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I. Wstęp 
 

 

  

 

 

Na podstawie art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Burmistrz 

Miasta Raciąża przedstawia niniejszy raport o stanie Gminy Miasto Raciąż  za 2021 rok. 

Przygotowanie przez burmistrza raportu o stanie gminy jest pierwszym etapem procedury 

rozpatrzenia dokumentu przez Radę Miejską w Raciążu. Na pozostałe etapy tej procedury 

składają się: debata nad raportem oraz przeprowadzenie głosowania nad udzieleniem 

burmistrzowi wotum zaufania. Uchwałę o udzieleniu burmistrzowi wotum zaufania rada 

miejska podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady. Niepodjęcie 

uchwały o udzieleniu burmistrzowi wotum zaufania jest równoznaczne z podjęciem uchwały o 

nieudzieleniu burmistrzowi wotum zaufania. 

Zgodnie z  art. 28aa ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym, rada miejska rozpatruje raport 

podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia 

absolutorium burmistrzowi. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności, a nad jego treścią 

przeprowadza się debatę.  

Rok 2021 r. był trudnym rokiem dla Gminy Miasto Raciąż ze względu na pandemię wirusa 

Covid - 19. Wszelkie uroczystości państwowe organizowane były z zachowaniem ograniczeń 

sanitarnych. Pomimo tak trudnego okresu burmistrz wszystkimi  możliwymi do wykorzystania 

kanałami, czyli poprzez stronę internetową, stronę facebookową, tradycyjne ogłoszenia 

rozwieszane na mieście czy gazetę „Puls Raciąża” przekazywał najważniejsze informacje 

dotyczące bezpieczeństwa mieszkańców. Z powodu wprowadzonych restrykcji Urząd Miejski 

w Raciążu ze względów bezpieczeństwa czasowo był zamknięty dla bezpośredniej obsługi 

interesantów, jednak burmistrz dbał o to, aby mieszkańcy mieli możliwość załatwienia 

wszystkich potrzebnych spraw kontaktując się z pracownikami telefonicznie lub mailowo, a 

gdy zaistniała konieczność także osobiście. Burmistrz Miasta Raciąża zwracał się do 

mieszkańców nie tylko z apelem o przestrzeganie obostrzeń i kontroli stanu zdrowia, ale również 

zachęcał do zaszczepienia się. Na terenie miasta powstał punkt szczepień, a także zorganizowano 

piknik pod hasłem #RACIAZSZCZEPIMYSIE.  

 

 

 

 

 

 

 

https://administracjasuperpremium.inforlex.pl/dok/tresc,DZU.2019.052.0000506,USTAWA-z-dnia-8-marca-1990-r-o-samorzadzie-gminnym.html#ap_28.a
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II. Informacje ogólne 

 

 
 

Raciąż leży na pograniczu dwóch regionów geograficznych: Wysoczyzny Płońskiej  

i Równiny Raciąskiej, które są fragmentem makroregionu zwanego Niziną Północno 

mazowiecką. Wszystkie te formacje znajdują się na Niżu Środkowoeuropejskim. Raciąż 

położony jest w północno – zachodniej części województwa mazowieckiego, w rozwidleniu 

dróg: trasy szybkiego ruchu nr 7 Warszawa – Gdańsk (w odległości 10 km)  i drogi krajowej 

nr 10 Warszawa – Toruń (w odległości 8 km). Miasto jest ważnym węzłem komunikacyjnym - 

krzyżuje się tu droga krajowa nr 60, na której odbywa się tranzyt samochodowy wschód – 

zachód z kierunku Łodzi poprzez Płock, Ciechanów, Ostrów Mazowiecką, Białystok, 

Augustów aż do przejścia granicznego w Ogrodnikach ze szlakiem kolejowym relacji Nasielsk 

– Płońsk - Sierpc. Miasto Raciąż należy do gmin powiatu płońskiego (usytuowane jest w 

północnej jego części). 

Obecnie Raciąż jest najmniejszą powierzchniowo gminą miejską na terenie województwa 

mazowieckiego, liczy bowiem 8,4 km2 -  powierzchnia geodezyjna  (co stanowi 0,02 % 

powierzchni województwa mazowieckiego). 

Do 1975 roku miasto Raciąż należało do województwa warszawskiego, w granicach powiatu 

sierpeckiego. W wyniku reorganizacji struktur administracyjnych, po roku 1975 miasto 

znalazło się w granicach nowoutworzonego województwa ciechanowskiego jako regionalny 

ośrodek miejsko – gminny. Następna reforma administracji (1999 rok) spowodowała, iż Raciąż 

znalazł się w województwie mazowieckim, w powiecie płońskim. 

W roku 1992 nastąpił rozdział wspólnych dla miasta i gminy organów. Powstał Urząd Gminy 

i oddzielnie Urząd Miejski. Pomimo odłączenia się gminy od miasta, Raciąż jest nadal siedzibą 

władz samorządowych gminnych i miejskich.  

Miasto znajduje się w dorzeczu rzeki Wkry, w zlewni Raciążnicy będącej jej dopływem. 

Od północy do miasta przylega Obszar Chronionego Krajobrazu związany z doliną Raciążnicy. 

Raciąż należy do najstarszych grodów Mazowsza północnego. 

Miasto Raciąż jest podstawową jednostką samorządu terytorialnego, a zarazem wspólnotą 

zamieszkujących ją ludzi. Mieszkańcy miasta w różny sposób mogą realizować swoje prawo 

do podejmowania decyzji w sprawach dotyczących ich najbliższego otoczenia. 

Najważniejszym z nich jest możliwość uczestniczenia w powoływaniu władz miejskich. Ze 

względu na wykonywane zadania władze miasta można podzielić na uchwałodawcze                      

i wykonawcze. 

Władzą uchwałodawczą w gminie jest Rada Miejska w Raciążu, rolę zaś organu 

wykonawczego pełni Burmistrz Miasta Raciąża. 
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Rada Miejska oraz Burmistrz powoływani są podczas wyborów powszechnych, równych, 

bezpośrednich, tajnych oraz większościowych. 

Kierownictwo Urzędu tworzą Burmistrz Miasta Raciąża  Mariusz Jerzy Godlewski, Sekretarz 

Miasta Raciąża Renata Kujawa oraz Skarbnik Miasta Raciąża – Maria Małgorzata 

Karwowska. 

W kadencji 2018-2023, do której zaliczany jest raportowany rok,  mandat radnego sprawują:  

Chrzanowski Paweł – Przewodniczący Rady Miejskiej 

Kubińska Marzanna – Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej 

Lewandowski Jerzy Jan – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 

Adamski Zbigniew – Radny 

Brdak Ireneusz Leszek – Radny 

Bylińska Magdalena – Radna 

Dądalski Krzysztof – Radny 

Dobrosielski Dariusz – Radny 

Gizler Artur Piotr – Radny 

Godlewski Ryszard – Radny 

Karasiewicz Andrzej – Radny 

Kowalski Leszek Medard – Radny 

Leszczyński Zbigniew Artur – Radny 

Sendal Andrzej – Radny  

Krynicka Izabela – Radna 

 

Poniżej przedstawiono składy radnych poszczególnych stałych komisji, którzy współpracują ze 

sobą dla wspólnego dobra miasta. 

Komisja Planowania Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska 

Kowalski Leszek Medard – Przewodniczący 

Adamski Zbigniew – Wiceprzewodniczący 

Godlewski Ryszard – Członek komisji 

Leszczyński Zbigniew – Członek komisji 

Sendal Andrzej – Członek Komisji 

Komisja spraw społecznych 

Dobrosielski Dariusz – Przewodniczący 

Bylińska Magdalena – Wiceprzewodniczący 

Kubińska Marzanna – Członek komisji 

Lewandowski Jerzy – Członek komisji 

Krynicka Izabela – Członek komisji 
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Komisja Rewizyjna 

Gizler Artur Piotr – Przewodniczący 

Dądalski Krzysztof – Wiceprzewodniczący 

Dobrosielski Dariusz – Członek komisji 

Kowalski Leszek Medard – Członek komisji 

Karasiewicz Andrzej – Członek komisji 

Komisja Skarg,  Petycji i Wniosków 

Sendal Andrzej – Przewodniczący 

Leszczyński Zbigniew - Wiceprzewodniczący 

Dądalski Krzysztof – Członek komisji 

Bylińska Magdalena – Członek komisji 

Kowalski Leszek Medard – Członek komisji 

 

Komisja Budżetowo – Gospodarcza 

 

Dobrosielski Dariusz – Przewodniczący 

Bylińska Magdalena – Wiceprzewodnicząca 

Kubińska Marzanna - Członek komisji 

Lawendowski Jerzy - Członek komisji 

Krynicka Izabela -  Członek komisji 

 

Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. Zadania własne 

gminy mają charakter obowiązkowy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy: 

✓ ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody 

oraz gospodarki wodnej; 

✓ gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego; 

✓  wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków 

komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i 

unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną 

oraz gaz; 

✓ działalności w zakresie telekomunikacji; 

✓ lokalnego transportu zbiorowego; 

✓ ochrony zdrowia; 

✓ pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych; 

✓ wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej; 

✓ gminnego budownictwa mieszkaniowego; 

✓ edukacji publicznej; 

✓ kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i 

opieki nad zabytkami; 

✓ kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych; 

✓ targowisk i hal targowych; 
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✓ zieleni gminnej i zadrzewień; 

✓ cmentarzy gminnych; 

✓ porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i 

przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu 

przeciwpowodziowego; 

✓ utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów 

administracyjnych; 

✓ polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, 

medycznej i prawnej; 

✓ wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do 

działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania 

aktywności obywatelskiej; 

✓ promocji gminy; 

✓ współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów 

wymienionych w art. 3 działalność pożytku publicznego, organizacje pozarządowe, 

wyłączenie stosowania przepisów ustawy ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  

✓ współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw. 

 

 

 

Część zadań własnych, zmierzających do zaspokojenia potrzeb wspólnoty samorządowej, 

Gmina Miasto Raciąż wykonuje zlecając je  własnym jednostkom organizacyjnym gminy,  

utworzonemu przez siebie podmiotowi prawa prywatnego oraz powierza wykonanie 

określonych zadań osobom trzecim na podstawie umowy.  Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy 

Społecznej w Raciążu miasto zleca prowadzenie spraw związanych z pomocą społeczną, w tym 

funkcjonowanie placówki wsparcia dziennego, wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej, 

polityki prorodzinnej, w tym zapewnienie kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i 

prawnej. Szkole Podstawowej im. Stanisława Konarskiego w Raciążu oraz Miejskiemu 

Przedszkolu w Raciążu zleca zadania w zakresie edukacji publicznej. Miejskiemu Centrum 

Kultury, Sportu i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu zadania w zakresie 

kultury, sportu i rekreacji oraz współpracy z NGO. Przedsiębiorstwu Gospodarki komunalnej i 

Mieszkaniowej Sp. z.o.o. zleca opiekę nad wodociągami  i zaopatrzenie w wodę, kanalizację, 

usuwanie i oczyszczanie ścieków komunalnych, utrzymanie czystości i porządku, utrzymanie 

zieleni gminnej i zadrzewień. 

 

W Gminie Miasto Raciąż funkcjonują także Raciąska Rada Działalności Pożytku Publicznego 

oraz Raciąska Rada Seniorów. 

Raciąska Rada Działalności Pożytku Publicznego jest pierwszą taką radą w powiecie 

płońskim. Rada jest organem konsultacyjno – doradczym Burmistrza, działającym na terenie 

miasta. W jej skład wchodzą przedstawiciele czynnie działających organizacji pozarządowych 

oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
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pożytku publicznego i o wolontariacie (6 osób),  przedstawiciele Rady Miejskiej w Raciążu (2 

osoby) oraz przedstawiciele organu wykonawczego (2 osoby). Kadencja RRDPP trwa trzy lata. 

Do zadań RRDPP należy w szczególności: 

• opiniowanie projektu strategii rozwoju Raciąża, 

• opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań 

publicznych, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi w tym programów 

współpracy z organizacjami pozarządowymi, 

• możliwość uczestniczenia w wypracowywaniu założeń projektów uchwał i aktów 

prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych, 

• wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych, 

• udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między administracją 

publiczną a organizacjami pozarządowymi, 

• wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych 

zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz w sprawach rekomendowanych 

standardów realizacji zadań publicznych, 

• występowanie do Burmistrza z inicjatywami w zakresie działań w sferze pożytku 

publicznego, 

• opiniowanie sprawozdań z realizacji rocznych programów współpracy Raciąża z 

organizacjami pozarządowymi, 

• współtworzenie dokumentów np. projektu programu współpracy z organizacjami 

pozarządowymi lub programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 

 

Od 24 lutego 2020 roku działa Raciąska Rada Działalności Pożytku Publicznego III 

kadencji. 

 

 
              V posiedzenie Raciąskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego III kadencji  10.06.2021 r.  

 

W Raciążu utworzono także siódmą na Mazowszu Radę Seniorów. Raciąska Rada Seniorów 

pełni funkcję ciała doradczo – konsultacyjnego, skupiającego reprezentantów lokalnych 
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środowisk senioralnych. Pierwsze posiedzenie Rady odbyło się w lutym 2016 roku. Członkami 

Rady mogą być zarówno seniorzy zrzeszeni w klubach, jak i seniorzy niezrzeszeni. Opiniują 

oni podejmowane działania, a także przedstawiają stanowisko i potrzeby przedstawicieli 

środowiska seniorów. 

W okresie epidemii zakończyła się praca Rady Seniorów I kadencji. Ze względu na covid nie 

odbyły się wybory do II kadencji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



str. 11 

 

 

 

III.  Demografia 

 

 

 

Ewidencja ludności polega na rejestracji określonych w Ustawie z 24 września 2010 

roku o ewidencji ludności (tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku, poz. 510) podstawowych danych 

identyfikujących tożsamość oraz status administracyjno-prawny osób fizycznych. Ewidencja 

ludności prowadzona jest w Powszechnym Elektronicznym Systemie Ewidencji Ludności, 

który stanowi rejestr pesel, w rejestrach mieszkańców oraz rejestrach zamieszkania 

cudzoziemców, prowadzonych w systemie teleinformatycznym. W rejestrze mieszkańców 

gromadzone są dane osób, które wykonały obowiązek meldunkowy na terenie danej gminy.  

 

 

Poniżej przedstawione są dane statystyczne, dotyczące mieszkańców Raciąża: 

 

Średni wiek mieszkańca Raciąża: 42 lata 

 

 
   

 

 

 

                     Razem: 4139 

 

 

 

                                                                                 Razem: 4139 

 

 

KOBIETY                                                                                            2125 

MĘŻCZYŹNI                                                                                             2014 

OSOBY PONIŻEJ 18 r.ż.                                                                         709                      

OSOBY POWYŻEJ 18 r.ż.                                                                    3430                                                 

OSOBY ZAMELDOWANE NA STAŁE                                             4139                                                                

OSOBY ZAMELDOWANE CZASOWO                                               65 

       Ilość osób zameldowanych w Raciążu w 2021 r. 
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Wiek 

Ilość 

kobiet (%) mężczyzn (%) 

Wiek przedprodukcyjny 15,67 18,67 

Wiek produkcyjny 56,52 69,17 

Wiek poprodukcyjny 27,81 12,16 

 

 

Gęstość zaludnienia w Raciążu w 2021 r. wynosiła: 

492,74 osoby/km2 

 

 

 

Stan cywilny mieszkańców miasta Raciąża w 2021 r. (%): 

STANU WOLNEGO:                                                         29,62                                               

W MAŁŻEŃSTWIE:                                                         53,06                                          

PO ROZWODZIE:                                                              6,97                                        

WDOWA/WDOWIEC:                                                     10,35                          

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

CUDZOZIEMCY                                                                                    18 

Ilość urodzeń w 2021 r.                                                                       30 
                                                                                        

Ilość zgonów w 2021 r.                                                                        68 
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IV.  Informacje finansowe 
 

 

 

1. Stan finansów miasta  
 

 

Dochodami jednostek samorządu terytorialnego są dochody własne, subwencje i dotacje 

celowe z budżetu państwa.  

Dochodami mogą być również środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające 

zwrotowi, środki z budżetu Unii Europejskiej oraz inne środki określone w odrębnych 

przepisach.  

Zgodnie z Konstytucją, dochody własne gminy obejmują wszelkie dochody jednostek 

samorządu terytorialnego z wyjątkiem subwencji ogólnych i dotacji celowych.  

Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 

z 2020 r. poz. 23 z późn.zm.) dzieli dochody gminy na grupy.  

• Pierwszą z nich są wpływy z ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw 

podatków. Zalicza się do niej następujące podatki:  

✓ Podatek od nieruchomości, 

✓ Podatek rolny, 

✓ Podatek leśny, 

✓ Podatek od środków transportowych, 

✓ Opodatkowanie w formie karty podatkowej, 

✓ Podatek od spadków i darowizn, 

✓ Podatek od czynności cywilnoprawnych. 

• Drugą grupą dochodów własnych gminy stanowią wpływy z opłat. Ustawa o dochodach 

j.s.t. szereguje wpływy z opłat jako:  

✓ Wpływy z opłaty skarbowej, 

✓ Wpływy z opłaty targowej, 

✓ Wpływy z opłaty miejscowej, uzdrowiskowej i od posiadania psów, 

✓ Inne opłaty stanowiące dochody gminy, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów. 

Udziały w podatkach dochodowych, stanowiących dochód budżetu państwa są powszechnie 

stosowaną formą dochodów jednostek samorządu terytorialnego, traktowaną jako metoda 

równoważenia budżetów samorządu terytorialnego. Są to:  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Doch%C3%B3d
https://pl.wikipedia.org/wiki/Samorz%C4%85d_terytorialny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Subwencja_og%C3%B3lna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dotacja_celowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dotacja_celowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bud%C5%BCet_pa%C5%84stwa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bud%C5%BCet_Unii_Europejskiej
https://pl.wikipedia.org/wiki/Konstytucja_Rzeczypospolitej_Polskiej
https://pl.wikipedia.org/wiki/Samorz%C4%85d_terytorialny_w_Polsce
https://pl.wikipedia.org/wiki/Samorz%C4%85d_terytorialny_w_Polsce
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001530
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001530
https://pl.wikipedia.org/wiki/Podatek_od_nieruchomo%C5%9Bci
https://pl.wikipedia.org/wiki/Podatek_rolny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Podatek_le%C5%9Bny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Podatek_od_%C5%9Brodk%C3%B3w_transportowych
https://pl.wikipedia.org/wiki/Karta_podatkowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Podatek_od_spadk%C3%B3w_i_darowizn
https://pl.wikipedia.org/wiki/Podatek_od_czynno%C5%9Bci_cywilnoprawnych
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• wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, zamieszkałych na terenie gminy, 

• wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych 

niemających osobowości prawnej, posiadających siedzibę na terenie gminy. 

Ponadto, jako odrębne kategorie dochodów gminy wyróżniamy: inne dochody uzyskiwane 

przez gminę,  odsetki od środków finansowych gminy, gromadzonych na rachunkach 

bankowych oraz dochody z majątku gminy.  

Należy podkreślić, iż podstawowym dochodem własnym gminy jest podatek od nieruchomości 

oraz udział w podatku dochodowym od osób fizycznych. Pozostałe źródła są zdecydowanie 

mniej istotne.  

 

2. Wykonanie budżetu miasta  
 

Dochody miasta ogółem w 2021 r. wynosiły 27 835 102,23 zł, w tym: 

− dochody bieżące wyniosły  25 029 014,51 zł, w tym:  

• udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, zamieszkałych 

na terenie gminy wynosiły 3 764 661,00 zł, nastąpił wzrost o 11,08%  w stosunku do 

2020 roku, 

• wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych wynosiły 

2 529 304,92 zł,  nastąpił wzrost o 10,34% w stosunku do 2020 roku, 

− dochody majątkowe wyniosły 2 806 087,72 zł. 

