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Protokół 

z XXV Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Raciążu 

z dnia 28 września  2021 r. 

OK. 0002.5.2021 

 

XXV 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: 13:00 

Zakończono o godzinie: 13:45 

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                                          

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

 

Przewodniczący Rady poinformował zebranych, że dzisiejsze obrady Sesji są nagrywane                                      

i transmitowane na żywo na stronie Urzędu Miejskiego oraz o klauzuli RODO.  

 

Ad – 2 

Komunikaty 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie Sesji i  stwierdzenie  prawomocności obrad; 

2. Komunikaty 

3. Wystąpienia zaproszonych Gości; 

4. Sprawozdanie z działalności organu wykonawczego jednostki stanowiącej samorządu 

gminnego; 

5. Wystąpienia Przewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej,   

6. Dyskusja nad projektami uchwał; 
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7. Podjęcie uchwał: 

• zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na dofinansowanie kosztów budowy 

przyłączy kanalizacji sanitarnej do nieruchomości 

•  regulaminu dofinansowania  doskonalenia zawodowego nauczycieli w jednostkach 

organizacyjnych 

• zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Raciąż, 

• zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Raciąż na rok 2021 

8. Wolne wnioski i zapytania 

9. Zamknięcie obrad.  

 

Ad – 3 

Sprawozdanie z działalności organu wykonawczego jednostki stanowiącej  

samorządu gminnego 

 

Sekretarz Miasta poinformował, że: 

• W sierpniu 2021 r. w ramach realizacji projektu pn.: „WZROST POTENCJAŁU KULTURALNEGO 

REGIONU POPRZEZ ROZWÓJ INFRASTRUKTURY KULTURALNEJ W GMINIE MIASTO RACIĄŻ” 

Miasto zleciło wykonanie wymiany poszycia dachu na budynku przy ul. Kilińskiego 21, w 

którym mieści się Miejska Biblioteka oraz MOPS w Raciążu. Prace już odebrano.  

Ponadto w ramach inwestycji wybrano Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz podmiot 

zewnętrzny odpowiedzialny za opracowanie dokumentacji przetargowej dla postępowań 

zaplanowanych dla ww. projektu.   

 

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 

 

• Gmina Miasto Raciąż otrzymała dotację ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego 

na realizację zadania pn.: „Rewitalizacja istniejących terenów zieleni  

w mieście Raciąż etap I”. Realizacja zadania będzie odbywała się zgodnie z dokumentacją 

opracowaną  w 2019 roku. 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”. Umowę podpisano 01.07.2021 r.  

Koszt ogólny projektu: 113 394,14 zł 



Protokół z XXV Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 28 września 2021 r.  Strona 3 

Dofinansowanie: 56 697,00 zł 

Wkład własny: 56 697,14 zł  

 

• W dniu 01.07.2021 r. podpisano umowę na realizacje zadania pn. „Remont Domu Działkowca, 

zakup i montaż monitoringu wizyjnego obejmującego m.in. Dom Działkowca i alejki przyległe 

oraz zakup sprzętu do pielęgnacji zieleni na terenie ROD SIERAKOWO”. 

Planowana kwota do poniesienia na realizacje ww. zadania to 25 000,00 zł.  

Dofinansowanie 10 000,00 zł 

Wkład własny miasta 10 000,00 zł 

Wkład własny ROD SIERAKOWO 5 000,00 zł 

 

• W dniu 05.08.2021 r. Gmina Miasto Raciąż podpisania umowę z Bankiem Gospodarstwa 

Krajowego na Budowę 2 budynków mieszkalnych wielorodzinnych położonych w Raciążu przy 

ul. Akacjowej.  

W ramach inwestycji zostaną wybudowane 2 bloki trzykondygnacyjne bez podpiwniczenia, w 

których znajdą się łącznie 42 mieszkania. Projekt przewiduje również wykonanie 

zagospodarowania terenu przyległego do bloków w zakresie utworzenia ok. 50 miejsc 

parkingowych, w tym ok. 10  dla osób nie pełnosprawnych, plac zabaw oraz utworzone 

zostanie wydzielone miejsce na śmietniki. Termin realizacji zadania to 36 miesięcy od 

rozpoczęcia prac.  

