za zaproszenie na dzisiejszą Sesję. 

Szczerze powiem, że pierwszy raz jestem na sesji Rady Miejskim w Raciążu, jeszcze do tego 

na nadzwyczajnej i daje sobie sprawę, że jestem przyczynkiem w dużej mierze tej Sesji. 

Dziękuję Państwu, że pozwoliliście mi przyjechać i zabrać głos. Odnosząc się do słów 

radnego Dobrosielskiego  i do tego, co powiedział pan Burmistrz. Funkcję Komendanta 

Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej pełnię od 01 października 2019 roku, czyli drugi 

rok i jestem organem wykonawczym Komendanta Wojewódzkiego. Doskonale sobie zdaję 

sprawę, że to co dzisiaj planujemy to są ważne rzeczy. Znam takie przypadki, że jednostki 

Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonują jak sinusoida, raz jest lepiej, raz gorzej. Nikt, 

nikt nie jest młodszy, ludzie się starzeją, nie wiadomo co będzie po wyborach, nie wiadomo 

co będzie za 2 – 3 lata, jacy tu ludzie będą rządzić. Jednak bezpieczeństwo zawsze będzie 

najważniejsze. Zdaję sprawę, że macie obawy i że są one  słuszne, ale ja też nie mogę wam 

obiecać, że będę się starał, żeby współpraca między Państwową Strażą Pożarną i Ochotniczą 

Strażą Pożarną była wzorowa i żebyście, broń Boże na tej inwestycji nie stracili. Pomysł  

powstania jednostki zamiejscowej zrodził się już 2 lata temu, tylko wtedy mowa była o 

zbudowaniu jej w Glinojecku. W tym roku w marcu dostałem zadanie żeby poszukał działki 

w obrębie miasta Raciąża, bo Glinojeck, po głębszych analizach, przegrał, i że inwestycja 

będzie realizowana w Raciążu. Powiat płoński jest piąty pod względem wielkości w 

województwie mazowieckim i tak naprawdę jest to bardzo zasadne, żeby w takim Raciążu 

taka jednostka zamiejscowa powstała, chociażby dlatego odległość do Raciąża, to tylko                  

25 km. Ludzie chcą żyć coraz wygodniej i oczekują, żeby niezbędna pomoc była udzielona 

jak najszybciej i w jak największym i w jak najbardziej skutecznym zakresie. Sami wiecie, co 

się działo teraz po ostatnich anomaliach pogodowych, ile tu było roboty, dlatego każda para 

rąk, tym bardziej ludzi przygotowanych, była na wagę złota. Mam wielki do jednostki  

Ochotniczej Straży Pożarnej w Raciążu. Jest to  najlepszą jednostkę ochotniczą na terenie 
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powiatu płońskiego ale tak jak powiedziałem nie mogę  zagwarantować jak to się będzie dalej 

rozwijało. Zawsze będziemy się podpierać ochotniczymi strażami pożarnymi i zawsze 

będziemy z nimi współpracować. Nie jesteśmy dla siebie konkurencją, robimy tą samą robotę 

nieraz zdarza się że ochotnicze straże pożarne mają lepszy sprzęt od Państwowej Straży 

Pożarnej. W tej chwili mają być takie zmiany, że ochotnicy posiadający odpowiednie 

przeszkolenie, znający robotę, będą praktycznie bez naboru mogli się ubiegać o pracę w 

Państwowej Straży Pożarnej. Będę oczywiście brał pod uwagę miejsce zamieszkania. Nie 

interesuje mnie, żeby zatrudniać osoby, które będą musiały dojeżdżać do pracy kilkadziesiąt  

kilometrów do pracy do Raciąża. I dlatego na pewno będę za tym, żeby to byli ludzie stąd, ale 

wiadomo, że potrzebna jest kadra dowódcza, która musi mieć odpowiednie doświadczenie i 

też sobie zdaje sprawę, że nie wezmę od razu dowódców zmian i dowódcy jednostki z naboru, 

bo po prostu tak się nie da. Moi ludzie tak samo będą najprawdopodobniej podzieleni. Część 

będzie musiała tu przyjść do pracy, ale no nikt nie mówił, że będzie łatwo. Mi się wydaje, że 

na pewno to wszystko się poukłada i zafunkcjonuje. Jeśli chodzi o te 40 000,00 zł  dostałem 

polecenia aby  pozyskać działkę. Z Burmistrzem znaleźliśmy dwie lokalizacje: na ulicy 