 

 

 
 

 

 

 

Wydatki miasta ogółem w 2021 r. wynosiły 27 081 738,85 zł, w tym: 

− wydatki bieżące 23 490 712,37 zł, 

− wydatki majątkowe 3 591 026,48 zł, 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Podatek_dochodowy_od_os%C3%B3b_fizycznych
https://pl.wikipedia.org/wiki/Podatek_dochodowy_od_os%C3%B3b_prawnych
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rachunek_bankowy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rachunek_bankowy
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Budżet miasta Raciąża w 2021 roku został zrealizowany w następujących wielkościach: 

 

Wyszczególnienie Plan  
Wykonanie  

kwota % 

Dochody ogółem 27 766 950,46 27 835 102,23 100,25% 

z tego: 

dochody bieżące 24 921 874,01 25 029 014,51 100,43% 

dochody majątkowe 2 845 076,45 2 806 087,72 98,63% 

w tym: ze sprzedaży majątku 98 800,00 98 759,75 99,96% 

Wydatki ogółem 30 711 293,01 27 081 738,85 88,18% 

z tego: 

wydatki bieżące  24 935 608,33 23 490 712,37 94,21% 

w tym: 
wydatki bieżące na obsługę 

długu 
140 000,00  120 768,36 86,26% 

wydatki majątkowe 5 775 684,68 3 591 026,48 62,17% 

Przychody budżetu 3 435 766,55 3 435 766,55 100% 

z tego: 

kredyty, pożyczki 1 304 930,45 1 304 930,45 100% 

niewykorzystane środki pieniężne , o 

których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 

ustawy o finansach publicznych 

360 016,24 360 016,24 100% 

 

wolne środki, o których mowa w art. 217 

ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach 

publicznych 

1 770 819,86 1 770 819,86 100% 

Rozchody budżetu  491 424,00 491 424,00 100% 

z tego: z tytułu spłaty rat kapitałowych 491 424,00 491 424,00 100% 

Nadwyżka/deficyt: -2 944 342,55 753 363,38 X 

 

Budżet miasta za 2021 rok zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 753 363,38 zł. 
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Poniżej przedstawiono informacje o dotacjach rozwojowych pozyskanych ze źródeł 

zewnętrznych: 

 

W 2021 r. wpłynęły środki z tytułu dotacji/środków na zadania inwestycyjne w kwocie   

2 660 993,32 zł, na tę kwotę składają się środki na realizację: 

− projektu „Termomodernizacja oraz poprawa efektywności energetycznej budynków 

użyteczności publicznej w Gminie Miasto Raciąż”, dofinansowanie projektu /w części 

inwestycyjnej/ łącznie w kwocie 5 322 431,20 zł, z czego w 2021 roku w kwocie 

1 265 053,55 zł, 

 
 Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Raciążu przy ul. Kilińskiego 23 

 
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. St. Konarskiego w Raciążu przy ul. Kilińskiego 62B 
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− projektu pn. „Wzrost potencjału kulturalnego regionu poprzez rozwój infrastruktury 

kulturalnej w Gminie Miasto Raciąż”, dofinansowanie projektu /w części inwestycyjnej/ 

w kwocie 1 884 990,71 zł, z czego w 2021 roku w kwocie 10 981,77 zł, 

− zadania pn. „Budowa ulicy Polnej” realizowanego w latach 2021 – 2023 w ramach 

Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa 

mazowieckiego, łączne dofinansowanie zadania wynosi 640 200,00 zł, w tym w 2021 roku 

dofinansowanie wynosi 3 800,00 zł, 

− zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Barańskiego w miejscowości Raciąż” w 

wysokości 91 598,00 zł ze środków budżetu województwa mazowieckiego, 
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− zadania pn. „Zakup poduszek pneumatycznych wraz z osprzętem” w ramach zadania OSP 

2021 w wysokości 11 000,00 zł ze środków budżetu województwa mazowieckiego, 

− zadania pn. „Przebudowa dwóch przejść dla pieszych w Raciążu na pl. A. Mickiewicza i 

ul. Kilińskiego" ze środków RFRD w kwocie 78 560,00 zł, 

− inwestycji w zakresie kanalizacji, wodociągów i zaopatrzenia w wodę na łączną kwotę  

1 200 000,00 zł - przyznane z Ministerstwa Finansów środki na uzupełnienie subwencji 

ogólnej dla gmin. 

 

Ponadto, w 2021 r. wpłynęły środki z tytułu dotacji/środków na zadania bieżące w ramach: 

− projektu unijnego pn. "Nasz Nowy Dom - wspieranie rodzin i pieczy zastępczej w Powiecie 

płońskim" Gmina Miasto Raciąż była w tym projekcie partnerem, realizowała go w latach 

2020 – 2021. W 2021 roku dofinansowanie wynosiło 72 645,06 zł, 

− projektu pn. „Wzrost potencjału kulturalnego regionu poprzez rozwój infrastruktury 

kulturalnej w Gminie Miasto Raciąż”, dofinansowanie projektu /w części bieżącej/ w 

kwocie 170 010,74 zł, z czego w 2021 roku w kwocie 25 701,00 zł, 

− zadania pn. „Rewitalizacja istniejących terenów zieleni w mieście Raciąż – etap I” w 

ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu 

Mazowsze 2021, w kwocie 56 500,00 zł ze środków budżetu województwa 

mazowieckiego, 

− zadania pn. „Remont Domu Działkowca, zakup i montaż monitoringu wizyjnego oraz 

zakup sprzętu do pielęgnacji zieleni na terenie ROD Sierakowo”, w ramach  
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Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców Mazowsze 2021 w kwocie 10 

000,00 zł ze środków budżetu województwa mazowieckiego oraz 5 000,00 zł jako wkład 

własny Polskiego Związku Działkowców, Rodzinnych Ogródków Działkowych 

Sierakowo, 

− programu priorytetowego pn. „Czyste Powietrze”, zgodnie z porozumieniem, którego 

celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych 

poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków 

mieszkalnych w łącznej kwocie 30 000,00 zł, z czego w 2021 - 9 000,00 zł z WFOŚiGW 

w Warszawie, 

− zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Raciąż – 

etap V” w kwocie 10 614,80 zł z WFOŚiGW w Warszawie, 

− zadania pn. „Laboratoria przyszłości” w kwocie 126 000,00 zł, w ramach inicjatywy 

edukacyjnej realizowanej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum 

GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, mającej na celu stworzenie nowoczesnej 

szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz 

sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań. 

 

Poniżej przedstawiono dochody z majątku jakie Gmina Miasto Raciąż uzyskała w 2021 r.:  

− dochody ze sprzedaży majątku: 

− wpływ raty  ze sprzedanego w 2019 roku lokalu komunalnego - Pl. Adama 

Mickiewicza 18/22 m 12,  o pow. użytkowej 49,20 m2, która wynosi 5 759,75 zł, 

− sprzedaż mieszkania przy ul. Piłsudskiego 1 m. 38, o pow. 28,73 m2 za kwotę  

93 000,00 zł,  

− opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 

nieruchomości wyniosły 46 334,65 zł, 

− opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu wyniosły  12 432,59 zł, 

− dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości, najmu lokali mieszkalnych wyniosły 

668 058,05 zł. 

 

 

3.  Wykonanie wydatków inwestycyjnych/majątkowych  

 

 

 Plan wydatków majątkowych w 2021 r. wynosił 5 775 684,68 zł, natomiast 

wykonanie  3 591 026,48 zł, co stanowiło 62,17% planowanych środków na inwestycje. Na te 

kwoty składają się: 

 

1. zadania inwestycyjne jednoroczne pn.: 

L.p. Nazwa zadania Plan Wykonanie 

1 Modernizacja wjazdu ulicy Rzeźnianej od strony Mławskiej  202 453,67 199 931,91 

2 
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na 

budowę, przebudowę dróg gminnych 
35 000,00 0,00 
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3 
Przebudowa drogi gminnej ul. Barańskiego w miejscowości 

Raciąż 
187 000,00 186 997,92 

4 Wykup gruntów pod drogi gminne 190 000,00 77 343,64 

5 
Przebudowa schodów wejściowych do budynku komunalnego 

przy ul. Kilińskiego 21 
50 000,00 0,00 

6 Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Raciążu 59 200,00 59 200,00 

7 Zakup serwera na potrzeby Urzędu Miejskiego 76 014,00 76 014,00 

8 Zakup poduszek pneumatycznych wraz z osprzętem 22 000,00 22 000,00 

9 Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego 10 000,00 10 000,00 

10 Zakup zmywarki do stołówki szkolnej 15 230,00 14 970,00 

11 

Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci 

kanalizacyjnej wraz z odgałęzieniami, odgałęzień sieci 

sanitarnej oraz przyłączy kanalizacji sanitarnej na terenie 

miasta Raciąża 

56 999,00 45 299,00 

12 
Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w ulicy Płockiej, ulicy 

Kościuszki, ulicy Mławskiej 
38 550,08 38 550,08 

13 
Budowa wodociągu w ul. Jesionowej wraz z opracowaniem 

dokumentacji 
40 000,00 0,00 

14 Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie miasta 900 000,00 0,00 

15 Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta 300 000,00 0,00 

16 
Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie dwóch 

studni głębinowych 
614 118,00 0,00 

17 Zakup i montaż fontanny - Rondo Pl. A. Mickiewicza 17 98 400,00 98 400,00 

18 
Budowa przyłącza wodociągowego i energetycznego - Rondo 

Pl. A. Mickiewicza 17 
33 000,00 33 000,00 

19 Zakup kosiarki do utrzymania boiska sportowego 13 600,00 13 600,00 

Razem 2 941 564,75 875 306,55 

 

 

2. zadania inwestycyjne wieloletnie (ujęte w załączniku przedsięwzięć WPF) pn.: 

L.p. Nazwa zadania Plan Wykonanie 

1 
Wzrost potencjału kulturalnego regionu poprzez rozwój 

infrastruktury kulturalnej w Gminie Miasto Raciąż 
62 799,93 62 799,93 

2 
Termomodernizacja oraz poprawa efektywności energetycznej 

budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Raciąż 
2 593 920,00 2 593 920,00 

3 
Budowa 2 budynków mieszkalnych wielorodzinnych 

położonych przy ul. Akacjowej 
24 600,00 12 200,00 

4 Budowa ulicy Polnej 84 800,00  3 800,00 

Razem 2 766 119,93 2 672 719,93 

 

 

 

 

3. wydatki inwestycyjne w formie dotacji: 

L.p. Nazwa zadania Plan Wykonanie 

1 
dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów budowy 

przyłączy kanalizacji sanitarnej do nieruchomości 
25 000,00 0,00 
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2 

środki dla Komendy Wojewódzkiej Policji na dofinansowanie 

zakupu radiowozu dla potrzeb Wydziału Ruchu Drogowego 

Komendy Powiatowej Policji w Płońsku 

3 000,00 3 000,00 

3 

środki na fundusz celowy dla Mazowieckiego Komendanta 

Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie 

zadania inwestycyjnego tj. zakupu działki nr 1663/3 o pow. 0,44 

ha z przeznaczeniem na budowę nowej siedziby Jednostki 

Ratowniczo Gaśniczej nr 2 Komendy Powiatowej Państwowej 

Straży Pożarnej z siedzibą w Raciążu 

40 000,00 40 000,00 

Razem 68 000,00 43 000,00 

 

 

 

 

Różnica między planem a wykonaniem wydatków majątkowych wynika  przede wszystkim z 

niezrealizowania:  

1. zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę, 

przebudowę dróg gminnych” w kwocie 35 000,00 zł, które zgodnie z podpisanym aneksem 

zostało przeniesione do realizacji na kolejny rok, 

2. wykupu gruntów pod drogi gminne w kwocie 112 000,00 zł, wydatki te zostały 

przeniesione do realizacji na przyszły rok ze względu na niezakończenie procedury wyceny 

działek, 

3. zadania pn. „Przebudowa schodów wejściowych do budynku komunalnego przy ul. 

Kilińskiego 21” 

4. zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacyjnej wraz 

z odgałęzieniami oraz przyłączeń kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Raciąża”, które 

zgodnie z podpisanym aneksem zostało podzielone na dwa etapy, część I w roku 2021 a 

część druga w kwocie 11 700,00 zł w 2022, 

5. zadania pn.  „Budowa wodociągu w ul. Jesionowej wraz z opracowaniem dokumentacji” 

w kwocie 40 000,00 zł, gdyż wodociąg w tej ulicy zostanie wybudowany w ramach zadania  

pn. „Budowa i przebudowa dróg gminnych w Raciążu wraz z wykonaniem infrastruktury 

technicznej (ul. Mieszka I, Chrobrego, Jesionowa, Lipowa, Zielińskiego, Wnorowskiego, 

Dobrzańskiego, Szwedzka, Wolności, Młodzieżowa, Parkowa, Batorego i Spółdzielcza) 

dofinansowanego z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: programu inwestycji 

strategicznych, 

6. zadań pn. „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie miasta” w kwocie  900 000,00 zł, 

„Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta” w kwocie 300 000,00 zł oraz   

„Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie dwóch studni głębinowych”-  środki 

z budżetu Państwa wpłynęły na rachunek miasta w miesiącu grudniu 2021 roku wobec 

czego gmina nie miała możliwości wykonania zadań inwestycyjnych z uwagi na brak 

środków własnych, 

7. zadania pn. „Budowa 2 budynków mieszkalnych wielorodzinnych położonych przy ul. 

Akacjowej” w kwocie 12 400,00 zł, które zgodnie z harmonogramem prac zostało 

przesunięte na kolejne lata, 
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8. zadania pn.  „Budowa ulicy Polnej” w kwocie 81 000,00 zł, które zgodnie z 

harmonogramem prac zostało przesunięte na kolejne lata.  

 

 

Ponadto w 2021 roku nie udzielono dotacji celowych z budżetu na dofinansowanie kosztów 

budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej do nieruchomości. 
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V. Informacja o stanie mienia komunalnego 

 
 

 

 

Do zadań gminy w zakresie mieszkalnictwa należy zapewnienie mieszkań gospodarstwom  

rodzinnym o niskich dochodach i dostarczanie lokali komunalnych, socjalnych i zamiennych 

oraz dostarczanie pomieszczeń  tymczasowych.  

Utrzymuje się wysoki deficyt mieszkań w stosunku do liczby złożonych wniosków o najem 

lokalu.  

Od 01 lutego 2016 roku Gmina Miasto Raciąż bezpośrednio zarządza posiadanym zasobem 

mieszkaniowym.  

 

Miasto posiada udziały w 15 wspólnotach mieszkaniowych w tym: 

• w 9 dużych wspólnotach :  

(Kilińskiego 48, Kilińskiego 56B, Kilińskiego 58, 19 Stycznia 7A, 19 Stycznia 7B, 19 

Stycznia 7C, pl. A. Mickiewicza 18/22, Akacjowa 1 oraz Kilińskiego 6/2), 

• w 6 małych: 

(Zielona 28, Zielona 28A, Mławska 20, pl. A. Mickiewicza 4, Błonie 31/1, Kilińskiego 15). 

W budynkach wspólnot miasto dysponuje 41 lokalami mieszkalnymi o pow. 1656,05 m2 

oraz   l lokalem użytkowym o pow. 128,0 m2 ( świetlica Arka). Posiada też 28 budynków 

komunalnych, w których znajduje się 122 lokali mieszkalnych o pow. użytkowej 4.050,39 

m2 . 

Łącznie Gmina Miasto Raciąż posiada 163 lokali mieszkalnych oraz inne mienie.  
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Budynek komunalny przy ul. Warszawskiej 4 

 

 
Budynek komunalny przy ul. Warszawskiej 17 
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Budynek komunalny przy ul. Mławskiej 8 

 

 
Budynek komunalny przy ul. Kilińskiego 11 

 

05 sierpnia 2021 roku Gmina Miasto Raciąż podpisała umowę z Bankiem Gospodarstwa 

Krajowego na wybudowanie budynków mieszkalnych na ul. Akacjowej. Dofinansowanie 

stanowiące 80% kosztów kwalifikowanych wynosi 4.337.333,59 zł. 

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 
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wydzielone miejsce na śmietniki. Termin realizacji robót to 18 miesięcy od podpisania umowy 

z Wykonawcą.  

 

Z uwagi na zły stan techniczny budynków komunalnych należałoby wykwaterować co najmniej 

22 rodziny i zapewnić im lokale zamienne.  

 

 

Remonty budynków mieszkalnych będących w zasobie miasta  

 

Większość budynków będących w zasobie miasta pobudowano na pocz. XX w. 

Budynki te wymagają kosztownych nakładów na remonty w celu utrzymania ich w stanie 

niepogorszonym.  

Budynek mieszkalny wielorodzinny położony przy ul.  Akacjowej 9 został 

podłączony   do  sieci gazowej. Pozostałe budynki mieszkalne  będące w zasobie gminy 

posiadają ogrzewanie na paliwo stałe (piecowe lub lokalne centralne ogrzewanie).  

Ponadto  PINB w Płońsku wydał  dwie decyzje nakazujące wykonanie remontów (o dużym 

zakresie) w dwóch budynkach mieszkalnych tj. przy ul. Kilińskiego 11 oraz przy pl. A. 

Mickiewicza 5.  Termin wykonania kapitalnego remontu wyznaczono do dnia 31.12.2022 roku. 

 

Na podstawie decyzji PINB w Płońsku został wyłączony z użytkowania i przeznaczony do 

rozbiórki budynek mieszkalny z częścią usługową na parterze położony w Raciążu przy pl. A. 

Mickiewicza 36.  

 

W 2021  roku na remonty budynków komunalnych wydano ogółem:  81.111,48 zł w tym: 

-  5.105,47   zł – zakup materiałów, 

-  26.058,41 zł – zakup usług remontowych  (m.in. wymiana stolarki, wymiana urządzeń 

grzewczych, naprawa poszycia dachowego itp.) 

- 49.947,60 zł pozostałe usługi (m.in. pogotowie awaryjne, udrażnianie przewodów 

kominowych, wentylacyjnych, przeglądy techniczne, porządkowania terenów komunalnych 

itp. ) 

 

31 grudnia 2020 roku miasto podpisało umowę z firmą RUTEX Zbigniew Rutkowski na 

pełnienie pogotowia awaryjnego w budynkach i lokalach będących w zasobie miasta. Firma 

została wyłoniona na podstawie wyboru najkorzystniejszej oferty w odpowiedzi na zapytanie 

ofertowe. Całodobowe pogotowie awaryjne w branży hydraulicznej i elektrycznej oraz 

konserwacji i drobnych napraw bieżących w budynkach mieszkalnych i użytkowych zapewnia 

pomoc i interwencję specjalistów w stosunkowo krótkim czasie. W 2021 roku za pełnienie 

pogotowia hydraulicznego i  elektrycznego w lokalach będących w zasobie miasta 

wydatkowano kwotę w wysokości 23 616,00 zł. 
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Poniżej przedstawiono strukturę pozostałego mienia będącego własnością gminy: 

 

Opis mienia wg grup 

rodzajowych 

Jedn. 

miary w 

ha 

Ilość w ha 

GRUNTY OGÓŁEM ha 41,25 

Tereny zielone 

Grunty niezabudowane 
ha 4,09 

Drogi, ulice ha 14,08 

Targowiska ha 0,99 

Przedszkole ha 0,31 

Działki  budowlane (oś. Zielona) ha 2,84 

Działki zabud./w użytk. wieczyst.  ha 0,23 

Działki zab ./ budynki komunalne ha 3,41 

Składowisko odpadów ha 3,09 

Przystanek PKS ha 0,04 

Stacja Ujęcia Wody (współwłasność z gm. 

Raciąż) 
ha 3,09 

Miejskie Centrum Kultury  ha 0,14 

Tereny sportowe ha 1,47 

Szkoła Podstawowa  ha 1,37 

OSP ha 0,34 

Teren tzw. „Wodna góra” ha 0,36 

Ter. zaplecza oczyszczalni ścieków ha 0,70 

Osadnik Inhoffa ha 0,18 

Odstojnik przy oczyszczalni ścieków ha 0,11 

Tereny przemysłowo - usługowe ha 3,46 

Tereny zab. /bud.administ./ - współwłasność 

z Gminą Raciąż 

 

ha 0,06 

Nieruchomość zabudowana  przy ul. 

Kilińskiego 21 
ha 0,13 

Teren pod pompownią ścieków 

 

ha 

 

0,12 

 

Ośrodek  Zdrowia  (własność) 

 

Działka pod budynkiem  + udział 

6018/7350, w działce 1012/4  

ha 

 

ha 

0,58 

 

0,06 
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VI. Spółka prawa handlowego  
 

 

 

 

W dniu 21.07.1997 r. Gmina Miasto Raciąż aktem notarialnym powołała spółkę prawa 

handlowego -  Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Raciążu Sp. z 

o.o., w której udziały gminy stanowią 100%. Wysokość kapitału zakładowego 

Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Raciążu wynosi 

9.427.700,00 zł (słownie: dziewięć milionów czterysta dwadzieścia siedem tysięcy siedemset 

złotych). Kapitał zakładowy dzieli się na 94277 udziałów o równej wartości nominalnej. 

Wysokość jednego udziału wynosi 100 zł (słownie: sto złotych). Kapitał zakładowy został 

podwyższony w 2011 r. o 5 711 000,00 tj. o 57110 udziałów w formie przekazania aportu 

niepieniężnego. Jedynym udziałowcem Spółki jest Gmina Miasto Raciąż.  

Funkcję prezesa PGKiM pełni Robert Pniewski.  

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Raciążu Sp. z o.o. Raciążu 

prowadzi działalność związaną ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę oraz zbiorowym 

odprowadzaniem ścieków, oczyszczaniem miasta, utrzymaniem zieleni gminnej, zimowym 

utrzymaniem dróg, usługami remontowo-budowlanymi oraz transportowymi.  

 PGKiM jest także właścicielem infrastruktury miejskiej: 

• kanalizacji sanitarnej,  

• wodociągów, 

•  oczyszczalni ścieków, 

•  stacji uzdatniania wody. 