Planowany koszt ww. inwestycji to 5 421 666,99 zł 

Kwota dofinansowania z BGK  4 337 333,59 zł  

Wkład własny 1 084 333,40 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 

 

GOSPODARKA KOMUNALNA: 

- Wykonano wiatę śmietnikową dla Urzędu Miejskiego w Raciążu. 

- Zlecono oraz wykonano równanie destruktem asfaltowym ul. Jesionowej. 
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- Zlecono pracę związane z utrzymaniem zieleni miejskiej oraz prace związane z utrzymaniem 

czystości w mieście.  

- Zlecono naprawę ubytków wgłębnych dróg na terenie miasta(Sportowa, Przechodnia , Ziemowita. 

- Wykonano modernizację części drogi gminnej- ulicy Rzeźnianej o powierzchni 426 m2. 

Barańskiego, Jesionowej oraz Reymonta. 

- Zlecono oraz wykonano budowę przyłącza energetycznego na rondzie przy Pl. A. Mickiewicza. 

- Podpisano umowę na zakup i montaż fontanny  na rondzie przy Pl. A. Mickiewicza. 

- Zlecono  oraz wykonano naprawę chodników na terenie miasta o łącznej powierzchni 52 m2.. 

- Zlecono montaż luster drogowych na wysokości ul. Płockiej 28 oraz Warszawskiej 30. 

W dniu 31.08.2021r. został ogłoszony przetarg na Usługi pn. „Odbieranie, transport oraz 

zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych znajdujących 

się na terenie Miasta Raciąż”. Termin składania ofert upływa w dniu 06.10.2021r. o godz. 10.00. 

 W Urzędzie Miejskim w Raciążu działa punkt konsultacyjno-informacyjny w ramach programu 

„Czyste Powietrze”. Mieszkańcy Miasta mogą skorzystać z pomocy przy wypełnianiu wniosków o 

dofinansowanie na wymianę źródła ciepła, termomodernizację czy wymianę okien oraz drzwi 

zewnętrznych. Na dzień 27.09.2021r. zostało złożonych 7 wniosków. 

 W dniu 17.09.2021r. została podpisana umowa na „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z 

terenu Gminy Miasta Raciąż – Etap V”. Właściciele 16 posesji złożyli wnioski o przyznanie 

dofinansowania na ww. cel. WFOŚiGW w Warszawie przyznał dofinansowanie w formie dotacji w 

wysokości 10 792,60zł, co stanowi 70% kosztu kwalifikowanego zadania. 

Wykonane remonty w budynkach i lokalach komunalnych: 

1. Dwie naprawy pokryć dachowych na budynkach komunalnych, 

2. Zalanie posadzki i remont sufitu w lokalu komunalnym 

3. Wymiana okna jednoskrzydłowego 

4. Wymiana stolarki drzwiowej w jednym z lokali i w budynku wielorodzinnym 

5. Wymiana instalacji elektrycznej w lokal 

6. Wykonanie 5-letniego przeglądu elektrycznego w komunalnym budynku mieszkalnym 

7. Remont lokalu po zmarłym najemcy polegający na odgrzybieniu pomieszczeń, uzupełnieniu 

ubytków w ścianach, wymalowaniu ścian, naprawie instalacji elektrycznej. 

8. Demontaż paneli fotowoltaicznych (MOPS) 

9. Wykonanie wiaty śmietnikowej 
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• Przebudowa drogi gminnej ul. Barańskiego 

1 lipca została podpisana z Marszałkiem Województwa umowa o dotację na realizację zadania  z 

zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych pn. „Przebudowa drogi 

gminnej ul. Barańskiego w miejscowości Raciąż” w wys. 118 000, 00 zł. Udział własny Gminy 

Miasto Raciąż w kosztach realizacji: 129 514,14 zł. W trybie ogłoszonego przetargu został 

wyłoniony Wykonawca robót budowlanych. Termin realizacji inwestycji jest przewidziany do 25 

października 2021 r. Długość ulicy do przebudowy to 258 m. Pas jezdni zostanie wykonany 

z mieszanek mineralno-asfaltowych, pobocza utwardzone z kruszywa łamanego. 

• Przebudowa ul. Polnej w Raciążu 

Gmina Miasto Raciąż jest w trakcie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej. 