19 stycznia i na ul. Akacjowej, ale ich zagospodarowanie byłoby związane z przenoszeniem 

mediów i dokupowania terenu, bo te działki były za małe i nieustawne. Ostatecznie padło na 

działkę na ul.  Kilińskiego przy obwodnicy. Tą lokalizację uważam, że bardzo dobrą. Jest 

daleko od zabudowań więc jednostka nie będzie przeszkadzała mieszkańcom. ,Może uda się 

dogadać, żeby sobie wyjazd robić na drogę krajową ale nie jest to priorytet. Priorytetem jest, 

to żeby zacząć tą budowę i ją skończyć. Widziałem plany inwestycyjne w Komendzie 

Wojewódzkiej, finansowanie z ustawy modernizacyjnej i na lata 2021 – 2025. Budżet dla 

Raciąża, jest to niecałe 10 000 000. Ja w tej chwili nie wiem  czy to się uda zrobić za takie 

pieniądze. Komendę Powiatową w Płońsku pobudowaliśmy za 12 000 000 zł. W tej chwili 

mogę powiedzieć, że przy takim  budżecie nawet to 10 000 000, zł które Skarb Państwa chce  

w Raciążu zostawić, wyłożenie przez miasto tych 40 000,00 zł uważam że wskazane. Taką 

samą kwotę na ostatniej Sesji Rady przeznaczyła Gmina Raciąż.  

Przewodniczący Rady - Panie Komendancie, ja jeszcze dopytam się, bo w tych pytaniach 

pojawiała się taka obawa, czy te 40 000,00 zł to jest ostateczność. Bo gdy przyjdzie nam 

dostosowywać np. media pod działkę to pieniądze, które byśmy musieli włożyć na taki cel 

będą ogromne. Obawiajmy się czy miasto nie stanie przed wyborem, że będziemy musieli 

wyłożyć kolejne pieniądze kolejne pieniądze właśnie na kanalizację, wodociąg, czy tam inne 

media  albo budowa jednostki zostanie wstrzymana włożyć. 

Komendant Brzeziński – jeżeli budowa ruszy to na pewno zostanie ukończona. Aczkolwiek  

na wstępie, przy adaptacji projektu, trzeba mieć odpowiedzi na pewne pytania. Widzimy, że, 
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do budowy potrzebna jest woda i ona tam jest i na pewno do budowy to wystarczy. Jest 

odpowiednie  ciśnienie w niecce hydrantowej bo jest to wodociąg miejski i w granicach 

miasta, to ciśnienie powinno parametry trzymać.  Jeśli będzie to za mało dla Państwowej 

Straży Pożarnej, zawsze można przewidzieć jakąś pompownie i je podnieść. Dla nas 

największy problem może stanowić kanalizacja. Ja nie proszę państwa, żebyście nam coś 

dozbrajali i dokładali więcej, ale jeżeli planujecie rozwój instalacji sanitarnej w mieście 

musicie sobie zdawać sprawę, że powstanie takiej inwestycji w tym miejscu może się 

przyczynić, do chęci zagospodarowania sąsiadujących terenów przez różnych inwestorów a 

wtedy na pewno teren już skanalizowany będzie bardziej atrakcyjny. Dlatego będę prosił, że 

jeśli będziecie mieli w planach budowę kanalizacji na ul. Kilińskiego to proszę o nas 

pamiętać.  

Radny Andrzej Karasiewicz – Raciąż, w swojej powojennej historii straciło dużo inwestycji, 

które mogły powstać na jego terenie. Nie będę tu nadmieniał z jakich powodów ale m.in. 

szpital w Sierpcu miał stać w Raciążu. Raciąż miał być miastem powiatowym a ostatecznie 

został nim Żuromin. Myślę, że biorąc tylko te przykłady pod uwagę,  powinniśmy być 

otwarci. Budowa tej strażnicy temu miastu naprawdę doda splendoru i ważności, bo tak jak 

kolega powiedział, małych miastach  nie ma raczej takich straży zawodowych. Mam jeszcze 

jedno pytanie do Pana Komendanta, czy takie strażnice po wybudowaniu, gdy już zaczną 

swoją działalność, czy one płacą jakiś podatek do urzędu?  

Komendant Brzeziński – w Płońsku, Komenda Powiatowa dostaje notę obciążeniową                      

i co roku płacimy podatek od nieruchomości. 

Radny Artur Gizler – czy może Pan nam przybliżyć tę jednostkę tzn. w ile samochodów 

będzie wyposażona, jakie to będą samochody czy ratunkowe czy gaśnicze, ile osób będzie 

zatrudnionych. 