 

PGKiM corocznie udoskonala swoją bazę sprzętową i techniczną. W 2021 roku 

Przedsiębiorstwo przeprowadziło remont/modernizację urządzeń kanalizacyjnych oraz 

zakupiło następujące środki trwałe: 

• Zakup agregatu prądotwórczego 15 kW; koszt: 8 130,00 zł,  

• Modernizacja istniejącej pompowni ścieków na ul. Jana Pawła II w Raciążu;  

koszt: 35 825,00 zł, 

• Samochód specjalistyczny do czyszczenia kanałów typu WUKO; koszt: 155 000,00 zł, 

• Wyposażenie WUKO – głowice przebijające, czyszczące – 3 szt.; koszt: 5 530,00 zł, 

• Przebudowa przyłącza elektroenergetycznego do zasilania pompowni ścieków na ul. 19 

Stycznia w Raciążu; koszt: 2 845,00 zł, 
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• Modernizacja istniejącej wiaty na oczyszczalni z przeznaczeniem na pomieszczenia 

garażowe dla samochodu specjalistycznego typu WUKO oraz samochodu asenizacyjnego; 

koszt: 21 583,78 zł – materiały; robocizna oraz sprzęt – własnymi zasobami Spółki. 

 

Koszty inwestycyjne w 2021 roku 

 Wartość netto 

1 Narzędzia budowlane (podręczne) - zakupiono 

elektronarzędzia i sprzęt budowlany dla pracowników 

9 218,00 

2 Maszyny / urządzenia - zakup myjki ciśnieniowej, kosy 

spalinowej, migomatu, opryskiwacza spalinowego, łyżki do 

koparki, dwóch pilarek 

15 491,00 

3 Pojazdy - leasing zamiatarki, w leasing wzięta została 

zamiatarka Johnston CX400; Zakupiono sprzęt dodatkowy do 

ciągnika Zetor w postaci balastu montowanego z tyłu pojazdu; 

Flota pojazdów posiadanych przez PGKiM przeszła bieżące 

przeglądy oraz naprawy 

68 000,00 

4 Materiały zakupione do remontów obiektów PGKiM 850,00 

5 Ubrania robocze - zakupiono ubrania robocze i ubrania 

ochrony osobistej 

3 547,00 

RAZEM (netto) 97 106,00 
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VII.  Zdrowie  
 

 

 

 

Zdrowie jest zdecydowanie bardzo ważnym elementem życia każdego człowieka, dlatego też 

należy kontrolować swój stan zdrowia oraz pamiętać o odpowiedniej profilaktyce. W 2021 

roku, podobnie jak w roku poprzednim, ochrona zdrowia stała się niezwykle istotna ze względu 

na pandemię wirusa Covid – 19. Gmina Miasto Raciąż w trosce o mieszkańców podjęła różne 

działania prozdrowotne, mające na celu zarówno profilaktykę zdrowia jak i jego promocję oraz 

koordynację szczepień przeciwko covid.  

 

W Szkole Podstawowej oraz Miejskim Przedszkolu przeprowadzono działania profilaktyczne 

w zakresie zdrowia. 

 

 

 

Masowy Punkt Szczepień przeciwko Covid – 19  

 
Dbając o  zdrowie mieszkańców w kwietniu 2021 roku w budynku Miejskiego Centrum 

Kultury, Sportu i Rekreacji w Raciążu przy ul. Parkowej 14 został utworzony masowy  punkt 

szczepień. Pomieszczenia znajdujące się w budynku MCKSiR, zaadaptowane na potrzeby 

Punktu Szczepień Masowych pozytywnie przeszły weryfikację komisji NFZ.                                          

Na podstawie porozumienia, punkt działał w oparciu o personel medyczny Grupy Zdrowie.                    

Z punktu mogli korzystać wszyscy mieszkańcy, także spoza miasta  Raciąża.  Poniżej 

przedstawiono dane statystyczne dotyczące osób zaszczepionych. 

 

Dane na dzień 31 grudnia 2021 roku: 

• osoby w pełni zaszczepione – 2445 (55,7%) 

• osoby, które przyjęły 1 dawkę – 2559 (58,3%) 
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Piknik #RACIAZSZCZEPIMYSIE. Dbam o siebie i ciebie. 

 

W dniu 24.07.2021r. z inicjatywy władz miejskich przy budynku MCKSiR w Raciążu 

zorganizowano piknik pod hasłem #RACIAZSZCZEPIMYSIE. DBAM O SIEBIE I CIEBIE, 

promujący akcję szczepień przeciw Covid – 19.  

 W ramach tego wydarzenia rozdawano ulotki i gadżety promujące szczepienia, utworzono  

strefę zabaw dla dzieci oraz zorganizowano konkurs dla osób zaszczepionych z nagrodami. 

Wyświetlano także filmy osób znanych, w tym aktorów Grażyny Wolszczak, Michała 

Mikołajczaka, przedstawicieli Urzędu Miejskiego, Rady Miejskiej, kierowników jednostek 

organizacyjnych miasta, komendanta policji, przedstawicieli stowarzyszeń i rad działających 

na terenie miasta, zachęcające do szczepienia.  

Podczas trwania wydarzenia, między godziną 15:00 a 17:00 każda chętna osoba mogła się 

zaszczepić. Z tej możliwości skorzystało ponad 260 osób. 
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Przekazanie karetki pogotowia ratunkowego 

 

 

W trosce o dobro mieszkańców SPZZOZ w Płońsku w dniu 04 listopada 2021r. przekazano 

nowy ambulans zespołowi ratowniczemu w Raciążu. Pojazd zastąpił karetkę, której używano 

dotychczas, ponieważ przejechała ponad 500 tys. km. Na wyposażeniu nowego samochodu 

znajdują się m.in. kardiomonitor, defibrylator oraz urządzenie do mechanicznej kompresji 

klatki piersiowej. 
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VIII.  Edukacja  

 

 

 
 
Placówki oświatowe na terenie miasta Raciąża:  

 
 

               Szkoła Podstawowa im. Stanisława Konarskiego  

               z siedzibą w Raciążu przy ul. Kilińskiego 62B  

 

 
Budynek Szkoły Podstawowej im. St. Konarskiego w Raciążu 

 

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Konarskiego w Raciążu jest placówką publiczną 

prowadzącą naukę w klasach I – VIII .  

Dyrektorem placówki do 31.08.2021r. był Dariusz Mosakowski, a stanowisko Wicedyrektora 

szkoły zajmowała  Pani Elżbieta Tobolska. Od 01.09.2021r. dyrektorem Szkoły Podstawowej 

w Raciążu jest Pani Elżbieta Tobolska, a Wicedyrektorem – Pani Iwona Donarska. 

Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie – Prawo oświatowe oraz w przepisach 

wykonawczych wydanych na jej podstawie. Zadaniem Szkoły jest w szczególności pełna 

realizacja podstaw programowych kształcenia ogólnego z zachowaniem zalecanych form i 

sposobów jej realizacji oraz wykształcenie u uczniów poniższych umiejętności: 

▪ sprawne komunikowanie się w języku polskim oraz w językach obcych nowożytnych; 
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▪ sprawne wykorzystywanie narzędzi matematyki w życiu codziennym, a także 

kształcenie myślenia matematycznego; 

▪ poszukiwanie, porządkowanie, krytyczna analiza oraz wykorzystanie informacji z 

różnych źródeł; 

▪ kreatywne rozwiązywanie problemów z różnych dziedzin ze świadomym 

wykorzystaniem metod i narzędzi wywodzących się z informatyki, w tym 

programowanie; 

▪ rozwiązywanie problemów, również z wykorzystaniem technik mediacyjnych; 

▪ praca w zespole i społeczna aktywność; 

▪ aktywny udział w życiu kulturalnym szkoły, środowiska lokalnego oraz kraju. 

Dodatkowo zadaniem szkoły jest ukierunkowanie procesu wychowawczego młodego 

człowieka na wartości, które wyznaczają cele wychowania i kryteria jego oceny.  

Szkoła składa się z dwóch budynków dydaktycznych i hali sportowej. Na terenie obiektu 

znajduje się boisko sportowe z nawierzchnią taranową i teren rekreacyjny dla uczniów ze 

ścieżką przyrodniczą. Budynek szkoły i teren jest monitorowany i ogrodzony, co zapewnia 

dzieciom bezpieczne warunki do nauki i odpoczynku. 

Placówka wyposażona jest w 35 sal lekcyjnych w tym pracownie dydaktyczne do informatyki, 

chemii, biologii, matematyki, historii, geografii, języków obcych, języka polskiego, nauczania 

zintegrowanego. Szkoła prowadzi świetlicę, bibliotekę z czytelnią, stołówkę szkolną. 

W szkole zapewniona jest opieka pedagogiczna, psychologiczna i pielęgniarska. 

Prowadzone są zajęcia specjalistyczne z zakresu gimnastyki korekcyjnej, logopedii, terapii 

pedagogicznej, rewalidacji. 

W Szkole Podstawowej w Raciążu wydatkowano 6 199 728,59 zł. Poniżej przedstawiono 

szczegóły: 

Szkoła Podstawowa 

Wydatki 2021 r. 6 199 728,59 

Subwencja oświatowa: 5 170 944,49 

Środki własne: 1 028 784,10 

Dodatkowo po przeprowadzeniu analizy poniesionych w 2021 wydatków na wynagrodzenia 

nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń, o których mówi art. 30 ust. 3 

Karty Nauczyciela, oraz średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych 

stopniach awansu zawodowego zauważono nieosiągnięcie wysokości średnich wynagrodzeń 

nauczycieli. Dlatego też gmina wypłaciła nauczycielom jednorazowy dodatek uzupełniający, 

ustalony proporcjonalnie do okresu zatrudnienia oraz osobistej stawki wynagrodzenia 

zasadniczego nauczyciela. Na realizację tego obowiązku gmina wydatkowała ze środków 

własnych łączną kwotę 86 881,80 zł. Łącznie daje to dopłatę ze środków własnych na koszty 

funkcjonowania szkoły w roku 2021 na poziomie 1 115 665,90 zł. 
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Poniżej przedstawione są dane statystyczne, charakteryzujące Szkołę Podstawową 

w  Raciążu: 

 

Ilość osób zatrudnionych w Szkole Podstawowej 

im. Stanisława Konarskiego w Raciążu 

63 osoby 

 

 

• Pracownicy pedagogiczni: 50 osób 

• Pracownicy obsługi: 13 osób 
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Dane za 2021 rok: 

 kl. I – 2                      kl. V – 2 

 kl. II - 2                     kl.VI - 3 

 kl. III- 3                     kl. VII - 3 

 kl. IV - 2                    kl. VIII – 4 

 

 

 
  

Nauczyciele Szkoły Podstawowej w Raciążu według stopnia awansu zawodowego: 

 
 

Stopień awansu Ilość osób  

Bez stopnia awansu zawodowego 1  

Stażysta 0  

Kontraktowy 3  

Mianowany 4  

Dyplomowany 42  

Razem etaty: 50 
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LICZBA ODDZIAŁÓW



str. 40 

 

 
Wyniki egzaminu ósmoklasisty w Szkole Podstawowej w Raciążu w 2021r. 

 

 

TYP EGZAMINU   STANDARDOWY DOSTOSOWANY 

JĘZYK POLSKI 

LICZBA UCZNIÓW 63   - 

ŚREDNI WYNIK W % 49  -  

MATEMATYKA 

LICZBA UCZNIÓW 63  - 

ŚREDNI WYNIK W % 39  -  

JĘZYK ANGIELSKI 
PODSTAWOWY 

LICZBA UCZNIÓW 63  -  

ŚREDNI WYNIK W % 48  -  

 

Poniżej przedstawiono zdjęcia uczniów SP podczas różnych uroczystości klasowych: 
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                Miejskie Przedszkole z siedzibą w Raciążu przy ul.         

Nadrzecznej 3 

 

 

 
Budynek Miejskiego Przedszkola w Raciążu 

 

Miejskie Przedszkole w Raciążu jest placówką publiczną, prowadzącą sześć oddziałów 

przedszkolnych.  

Dyrektorem placówki jest Iwona Karpińska. 

Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to 

realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania, co umożliwia dziecku 

odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze 

prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. W efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga 

dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji. 

W placówce pracuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna oraz oddany dzieciom personel 

administracyjno-obsługowy. Kuchnia przygotowuje smaczne, urozmaicone, zdrowe, 

pełnowartościowe posiłki. 
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Przedszkole jest miejscem radosnej zabawy i poznawania świata, zapewniającym dzieciom 

warunki do indywidualnego rozwoju, zgodnie z ich potrzebami i możliwościami. 

Miejskie Przedszkole w Raciążu usytuowane jest w sąsiedztwie parku miejskiego, posiada 

duży, bezpieczny ogród i plac zabaw. Przestronne sale są dobrze wyposażone w zabawki oraz 

pomoce dydaktyczne. Posiada również tablice i monitory interaktywne. 

Na funkcjonowanie Miejskiego Przedszkola w Raciążu wydatkowano 1 498 373,85 zł. Poniżej 

przedstawiono szczegóły: 

Miejskie Przedszkole 

Wydatki 2021 r 1 498 373,85 

Subwencja oświatowa: 277 634,44  

Środki własne: 1 076 581,41 

 

Dodatkowo po przeprowadzeniu analizy poniesionych w 2020 wydatków na wynagrodzenia 

nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń, o których mówi art. 30 ust. 3 

Karty Nauczyciela, oraz średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych 

stopniach awansu zawodowego zauważono nieosiągnięcie wysokości średnich wynagrodzeń 

nauczycieli. Dlatego też gmina wypłaciła nauczycielom jednorazowy dodatek uzupełniający, 

ustalony proporcjonalnie do okresu zatrudnienia oraz osobistej stawki wynagrodzenia 

zasadniczego nauczyciela. Na realizację tego obowiązku gmina wydatkowała ze środków 

własnych kwotę  17 287,08 zł. Łącznie daje to dopłatę ze środków własnych na koszty 

funkcjonowania przedszkola w 2021 roku na poziomie 1 093 868,49 zł. 

 

Poniżej przedstawione są dane statystyczne, dotyczące Przedszkola w Raciążu 

 

    

• Pracownicy pedagogiczni: 13 osób ( w tym logopeda i nauczyciel religii w 

niepełnym wymiarze etatu oraz jeden nauczyciel na urlopie dla poratowania 

zdrowia od 01.09.2021r.) 

• Pracownicy obsługi: 10 osób ( w tym jeden robotnik gospodarczy w wymiarze 

½ etatu oraz jeden pracownik administracji) 

 

 

 

 

 
 

Ilość zatrudnionych osób w Miejskim Przedszkolu w Raciążu  23 osoby 
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Nauczyciele w Miejskim Przedszkolu w Raciążu według stopnia awansu zawodowego: 

 

 

 
Ilość dzieci uczących się w Przedszkolu  w roku  2021 r.  -  136 dzieci 

 

Poniżej przedstawiono zdjęcia dzieci uczęszczających do MP podczas zajęć oraz uroczystości 

przedszkolnych: 

 

 

Stopień awansu Ilość osób % ogółu etatu 

Bez stopnia awansu zawodowego 1 7,69% 

Stażysta 1 7,69% 

Kontraktowy 2 15,38% 

Mianowany 1 7,69% 

Dyplomowany 8 61,55% 

Razem etaty: 11,36 
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   IX.  Pomoc społeczna 
  

 

 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Raciążu przy  

ul. J. Kilińskiego 21 

 

Budynek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciążu 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciążu realizuje zadania własne gminy i zadania 

zlecone w zakresie pomocy społecznej. Działalność MOPS obejmuje realizację zadań 

umożliwiających osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których 

nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia. 

Kierownikiem placówki jest Elżbieta Kosiorek. 

 

Celem pomocy społecznej jest: 

 

• Wsparcie rodzin i osób w trudnych sytuacjach życiowych, doprowadzenia do 

polepszania ich sytuacji życiowych, usamodzielnienia się i umożliwiania im życia w 

warunkach odpowiadających godności człowieka, 

• Zapewnienie dochodu na poziomie interwencji socjalnej, które wymagają finansowego 

wsparcia, 
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• Zapewnienie profesjonalnej pomocy psychologicznej rodzinom dotkniętym skutkami 

patologii społecznej, jak również przemocą domową w rodzinie, 

• Pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do 

życia, dla dzieci i młodzieży niesprawnych intelektualnie. 

 

Pomoc społeczna zajmuje się w szczególności: 

 

• Przyznawaniem i wypłacaniem przewidzianych ustawą świadczeń, 

• Pracą socjalną rozumianą jako działalność zawodową skierowaną na pomoc osobom i 

rodzinom we wzmacnianiu lub  odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w 

społeczeństwie oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi. 

• Prowadzeniem i rozwijaniem niezbędnej infrastruktury socjalnej. 

• Analizą i oceną zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy 

społecznej. 

• Realizacją zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych. 

• Rozwijaniem nowych potrzeb pomocy społecznej i samopomocy w ramach 

zidentyfikowanych potrzeb. 

 

 

Główne problemy rodzin objętych pomocą: 

 

1. Trudności ekonomiczne, oraz złe warunki lokalowe rodzin, 

2. Niewydolność opiekuńczo-wychowawcza, 

3. Alkoholizm, 

4. Przemoc w rodzinie, 

5. Upośledzenie umysłowe, 

6. Problemy z prowadzeniem gospodarstwa domowego 

  

 

 

Samorząd Miasta Raciąża poprzez Miejski  Ośrodek Pomocy Społecznej w 2021 roku na 

pomoc społeczną dla mieszkańców miasta wydatkował kwotę: 8 077 000,00 zł, w tym z 

środków własnych budżetu Gminy Miasto Raciąż 1 710 393,66 zł. 

Łącznie w 2021 r. wydatkowano: 

W ramach zadań zleconych: 6 057 716,03 zł 

W ramach zadań własnych: 2 019 283,97 zł 
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Poniżej przedstawione są szczegóły i struktury wydatków oraz sposób ich finansowania: 

 

Nazwa Łączna kwota 
Ze środków 

własnych 
Z dotacji z MUW 

Domy pomocy społecznej 122 839,89    122 839,89    0,00    

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w 

rodzinie 455,00    455,00    0,00    

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 

osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 

społecznej 9 733,25    0,00    9 733,25    

Zasiłki okresowe 48 518,40    17 018,40    31 500,00    

Zasiłki celowe 62 467,56    62 467,56    0,00    

Dodatki mieszkaniowe 138 815,34    138 815,34    0,00    

Zasiłki stałe 115 337,21    0,00    115 337,21    

Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 720 353,63    625 833,78    94 519,85    

Specjalistyczne usługi opiekuńcze 58 024,35    0,00    58 024,35    

Usługi opiekuńcze 312 684,35    312 684,35    0,00    

Pomoc w zakresie dożywiania 19 125,40    6 125,40    13 000,00    

Program "Wspieraj Seniora" 0,00    0,00    0,00    

Edukacyjna opieka wychowawcza - stypendia dla 

uczniów 53 500,00    10 700,00    42 800,00    

Świadczenie wychowawcze 4 136 892,42    0,00    4 136 892,42    

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 856 578,88    24 998,47    1 831 580,41    

Karta Dużej Rodziny 149,77    0,00    149,77    

Program "Dobry Start" 0,00    0,00    0,00    

Asystent rodziny 59 610,42    57 610,42    2 000,00    

Rodziny zastępcze 76 551,60    76 551,60    0,00    

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 206 867,91    206 867,91    0,00    

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 

osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 31 069,08    0,00    31 069,08    

RAZEM 8 029 574,46    1 662 968,12    6 366 606,34    

 

 

Nazwa Łączna kwota ze środków własnych ze środków krajowych 
ze środków 

unijnych  
Utrzymanie - 

Świetlica ARKA 47 425,54 47 425,54 0,00    0,00     
RAZEM 47 425,54 47 425,54 0,00    0,00     
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Poniżej przedstawiono dane statystyczne Miejskiego Ośrodka  Pomocy Społecznej w 

Raciążu informujące o wydanych  w 2021 r. decyzjach na: 

 

• Dodatki mieszkaniowe:                                                                                      77 

• Składki na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne osób pobierających  

zasiłki  z pomocy społecznej :                                                                            23  

• Świadczenia pieniężne na zakup żywności:                                                        3  

• Usługi opiekuńcze :                                                                                            47    

• Zasiłki celowe :                                                                                                  64  

• Zasiłki celowe specjalne :                                                                                  45  

• Zasiłki okresowe :                                                                                              39  

• Zasiłki stałe :                                                                                                      20    

 

W 2021 roku MOPS poniósł koszty za:  

• Pobyt stały w domach pomocy społecznej:                                                        4 osoby 

• Pobyt w schroniskach i noclegowniach dla osób bezdomnych :                         1 osoba 

• Pobyt dzieci w rodzinach zastępczych :                                                             15 dzieci 

 

 

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudniał w 2021 r. asystenta rodzinnego. Swoim 

działaniem obejmował on 19 rodzin. Pod jego opieką łącznie znajdowało się 60 osób, w tym 5 z 

niepełnosprawnościami 

 

 

W ramach zadań zleconych MOPS podejmował działania przede wszystkim w zakresie: 

• Specjalistycznych usług opiekuńczych 

• Świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciążu realizował program dofinansowany przez 

Wojewodę Mazowieckiego pn. „Posiłek w szkole i domu”: dotacja 13 000,00zł , środki 

własne: 6 125,40 zł. Programem objęto 63 dzieci. 

 

 

 Do 29 grudnia 2021 r. Gmina Miasto Raciąż realizowała projekt w partnerstwie z Powiatem 

Płońskim pn.: „Nasz Nowy Dom – Wsparcie rodzin i pieczy zastępczej w powiecie płońskim”. 

Celem projektu było 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 obejmowały współpracę z psychologiem, opiekunem świetlicy oraz 
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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. 