Została przedstawiona przez Wykonawcę wstępna koncepcja przebiegu ulicy. 

Na tym etapie zostały również zlecone geodezyjne podziały nieruchomości, które są niezbędne 

do przeprowadzenia inwestycji. Do końca roku są zaplanowane wykupy części nieruchomości.   

• Bloki socjalne 

Ze względu na realizację w ubiegłym roku nitki sieci gazowej w ulicy Akacjowej przed 

przystąpieniem do przetargu na wykonanie bloków socjalnych zostało zlecone opracowanie 

aktualnej mapy do celów projektowych, a następnie zostanie dokonana aktualizacja projektu 

zagospodarowania.  

• Narodowy Spis Powszechny 2021 

Do końca spisu zostało kilka dni. Zachęcamy wszystkich tych, którzy jeszcze tego nie zrobili, aby 

wzięli w nim udział. Przypominamy, że jest to obowiązkowe - w przeciwnym razie osobie, która 

świadomie się nie spisała grozi kara finansowa w wysokości 5 tysięcy złotych. Od zebranych 

podczas NSP danych zależą choćby kwoty dotacji, jakie Ministerstwo Finansów będzie obliczać 

dla poszczególnych gmin, a więc także dla Gminy Miasto Raciąż. Spisu można dokonać w budynku 

Urzędu Miejskiego w Raciążu, w godzinach 7:30-15:30. Informujemy również, że istnieje 

możliwość dokonania spisu telefonicznie. Zachęcam do skontaktowania się z rachmistrzem 

terenowym – Panią Marzanną Kubińską. 

• Deklaracje Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków 

1 lipca rozpoczął się proces składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, 

który ma na celu zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w 

budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. Każdy budynek, który posiada źródło ciepła lub 
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spalania paliw do 1MW należy zgłosić wypełniając odpowiednią deklarację. Deklarację można 

złożyć elektronicznie lub w siedzibie Urzędu Miejskiego 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 

wzmacnianie więzi rodzinnej. Planowanymi działaniami prewencyjnymi realizowanymi po 

stronie partnera zostało 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 zostało przeprowadzonych 20 warsztatów społeczno-

kulturalno-sportowo-edukacyjnych: rękodzielnicze, kulinarne, sportowe, wyjazdowe 

(Warszawa, Płock, Toruń) oraz pierwsza pomoc przedmedyczna. 

W dniu 30.06.2021 r. Gmina Miasto Raciąż w związku wystąpieniem oszczędności po stronie 

Partnera podpisała umowę na realizacje cyklu 10 spotkań z przyroda pod hasłem „Galopem 

przez świat”, które odbywały się i będą się jeszcze odbywały w październiku na terenie 

Gospodarstwa Agroturystycznego SIELANKA Pólka-Raciąż.  

MJWPU wyraziła zgodę na wydłużenie terminu realizacji projektu o 90 dni, tj. do 29.12.2021 

r. Na miesiące październik – listopad planowane są jeszcze zajęcia indywidualne                                 

z psychologiem oraz rodzinne z Liderem Rodziny.  

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 

• W dniu 15.09.2021 r. został podpisany przez Gminę Miasto Raciąż Aneks do umowy 

Partnerstwa w związku z przystąpieniem do projektu pn. „Mazowiecki program 

przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego”. Projekt ma na celu 

podniesienie jakości nauczania w szkołach z terenu Województwa Mazowieckiego i 

przygotowanie ich do nauki zdalnej, poprzez zakup sprzętu IT i oprogramowania oraz 

przeprowadzenie szkoleń dla uczniów i nauczycieli. W ramach projektu do szkół trafi pakiet 

sprzętu w postaci: zestawów komputerowych, laptopów, tabletów, drukarek, urządzenia 

wielofunkcyjnego, projektora multimedialnego, monitora interaktywnego oraz pakiet 

oprogramowań wspierających naukę zdalną. Ponadto wsparciem szkoleniowym w zakresie 

nauczania zdalnego objęci zostaną nauczyciele i uczniowie.  
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Wartość projektu wynosi: 55 624 305,00 zł,  

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi: 37 999 840,00 zł. 