Komendant Brzeziński - aktualnie sobie rozrysowujemy i przygotowujemy koncepcję żeby na 

podstawie tego projektanci mogli z kosztorysować dokumentację projektową. Na początku 

była mowa o jakimś posterunku na bazie OSP w Raciążu, żeby był jeden samochód i czterech 

lub sześciu ludzi. W tej chwili jest mowa o jednostce ratowniczo-gaśniczej nr 2, bo pierwszą 

mamy w Płońsku. Będzie to jednostka w kategorii najmniejszej jaka funkcjonuje w kraju. 

Przykładem może być Żuromin, gdzie funkcjonuje jednostka, w której są 33 osoby plus 

dowódca i zastępca, czyli raptem 35 osób.  Na zmianie jest 11 osób z tym, że, żeby 

godzinowo wychodzić zgodnie z prawa pracy, to na jest 11 osób na zmianie 24 godzinnej jest 

7 osób, które mogą obsadzić 2 samochody wyjazdowe. Jednostka w Raciążu ma się składać z 

6 boksów garażowych plus część socjalna, część magazynowa oraz szkoleniowa, żeby jakieś 

szkolenia i kursy można było tam robić. Z samochodów na pewno będzie ciężki ratowniczo-
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gaśniczy.  

Przewodniczący Rady – mam pytanie, które  mi się nasunęło. Lokalizacja jest  fajna dlatego, 

że jest wyjazd na obwodnicę, ale pytanie co będzie, jeżeli działania straży będą  odbywały się 

na terenie miasta. Na ulicy Kilińskiego jest szkoła, ulica nie jest zbyt szeroka co może 

stanowić problem.  

Komendant Brzeziński - w Płońsku też są szkoły i straż pożarna jeździ obok tych szkół.                   

To jest ulica, którą przejeżdżają normalnie samochody i jeżeli będzie potrzeba to straż 

pożarna też będzie z tej ulicy korzystała. Kierowca wozu strażackiego musi jechać szybko ale 

przede wszystkim bezpieczniej. Jak każdy pojazd musimy poruszać się  z przepisami ruchu 

drogowego dla pojazdów uprzywilejowanych.  

Radny Dobrosielski - Panie Komendancie, jeszcze chcę się zapytać o sam projekt. Czy 

macie już zabezpieczone w waszym budżecie pieniądze na ten cel czy też będziemy musieli 

jakoś tam w tym partycypować . 

Komendant Brzeziński - dzisiaj mówię o tym jakie mam informacje od komendanta 

Stumskiego. Pieniądze na dokumentację projektową mają pochodzić mają pochodzić                  

z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Ja nic nie wiem, żebym miał pozyskać 

jakieś pieniądze na projekt i na pewno, jeżeli taki pomysł się pojawi i będę oponował. 

Przewodniczący Rady – panie Komendancie, czy decyzja o budowie tej straży jest już 

ostatecznie podjęta? Nie ma od niej odwrotu?  

Komendant Brzeziński - wcześniej czy później ta jednostka w Raciążu lub gdzieś w okolicy 

na pewno powstanie bo tak jak mówię, lokalizacja  Raciąża jest dobra. Jest o tyle dobra,                   

że daleko jest od Płońska i wozy, które będą tu stacjonowały, mają też wspierać strażaków                  

z okolic Glinojecka, Sierpca i Żuromina. Czasy dojazdu z ich macierzystych jednostek                      

są o wiele dłuższe niż stąd, dlatego można powiedzieć, że decyzja zapadła i ta budowa będzie 

realizowana.  

Radny Artur Gizler – a nie można by tego rozbudować na terenie naszej strażnicy.  

 

Komendant Brzeziński - lokalizacja Ochotniczej Straży Pożarnej jest bardzo dobra, bo w 

centrum miasta, tak jak i nasza stara siedziba na ulicy Rutkowskiego w Płońsku, aczkolwiek 

sami wiecie. Jeżeli będzie więcej wyjazdów z centrum miasta to może to być bardziej  

uciążliwe dla ludzi. Uważam, że lokalizacja na peryferiach, tym bardziej przy obwodnicy z 

szybka możliwością przemieszczania się to wielki plus dlatego nie chciałbym już tego teraz 

zmieniać żeby próbować rozbudowywać strażnicę OSP.  
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Radny Dariusz Dobrosielski – podzielam zdanie Pana Komendanta, że nowa lokalizacja jest 

bardzo dobra poza tym przebudowa naszej strażnicy prawdopodobnie wiązałaby się z 

większymi kosztami niż budowa nowego budynku dlatego takie rozwiązanie raczej nie 

wchodzi w rachubę. Chcę  jeszcze raz zaznaczyć, że ani ja, ani nikt inny nie jest przeciwny 

budowie tej naszej JRG 2. Natomiast my troszeczkę się boimy tej budowy pod względem 

finansowym. Bo gdybyśmy mieli jakieś nadwyżki budżetowe, to byśmy dali nawet i te  

80 000,00 zł zamiast 40 000,00 zł, tylko nas martwi po prostu brak pieniędzy na to wszystko. 