Łączny koszt całkowity projektu                                             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 
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X.  Kultura i czytelnictwo 
 

 

 

Miejskie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji im. Ryszarda 

Kaczorowskiego w Raciążu przy ul. Parkowej 14 

 

 
Budynek Miejskiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji im. R. Kaczorowskiego w Raciążu  

 

Miejskie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu jest 

samorządową instytucją kultury działającą w formie domu kultury i biblioteki, poprzez którą 

Gmina Miasto Raciąż realizuje zadania własne.  

 

Centrum jest wpisane do rejestru instytucji kultury organizatora, którym jest Gmina Miasto 

Raciąż. 

Dyrektorem Miejskiego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji jest Artur Adamski. 

 

Celem MCKSiR  jest: 

▪ edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę, 

▪ integrowanie społeczności lokalnych poprzez współtworzenie warunków do 

kultywowania i rozwijania narodowych, etnicznych, regionalnych, środowiskowych  

▪ tworzenie warunków dla rozwoju folkloru i rękodzieła ludowego, 

▪ rozbudzanie i wspomaganie społecznej aktywności kulturalnej, 

▪ współdziałanie z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami o podobnych celach. 
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Budynek, w którym Miejskie Centrum Kultury Sportu i Rekreacji prowadzi swoją działalność, 

znajduje się przy ulicy Parkowej 14 w Raciążu. Jego budowa rozpoczęła się wiosną 1956 roku, 

zaś oficjalne otwarcie nastąpiło 14 września 1958 roku. Miejskie Centrum Kultury, Sportu i 

Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego jest partnerem licznych wydarzeń lokalnych i 

regionalnych. 

 

 

Wysokość środków  wydanych na MCKSiR  w 2021 r. (bez Biblioteki Miejskiej) 

 

 

 

 

 

Poniżej przedstawiono dane statystyczne dotyczące organizowanych przez 

MCKSiR wydarzeń kulturalnych, ilość wydarzeń w 2021 roku, ich nazwy oraz 

ilość osób w nich uczestniczących: 

 

Pomimo stanu epidemiologicznego MCKSiR starał się realizować swoje zadania i 

docierać do jak najszerszego grona mieszkańców. 

 

Poniżej przedstawiono dane statystyczne dotyczące organizowanych przez MCKSiR 

wydarzeń kulturalnych, ilość wydarzeń w 2021 roku, ich nazwy oraz ilość osób w nich 

uczestniczących: 

 

1.  29. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 10.01.2021r. – koncert online 

– łączna liczba odsłon: 54.429, średnia liczba odsłon posta: 3888; 

 

 

W 2021 r na MCK wydano łącznie 788 622,21 zł w tym:  

• z dotacji podmiotowej 553 948,10 zł 

• z dotacji celowych od organizatora 511,20 zł (z przeznaczeniem na sport) 

• z dotacji celowej KSOW 68 530,00 zł 

• z  środków KFS  11 864,00 zł 

• ze środków refundacji z PUP 45 434,45 zł 

• z środków własnych 108 334,46 zł 
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2. Konkurs owocowo-warzywny na Dzień Babci i Dziadka – 15 osób; 

3. Walentynki - Teatr Form Wielu (online) – 2963 odsłon; 

4. Dzień kobiet - koncert online – łączna liczba odsłon: 8301, średnia liczba odsłon 

posta: 2761; 

5. Dzień kobiet i mężczyzn – 30 osób; 

6. Konkurs na najpiękniejszy stroik wielkanocny – 15 osób; 

7. Dzień dziecka – Dzień z Sówkami – 80 osób; 

8. Obchody oraz odsłonięcie pomnika upamiętniającego 190. Rocznicę Bitwy pod 

Raciążem z okresu Powstania Listopadowego 24.07.2021r. – 700 osób; 

 

 
 

9. Orlikowe Mistrzostwa Powiatu Płońskiego – 80 osób; 

10. VIII Jarmark Raciąski (2 dni) – 6500 osób; 
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11. Wystawa rzeźb Andrzeja Breńskiego – 20 osób; 

12. Spektakl logopedyczny – 200 osób; 

13. Konkurs na ulubioną książkę z dzieciństwa – 10 osób; 

14. Bal seniora – 40 osób; 

15. Turniej gier Leauge of Legends – 30 osób; 

16. Piknik charytatywny Armia Walecznego Kubusia – 230 osób; 

17. Koncert z okazji Dnia Nauczyciela – koncert online – łączna liczba odsłon: 

40.168, średnia liczba odsłon posta: 3347; 
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18. Dzień Seniora – 41 osób; 

19. Dzień Nauczyciela (Nauczycielski Klub Seniora) – 30 osób; 

20. 15. lecie Klubu Emerytów, Rencistów i Inwalidów – 80 osób; 

21. Obchody Narodowego Święta Niepodległości – 70 osób; 

 

 
 

22. Kiermasz bożonarodzeniowy – 400 osób; 
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23. VIII Wigilia Miejska – 600 osób. 

 

Wykaz sekcji działających w MCKSiR wraz ze średnią ilością osób z nich 

korzystających w 2021 roku: 

Wykaz sekcji działających w MCKSiR        Średnia 

ilość osób  

                      Plastyczne/techniczne 
 

13 

                      Chór dla dorosłych 
 

15 

Muzyczne (gra na instrumencie) 
 

6 

                     Taniec nowoczesny  
 

20 

Zajęcia dla dzieci Akademia Bystrzak 
 

9 

Warsztaty podczas „Lata z MCKSiR” 
 

230 

Koła gospodyń wiejskich 
 

70 
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Poniżej zdjęcia z różnych zajęć, z których korzystali uczestnicy w MCKSiR 
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Miejska Biblioteka Publiczna z siedzibą w Raciążu przy  

ul. Kilińskiego 21 
 

       Biblioteka Publiczna w Raciążu działa w strukturach Miejskiego Centrum Kultury  

Sportu i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu. Terenem działania Biblioteki 

Publicznej w Raciążu jest Gmina Miasto Raciąż i Gmina Raciąż. Pełni rolę biblioteki dla 

Gminy Raciąż. Siedzibą Biblioteki Publicznej w Raciążu jest budynek Miejskiego Centrum 

Kultury Sportu i Rekreacji w Raciążu przy ulicy Parkowej 14 (docelowo budynek Biblioteki 

przy ulicy Kilińskiego 21). 

 

Do podstawowych zadań Biblioteki należą: 

 

• gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów 

bibliotecznych, 

• obsługiwanie użytkowników, przede wszystkim udostępnianie zbiorów oraz 

prowadzenie działalności informacyjnej, zwłaszcza informowanie o zbiorach 

własnych, 

• gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych 

służących zaspokojeniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych, 

samokształceniowych,  

• wykonywanie zadań związanych z funkcjonowaniem ogólnokrajowej sieci 

bibliotecznej, 

• współpraca z innymi bibliotekami oraz instytucjami i organizacjami społeczno-

kulturalnymi na terenach Gminy Miasto Raciąż, Gminy Raciąż czy Powiatu 

Płońskiego. 
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Ilość wypożyczeń dzień 31.12.2021 r.                                  3149 woluminów 

Ilość księgozbioru (woluminy) na dzień 31.12.2021 r.       19721 woluminów 

Ilość zbiorów audiowizualnych                                                                 0 szt. 

Poniżej przedstawiono dane statystyczne związane z działalnością 

biblioteczną: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wydarzenia zorganizowane przez Miejską Bibliotekę na rzecz 

popularyzacji  czytelnictwa na dzień 31.12.2021 r. 
 

 

 

• cykliczne lekcje biblioteczne dla dzieci przedszkolnych i szkolnych, 

• czytanie bajek w oddziałach przedszkolnych i klasach 1-3 przez pracowników  

biblioteki, 

• narodowe czytanie on-line zorganizowane przez pracowników  biblioteki, 

• udział w projekcie ogólnopolskim dla dzieci w wieku przedszkolnym „Mała książka-

Wielki Człowiek”, 

• wywiady z serii „Pytaj , jeśli jeszcze możesz i masz kogo” ( wywiady wydawane w 

formie broszury). 

 

Dodatkowo biblioteka w 2021 roku organizowała: 

• zajęcia plastyczne w bibliotece dla dzieci 

• tłusty czwartek w bibliotece zorganizowany dla dzieci, 

• konkurs malarski „Cztery pory Roku- Miasto i Gmina Raciąż”, 

 

Poniżej przedstawiono zdjęcia ze spotkań pracowników Miejskiej Biblioteki z dziećmi 

 

Liczba czytelników zarejestrowanych na dzień 31.12.2021 r.         1988 osób 
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Wysokość środków wydanych na Bibliotekę Miejską w 2021 roku: 

 

W 2021 r. na Bibliotekę Miejską wydano łącznie: 52 032,70 zł, w tym: 

• z dotacji podmiotowej od organizatora – Gminy Miasto Raciąż  - 43 540,70 zł 

• z dotacji celowej od organizatora – 5 000,00 zł 

• z dotacji celowej z Biblioteki Narodowej – 2 692,00 zł  

• z środków KFS – 800,00 zł  
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XI. Informacje o realizacji polityk, programów i strategii 

 
 

 

1. Strategia rozwoju 
 

Strategia Rozwoju Gminy Miasto Raciąż na lata 2016-2026 została przyjęta Uchwałą nr 

XIV/118/2016 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 22 lutego 2016 r. Dokument ten zawiera 

wyznaczone dla rozwoju miasta cele strategiczne oraz  uszczegóławiające je cele operacyjne. 

Strategia Rozwoju Raciąża jest dokumentem o fundamentalnym znaczeniu dla rozwoju 

obszaru, ponieważ to stan rozwoju gminy w największym stopniu będzie świadczył o jakości 

oraz trafności ustaleń Strategii oraz efektywności jej wdrażania. W załączniku nr 1 do raportu 

przedstawiono sprawozdanie z realizacji mierników przyjętych do oceny strategii osiągniętych 

w 2021 r. 

 

 

2. Gminny program rewitalizacji 
 

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji, rewitalizacją jest 

proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony               

w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, 

przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy 

rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji. Warto zaznaczyć, że wraz                

z wejściem w życie ustawy, rewitalizacja stała się zadaniem własnym gminy polegającym na: 

przygotowaniu, koordynowaniu i tworzeniu warunków do prowadzenia rewitalizacji, a także 

jej prowadzenie w zakresie właściwości gminy (art. 3). Nastąpiła zatem istotna zmiana                  

w podejściu do procesów rewitalizacji, wskazano bowiem wprost podmiot odpowiedzialny za 

prowadzenie tych działań, tj. gminę. Aby gmina mogła zrealizować powyższe zadania własne 

niezbędne było wyznaczenie w drodze uchwały Rady Miejskiej obszaru zdegradowanego             

i obszaru rewitalizacji. W mieście zrealizowano to zadanie Uchwałą Nr XXIX/247/2017 oraz 

Nr XXIX/248/2017. Obszar rewitalizacji w 2017r. wynosił łącznie 3,6% powierzchni miasta 

Raciąż, który zamieszkiwało 29,4% ludności miasta Raciąż. 

 

Sporządzenie Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Raciąża stanowić ma podstawowe 

narzędzie prowadzenia rewitalizacji, zapewniające kompleksowość działań oraz ścisłą 

współpracę ze społecznością lokalną. W celu wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru 

rewitalizacji przeprowadzono szczegółowe badania i analizy, które zebrano w diagnozie 

potwierdzającej spełnienie przez obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji przesłanek ich 

wyznaczenia. Gminny Program Rewitalizacji będzie dokumentem strategicznym gminy, 

zawierający wieloletni program działań w sferze społecznej, gospodarczej, środowiskowej, 

przestrzenno-funkcyjnej i infrastrukturalnej. Program jest podstawą do ubiegania się o środki 
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na rewitalizację m.in. z funduszy unijnych. Następnie zgodnie z Zarządzeniem nr 78/2018 

Burmistrza Miasta Raciąż z 17 sierpnia 2018r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji 

społecznych mających na celu zebranie od mieszkańców Raciąża wniosków, uwag i opinii w 

sprawie zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji, w dniach od 17 sierpnia 2018r. do 18 

września 2018r.  przeprowadzone zostały konsultacje społeczne, których celem było 

pozyskania wniosków, uwag oraz opinii mieszkańców do zmienionego Gminnego Programu 

Rewitalizacji. Konsultacje przeprowadzono w formie bezpośredniego spotkania                               

z mieszkańcami Miasta Raciąż, spaceru badawczego z mieszkańcami Miasta Raciąż w 

granicach obszaru zdegradowanego i rewitalizacji w dniu 5 września 2018r. oraz poprzez 

składanie wniosków, uwag i opinii w formie pisemnej na „Formularzu konsultacyjnym”. Mimo 

przeprowadzenia prac związanych z programem rewitalizacji nie przyjęto samego programu. 

Planuje się zmniejszenie obszaru rewitalizacji głównie o takie obszary jak: 

• fragment parku 

• grodzisko z przyległościami 

• kawałek boiska przy Szkole Podstawowej. 

 

 

3. Plan usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta 

Raciąż 
 

Plan usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Raciąż został podjęty uchwałą 

Nr XL/218/2010 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 9 września 2010 r. 

 

Opracowanie niniejszego planu było związane z realizacją zapisów zawartych w 

Programie  Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2019- 2032. Zgodnie z zapisami Programu 

usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest, gminy są zobowiązane do gromadzenia 

informacji  o ilości, rodzaju i miejscach występowania wyrobów zawierających azbest. 

Podjęcie powyższego planu było niezbędne, aby Gmina Miasto Raciąż mogła wspierać 

mieszkańców miasta, w pozyskiwaniu dofinasowania na działania z zakresu unieszkodliwiania 

azbestu tj. demontaż i odbiór pokryć dachowych z wyrobów zawierających azbest bądź sam 

odbiór z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, 

Delegatura w Ciechanowie, bądź z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Mazowieckiego. 

 

Założenia planu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Raciąża związane są 

z usunięciem wyrobów zawierających azbest najpóźniej do 31 grudnia 2032r. przez właścicieli 

nieruchomości na terenie Miasta Raciąża. W ramach tego planu: 

- przeprowadzono inwentaryzację płyt azbestowo – cementowych na terenie miasta Raciąża tj. 

oszacowano ilość wyrobów zawierających azbest z poszczególnych nieruchomości  

- opracowano harmonogram realizacji Planu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu 

miasta Raciąż w latach 2009 – 2032 tj. opracowano 3 – etapowy harmonogram działań 

dotyczących unieszkodliwiania azbestu z podziałem na lata. 
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W 2021 r. Gmina Miasto Raciąż wystąpiła z wnioskiem do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie na usuwanie wyrobów 

zawierających azbest z terenu Miasta Raciąża. WFOŚiGW przyznał Gminie Miasto Raciąż 

dofinansowanie w wysokości 70% kosztu kwalifikowanego zadania. 

W 2021r. do przyznania dofinansowania na utylizację wyrobów zawierających azbest zostało 

zakwalifikowanych 16 wniosków z prywatnych posesji. Łącznie usunięto z terenu miasta 

37,910 Mg wyrobów zawierających azbest.  

 

 

4. Plan gospodarki niskoemisyjnej  
 

Plan gospodarki niskoemisyjnej został podjęty uchwałą Nr XVI/138/2016 Rady Miejskiej         

w Raciążu z dnia 4 maja 2016 r. 

Głównym celem opracowania programu jest zarządzanie emisjami gazów cieplarnianych, 

zmierzające do poprawy jakości życia mieszkańców w połączeniu z rozwojem gospodarczym.  

Wskazane zostały także następujące cele strategiczne: 

1. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń z obiektów i instalacji znajdujących się na 

terenie miasta; 

2. Intensyfikacja wykorzystania OZE do produkcji energii; 

3. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń pochodzących z transportu; 

4. Zwiększenie świadomości mieszkańców odnoszącej się do wpływu ich działań na 

jakość powietrza; 

5. Działania administracyjne; 

6. Gospodarka odpadami. 

 

Niniejszy plan został opracowany przy pomocy środków pochodzących z dotacji Unii 

Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  

Celami programu są: 

• oszacowanie ilości emitowanych na terenie gminy gazów cieplarnianych, 

• zaplanowanie możliwych działań, ograniczających te emisje, 

• uwzględnienie kwestii emisji gazów cieplarnianych w planowanych inwestycjach, 

• znalezienie źródeł współfinansowania  przedsięwzięć proekologicznych. 

Plan gospodarki niskoemisyjnej zakłada: 

• redukcję emisji gazów  cieplarnianych, 

• zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł energii odnawialnej, 

• redukcję zużycia energii finalnej, co ma zostać zrealizowane poprzez podniesienie 

efektywności energetycznej. 

 

Realizowany od 2018 r. projekt pn. „Termomodernizacja oraz poprawa efektywności 

energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Raciąż” wpisuje się w cele 

określone w  Planie gospodarki niskoemisyjnej, w tym termomodernizacja budynków 
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użyteczności publicznej wraz z modernizacją węzła cieplnego, wykonaniem wentylacji 

mechanicznej z rekuperacją nawiewno-wywiewną z klimatyzacją (MCKSiR) oraz 

zainstalowaniem paneli fotowoltaicznych wpisuje się w pierwsze dwa cele strategiczne Planu 

gospodarki niskoemisyjnej. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej miało na 

celu poprawę bezpieczeństwa energetycznego, redukcję zanieczyszczenia atmosfery i 

zmniejszenia ilości generowanych odpadów. Oparcie gospodarki energetycznej miasta o OZE 

przyniosło również korzyści społeczne związane z rozwojem lokalnym, turystyczno-

rekreacyjno-gospodarczym. Dodatkowo poprzez promowanie postaw proekologicznych dzięki 

realizacji projektu zostanie osiągnięty również IV cel strategiczny PGN. Z uwagi na 

stwierdzone w Programie ochrony powietrza dla strefy mazowieckiej, do której należy Gmina 

Miasto Raciąż, przekroczenia poziomu zanieczyszczeń do powietrza,  w Planie gospodarki 

niskoemisyjnej zaplanowane zostały działania naprawcze, zmierzające do zmiany sposobu 

ogrzewania na proekologiczny. Dlatego też podjęto działanie polegające na przeprowadzeniu 

inwentaryzacji wszystkich źródeł niskiej emisji, tj. urządzeń eksploatowanych  w każdym 

lokalu lub budynku położonym na terenie miasta Raciąża ogrzewanym indywidualnie. 

Pozwoliło to na określenie ilości kotłów, w tym przestarzałych kotłów grzewczych mogących 

w głównej mierze przyczyniać się do powstawania zanieczyszczeń powietrza oraz spadku jego 

jakości w okresach jesienno-zimowych. Poznanie dokładnej liczby kotłów oraz ich struktury 

przyczyniło się do ustalenia potrzeb mieszkańców w zakresie wymiany starych kotłów na 

ekologiczne.  Łącznie w 2020 r. zinwentaryzowanych zostało 916 budynków i lokali.  

Na etapie przeprowadzania inwentaryzacji w przypadku 109 budynków i lokali ankietowani 

przekazali informacje nt. planów w zakresie zmiany ogrzewania na bardziej ekologiczne, w 

tym wymianę nieekologicznych pieców na ogrzewanie paliwami niskoemisyjnymi (gaz lub 

ekogroszek). 

 

 Od 1 lipca 2021 r. został wprowadzony obowiązek złożenia deklaracji źródeł ciepła i spalania 

paliw w budynkach do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Deklarację 

powinien złożyć każdy właściciel nieruchomości. Na dzień 31.12.2021r. deklaracje złożyło 56 

mieszkańców Raciąża. 

 

5. Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii  

dla Gminy Miasto Raciąż 

 

Gminny  Program  Profilaktyki i Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasto Raciąż określa sposób realizacji zadań 

własnych gminy wynikających z art. 4¹ ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o 

wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 

29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii. Program określa zakres i formę realizacji 

zadań wynikających z ww. przepisów. Jego nadrzędnym celem jest tworzenie spójnego 



str. 66 

 

systemu działań profilaktycznych i naprawczych zmierzających do zapobiegania powstawania 

nowych problemów oraz zmniejszenie rozmiarów problemów, które aktualnie występują.  

Działania podejmowane w ramach niniejszego Programu mają na celu zmniejszenie 

różnorodnych problemów powodowanych przez alkohol i inne uzależnienia w całej 

społeczności lokalnej, a nie tylko w grupie podwyższonego ryzyka. Główne problemy to m.in. 

picie alkoholu przez młodzież, szkody zdrowotne związane z nadużywaniem alkoholu, 

zaburzenia życia rodzinnego związane z alkoholem, w tym zjawisko przemocy domowej, 

nietrzeźwość w miejscach publicznych. Program na rok 2021 zawierał zadania, 

które  realizowano z uwzględnieniem aktualnych potrzeb lokalnych oraz wykorzystaniem 

istniejących zasobów służących rozwiązywaniu problemów wynikających z uzależnień.  

Zadania nakreślone programem realizowała Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych. Do jej podstawowych działań należało: 

1) Motywowanie i kierowanie osób uzależnionych do podejmowania leczenia. 

2) Wyrażanie opinii w sprawach sfinansowania i dofinansowania przedsięwzięć w zakresie 

realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasto Raciąż na 2021 r. 