Wkład własny Gminy Miasto Raciąż 0,00 zł 

 

OŚWIATA 

• 25 czerwca – Zakończenie roku szkolnego  w Szkole Podstawowej- Nagrody burmistrza 

otrzymało 42 uczniów . Dwie uczennice z klasy VIa - Zuzanna Baranowska i Zuzanna 

Dalkiewicz wypracowały najwyższe średnie w szkole, która wyniosła 5,46. 

• 22 lipca – wręczenie stypendiów uczniom za wybitne wyniki w nauce w II półroczu roku 

szkolnego 2020/2021. Nagrody otrzymali uczniowie Szkoły Podstawowej im. Stanisława 

Konarskiego w Raciążu, Zespołu Szkół w Raciążu oraz Społecznego Towarzystwa 

Oświatowego w Raciążu. 

• 01 września – rozpoczęcie roku szkolnego w Szkole Podstawowej im. Stanisława Konarskiego 

w Raciążu oraz w Społecznym Liceum Ogólnokształcącym w Raciążu 

• Od dnia 01 września funkcję dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisława Konarskiego w 

Raciążu pełni pani Elżbieta Tobolska, natomiast stanowisko wicedyrektora objęła pani Iwona 

Donarska.  

• 15 września – podpisanie umowy  z Samorządem Województwa Mazowieckiego, na 

podstawie której Szkoła Podstawowa im. St. Konarskiego w Raciążu zostanie doposażona 

m.in. w sprzęt komputerowy i inne nowoczesne pomoce dydaktyczne. Niezbędnej do nauki 

zdalnej. 

ZDROWIE 

• 24 lipca – odbył się piknik promujący akcję szczepień w Raciążu #Raciąż szczepimy się. 

Podczas festynu była możliwość zaszczepienia się w Punkcie Szczepień Powszechnych w 

Raciążu. Tego dnia z tej okazji skorzystało 260 osób. Podczas pikniku odbył się konkurs dla 

osób zaszczepionych, w którym można było wygrać atrakcyjne nagrody.    

• Od dnia 16 sierpnia mieszkańcy Raciąża mogą się szczepić przeciwko Covid – 19 w budynku 

Ośrodka Zdrowia w Raciążu. Według danych z Ministerstwa Zdrowia na dzień 24 września 

2021 r. na terenie Raciąża jedną dawkę szczepionki przyjęło 53,5% mieszkańców, natomiast 

w pełni zaszczepionych jest 52,0% osób. Niezmiennie zachęcam wszystkich mieszkańców do 

dalszych szczepień aby kolejna fala zachorowań przebiegła jak najdelikatniej w naszym 

mieście.  
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KULTURA 

• 14-15 sierpnia – VIII Jarmark Raciąski i  Dożynki. Podczas wydarzenia  

• 23 sierpnia – uczestnictwo w 15-leciu Klubu Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Raciążu. 

SPORT 

• 28 czerwca - Zakończenie sezonu 2020/21. Błękitni osiągnęli swój cel - w pierwszym sezonie 

po awansie utrzymali się w Lidze Okręgowej. 

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE: 

• 30 czerwca - podpisanie umowy na realizację zadania publicznego w zakresie zapobiegania 

bezdomności zwierząt i zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie na 

drugie półrocze 2021 r. Zgodnie ze złożoną ofertą, Lokalne Stowarzyszenie na Rzecz 

Bezdomnych Zwierząt "Psijazna Dłoń" otrzymało środki pieniężne na zadanie po tytułem 

"Opieka nad bezdomnymi zwierzętami". 

• 01 lipca -podpisanie umowy na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania                          

i  upowszechniania kultury fizycznej. Dotacja z budżetu miasta trafiła do LKS Błękitni Raciąż 

na realizację zadania pn. "Prowadzenie zajęć sportowych, organizowanie imprez sportowych, 

rekreacyjnych, turniejów, olimpiad, imprez o podobnym charakterze." 