Bo jeżeli teraz przeznaczymy pieniądze na budowę strażnicy to musimy je komuś zabierać. 

Jeżeli nam się przytrafi w trakcie tej budowy jakaś wpadka i trzeba będzie dołożyć tych 

pieniędzy z naszego budżetu, to my znowu komuś nie wyremontujemy mieszkania czy ulicy. 

Właśnie przy tym mamy największe obawy. 

Komendant Brzeziński - doskonale rozumie i przyznam, że o wiele zdrowiej by było, gdyby 

Rada Miejska o tym wiedziała rok temu i mogła sobie te wydatki w jakoś zaplanować. No ale 

wyszło jak wyszło.  Ja o tej inwestycji też się dowiedziałem w marcu. Dostałem rozkaz i 

musiałem wziąć to na klatę.  

Przewodniczący Rady – przypominam, że jesteśmy w punkcie "Dyskusja nad projektami 

uchwał". W programie mamy jeszcze inne uchwały, które dzisiaj mamy podejmować. Czy 

ktoś ma pytania do tych projektów? 

Radny Artur Gizler – czy środki, które zostały przeznaczone na budowę bloków 

komunalnych nie zostały jeszcze przyjęte w budżecie? 

Skarbnik Miasta Maria Karwowska - jutro będziemy podpisywać z Burmistrzem umowę z 

Bankiem Gospodarstwa Krajowego i te środki nie były przyjmowane do budżetu., Do budżetu 

były przyjmowane  nasz własne środki  

Radny Gizler -  pytanie do Pani Sekretarz w zmianach budżetowych, mamy zdjęte bodajże 

87 000,00 zł na budowę boiska, które miało powstać na osiedlu Jana Pawła II, może coś bliżej 

by nam Pani o tym powiedziała . 

Sekretarz Miasta Renata Kujawa - tak rzeczywiście był złożony wniosek do marszałka na 

wykonanie boiska przy placu zabaw na Jana Pawła II, jednak nie dostaliśmy tego 

dofinansowania. Zwróciliśmy się z prośbą o wyjaśnienie, ale dostaliśmy takie lakoniczne 

odpowiedzi.  Przynajmniej w tym roku nie dostaniemy żadnego dofinansowania, w przyszłym 

roku pewnie będziemy starali się znowu wnioskować, bo ta inwestycja jest ważna dla całego 

osiedla i miasta, więc zasadne byłoby, żeby zdjąć z budżetu inwestycję, która nie będzie 

realizowana.  

 



Protokół z XXIV Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 04 sierpnia 2021 r.  Strona 11 

Przewodniczący Rady - Dziękuję bardzo, może ktoś z Państwa Radnych ma jeszcze jakieś 

pytania? W takim razie zamykam dyskusję. Myślę, że musimy ogłosić jakąś małą przerwę, 

żeby przygotować zmiany w głosowaniu uchwały budżetowej. 

Radny Dariusz Dobrosielski – wycofał wcześniejszy wniosek o wydzielenie z projektu 

uchwały budżetowej pozycji dotyczącej wyodrębnienia funduszy na budowę strażnicy 

Państwowej Straży Pożarnej w Raciążu.   

Ad - 3 

Podjęcie uchwał 

• Uchwała nr XXIV/208/2021 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 04 sierpnia 2021 r.   

w sprawie wyrażenia woli przez Radę Miejską co do zawarcia umowy na dzierżawę 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Raciąż na okres do trzech lat 

Uchwała przegłosowana jednogłośnie.  

 

• Uchwała nr XXIV/209/2021 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 04 sierpnia 2021 r.  

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Raciąż. 

Uchwała przegłosowana jednogłośnie.  

 

• Uchwała nr XXIV/210/2021 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 04 sierpnia 2021 r.  

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

Uchwała przegłosowana przy dwóch głosach wstrzymujących się   

 

• Uchwała XXIV/211/2021 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 04 sierpnia 2021 r.                

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę części 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Raciąż. 

     Uchwała przegłosowana jednogłośnie.  

 

Ad – 4 

Zakończenie obrad 

 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął obrady                              

XXIV Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Raciążu. 

Protokołowała       Przewodniczący Rady Miejskiej 

/-/ Katarzyna Wawrowska         /-/ Paweł Chrzanowski  
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Załącznik: 

1. Protokół z imiennego głosowania uchwał z XXIV Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Raciążu z 

dnia 04 sierpnia 2021 r. 

 

  