3) Współdziałanie z instytucjami i organizacjami w sprawach profilaktyki i zapobiegania 

problemom alkoholizmu. 

4) Opiniowanie wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych           i 

wydawania opinii w formie postanowienia. 

5) Współpraca z Zespołem Interdyscyplinarnym, Sądem Rejonowym w Płońsku, Komisariatem 

Policji w Raciążu, Urzędem Miejskim w Raciążu, Szkołami, Przedszkolem, MCKSiR w 

Raciążu. 

6) Zmniejszanie rozmiaru aktualnie istniejących problemów alkoholowych, narkomanii oraz 

przemocy w rodzinie poprzez wspieranie działań mających na celu promowanie prawidłowych 

postaw społecznych.  

 

 

 

Miejska Komisja Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych realizowała działania na 

podstawie Uchwały nr XX/168/2020 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 18 grudnia 2020 roku w 

spawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomani dla Gminy Miasto Raciąż na 2020 rok 

wydanej na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z póżn. zm.) w związku z art. 41 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 

26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. 

U. z 2019 r. poz. 2277 z późn.) oraz art. 5 ustawy o przeciwdziałaniu Narkomani (Dz. U. z 2019 

r. poz. 852 z późn. zm.). MKRPA działa w składzie 8 osobowym. Środki przeznaczone na 

działanie ustawowe MKRPA  pochodzą z opłat rocznych za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych, wnoszonych przez prowadzące sprzedaż podmioty gospodarcze. 
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W roku 2021 planowane wydatki określone w rocznym harmonogramie wydatków zostały 

określone w wysokości 122.000,00 zł. Z uwagi na wyższe dochody osiągnięte ze sprzedaży 

napojów alkoholowych w punktach sprzedaży mieszczących się na terenie miasta Raciąża 

opłaty roczne wzrosły, a co za tym idzie wzrósł budżet MKRPA w Raciążu do kwoty 

150.012,53 zł. 

 

W 2021 roku w ramach postępowania wobec osób nadużywających alkoholu odbyło się 7 

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

alkoholu. Na koniec grudnia zostało wykonanych 6 opinii psychologiczno-psychiatrycznych w 

przedmiocie uzależnienia oraz zostało wysłanych do Sądu Rejonowego w Płońsku 6 wniosków 

o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu. 

W ramach działań profilaktycznych zrealizowano:  

• Zakup materiałów plastycznych dla dzieci na zajęcia pozalekcyjne – 54,00 zł; 

• Zakup gadżetów i materiałów profilaktycznych dla mieszkańców Raciąża – 6.806,72 

zł; 

• Cykliczna publikacja informacji o działalności MKRPA w Raciążu w prasie 984,00 zł; 

• Szkolenia dla członków komisji, sprzedawców napojów alkoholowych oraz 

mieszkańców Raciąża wraz z cateringiem – 2.800,00 zł; 

• Punkt Wsparcia dla osób uzależnionych i ich rodzin – 20.800,00 zł; 

• Dofinansowanie zajęć edukacyjno-profilaktycznych w gospodarstwie 

agroturystycznym – 1.000,00 zł; 

• Zakup sprzętu niezbędnego do pozalekcyjnych zajęć sportowych – 8.249,20 zł; 

• Artykuły spożywcze dla dzieci uczęszczających do świetlicy „Arka” – 1.080,00 zł; 

• Dofinansowanie przewozu uczniów jednej ze szkół z terenu miasta Raciąż na zajęcia 

profilaktyczne – 900,00 zł; 

• Dofinansowanie pikniku organizowanego na terenie miasta Raciąża – 800,00 zł; 

• Utworzenie ścieżki edukacyjno-profilaktycznej na terenie miasta Raciąża – 40.000,00 

zł.  

Należy podkreślić, iż istotną formą wsparcia dla osób uzależnionych, członków ich rodzin oraz 

osób dotkniętych przemocą w rodzinie a także stosujących przemoc jest działalność Punktu 

Wsparcia działający w MOPS Raciąż finansowanego ze środków MKRPA. Poniżej porównano 

porady udzielone w latach 2019-2021. 
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Działalność Punktu wsparcia dla osób uzależnionych i ich rodzin w Gminie Miasto Raciąż 

w latach 2019-2021 

 

 

2019 r. 
Liczba 

konsultowanych 

osób 

Liczba udzielonych 

porad 

Osoby uzależnione od alkoholu 11 38 

Ofiary przemocy w rodzinie 7 56 

Sprawcy przemocy w rodzinie 5 28 

 

 

2020 r. 
Liczba 

konsultowanych 

osób 

Liczba udzielonych 

porad 

Osoby uzależnione od alkoholu 14 78 

Ofiary przemocy w rodzinie 13 83 

Sprawcy przemocy w rodzinie 7 35 

 

 

 

2021 r. 

Liczba 

konsultowanych 

osób 

Liczba udzielonych 

porad 

Osoby uzależnione od alkoholu 16 170 

Ofiary przemocy w rodzinie 18 126 

Sprawcy przemocy w rodzinie 5 20 

 

 

Ogólne wydatki ze środków MKRPA wyniosły w 2021 roku 108.310,48 zł, pozostało 

41.702,05 zł. Budżet został wykonany w 72,20%. 

 

 

 

6. Gminny Program Wspierania Rodziny 

 

 Gmina Miasto Raciąż realizuje zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i  systemie 

pieczy zastępczej oraz Programu Wspierania Rodziny w Gminie Miasto Raciąż. Zadania 
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mają  na celu tworzenie i realizowanie spójnego systemu pomocy dziecku i rodzinie. System 

ma za zadanie wzmocnić wsparcie rodzinie dysfunkcyjnej rodziny biologicznej dziecka, 

przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, a w 

konsekwencji w przyszłości ograniczyć liczbę dzieci umieszczonych w placówkach 

opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinach zastępczych. Pomoc ma również dotyczyć rodzin, 

które sprawują pieczę zastępczą nad dziećmi pozbawionymi opieki rodzicielskiej.           Z 

rodzinami przeżywającymi trudności współpracuje asystent rodziny. 

  

  

Działaniami asystenta rodziny objętych było w roku 2021 -  48 dzieci  z   19 rodzin  z terenu 

naszej gminy. W ramach Programu „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy 

zastępczej” z budżetu Wojewody Mazowieckiego MOPS w Raciążu otrzymał dotację  w 

wysokości 2 000,00 zł na dodatek do wynagrodzenia dla asystenta rodziny. 

  

W roku 2021 współfinansowano  pobyt dzieci w rodzinach  zastępczych i placówkach 

opiekuńczo- wychowawczych: 

• W placówkach opiekuńczo- wychowawczych przebywało 10 dzieci. Za pobyt dzieci   w 

tych placówkach wydatkowano kwotę 206 867,91 zł. 

• W rodzinach zastępczych umieszczonych było 15 dzieci,  wydatkowano 

kwotę  76 551,91 zł.   

  

Główną przyczyną umieszczenia dzieci w placówkach i w rodzinach zastępczych był 

alkoholizm rodziców i zaniedbania opiekuńczo-wychowawcze. 

  

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciążu sporządza i przekazuje do Mazowieckiego 

Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie sprawozdania z realizacji wykonywanych zadań oraz 

prowadzi monitoring sytuacji dzieci z rodzin zagrożonych,  przeżywających trudności. 

  

W celu poprawy i zwiększenia  umiejętności opiekuńczo - wychowawczych rodziny 

uczestniczą w zajęciach prowadzonych w ramach realizowanych programów unijnych. 

Od sierpnia 2018 r. funkcjonuje Placówka Wsparcia Dziennego –Świetlica Arka, do której 

uczęszcza 24 dzieci. W celu osiągnięcia zamierzonych efektów konieczne jest dalsze 

współdziałanie wielu służb i organizacji działających na rzecz rodziny, bowiem praca 

zespołowa stanowić może pełne i kompleksowe wsparcie. 

  

Na podstawie art. 9a ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy     w 

rodzinie (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 218 ze zm.) gmina podejmuje działania na rzecz 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności w ramach funkcjonowania Zespołu 

Interdyscyplinarnego. Zespół Interdyscyplinarny na rzecz przeciwdziałania przemocy w 

rodzinie dla Gminy Miasto Raciąż funkcjonuje na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie oraz Uchwały Rady Miejskiej w Raciążu i Zarządzenia Burmistrza. 

W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele pomocy społecznej, oświaty, policji, sądu, 

służby  zdrowia. 

W roku 2021 Zespół Interdyscyplinarny spotkał się 20 razy. W ramach spotkań Zespołu 

omawiano zagadnienia dotyczące realizacji programu, a w szczególności podnoszenie 

świadomości i wrażliwości społecznej wobec problemu przemocy oraz zagrożeń z niej 

wynikających, organizowanie profesjonalnej pomocy dla ofiar   i sprawców przemocy, 

zwiększenie dostępności i efektywności działań profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania 

przemocy, realizacja procedury niebieskiej Karty, finansowanie programu oraz efekty 
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realizacji, a przede wszystkim przeciwdziałanie zjawisku przemocy w czasie zagrożenia 

epidemicznego COVID-19. 

W ramach pracy Zespołu zwrócono uwagę na: 

• dalsze rozwijanie partnerskiej współpracy między instytucjami, podmiotami- głównie 

Policją, Oświatą, Służbą Zdrowia, Sądem, 

• wprowadzenie psychoedukacji  dla rodziców, opiekunów, 

• wykorzystanie  pracy socjalnej oraz kontraktu socjalnego w pracy z osobami 

dotkniętymi przemocą w rodzinie. 

  

W roku 2021 zostało zarejestrowanych 29 Niebieskich Kart „A”. W 26  przypadkach 

Niebieskie Karty sporządzone były  przez Komisariat Policji w Raciążu, w 2 przypadku przez 

Komendę Powiatową Policji w Płońsku i 1 przez pracownika socjalnego MOPS w Raciążu. 

Sporządzono również 13 Niebieskich Kart część „C” i 16 Kart część „D”. 

  

W roku 2021 zakończono procedurę Niebieskiej Karty w 26 przypadkach. 

W 18 przypadkach osobami dotkniętymi przemocą były kobiety. 

Do stosowania przemocy dochodziło najczęściej w sytuacjach, kiedy sprawcy byli pod 

wpływem alkoholu. W wyniku podjętych działań większość osób  zobowiązała się do podjęcia 

leczenia.  
  
 
 
  

7. Ład przestrzenny 

 

Kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie gminy, w tym uchwalenie 

studium uwarunkowań i kierunku zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzennego zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 roku,               

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, należy do zadań własnych gmin.  

 

Poszerzenie granicy Raciąża o 433,64 ha, które od 1 stycznia 2005 roku znalazły się w 

posiadaniu miasta, zaowocowały opracowaniem szczegółowej koncepcji zagospodarowania 

nowych terenów. Uchwałą Rady Miejskiej w Raciążu Nr XXVII/200/2002 z dnia 10 

października 2002 roku przyjęto „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Miasta Raciąż”. Natomiast Uchwałą Nr XXXII/213/2013 z dnia 17 czerwca 

2013 r. Rada Miejska wyraziła chęć przystąpienia do sporządzania zmiany „Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasto Raciąż”. Zgodnie 

z powyższą uchwałą granice terenu objętego zmianą studium zostały określone jako obszar w 

granicach administracyjnych miasta. Zmiana dotyczyła „Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Miasta Raciąż”, przyjętego  w  2002 roku. W konsekwencji 

czego Uchwałą nr XLIV/320/2014 z dnia 25 września 2014 roku przyjęto zmianę studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasto Raciąż. 

Opracowana zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

swym zakresem obejmuje uwarunkowania, zawierające analizę stanu istniejącego 

(zagospodarowanie przestrzenne, systemy komunikacji i infrastruktury technicznej, 
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dziedzictwo kulturowe i środowisko przyrodnicze), a także odnosi się do obowiązujących 

planów i programów wyższych szczebli. Studium określa kwestie kierunkowe opracowania – 

politykę przestrzenną miasta, sposób kształtowania struktur przestrzennych i zasady 

zagospodarowania terenów. Ponadto wyznacza kierunki ochrony i kształtowania środowiska 

przyrodniczego i dziedzictwa kulturowego, a także wytyczne rozwoju systemu komunikacji 

i infrastruktury technicznej. Dokumenty, o których była mowa wyżej, zostały zmienione 

następującymi uchwałami : 

• Uchwałą nr XVII/149/2016 z dnia 03.06.2016 r. przystąpiono do sporządzenia  

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Miasta 

Raciąż-Raciąż Północny. Granice obszaru objętego opracowaniem planu 

przebiegały przez punkty A (pn.-zach. nar. działki nr ew. 553/3 i obręb 233,                         

B (pn.-wsch. narożnik działki nr ew. 2025 /139), 

• Uchwałą nr XX/174/2016 z dnia 26.09.2016 w sprawie Zmiany Uchwały Nr 

XVII/149/2016 Rady Gminy Miasto Raciąż z dnia 3 czerwca 2016r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla części obszaru Miasto Raciąż-Raciąż Północny,  

• Uchwałą nr XLII/338/2018 z dnia 25.09.2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Raciąż w rejonie 

ulicy Płockiej.  

• Uchwałą nr XLII/339/2018 z dnia 25.09.2018 r. w sprawie Przystąpienia do 

sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta 

Raciąż, w granicach, obejmujących tereny oznaczone symbolami obszarów od A do S, 

zgodnie z załącznikiem do Uchwały Nr XII/91/2014 r. Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 

29 marca 2004 roku. 

• Uchwałą Nr VI/51/2019 z dnia 20.05.2019 r. w sprawie Aktualności studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzennego Miasta Raciąż. 

• Uchwałą Nr VII/60/2019 z dnia 13.06.2019 r. w sprawie Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego części miasta Raciąż w rejonie ul. Płockiej. 

• Uchwałą Nr VII/63/2019 z dnia 13.06.2019 r. w sprawie zmiany Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Raciąż, w granicach, obejmujących tereny 

oznaczone symbolami obszarów od A do S, zgodnie z załącznikiem do uchwały Rady 

Miejskiej w Raciążu z dnia 29 marca 2004 roku Nr XII/91/2004 r. 

• Uchwałą Nr XXII/180/2021 z dnia 26.03.2021 r. w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Miasta Raciąża. 

 

 

8. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Raciąż  

 

Zgodnie z art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt oraz ustawy o 

utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996r. rada gminy wypełniając 
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obowiązek, o którym mowa w art. 11 ust. 1, określa, w drodze uchwały, corocznie do dnia 31 

marca, program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. 

Program ten obejmuje w szczególności: 

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt; 

2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie; 

3) odławianie bezdomnych zwierząt; 

4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt; 

5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt; 

6) usypianie ślepych miotów; 

7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich; 

8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z 

udziałem zwierząt. 

 

Przyjęty uchwałą Nr XX/165/2020 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 18 grudnia 2020 roku 

program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie Gminy Miasta Raciąża w 2021 roku, zaakceptowany przez Powiatowy Inspektorat 

Weterynarii w Płońsku, wskazywał sposób realizacji ww. zadań. Na realizację programu 

została zaplanowana kwota 30 000,00 zł. Z kwoty tej w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021 

wydatkowano  21 120,00 zł w tym: 

• Dotacja dla Stowarzyszenia „Psijazna dłoń” – 15 000,00 zł, 

• Leczenie, sterylizację, oraz gotowość weterynaryjną – 5 850,00 zł, 

• Utylizację martwych zwierząt – 270,00 zł, 

 

 

W przypadku  spraw związanych z bezdomnymi psami, zgodnie z nakreślonym programem 

opieki nad zwierzętami bezdomnymi wyłoniono w drodze zapytań ofertowych dwa podmioty 

gospodarcze: 

• Gabinet weterynaryjny „ARGOWET” Bogumiła Dziewierzyńska   z siedzibą w Raciążu 

przy ul. Parkowej 8, któremu powierzono realizację całodobowej opieki weterynaryjnej 

w przypadku zdarzeń drogowych  z udziałem zwierząt i innych czynności 

weterynaryjnych. 

• Schronisko dla zwierząt Przedsiębiorstwo Usług komunalnych Sp. Z o. o w 

Ciechanowie  ul. Gostkowska 83 , któremu powierzono przyjmowanie i opiekę , w tym 

weterynaryjną, nad dostarczonymi z terenu miasta zwierzętami. 

• Podpisano także  porozumienie w sprawie zasad i trybu postepowania ze zwierzętami 

wolnożyjącymi z Fundacją „Sowi Dwór” z siedzibą w Jarocinie 34. 

 

 

W wyniku szeroko zakrojonej akcji promującej adopcje bezdomnych zwierząt w okresie od 1 

stycznia do 31 grudnia 2021 r. oddano do adopcji  12 bezdomnych psów.  

 

Przyjęty uchwałą program opieki nad zwierzętami obejmował także opiekę nad wolno żyjącymi 

kotami i ich dokarmianie szczególnie w okresie zimowym.  
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Celem realizacji programu opieki nad zwierzętami jest także objęcie przez gminę opieką  

bezdomnych lub odebranych właścicielowi zwierząt gospodarskich, Gmina Miasto Raciąż 

zawarła porozumienie z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w 

Raciążu sp. z o.o., dysponującym warunkami umożliwiającymi spełnienie wymogów 

nakreślonych w programie.  

 

9. Program Współpracy Gminy Miasto Raciąż z organizacjami 

pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i 

o wolontariacie 

 

 

Obowiązujący w 2021 roku „Program współpracy Gminy Miasto Raciąż  z organizacjami 

pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok” przyjęty został 

Uchwałą Nr XIX/154/2020 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 29 października 2020 roku. 

Dokument ten wypracowany został wspólnie przez przedstawicieli Urzędu Miejskiego w 

Raciążu oraz sektora pozarządowego, przy uwzględnieniu konsultacji społecznych. 

 

Program współpracy na 2021 rok, określił formy w jakich Miasto podejmuje działania wspólne 

z organizacjami pozarządowymi o charakterze finansowym i pozafinansowym. 

 

Współpraca finansowa odbywała się poprzez zlecanie realizacji zadań publicznych, na 

zasadach określonych w ustawie, organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym 

w art. 3 ust. 3 ustawy, a w szczególności poprzez: 

1) Udzielanie dotacji w trybie otwartych konkursów ofert na realizację zadań 

publicznych. 

2) Udzielanie dotacji w trybie pozakonkursowym na realizację zadań publicznych. 

 

Współpraca pozafinansowa obejmowała: 

1) Wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności, 

2) Tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, 

złożonych z przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli 

właściwych organów administracji publicznej, 

3) Użyczanie sprzętu, udostępnianie sal urzędu, itp. 

4) Organizowanie spotkań przedstawicieli organizacji z przedstawicielami samorządu, 

5) Wspólne rozpoznawanie potrzeb społeczności lokalnej i wspólne planowanie działań 

służących zaspokojeniu potrzeb społecznych, 

6) Promowanie przez Miasto działalności organizacji pozarządowych, 

7) Prowadzenie i udostępnianie elektronicznej bazy danych o organizacjach 

pozarządowych i innych podmiotów działających na terenie Miasta. 
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Realizując Program współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2021 r. władze miasta 

współpracowały z organizacjami pozarządowymi poprzez: 

• powierzanie wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji  na finansowanie 

ich realizacji,  

• wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania              

w celu zharmonizowania tych kierunków, 

• promocję działalności organizacji pozarządowych, 

• doradztwo i udzielanie przez Gminę pomocy merytorycznej organizacjom pozarządowym,  

• organizację lub współudział organów samorządu Gminy Miasto Raciąż w przeprowadzeniu 

szkoleń, w tym: z zakresu funduszy unijnych, konferencji, forum wymiany doświadczeń       

w celu podniesienia sprawności funkcjonowania organizacji. 

 

 

W 2021 roku Gmina Miasto Raciąż wspierała wykonywanie zadań publicznych przez 

organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy - przez udzielenie 

dotacji na sfinansowanie zadań w formie:  

 

• powierzenia realizacji zadania z zakresu zapobiegania bezdomności zwierząt i 

zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie (15 000,00 zł), 

 

 
                        Podpisanie umowy na realizację zadania 

 

• powierzenia realizacji zadania w zakresie działalności na rzecz osób w wieku 

emerytalnym ( 9 000,00 zł ), 
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                    Podpisanie umowy na realizację zadania 

 

• powierzenia realizacji zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury 

fizycznej (100 000,00 zł). 

 

 
                    Podpisanie umowy na realizację zadania 

 

• powierzenia realizacji zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia (1 000,00 zł.) 
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Łącznie ogłoszono trzy otwarte konkursy na realizację zadań publicznych, w tym w zakresie: 

zapobiegania bezdomności zwierząt, działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,  

wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Zadanie w zakresie ochrony i promocji 

złożono w formie oferty uproszczonej.   

Oferta w zakresie działalności na rzecz zapobiegania bezdomności zwierząt dotyczyła 

zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom z terenu miasta Raciąża oraz ich wyłapywanie. 

Oferta z zakresu działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym dotyczyła zorganizowania 

wyjazdów integracyjnych dla seniorów. Natomiast zadanie w zakresie wspierania i 

upowszechniania kultury fizycznej miało na celu organizowanie rozgrywek piłkarskich dla 

różnych grup wiekowych. 