• 03 sierpnia - podpisanie umowy na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania osób 

w wieku emerytalnym. Środki pieniężne otrzymało Stowarzyszenia Seniorów, Emerytów                     

i Rencistów w Raciążu na zadanie pn. Wyjazdowe formy wypoczynku sposobem                                 

na aktywizowanie członków lokalnej społeczności w wieku emerytalnym" 

RÓŻNE: 

• 30 czerwca - wręczenie nagród zwycięzcom konkursu ogłoszonego na portalu 

społecznościowym Facebook  z okazji EURO 2020 

• 20 lipca - wręczenie Państwu Stanisławie i Zygmuntowi Żabowskim oraz Grażynie i Stefanowi 

Modrzejewskim medale za długoletnie pożycie małżeńskie od Prezydenta RP Andrzeja Dudy 

• 24 lipca – w Cieciersku nastąpiło uroczyste odsłonięcie pomnika ku czci powstańców 

listopadowych.  

• 01 września – obchody 82. Rocznicy wybuchu II wojny światowej 

• 14 września - zawodach strzeleckich zorganizowanych przez Jednostka Strzelecka 1006 

Płońsk 
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• 17 września - udział w spotkaniu "Aktywny i świadomy senior w świecie finansów" 

zorganizowanym przez Komendę Państwowej Powiatowej w Płońsku, a także Komisariat 

Policji w Raciążu. 

• 20 września – dział w zjeździe Zarządu Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Raciążu  

 

 

Ad – 4 

Wystąpienia Przewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej. 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Artur Gizler  poinformował, że dnia 26 sierpnia 2021 r. w Szkole 

Podstawowej im. Stanisława Konarskiego w Raciążu oraz Miejskim Przedszkolu w Raciążu odbyło się 

posiedzenie Komisji, której tematami były ocena funkcjonowania Szkoły Podstawowej im. Stanisława 

Konarskiego w Raciążu 2020/2021 oraz przygotowania do nowego roku szkolnego oraz ocena 

funkcjonowania Miejskiego Przedszkola w Raciążu w roku szkolnym 2020/2021 oraz przygotowania 

do nowego roku szkolnego. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że w dniu dzisiejszym 

przedstawi jedyni protokół z kontroli przeprowadzonej w Miejskim Przedszkolu. Protokół dotyczący 

Szkoły Podstawowej zostanie przedstawiony na kolejnej Sesji Rady Miejskiej.   

Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 26 sierpnia 2021 r. stanowi załącznik nr 1 do 

niniejszego protokołu.  

Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Andrzej Karasiewicz poinformował,  że dnia 21 września 

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, Skarbnik Miasta Małgorzata Karwowska oraz zaproszeni goście.  

W pierwszym punkcie posiedzenia pani Iwona Karpińska Dyrektor Miejskiego Przedszkola 

przedstawiła sprawozdanie z działalności Miejskiego Przedszkola w Raciążu w roku szkolnym 

2020/2021. Poinformowała, że  roku szkolnym do przedszkola zapisanych było 119 dzieci, w tym 

obowiązek szkolny realizowało 36 dzieci sześcioletnich. Gmina Miasto Raciąż zapewniała miejsca w 

przedszkolu dla wszystkich dzieci z miasta w wieku od 3 do 6 lat oraz dla 2,5 latków. Do przedszkola 

przyjęte były również dzieci zamieszkałe na terenie gminy Raciąż oraz dzieci z innych pobliskich gmin. 

Przedszkole wspierało dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym jedno dziecko z 

niepełnosprawnością ruchową i afazją i jedno dziecko słabowidzące, dzieci te korzystały z zajęć 

korekcyjno — kompensacyjnych z pedagogiem i z logopedą. 

Podczas pandemii COVID – 19 najważniejsze było zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom, rodzicom, 

nauczycielom i pracownikom niepedagogicznym. Monitorowana była sytuacja w placówce, 
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stosunkowo szybko identyfikowane były osoby zakażone oraz członkowie rodzin, którzy powinni 

zostać poddani izolacji i kwarantannie.  

 

W kolejnym punkcie posiedzenia sprawozdanie z działalności Szkoły Podstawowej im. Stanisława 

Konarskiego w Raciążu  w roku szkolnym 2020/2021 pod kątem zdanych egzaminów, wykonanych 

remontów i  modernizacji oraz przygotowania do nowego roku szkolnego omówiła pani dyrektor 

Szkoły Podstawowej Elżbieta Tobolska.  Pani dyrektor poinformowała, że  od 1 września 2021 roku 

naukę rozpoczęło 427 uczniów. Do klasy I zostało zapisanych 42 uczniów, którzy zostali podzieleni               

na 2 oddziały klasowe.  W związku z pandemią COVID-19 uczniowie danej klasy są przydzieleni do 

jednej sali lekcyjnej. Klasy  rozmieszczono w obydwu budynkach szkoły  tak, aby był zapewniony 

dystans społeczny. Na korytarzach i w częściach wspólnych rekomendujemy noszenie maseczek 

ochronnych. Plan lekcji został, tak ułożony aby uczniowie rozpoczynali i kończyli lekcje w różnych 

godzinach. Na terenie szkoły i w klasach są rozmieszczone pojemniki z płynem dezynfekcyjnym.                  