 

10.  Gminny Program Opieki nad  Zabytkami   
 

Istotnym elementem wpływającym na kształtowanie świadomości oraz tożsamości 

narodowej, a także lokalnej jest dziedzictwo kulturowe. Szeroko pojęty krajobraz kulturowy 

wchodzący w skład dziedzictwa kulturowego łączy aspekty przyrodnicze, widokowe, 

architektoniczne oraz kompozycyjne. Polityka zrównoważona mająca na celu zachowanie w 

dobrym stanie zabytków polega na realizowaniu zadań z zakresu ochrony i opieki nad 

zabytkami, układów przestrzennych, zespołów zabytkowych, podejmowaniu działań 

popularyzacyjnych i upowszechniających wiedzę o ich znaczeniu dla historii oraz kultury.  

Opracowanie gminnego programu opieki nad zabytkami stanowi narzędzie w 

planowaniu ochrony lokalnego dziedzictwa w graniach administracyjnych Miasta Raciąża.  

Gminny program opieki nad zabytkami służy przede wszystkim określeniu zasobów 

zabytkowych gminy, stanu zachowania i zagospodarowania oraz wskazanie wartości jakie 

niosą. Zawiera skuteczny system ochrony dziedzictwa kulturowego. 

Do głównych celów programu należy wzmocnienie ochrony i opieki nad zabytkami, 

poprawa ich stanu zachowania oraz aktywne zarządzanie zasobem dziedzictwa kulturowego. 

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. 

z 2021 r. poz. 710 z późn. zm.) zwana dalej ustawą o ochronie zabytków, nakłada na gminy 

obowiązek sporządzenia programu opieki nad zabytkami. 

Zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków burmistrz sporządza na okres 4 lat 

gminny program opieki nad zabytkami. Gminny program opieki nad zabytkami podlega 

uchwaleniu przez radę gminy, po uprzednim uzyskaniu opinii wojewódzkiego konserwatora 

zabytków. Następnie program ogłaszany jest w  wojewódzkim dzienniku urzędowym. 
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Gminny program opieki nad zabytkami ma na celu: 

1. Uwzględnianie uwarunkowań ochrony zabytków, w tym krajobrazu kulturowego i 

dziedzictwa archeologicznego, łącznie z uwarunkowaniami ochrony przyrody i równowagi 

ekologicznej; 

2. Zahamowanie procesów degradacji zabytków i doprowadzenie do poprawy stanu ich 

zachowania; 

3. Wyeksponowanie poszczególnych zabytków oraz walorów krajobrazu kulturowego; 

4. Podejmowanie działań zwiększających atrakcyjność zabytków dla potrzeb społecznych, 

turystycznych i edukacyjnych oraz wspieranie inicjatyw sprzyjających wzrostowi środków 

finansowych na opiekę nad zabytkami; 

5. Określenie warunków współpracy z właścicielami zabytków, eliminujących sytuacje 

konfliktowe związane z wykorzystaniem tych zabytków; 

6. Podejmowanie przedsięwzięć umożliwiających tworzenie miejsc pracy związanych z opieką 

nad zabytkami. 

Rada Miejska w Raciążu Uchwałą Nr XXVII/235/2021 z dnia 21.12.2021 roku przyjęła 

Program Opieki nad Zabytkami Miasta Raciąża na lata 2022-2025. 
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XII. Realizacja uchwał Rady Miejskiej w Raciążu 
 

 

 

Poniżej zamieszczono wykaz uchwał podjętych przez Radę Miejską w Raciążu oraz opisano 

ich realizację:  

 

Numer uchwały                                                                                                                                                                                                     Data 

podjęcia 

Postanowienie w sprawie (treść) Publikacja Stan realizacji 

 

XXI/176/2021 11.01.2021 Zmiany Uchwały Nr XIII/99/2019 

Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 

30.12.2019r. w sprawie zaciągnięcia 

i zabezpieczenia spłaty 

długoterminowej pożyczki z 

WFOŚiGW w Warszawie. 

Nie podlega publikacji Zrealizowana 

XXI/177/2021 11.01.2021 Zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Miasto Raciąż. 

Nie podlega publikacji 

 

Zrealizowana 

XXI/178/2021 11.01.2021 Zmian w uchwale budżetowej 

Gminy Miasta Raciąż na 2021 rok. 

Podlega ogłoszeniu  Zrealizowana 

XXII/179/2021 26.03.2021 Przyjęcia projektu zmiany 

Regulaminu dostarczania wody i 

odprowadzania ścieków na terenie 

Gminy Miasto Raciąż. 

Podlega publikacji 

 

Zrealizowana 

XXII/180/2021 26.03.2021 Przystąpienia do sporządzenia 

studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego 

Miasta Raciąża. 

Nie podlega publikacji Zrealizowana 

XXII/181/2021 26.03.2021 Rozpatrzenia petycji dotyczącej 

podjęcia uchwały w zakresie obrony 

prawdy, godności i wolności 

człowieka w związku z 

wprowadzonymi przez Rząd Polski 

obostrzeniami w związku z 

pandemią COVID-19. 

Podlega publikacji Zrealizowana 

XXII/182/2021 26.03.2021 Podjęcia uchwały w sprawie działań 

Rządu podjętych w związku z 

pandemią COVID-19 i podjęcia 

przez władze Gminy Miasto Raciąż 

określonych działań w tym zakresie. 

Podlega publikacji Zrealizowana 

XXII/183/2021 26.03.2021 Przeprowadzenia referendum 

ludowego w celu dokonania przez 

obywateli polskich akceptacji 

Nowego Kodeksu Wyborczego oraz 

Nowego Ustroju Prezydencko-

Ludowego dla Polski. 

Podlega publikacji Zrealizowana 

XXII/184/2021 26.03.2021 Poparcia Rządu Tymczasowej Rady 

Stanu Narodu Polskiego 

Nie podlega publikacji 

 

Zrealizowana 
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Społecznego Komitetu 

Konstytucyjnego. 

XXII/185/2021 26.03.2021 Wyrażenia zgody na zawarcie 

kolejnych umów na dzierżawę części 

nieruchomości stanowiących 

własność Gminy Miasto Raciąż. 

Nie podlega publikacji Zrealizowana 

XXII/186/2021 26.03.2021 Przeznaczenia do zbycia 

nieruchomości w drodze przetargu. 

Nie podlega publikacji Zrealizowana 

XXII/187/2021 26.03.2021 Uchwalenia Wieloletniego Programu 

Gospodarowania Zasobem Gminy 

Miasto Raciąż na lata 2021-2025. 

Podlega ogłoszeniu Zrealizowana 

XXII/188/2021 26.03.2021 Uchwalenia „Programu 

Przeciwdziałania Przemocy w 

Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie w Gminie 

Miasto Raciąż na lata 2021-2025”. 

Nie podlega publikacji 

 

Zrealizowana 

XXII/189/2021 26.03.2021 Zmiany uchwały w sprawie 

określenia wysokości stawek 

podatku od środków transportowych. 

Podlega ogłoszeniu Zrealizowana 

XXII/190/2021 26.03.2021 Zmian Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Miasto Raciąż. 

Nie podlega publikacji 

 

Zrealizowana 

XXII/191/2021 26.03.2021 Zmian w uchwale budżetowej 

Gminy Miasto Raciąż na rok 2021. 

Podlega ogłoszeniu Zrealizowana 

XXII/192/2021 26.03.2021 Zmieniająca Uchwałę Nr 

XX/168/2020 Rady Miejskiej w 

Raciążu z dnia 18.12.2020r. w 

sprawie uchwalenia Miejskiego 

Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii dla Gminy Miasto 

Raciąż na 2021r. 

Nie podlega publikacji Zrealizowana  

XXII/193/2021 26.03.2021 Ustalenia maksymalnej liczby 

zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych przeznaczonych do 

spożycia poza miejscem sprzedaży, 

jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad 

usytuowania na terenie Gminy 

Miasto Raciąż miejsc sprzedaży. 

Podlega ogłoszeniu Zrealizowana 

XXIII/194/2021 21.06.2021 W sprawie udzielenia Burmistrzowi 

Miasta Raciąż wotum zaufania. 

Nie podlega publikacji 

 

Zrealizowana 

XXIII/195/2021 21.06.2021 W sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu 

za 2020 rok. 

Nie podlega publikacji Zrealizowana 

XXIII/196/2021 21.06.2021 W sprawie udzielenia Burmistrzowi 

Miasta absolutorium z tytułu 

wykonania budżetu za 2020 rok. 

Nie podlega publikacji Zrealizowana 

XXIII/197/2021 21.06.2021 W sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie kolejnej umowy na 

dzierżawę części nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Miasto 

Raciąż. 

Nie podlega publikacji Zrealizowana 
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XXIII/198/2021 21.06.2021 Przyznania dyrektorowi Miejskiego 

Przedszkola w Raciążu 

prowadzonego przez Gminę Miasto 

Raciąż zwolnienia od obowiązku 

realizacji tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin 

zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych w 

roku szkolnym 2021/2022. 

Podlega ogłoszeniu Zrealizowana 

XXIII/199/2021 21.06.2021 Przyznania dyrektorowi Szkoły 

Podstawowej im. St. Konarskiego w 

Raciążu prowadzonej przez Gminę 

Miasto Raciąż zwolnienia od 

obowiązku realizacji tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin 

zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych w 

roku szkolnym 2021/2022. 

Podlega ogłoszeniu Zrealizowana 

XXIII/200/2021 21.06.2021 Przyjęcia zmiany Regulaminu 

dostarczania wody i odprowadzania 

ścieków na terenie Gminy Miasto 

Raciąż. 

Podlega ogłoszeniu Zrealizowana 

XXIII/201/2021 21.06.2021 W sprawie zasad udzielania dotacji 

celowej z budżetu gminy na 

dofinansowanie kosztów budowy 

przyłączy kanalizacji sanitarnej do 

nieruchomości. 

Podlega ogłoszeniu Zrealizowana 

XXIII/202/2021 21.06.2021 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. 

 

Podlega ogłoszeniu Zrealizowana 

XXIII/203/2021 21.06.2021 W sprawie określenia wzoru 

wniosku o przyznanie dodatku 

mieszkaniowego oraz wzoru 

deklaracji o dochodach gospodarstwa 

domowego. 

Podlega ogłoszeniu Zrealizowana 

XXIII/204/2021 21.06.2021 W sprawie zasad wynajmowania 

lokali wchodzących w skład 

mieszkaniowego zasobu Gminy 

Miasto Raciąż. 

Podlega ogłoszeniu Zrealizowana 

XXIII/205/2021 21.06.2021 W sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Miasto 

Raciąż. 

Nie podlega publikacji Zrealizowana 

XXIII/206/2021 21.06.2021 Zmian w uchwale budżetowej 

Gminy Miasto Raciąż na 2021 rok. 

Podlega ogłoszeniu Zrealizowana 

XXIII/207/2021 21.06.2021 Zmiany Uchwały Nr XXV/136/2009 

Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 

Nie podlega publikacji Zrealizowana 
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23.02.2009r. w sprawie ustalenia 

wysokości stawki ekwiwalentu 

pieniężnego za udział członków OSP 

w działaniach ratowniczych lub 

szkoleniu pożarniczym 

organizowanym przez Państwową 

Straż Pożarną lub gminę. 

XXIV/208/2021 04.08.2021 Wyrażenia woli przez Radę Miejską 

co do zawarcia umowy na dzierżawę 

nieruchomości stanowiącej własność 

Gminy Miasto Raciąż na okres do 

trzech lat. 

Nie podlega publikacji Zrealizowana 

XXIV/209/2021 04.08.2021 W sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Miasto 

Raciąż. 

Nie podlega publikacji Zrealizowana 

XXIV/210/2021 04.08.2021 Zmian w uchwale budżetowej 

Gminy Miasto Raciąż na 2021 rok. 

Podlega ogłoszeniu Zrealizowana 

XXIV/211/2021 04.08.2021 W sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie kolejnej umowy na 

dzierżawę części nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Miasto 

Raciąż. 

Nie podlega publikacji Zrealizowana 

XXV/212/2021 28.09.2021 Zasad udzielania dotacji celowej z 

budżetu gminy na dofinansowanie 

kosztów budowy przyłączy 

kanalizacji sanitarnej do 

nieruchomości. 

Podlega ogłoszeniu Zrealizowana 

XXV/213/2021 28.09.2021 Uchwalenia Regulaminu 

dofinansowania dokształcania i 

doskonalenia zawodowego 

nauczycieli zatrudnionych w 

jednostkach oświatowych Gminy 

Miasto Raciąż. 

Podlega ogłoszeniu Zrealizowana 

XXV/214/2021 28.09.2021 W sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Miasto 

Raciąż. 

Nie podlega publikacji Zrealizowana 

XXV/215/2021 28.09.2021 Zmian w uchwale budżetowej 

Gminy Miasto Raciąż na 2021 rok. 

Podlega ogłoszeniu Zrealizowana 

XXV/216/2021 28.10.2021 Uchwalenia Programu Współpracy 

Gminy Miasto Raciąż z 

organizacjami pozarządowymi oraz z 

podmiotami wymienionymi w art. 3 

ustawy z dnia 24.04.2003r. o 

działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie na 2022 rok. 

Nie podlega publikacji Zrealizowana 

XXV/217/2021 28.10.2021 Ustalenia Regulaminu Pomocy 

Zdrowotnej dla nauczycieli. 

Podlega ogłoszeniu Zrealizowana 

XXV/218/2021 28.10.2021 Określenia wysokości stawek opłaty 

targowej. 

Podlega ogłoszeniu Zrealizowana 

XXV/219/2021 28.10.2021 W sprawie opłaty od posiadania 

psów. 

Podlega ogłoszeniu Zrealizowana 
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XXV/220/2021 28.10.2021 Określenia wysokości stawek 

podatku od nieruchomości oraz 

zwolnień z tego podatku. 

Podlega ogłoszeniu Zrealizowana 

XXV/221/2021 28.10.2021 Określenia wysokości stawek 

podatku od środków transportowych. 

Podlega ogłoszeniu Zrealizowana 

XXV/222/2021 28.10.2021 Wyboru metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia stawki 

tej opłaty na terenie miasta Raciąż. 

Podlega ogłoszeniu Zrealizowana 

XXV/223/2021 28.10.2021 Szczegółowych warunków 

przyznawania i odpłatności za usługi 

opiekuńcze i specjalistyczne usługi 

opiekuńcze z wyłączeniem 

specjalistycznych usług 

opiekuńczych dla osób z 

zaburzeniami psychicznymi oraz 

szczegółowych warunków 

częściowego lub całkowitego 

zwalniania z opłat, jak również trybu 

ich pobierania. 

Podlega ogłoszeniu Zrealizowana 

XXVI/224/2021 28.10.2021 W sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Miasto 

Raciąż. 

Nie podlega publikacji Zrealizowana 

XXVI/225/2021 28.10.2021 Zmian w uchwale budżetowej 

Gminy Miasto Raciąż na 2021 rok. 

Podlega ogłoszeniu Zrealizowana 

XXVII/226/2021 21.12.2021 Ustalenia wynagrodzenia Burmistrza 

Miasta Raciąż 

Nie podlega publikacji Zrealizowana 

XXVII/227/2021 21.12.2021 Zasad określania wysokości diety 

oraz zwrotu kosztów podróży 

służbowych Przewodniczącego Rady 

Miejskiej 

Podlega ogłoszeniu Zrealizowana 

XXVII/228/2021 21.12.2022 Ustalenia diet dla radnych Rady 

Miejskiej w Raciążu, 

Wiceprzewodniczących Rady 

Miejskiej w Raciążu oraz zwrotu 

kosztów podnóży służbowych 

Podlega ogłoszeniu Zrealizowana 

XXVII/229/2021 21.12.2021 Zasad określania wysokości diet dla 

radnych Rady Miejskiej w Raciążu, 

Wiceprzewodniczących Rady 

Miejskiej w Raciążu oraz zwrotu 

kosztów podróży służbowych  

Nie podlega publikacji Zrealizowana 

XXVII/230/2021 21.12.2021 Przyjęcia planu pracy stałych 

Komisji Rady Miejskiej w Raciążu 

na 2022 rok 

Nie podlega publikacji Zrealizowana 

XXVII/231/2021 21.12.2021 Przyjęcia planu pracy Rady 

Miejskiej w Raciążu na 2022 rok 

Nie podlega publikacji Zrealizowana 

XXVII/232/2021 21.12.2021 Przyjęcia „Strategii Rozwiązywania 

Problemów społecznych w Gminie 

Miasto Raciąż na lata 2021-2030” 

Nie podlega publikacji Zrealizowana 

XXVII/233/2021 21.12.2021 Uchylenia uchwały nr 

XXXVIII/320/2018 Rady Miejskiej 

w Raciążu z dnia 29 czerwca 2018 

roku w sprawie ustalenia 

Nie podlega publikacji Zrealizowana 
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Regulaminu przyznawania środków 

na dofinasowanie doskonalenia 

zawodowego nauczycieli 

zatrudnionych w Szkole 

Podstawowej im Stanisława 

Konarskiego w Raciążu oraz w 

Miejskim Przedszkolu w Raciążu 

XXVII/234/2021 21.12.2021 Uchwalenia Miejskiego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii dla 

Gminy Miasto Raciąż na 2022r. 

Podlega ogłoszeniu Zrealizowana 

XXVII/235/2021 21.12.2021 Przyjęcia Gminnego Programu 

Opieki nad Zabytkami Gminy 

Miasto Raciąż na lata 2022-2025 

Nie podlega publikacji Zrealizowana 

XXVII/236/2021 21.12.2021 Wyrażenia zgody za zawarcie 

kolejnej umowy na dzierżawę części 

nieruchomości stanowiącej własność 

Gminy Miasto Raciąż 

Nie podlega publikacji Zrealizowana 

XXVII/237/2021 21.12.2021 Wyrażenia zgody za zawarcie 

kolejnej umowy na dzierżawę części 

nieruchomości stanowiącej własność 

Gminy Miasto Raciąż 

Podlega ogłoszeniu Zrealizowana 

XXVII/238/2021 21.12.2021 Przyjęcia programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt 

na terenie Gminy Miasto Raciąż w 

2022r. 

Podlega ogłoszeniu Zrealizowana 

XXVII/239/2021 21.12.2021 Szczegółowego sposobu i zakresu 

świadczenia usług w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości i 

zagospodarowania tych odpadów w 

zamian za uiszczoną przez 

właściciela nieruchomości opłatę za 

gospodarowanie odpadami 

komunalnymi 

Nie podlega publikacji Zrealizowana 

XXVII/240/2021 21.12.2021 Zmian w uchwale budżetowej 

Gminy Miasto Raciąż na rok 2021 

Podlega ogłoszeniu Zrealizowana 

XXVII/241/2021 21.12.2021 zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Miasto Raciąż 

Nie podlega publikacji Zrealizowana 

XXVII/242/2021 21.12.2021 Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Miasto Raciąż 

Podlega publikacji Zrealizowana 

XXVII/243/2021 21.12.2021 Uchwała Budżetowa Gminy Miasta 

Raciąż na rok 2022 

Nie podlega publikacji Zrealizowana 
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XIII. Aktywność obywatelska (organizacje pozarządowe,  

budżet partycypacyjny) 

 
 

 

Na obszarze miasta działa wiele pozarządowych organizacji społecznych, kulturalnych, 

sportowych, turystycznych i innych. 

 

Społeczeństwo Raciąża chętnie angażuje się we wszelkie proponowane im działania. Wiele 

inicjatyw społecznych wypływa oddolnie, od pojedynczych osób czy grup. Wydaje się, iż 

mieszkańcy identyfikują się ze swoją społecznością lokalną. 

 

Kapitał społeczny jest potrzebny do zgodnego działania mieszkańców dla wspólnego dobra 

miasta. Jego wysoki poziom ułatwia nawiązywanie współpracy dzięki przekonaniu, że ludzie 

mogą liczyć na wzajemność w przyszłości, jak również wspólne rozwiązywanie problemów 

lokalnych. 

 Śmiało można powiedzieć, iż na obszarze miasta występuje znaczny kapitał społeczny. 

Charakteryzujący się wysokim poziom wzajemnego zaufania, siecią wzajemnych powiązań, 

przepływem informacji, aktywnością społeczną mieszkańców, potencjałem kulturowym oraz 

wyznawanymi przez mieszkańców postawami i wartościami. 

Kapitał społeczny jest potrzebny do zgodnego działania mieszkańców dla wspólnego dobra 

miasta. Jego wysoki poziom ułatwia nawiązywanie współpracy dzięki przekonaniu, że ludzie 

mogą liczyć na wzajemność w przyszłości, jak również wspólne rozwiązywanie problemów 

lokalnych. 

Na obszarze Gminy Miasto Raciąż działają następujące organizacje pozarządowe: 

1. Stowarzyszenie Seniorów, Emerytów i Rencistów w Raciążu, 

2. Stowarzyszenie Przedsiębiorców Miasta i Gminy Raciąż,  

3. Stowarzyszenie Promocji Medialnej Ziemi Raciąskiej, 

4. Klub Sportowy „Błękitni” Raciąż, 

5. Ochotnicza Straż Pożarna w Raciążu, 

6. Stowarzyszenie Klub Motocyklowy „Cavalcade”, 

7. Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi w Raciążu, 

8. Towarzystwo Ochrony Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego Ziemi Raciąskiej, 

9. Stowarzyszenie Żyjmy zdrowo w zgodzie z naturą, 

10. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Raciąskiej „Ziemowit” w Raciążu, 
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11. Fundacja Ludzi i Miejsc Ziemi Płońskiej, 

12. Parafia rzymsko-katolicka Pod Wezwaniem Świętego Wojciecha w Raciążu, 

13. Regionalne Stowarzyszenie Twórców Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Raciążu, 

14. Lokalne Stowarzyszenie na rzecz bezdomnych zwierząt „Psijazna Dłoń”. 

Podstawowym kryterium decydującym o podjęciu współpracy z Organizacjami 

Pozarządowymi jest prowadzenie przez nie działalności na terenie Gminy Miasto Raciąż  lub 

na rzecz jej mieszkańców. Współpraca realizowana jest w oparciu o zasadę pomocniczości, 

jawności, efektywności, uczciwej konkurencji, partnerstwa i suwerenności stron, a wzajemne 

oddziaływania regulują przepisy prawa. Zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom 

pozarządowym odbywa się po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, ogłaszanego i 

przeprowadzonego w oparciu o przepisy ustawy lub po spełnieniu wymagań dotyczących 

zgłoszeń ofert z własnej inicjatywy organizacji pożytku publicznego. 

Gmina miejska ściśle współpracuje z organizacjami pozarządowymi. W tym celu corocznie 

zostają podejmowane Uchwały Rady Miejskiej w Raciążu w sprawie uchwalenia Programu 

Współpracy Gminy Miasto Raciąż z organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o 

których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 

poszczególne lata. Program ten jednym z podstawowych dokumentów określających zakres i 

zasady współdziałania samorządu z podmiotami prowadzącymi działalność w sferze pożytku 

publicznego. 

Burmistrz Miasta wyznaczył Miejskie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji im. Ryszarda 

Kaczorowskiego w Raciążu za jednostkę odpowiedzialną   za zadania związane ze współpracą 

z organizacjami pozarządowymi. Miasto Raciąż realizowało kilka zadań w partnerstwie z 

Gminą Raciąż. Projekty były finansowane bezpośrednio przez Miasto jako wkład własny bądź 

przez  Miejskie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Raciążu. Ponadto pozyskiwano 

fundusze zewnętrzne m.in. z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oraz ze Starostwa 

Powiatowego w Płońsku.  

 

W 2021 r. w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi zostały zrealizowane 

następujące projekty: 

 

• VIII Jarmark Raciąski:  

Podczas wydarzenia odbyły się koncerty zespołów folkowych, przegląd teatrów ulicznych i 

zespołów ludowych. Ponadto przeprowadzono warsztat rzeźbiarski. Przez dwa dni odbył się 

również jarmark kupiecki, na kramach prezentowano lokalne i tradycyjne produkty, np. chleby, 

miody, nalewki, słodycze, rękodzieło, roślinność, starocie. 



str. 86 

 

Zadanie zrealizowane w partnerstwie z Gminą Raciąż  i Regionalnym Stowarzyszeniem 

Twórców Kultury i Dziedzictwa Narodowego  w Raciążu. 
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• Kiermasz Ciast – Razem dla Jagódki: 

Podczas wydarzenia na uczestników czekał dmuchany plac zabaw i animacje dla dzieci, loteria 

fantowa z maskotkami i książeczkami dla dzieci, możliwość przejazdu wozem strażackim oraz 

stoiska z pizzą, popcornem, goframi i zimną lemoniadą. Cały dochód z kiermaszu został 

przeznaczony na pomoc i leczenie dla rocznej Jagódki Jaskólskiej z Baboszewa.  

 

• Piknik charytatywny „Armia walecznego Kubusia”: 

 

Uczestnicy wydarzenia mogli brać udział w różnych warsztatach oraz skorzystać z możliwości 

przejażdżki motocyklami. Na pikniku oprócz muzyki nie zabranie pysznego jedzenia 

przygotowanego przez KGW oraz firmy cateringowe. Dla najmłodszych zorganizowano gry i 

zabawy oraz inne atrakcje.  Cały dochód został przeznaczony na pomoc i leczenie dla Kubusia 

Jagodzińskiego.  
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• Koncert „Dopokąd idę” Rok Cypriana Norwida:  

 

Wydarzenie słowno - muzyczne związane z Rokiem Cypriana Norwida pn. "Dopokąd idę...". 

 

• Kiermasz Bożonarodzeniowy:  

 

Podczas wydarzenia na kramach można było zaopatrzyć się m.in. w ozdoby świąteczne, stroiki, 

słodycze, bożonarodzeniowe potrawy, rękodzieło, zabawki oraz produkty na prezenty dla 

najbliższych. W ramach kiermaszu odbył się kreatywny spektakl bożonarodzeniowy dla całych 

rodzin.  
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• VIII Miejska Wigilia: 

 

Tego dnia w mieście ulicę przemierzał pojazd Świętego Mikołaja, który rozdawał słodkie 

zaproszenia na  lokalną VIII Wigilię. Na najmłodszych mieszkańców czekali bohaterowie 

Krainy Lodu z bałwankiem Olafem na czele. Zorganizowano spektakl teatralny i koncerty 

kolęd.  
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XIV.  Podsumowanie  

 
 

 

Raport o stanie Gminy Miasto Raciąż szczegółowo przedstawia sytuację finansową, majątkową 

i polityki prowadzone przez samorząd miejski. 

 

Sytuacja finansowa miasta była stabilna. Zobowiązania  regulowano terminowo. Zaplanowane 

do realizacji zadania inwestycyjne prowadzono zgodnie z harmonogramami. Epidemia 

zaburzyła nasze życie codzienne, a przede wszystkim życie przedsiębiorców i zakładów 

przemysłowych, jednakże Burmistrz podjął wszelkie starania aby pomóc i wspierać 

mieszkańców,  aby nasze miasto  funkcjonowało jak najlepiej. 

 

Urząd Miejski oraz jednostki podległe realizowały zadania, zgodnie z przyjętymi planami 

finansowymi oraz założonymi celami.  Skutecznie prowadzono system kontroli zarządczej. W 

2020 roku w jednostkach prowadzone były kontrole wewnętrzne i zewnętrzne, podczas 

których monitorowany był stopień wykonania określonych celów i zadań.   
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I. WSTĘP 

 

Prezentowany dokument zawiera sprawozdanie z realizacji celów strategicznych i 

operacyjnych wynikających ze Strategii Rozwoju Gminy Miasto Raciąż na lata 2016 –2026 

przyjętej Uchwałą Nr XIV/118/2016 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 22 lutego 2016 r. 

Dokument ten, chociaż uchwalony i zatwierdzony, nie jest dokumentem zamkniętym, 

ponieważ dotyczy on szeroko rozumianego rozwoju miasta, procesu jak najbardziej 

dynamicznego, sam podlegać musi zmianom. Zmiany zachodzące w gminie i jej otoczeniu, 

we wzajemnie powiązanych sferach: gospodarczej, społecznej, przestrzennej i 

środowiskowej, narzucają konieczność nieustannego monitorowania oraz weryfikacji 

postawionych celów oraz sposobów ich realizacji. Niezbędnych do tego informacji mają 

dostarczyć coroczne sprawozdania z realizacji strategii, których zasadniczym zadaniem jest 

zobrazowanie stopnia realizacji celów przyjętych w strategii, a co za tym idzie zobrazowanie 

postępu miasta Raciąż na drodze do realizacji przyjętej misji. Wszystkie działania powinny 

zatem zmierzać do realizacji celu nadrzędnego, którym powinna być wysoka jakość życia 

społeczności lokalnej, możliwa dzięki pełniejszemu zaspokajaniu potrzeb obecnych i 

przyszłych pokoleń mieszkańców oraz rozważne wykorzystywanie i umacnianie własnych 

zasobów środowiska społecznego, przyrodniczego, kulturowego i ekonomicznego.  

 

Niniejsze sprawozdanie, obejmuje realizację przyjętych celów w 2021 roku. Zawarte w nim 

informacje mają ułatwić ocenę stopnia realizacji przyjętych w strategii celów, uświadomić 

istniejące wciąż problemy oraz pobudzić do większej troski o działania na rzecz rozwoju 

naszego miasta. Dokument jest opracowaniem własnym. Zastosowano metodę porównawczą, 

analizującą relacje pomiędzy zakładanymi celami i działaniami Gminy Miasto Raciąż, a 

faktycznie wykonanymi zadaniami i -gdzie było to mierzalne -osiągniętymi rezultatami. 

Zebranie i analizę danych oraz nadanie ostatecznej formy opracowaniu wykonał Zespół ds. 

Monitorowania Strategii Rozwoju Gminy Miasto Raciąż na lata 2016-2026,  przy współpracy 

z osobami pełniącymi funkcje zarządcze w najistotniejszych dla rozwoju Gminy obszarach 

tematycznych. 

 

 



Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Gminy Miasto Raciąż na lata 2016-2026 za 2021 rok 

 

str. 4 
 

II. METODOLOGIA PRZEPROWADZENIA MONITORINGU 

STRATEGII 

 

Proces monitorowania polega na systematycznej obserwacji zmian zachodzących w ramach 

realizacji poszczególnych polityk i programów rozwoju Miasta. Umożliwia kontrolę postępu 

ich realizacji, weryfikację osiąganych rezultatów oraz porównanie ich zgodności z celami 

strategicznymi zgodnych z wizją Gminy Miasto Raciąż. Wizja, o której mowa brzmi: 

„Miasto  przyjazne dla inwestorów i mieszkańców, zapewniające rozwój w wymiarze 

indywidualnym i zbiorowym, zgodne z naturą i dbające o poszanowanie tradycji oraz 

kultury”. 

W strategii przyjęto, iż system monitoringu stanu Gminy Miasto Raciąż będzie 

prowadzony przez Komisję Rady Miejskiej ds. Monitorowania Strategii i Zespół ds. 

Monitorowania Strategii funkcjonujący przy Urzędzie Miejskim. Zespół oraz Komisja 

wspólnie opracowali dla każdego celu strategicznego zestaw kilku obiektywnych mierników 

pozwalających skutecznie monitorować postępy w realizacji strategii rozwoju. 

Zgodnie z zapisami Strategii jej monitoring prowadzony jest w cyklu rocznym.  

 

III. ANALIZA WARTOŚCI OSIĄGNIĘTYCH WSKAŹNIKÓW 

MONITORINGU W ODNIESIENIU DO POSZCZEGÓLNYCH 

CELÓW 

 

Postęp w realizacji celów strategicznych Strategii Rozwoju Gminy Miasto Raciąż 

można ocenić w sposób mierzalny analizując wartości mierników monitoringu, przypisanych 

poszczególnym celom, tj.: 

1. Cel strategiczny nr 1: Pozyskanie inwestorów głównie z zewnątrz, jak 

też ożywienie inwestycji realizowanych przez kapitał lokalny - wzrost 

przedsiębiorczości oraz poprawa zdolności adaptacyjnych i 

konkurencyjności małych i średnich firm. 

 

Dzięki zewnętrznemu oddziaływaniu środowiska lokalnego małe i średnie 

przedsiębiorstwa mogą istnieć i rozwijać więź ze środowiskiem lokalnym. Środowisko to 

udostępnia podstawowe zasoby, zapewnia wsparcie instytucjonalne i zmniejsza niestabilność 
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rynków. Małe firmy z kolei opierają swoją działalność na lokalnych zasobach czynników 

produkcji. W te wzajemne interakcje małych firm i  środowiska lokalnego za każdym razem 

bezpośrednio zaangażowane są lokalne społeczności. Rola środowiska lokalnego w rozwoju 

MŚP nie ogranicza się jednak tylko do dostarczania zasobów. Niezwykle ważne jest także, 

aby środowisko to tworzyło przyjazny dla małej przedsiębiorczości klimat. Dlatego też 

Gmina Miasto Raciąż przyjęła uchwałą Rady Miejskiej w Raciążu nr XXI/181/2016 z dnia 

21 października 2016 r. preferencyjny system podatków i opłat. 

Stworzenie warunków do rozwoju działalności gospodarczej jest podstawowym 

obszarem troski strategicznej, zmierzającym do uzyskania następujących efektów: 

1. Powiększenie istniejących już stref lub utworzenie nowych terenów 

inwestycyjnych. 

2. Stworzenie odpowiednich warunków dla rozwoju przedsiębiorczości. 

3. Poprawienie dostępności i jakości usług umożliwiających inkubację 

przedsiębiorczości. 

4. Wzrost liczby nowopowstałych podmiotów gospodarczych. 

5. Zmniejszenie liczby upadających przedsiębiorstw. 

6. Poprawa dostępności dobrze skomunikowanych i uzbrojonych terenów 

inwestycyjnych. 

7. Zwiększenie stopy inwestycji w sektorze prywatnym. 

8. Przyciągnięcie inwestorów zagranicznych. 

 

Dla tego celu strategicznego przyjęto następujące cele operacyjne: 

• 1.2. Promocja miasta wobec inwestorów 

 

Monitorowanie postępu realizacji celu prowadzone jest w oparciu o następujące wskaźniki: 

Rok 

Wskaźniki monitorowania celu operacyjnego  1.2 

Ilość przygotowanych  

i rozpowszechnionych ofert. 

Jednostka (szt) 

2016 2500 

2017 1000 

2018 0 

2019 0 

2020 300 

2021 300 
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W 2021 r. utworzono 300 folderów z informacją o możliwościach inwestowania w Raciążu. 

Łącznie w ciągu sześciu ostatnich lat przygotowano 4100 szt. folderów promujących miasto 

wobec inwestorów. 

                                                  

• 1.3. Zapewnienie odpowiednich warunków dla inwestorów oraz wspieranie 

powstawania i rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości 

 

Monitorowanie postępu realizacji celu prowadzone jest w oparciu o następujące mierniki: 

Rok 

Wskaźniki monitorowania celu operacyjnego  1.3 

Ilość przedsiębiorców 

korzystających ze stworzonego 

preferencyjnego systemu 

podatków i opłat  

Ilość podmiotów 

gospodarczych na 100 

mieszkańców (szt) 

Jednostka 

(osoba/przedsiębiorstwo) 
Jednostka (szt) 

2016 0 6 

2017 0 6 

2018 0 6 

2019 0 6 

2020 0 5 

2021 0 5 

 

Przyjęte w 2016 r. wskaźniki mające na celu zapewnienie odpowiednich warunków dla 

inwestorów oraz wspieranie powstawania i rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości w 

2021 r. pozostały na takim samym poziomie w stosunku do roku 2020. Żaden z 

przedsiębiorców nie skorzystał z systemu podatków i opłat. W przypadku podmiotów 

gospodarczych funkcjonujących na terenie miasta w przeliczeniu na 100 mieszkańców 

Raciąża  ich ilość pozostała bez zmian. 

 

• 1.5. Tworzenie i rozwój e-usług skierowanych do przedsiębiorców i obywateli 

 

Rok 

Wskaźniki monitorowania celu operacyjnego  1.5 

• Ilość udostępnionych on-line dokumentów 

zawierających informacje sektora publicznego 
 



Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Gminy Miasto Raciąż na lata 2016-2026 za 2021 rok 

 

str. 7 
 

Jednostka (szt) 

2016 7 

2017 7 

2018 7 

2019 27 

2020 27 

2021 27 

 

 

Na początku 2019 roku zakończono wdrażanie projektu pn.: „Platforma e-Urząd w Raciążu”, 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. 

Wyżej wymieniona inwestycja przyczyniła się do udostępnienia on-line 27 dokumentów 

zawierających informacje sektora publicznego. W związku z powyższym przyjęte w 2019 r. 

wskaźniki nadal są na tym samym poziomie. 

 

 

2. Cel strategiczny nr 2: Zwiększenie konkurencji potencjału 

kwalifikacyjnego zasobów ludzkich  

 

Kapitał ludzki to ogół wiedzy, doświadczeń, umiejętności poszczególnych mieszkańców, 

mających dla gminy wartość ekonomiczną. Kapitał ludzki obejmuje zarówno kapitał 

indywidualny poszczególnych osób, jak również zasoby będące efektem organizowania się    

i występowania pracy zespołowej (np. zespoły i działy w ramach struktury organizacyjnej). 

Nie sposób dziś pominąć znaczenia  gospodarki opartej na wiedzy, gdzie kluczem do sukcesu 

są kompetencje i doświadczenia mieszkańców bez względu na wiek. 

 

Dla tego celu strategicznego przyjęto następujące cele operacyjne: 

 

• 2.1. Zapewnienie wysokiego poziomu edukacji dzieci i młodzieży 

dostosowującego  wykształcenie do potrzeb rynku pracy i umożliwiającego 

podejmowanie nauki na  dowolnie wybranych studiach 
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Monitorowanie postępu realizacji celu prowadzone jest w oparciu o następujące wskaźniki: 

 

Rok 

Wskaźniki monitorowania celu operacyjnego  2.1 

Ilość nauczycieli 

doskonalących się 

Ilość dzieci i młodzieży 

korzystających z 

dodatkowych zajęć 

pozalekcyjnych w zakresie 

nauki języków obcych i 

informatyki. 

Jednostka (osoba) Jednostka (osoba) 

2016 55 0 

2017 63 38 

2018 64 0 

2019 42 308 

2020 59 211 

2021 59 0 

 

 

 W 2021 roku z dokształcania w formie szkoleń i kursów skorzystało 49 nauczycieli Szkoły 

Podstawowej w Raciążu. Dodatkowo czworo z nich rozpoczęło studia podyplomowe. W 

Miejskim Przedszkolu w Raciążu z dokształcania skorzystało 10 nauczycieli. Wzięli oni 

udział w różnych szkoleniach i kursach, a jedna nauczycielka rozpoczęła studia 

podyplomowe. 

W 2021 r. nie organizowano zajęć pozalekcyjnych w zakresie nauki języków obcych i 

informatyki. 

 

 

 

• 2.2. Wpływ na stosowne podmioty decyzyjne i współpraca z nimi przy realizacji 

działań dotyczących podnoszenia poziomu kwalifikacji osób  bezrobotnych          

i zagrożonych   utratą zatrudnienia i zwiększenie przez to ich mobilności 

zawodowej. 
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Monitorowanie postępu realizacji celu prowadzone jest w oparciu o następujące wskaźniki: 

 

Rok 

Wskaźniki monitorowania celu operacyjnego  2.2 

Ilość spotkań promujących przedsiębiorczość w zakresie 

kompleksowego wsparcia dla osób chcących podjąć działalność 

gospodarczą 

i rozpowszechnionych ofert. 

Jednostka (szt) 

2016 1 

2017 2 

2018 1 

2019 1 

2020 1 

2021 2 

 

W 2021 r., analogicznie jak w 2020, umożliwiono osobom chcącym podjąć działalność 

gospodarczą  uczestniczenie w 2 spotkaniach promujących przedsiębiorczość w zakresie 

kompleksowego dla nich wsparcia. W dniach 18 lutego oraz 08 grudnia 2021 r. Lokalna 

Grupa Działania „Przyjazne Mazowsze” zorganizowało spotkania online pt. „Zasady 

pozyskiwania dofinansowania w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach 

PROW na lata 2014-2020"  

 

3. Cel strategiczny nr 3:  Poprawa warunków życia mieszkańców. 

 

Jakość życia w gminie, nazywana też jakością środowiska życia bądź poziomem 

warunków bytowych oraz możliwości konsumpcyjnych społeczności lokalnej należy           

do jednego z trzech podstawowych celów strategicznych samorządu terytorialnego. Pozostałe 

dwa w skrócie można przedstawić jako: rozwój gospodarczy i ochronę środowiska. Są one 

bardzo pojemne i obejmują zarówno maksymalizację dochodów ludności, rozwój 

infrastruktury technicznej i społecznej, tworzenie instytucji okołobiznesowych, zachowanie 

tożsamości mieszkańców, zwiększenie skuteczności zarządzania i wiele innych. 