Po lekcjach wszystkie pomieszczenia w szkole i korytarze są dezynfekowane. Zaktualizowano 

procedury bezpieczeństwa  obowiązujące. 

 

W roku szkolnym 2020/2021 do egzaminu ósmoklasisty przystąpiło 66 uczniów  z czego 63 uczniów 

pisało arkusz standardowy, trzech uczniów pisało arkusz dostosowany . 

 

Wyniki uczniów Szkoły Podstawowej w Raciążu w procentach prezentują się następująco:  

J. polski 49 % 

Matematyka  39 % 

J. angielski  48 % 

 

W roku szkolnym 2020/2021 nastąpiła niewielka zmiana na lepsze zarówno w poziomie wykonania 

całego egzaminu, jak i poziomu wykonania poszczególnych zadań. Należy zauważyć, że w tym roku 

szkolnym wyniki egzaminu ósmoklasisty mieliśmy wyższe niż Gmina Wiejska, gdzie w ubiegłym roku 

było odwrotnie.  

 

W kolejnym punkcie posiedzenia pani Skarbnik omówiła sprawozdanie                                                                                           

z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2021 roku. Poinformowała, że Dochody budżetu miasta               

w I półroczu 2021 roku zamknęły się kwotą 14 116 230,26 zł, co stanowi 52,52% wykonania 

założonego planu.  
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Następnym tematem było opiniowanie projektów uchwał, które będą podejmowane na dzisiejszej 

Sesji. Burmistrz, pani Sekretarz i pani Skarbnik omówili każdy z projektów.   

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 

Nikt nie zabrał głosu. 

Ad -6 

Podjęcie uchwał 

 

• Uchwała nr XXV/212/2021 Rady Miejskiej z dnia 28 września 2021 r.                                                    

w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na dofinansowanie kosztów 

budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej do nieruchomości. 

Uchwała przyjęta jednogłośnie.   

 

• Uchwała nr XXV/213/2021 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 28 września 2021 r.                                 

w sprawie regulaminu dofinansowania  doskonalenia zawodowego nauczycieli  w jednostkach 

organizacyjnych Gminy Miasto Raciąż. 

Uchwała przyjęta jednogłośnie.   

 

• Uchwała nr XXV/214/2021 Rady Miejskiej z dnia 28 września 2021 r. w sprawie  zmian 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Raciąż. 

Uchwała przyjęta jednogłośnie.   

 

• Uchwała nr XXV/215/2021 Rady Miejskiej z dnia 28 września 2021 r.  w sprawie  zmian                              

w uchwale budżetowej Gminy Miasto Raciąż na rok 2021. 

Uchwała przyjęta jednogłośnie.   
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Ad - 7 

Wolne wnioski i zapytania 

 

Radny Artur Gizler podziękowała za wykonanie pierwszych etapu remontu nawierzchni na ulicy 

Rzeźnianej. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał pana dyrektor Szkoły Podstawowej jak wygląda sytuacja                   

ze szczepieniami dzieci w szkole. 

 

Pani Elżbieta Tobolska odpowiedziała, że w szkole do szczepień zgłosiło się 19 uczniów                                   

i 4 rodziców. Dzieci są szczepione w Grupie Zdrowie w Raciążu. Po szczepieniu są odbierane przez 

rodziców.  

  

Ad – 8 

Zakończenie obrad 

 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął obrady                              

XXV Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Raciążu. 

 

Protokołowała       Przewodniczący Rady Miejskie 

/-/ Katarzyna Wawrowska          /-/ Paweł Chrzanowski  

 

Załącznik:  

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

z dnia  28 września 2021 r.; 

2. Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 26 sierpnia 2021 r. 

 