Przedstawione cele nie funkcjonują oddzielnie. Wzajemnie wpływają na siebie i warunkują  

realizację. Dlatego też chcąc zbadać intencje gmin odnośnie polepszania jakości życia 

mieszkańców w gminach należy przeanalizować różne cele rozwojowe, ze szczególnym 

uwzględnieniem celów głównych.  
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Dla tego celu strategicznego przyjęto następujące cele operacyjne: 

 

• 3.1. Zwiększenie porządku publicznego oraz bezpieczeństwa mieszkańców 

miasta 

Monitorowanie postępu realizacji celu prowadzone jest w oparciu o następujące wskaźniki: 

 

Rok 

Wskaźniki monitorowania celu operacyjnego  3.1 

Kwota środków budżetowych przeznaczonych na zwiększenie 

bezpieczeństwa mieszkańców miasta 

Jednostka (zł) 

2016 56.930,62 

2017 2.161.938,07 

2018 2.474.813,271 

2019 290 695,50 

2020 1.704.138,80 

2021 1 196 946,41  

 

 

Z danych przedstawionych w tabeli wynika, że w 2021 roku wydatkowano więcej środków 

niż w 2020 r. na zwiększenie bezpieczeństwa miasta. W 2021 roku wykonano bieżące 

naprawy dróg i ich zamiatanie wraz z zimowym utrzymaniem, remonty i naprawy chodników 

i traktów pieszo-rowerowych. Przebudowano drogi gminne ul. Barańskiego oraz Rzeźnianą 

oraz dokonano podziału i wykupu gruntów pod drogi gminne. Dodatkowo wykonano 

oznakowanie pionowe i poziome, przeglądy mostów na terenie miasta, montaż luster 

drogowych przy ul. Płockiej i Warszawskiej, wykonano pomiary natężenia ruchu drogowego 

na przejazdach kolejowo – drogowych, wyremontowano Dom Działkowca, wypłacono 

ekwiwalenty za akcje ratownicze strażaków, zakupiono paliwo do samochodów strażackich, 

przeprowadzono naprawę oraz konserwację sprzętu ratowniczego, rozbudowano system 

monitoringu wizyjnego miasta, dokonano zakupu i montażu kamer wraz z osprzętem na rogu 

ul. Płockiej i Pl. A. Mickiewicza do monitoringu miejskiego. Zakupiono także maseczki, 

rękawiczki, środki czystości oraz wynajęto ścianę systemową do budynku Urzędu Miejskiego 

w związku z pandemią. Dofinansowano również zakup samochodu osobowego dla potrzeb 

Komendy Powiatowej Policji, przekazano środki na zakup nieruchomości gruntowej pod 

budowę jednostki ratowniczo – gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Płońsku, zakupiono 
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zestaw poduszek pneumatycznych z osprzętem dla OSP. W związku z nawałnicą w dniach 

14/15 lipca 2021 dokonano usunięć powalonych drzew, połamanych gałęzi oraz 

wyczyszczono kanalizację deszczową.  

 

• 3.2. Podniesienie poziomu ochrony zdrowia na terenie Raciąża 

 

Monitorowanie postępu realizacji celu prowadzone jest w oparciu o następujące wskaźniki: 

 

Rok 

Wskaźniki monitorowania celu operacyjnego  3.2 

Ilość zorganizowanych akcji wpływających na podniesienie 

poziomu ochrony zdrowia na terenie miasta. 

Jednostka (szt) 

2016 39 

2017 32 

2018 36 

2019 38 

2020 49 

2021 32 

 

 

Ilość zorganizowanych akcji wpływających na podniesienie poziomu ochrony zdrowia  

na terenie miasta w 2021 r. zmniejszyła się w porównaniu do roku 2020 r. w związku z 

pandemią koronawirusa. Mimo to organizowano akcje prozdrowotne. W głównej mierze 

większość akcji kładła nacisk na prawidłowe odżywianie się dzieci i młodzieży oraz 

wynoszenie tej wiedzy poza mury szkoły do swoich domów. Jednocześnie nacisk kładziony 

był na dbanie o higienę jamy ustnej i higienę osobistą. Ponadto prowadzono debaty w 

zakresie ochrony zdrowia o tematyce ważnej dla młodego pokolenia tj. w zakresie dopalaczy, 

uzależnień. W związku z pandemią koronawirusa placówki oświatowe systematycznie 

otrzymywały płyny do dezynfekcji rąk oraz powierzchni, przygotowano dla uczniów i 

rodziców pakiet informacyjny na temat jak zachować zdrowie podczas lockdownu, z 

uwzględnieniem zagrożenia wirusem covid i bezpieczeństwa w sieci. Na terenie miasta 

powstał Powszechny Punkt Szczepień, a także odbył się Piknik mający na celu promocję 

szczepień.  
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Zdjęcie z pikniku promującego akcję szczepień 

 

Zdjęcie z pikniku promującego akcję szczepień 

 

W 2021 r. odbyło się 10 posiedzeń Miejskiej Komisji Rozwiązywania problemów 

Alkoholowych.  

 

 

• 3.3. Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną – modernizacja, budowa, 

rozbudowa, przebudowa i wyposażenie bazy lokalowej szkół (sale gimnastyczne, 

boiska, pływalnie,   pracownie przedmiotowe i komputerowe). 
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Monitorowanie postępu realizacji celu prowadzone jest w oparciu o następujące wskaźniki: 

 

Rok 

Wskaźniki monitorowania celu operacyjnego  3.3 

Kwota środków budżetowych przeznaczonych na inwestycje 

w infrastrukturę edukacyjną 

Jednostka (zł) 

2016 134.107,91 

2017 234.251,13 

2018 119 170,49 

2019 746 446,01 

2020 319 869,42 

2021 215 011,79 

 

W 2021 r. wydatkowano mniej środków niż w 2020 r. Mimo to wykonano niezbędne 

naprawy i remonty oraz doposażono zarówno Szkołę Podstawową w Raciążu jak i Miejskie 

Przedszkole. 

 

W 2021 roku w Szkole Podstawowej w Raciążu wymieniono uszkodzoną wewnętrzną 

instalację wody użytkowej, remont korytarza na I piętrze w budynku dużej szkoły, remont 

Sali nr 15, remont pomieszczenia po starej kotłowni, uzupełnienie ubytków nawierzchni 

asfaltowej wjazd do szkoły, wykonano przyłącze wodnego w głównym budynku. 

Zakupiono:  Tablicę tryptyk białą sucho ścieralną, Zasilacz awaryjny GREEN CEL LCD, 

Tablice korkowe 100x180 -10 szt., Nakładki na krzesła i stoliki – 300 szt., Ościeżnice – 2 

szt., router, czytnik motorola, Drukarkę laserową HP – 1, rolety – 10 szt., maszynę do 

popcornu, Sprzęt w ramach projektu „Laboratorium przeszłości”. 
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Sprzęt w ramach projektu „Laboratorium przeszłości” 

 

 

W 2021 r. w Miejskim Przedszkolu w Raciążu wykonano następujące remonty: odbywały się 

prace remontowe i naprawcze wynikające z bieżącej eksploatacji budynku i urządzeń. 

 

Zakupiono: artykuły gospodarstwa domowego, pomoce dydaktyczne oraz sprzęt 

elektroniczny (laptopa, urządzenia wielofunkcyjne, niszczarkę do dokumentów, zamrażarkę. 

 

 

 

• 3.4. Realizacja czynszowego budownictwa komunalnego i socjalnego, a także 

wyznaczenie terenów (uzbrojonych w media) pod inwestycje mieszkaniowe.      
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Monitorowanie postępu realizacji celu prowadzone jest w oparciu o następujące wskaźniki 

 

W 2021 r. na ten cel wydano 93 311,48 zł. Kwota w wysokości 12 200,00 zł przeznaczona 

została na aktualizację kosztorysów na budowę nowych budynków komunalnych przy ul. 

Akacjowej, aktualizację projektu budowlanego, wyznaczenie punktów granicznych 

nieruchomości oraz opracowanie mapy do celów projektowych. Pozostała część 

wydatkowanych środków przeznaczona była na remont i bieżące utrzymanie budynków 

komunalnych. 

 

• 3.5 Likwidacja barier architektonicznych dla niepełnosprawnych 

 

Monitorowanie postępu realizacji celu prowadzone jest w oparciu o następujące wskaźniki: 

Rok 

Wskaźniki monitorowania celu operacyjnego  3.5 

Wysokość środków przeznaczona na likwidację barier 

architektonicznych dla niepełnosprawnych. 

Jednostka (zł) 

2016 0 

2017 3 540,38 

2018 0 

2019 15 939,00 

2020 6 248,40  

2021 4 305,00 

 

Rok 

Wskaźniki monitorowania celu operacyjnego  3.4 

Kwota środków budżetowych przeznaczonych na realizację 

czynszowego budownictwa komunalnego i socjalnego, a 

także wyznaczenie terenów (uzbrojonych w media) pod 

inwestycje mieszkaniowe 

Jednostka (zł) 

2016 0 

2017 32.201,40 

2018 0 

2019 0 

2020 1 476,00 

2021 93 311,48 
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W 2021 roku uruchomiono serwis BIP dla Urzędu z udogodnieniami dla osób z 

niepełnosprawnościami, zawierający przyjazny interfejs, zmianę wielkości czcionki, kontrast. 

Dokumenty ujęte na stronie zawierają alternatywne opisy zdjęć i grafik, a filmy, nagrania z 

sesji są z napisami.  

 

• 3.6. Zapewnienie pomocy społecznej najbardziej potrzebującym i zwiększenie 

skuteczności w rozwiązywaniu problemów społecznych. 

 

 

Monitorowanie postępu realizacji celu prowadzone jest w oparciu o następujące wskaźniki: 

 

Rok 

Wskaźniki monitorowania celu operacyjnego  3.6 

Ilość osób w stosunku do których podjęto działania 

zmierzające do ich włączenia społecznego. 

Jednostka (osoba) 

2016 142 

2017 175 

2018 155 

2019 60 

2020 65 

2021 60 

 

 

W 2021 r. podjęto mniej niż w poprzednim roku, działań w stosunku do osób potrzebujących, 

zmierzając tym samym do ich włączenia społecznego. Do określenia wysokości miernika za 

2021 rok zostały wzięte zarówno osoby, którym udzielona pomoc z Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Raciążu pozwoliła na szybki powrót na rynek pracy oraz uczestniczące 

w realizacji projektu z dofinansowaniem unijnym pn.: „Nasz Nowy Dom - Wspieranie rodzin 

i pieczy zastępczej w powiecie płońskim”.  

 

• 3.7. Zapewnienie sprawnej, przyjaznej dla obywateli i zgodnej ze standardami 

europejskim obsługi przez urząd  administracji publicznej 
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Monitorowanie postępu realizacji celu prowadzone jest w oparciu o następujące wskaźniki: 

Rok 

Wskaźniki monitorowania celu operacyjnego  3.7 

Ilość szkoleń, dokształceń kadry urzędu 

zapewniających im wyższe kwalifikacje. 

Jednostka (szt) 

2016 74 

2017 34 

2018 18 

2019 18 

2020 18 

2021 45 

 

Należy zauważyć, że ilość szkoleń kadry urzędu wyraźnie wzrosła z uwagi na fakt, że firmy 

organizujące szkolenia umożliwiły pracownikom udział w szkoleniu online. W 2021 r. 

pracownicy Urzędu Miejskiego uczestniczyli w 45 szkoleniach indywidualnych oraz 

grupowych. Mieli też dostęp do Systemu Informacji Prawnej Legalis. Ponadto 6 

pracowników UM w 2021 r. rozpoczęło kurs języka angielskiego. 

  

• 3.8.Rozwój bazy sportowej i rekreacyjnej 

Monitorowanie postępu realizacji celu prowadzone jest w oparciu o następujące wskaźniki: 

Rok 

Wskaźniki monitorowania celu operacyjnego  3.8 

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na 

rozwój bazy sportowej i rekreacyjnej 

Jednostka (zł) 

2016 28 380,00 

2017 21 030,10 

2018 17 736,80 

2019 371 785,29 

2020 134 575,13 

2021 8 532,75 

 

W 2021 r. wydatkowano mniej niż 2020 r. środków z uwagi na fakt, iż w latach 

poprzedzających rok bazowy wykonano strategiczne remonty.  
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W 2021 r. wykonano:  

• przegląd roczny kotła gazowego oraz sieci i zbiornika gazowego na Hali Sportowej, 

• usunięto awarię oświetlenia bocznego na boisku, 

• serwis systemu nawadniania - przygotowanie systemu zraszania boiska do zimy, 

• bieżącą pielęgnację boiska /zakup traw, środków ochrony roślin itp./ 

 

4. Cel strategiczny nr 4: Poprawa jakości środowiska przyrodniczego. 

 

Czyste środowisko to lepsze warunki życia, ponieważ istnienie odpowiedniej infrastruktury 

ochrony środowiska umożliwia zapewnienie mieszkańcom wysokiej jakości życia. 

Stworzone zostają także korzystne warunki dla rozwoju przedsiębiorstw działających zgodnie 

z zasadami poszanowania środowiska, co zwiększa konkurencyjność i atrakcyjność obszaru 

miasta. 

 

Dla tego celu strategicznego przyjęto następujące cele operacyjne: 

 

 

• 4.1. Zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska. 

Monitorowanie postępu realizacji celu prowadzone jest w oparciu o następujące wskaźniki: 

Rok 

Wskaźniki monitorowania celu operacyjnego  4.1 

Wysokość środków budżetowych przeznaczonych na 

zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska. 

Jednostka (zł) 

2016 0,00 

2017 911.973,16 

2018 9 016 658,17 

2019 1 626 596,62 

2020 377 082,30 

2021 144 114,91 

 

 

W 2021 r. wydatkowano mniej niż 2020 r. środków z uwagi na fakt, iż w latach 

poprzedzających rok bazowy realizowany był projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki 

wodno - ściekowej w Raciążu” z dofinansowaniem unijnym. 
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W 2021 r. wydatkowano środki na: 

• realizację programu „Czyste Powietrze”, 

• budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Raciąża (ul. Zawoda, 

Płocka, Kościuszki),  

• konserwację rzeki Karsówki i Raciążnicy, 

• opracowanie operatu wodnoprawnego - I etap, 

• odbiór, transport i utylizację wyrobów azbestowych, 

• czyszczenie studzienek kanalizacji deszczowej na terenie miasta, 

• opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacyjnej wraz z 

odgałęzieniami sieci sanitarnej oraz przyłączy kanalizacji sanitarnej na terenie miasta 

Raciąża. 

 

 

• 4.2. Zmniejszenie zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej                  

i w budynkach mieszkalnych, w tym termomodernizacja. 

 

Monitorowanie postępu realizacji celu prowadzone jest w oparciu o następujące wskaźniki: 

Rok 

Wskaźniki monitorowania celu operacyjnego  4.2 

Ilość m2 powierzchni 

budynków poddanych 

termomodernizacji 

Liczba wybudowanych 

jednostek wytwarzania energii 

elektrycznej z OZE 

Jednostka (m) Jednostka (szt) 

2016 0 0 

2017 0 0 

2018 1 470,42  2 

2019 1 590,19  4 

2020 6 091,50 7 

2021 0 0 

 

W 2021 roku nie osiągnięto żadnych wskaźników dotyczących ilość m2 powierzchni 

budynków poddanych termomodernizacji oraz liczby wybudowanych jednostek 

wytwarzania energii elektrycznej z OZE, ponieważ w 2020 r. zakończono realizację 

projektu  pn. „Termomodernizacja oraz poprawa efektywności energetycznej 

budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Raciąż”. 
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• 4.3. Inwestycje związane z budową i modernizacją oświetlenia ulicznego                

i parkowego 

 

Monitorowanie postępu realizacji celu prowadzone jest w oparciu o następujące wskaźniki: 

Rok 

Wskaźniki monitorowania celu operacyjnego  4.3 

Wysokość środków budżetowych przeznaczonych na 

inwestycje związane z budową i modernizacją 

oświetlenia ulicznego i parkowego 

Jednostka (zł) 

2016 96.793,62 

2017 18.696,00 

2018 42 656,40 

2019 0,00 

2020 72 798,99 

2021 0 

 

W 2021 roku nie wydatkowano żadnych środków budżetowych przeznaczonych na 

inwestycje związane z budową i modernizacją oświetlenia ulicznego i parkowego. 

 

• 4.6. Podnoszenie poziomu wiedzy ekologicznej w zakresie wiadomości                   

o środowisku przyrodniczym, konieczności jego ochrony 

 

Monitorowanie postępu realizacji celu prowadzone jest w oparciu o następujące wskaźniki: 

Rok 

Wskaźniki monitorowania celu operacyjnego  4.6 

Ilość programów, konkursów ogłoszonych w mieście, 

mających za zadanie podniesienie poziomu wiedzy 

ekologicznej 

Jednostka (szt) 

2016 13 

2017 8 

2018 12 

2019 3 

2020 4 

2021 14 
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Ilość programów, konkursów ogłoszonych w mieście, mających za zadanie podniesienie 

poziomu wiedzy ekologicznej w 2021 r. kształtowała się na wyższym poziomie niż w 2020 r. 

Mimo pandemii: 

• uczniowie Szkoły Podstawowej wzięli udział w projekcie „EKO-SZKOŁA 2021”, 

• uczniowie Szkoły Podstawowej zajęli IV miejsce w Ogólnopolskim Konkursie 

Ekologicznym „Dobre Rady na Elektroodpady – Oddaj mnie w dobre ręce – 2021”, 

• zorganizowano akcję "Dbajmy o czysty las już od dziecka", 

• wykonano projekt ekologiczno-charytatywny „Zbieram to w szkole”, 

• zrealizowano zbiórkę plastikowych nakrętek, 

• uczniowie Szkoły Podstawowej przystąpili do VI edycji programu „Być jak Ignacy”, 

• zorganizowano akcję "Dbajmy o czysty las już od dziecka", 

• przeprowadzono akcję „Ekologia na co dzień”, 

• zorganizowano akcję Dzień Ziemi,   

• zrealizowano zbiórkę elektrośmieci,  

• zorganizowano Światowy Dzień Wody,   

• przeprowadzono akcję „Nie dla smogu” 

•  dzieci uczęszczające do  Miejskiego Przedszkola wzięły udział w konkursie 

proekologicznym „Czyste powietrze wokół nas”, 

• Przeprowadzono akcję  „Skąd się biorą produkty ekologiczne”. 

 

 

 

5. Cel strategiczny nr 5:  Zapewnienie właściwych kierunków rozwoju 

kultury, sportu i rekreacji. 

 

Utożsamianie się społeczności z zamieszkiwanym przez nią obszarem uważane jest obecnie 

za jeden z ważniejszych czynników rozwoju tego obszaru. Sport i kultura fizyczna są bardzo 

ważnym elementem działania na rzecz rozwoju gminy, gdyż wpływają, na jakość życia 

mieszkańców i przyczyniają się do kształtowania zdrowego społeczeństwa aktywnie 

uczestniczącego w życiu regionu, zaangażowanego w rozwiązywanie codziennych 

problemów, a przede wszystkim społeczeństwa wolnego od uzależnień i patologii. Aktywne 

ruchowo i zdrowe społeczeństwo buduje pozytywny wizerunek każdej gminy, również 

Miasta Raciąża. Sport jest dziedziną, wzbudzającą coraz większe zainteresowanie oraz 

posiadającą możliwość docierania do mieszkańców oraz zrzeszania ich, niezależnie   od 
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wieku i miejsca zamieszkania. Sport propaguje poczucie wspólnej przynależności                    

i uczestniczenia w życiu społecznym, dzięki czemu może stać się istotnym narzędziem 

służącym integracji mieszkańców.  

 

Dla tego celu strategicznego przyjęto następujące cele operacyjne: 

 

➢ 5.1 Wykorzystanie walorów historycznych w celu rozwoju turystyki i promocji 

miasta 

 

Monitorowanie postępu realizacji celu prowadzone jest w oparciu o następujące wskaźniki: 

Rok 

Wskaźniki monitorowania celu operacyjnego  5.1 

Ilość zorganizowanych imprez kulturalnych 

wykorzystujących walory historyczne w celu rozwoju 

turystyki i promocji miasta. 

Jednostka (szt) 

2016 4 

2017 4 

2018 7 

2019 5 

2020 3 

2021 7 

 

Ilość zorganizowanych imprez kulturalnych wykorzystujących walory historyczne w celu 

rozwoju turystyki i promocji miasta w 2021 r. kształtowała się na wyższym niż w 2020 r. 

poziomie. Mimo ograniczeń w organizowaniu imprez oraz trudnej sytuacji epidemicznej, 

miastu udało się zorganizować następujące imprezy kulturalne: 

 

• VIII Jarmark Raciąski,  

• „Akcja Żonkile”, 

• Kiermasz Wielkanocny, 

• Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych,   

• Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, 

• „Szkoła pamięta 2021”. 

• Współpraca Miejskiego Przedszkola z instytucjami, Klubami Emerytów i Rencistów, 

OSP w Raciążu, Komisariatem Policji w Raciążu, MCKSiR w celu budowania 

wizerunku miejsca (miasta) tętniącego życiem i otwartego dla przyjezdnych. 
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               VIII Jarmark Raciąski 

 

 

          Kiermasz bożonarodzeniowy 

 

 

• 5.2 Propagowanie wiedzy o regionie, zwłaszcza wśród młodzieży szkolnej 

(organizowanie wycieczek turystyczno – krajoznawczych, organizowanie 

konkursów na temat wiedzy o historii miasta czy regionu) 
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Monitorowanie postępu realizacji celu prowadzone jest w oparciu o następujące wskaźniki: 

Rok 

Wskaźniki monitorowania celu operacyjnego  5.2 

Ilość zorganizowanych akcji propagujących wiedzę o 

regionie 

Jednostka (szt) 

2016 6 

2017 6 

2018 10 

2019 6 

2020 8 

2021 14 

 

 

W 2021 r. ilość zorganizowanych akcji propagujących wiedzę o regionie kształtowała się na 

wyższym poziomie niż w 2020 r. W 2021 r. zorganizowano 12 akcji propagujących wiedzę o 

regionie. Akcjami promującymi miasto Raciąż były: 

 

➢ obchody 103. rocznicy Odzyskania Niepodległości, 

➢ obchody 230. rocznicy ustanowienia Konstytucji 3 Maja, 

➢ obchody 82. rocznicy wybuchu II wojny światowej, 

➢ książka „Wojenny i powojenny Raciąż we wspomnieniach st. sierż. Michała Jebasa i 

braci Zbyszyńskich” Ireneusza Leszka Brdaka, 

➢ konkurs plastyczny „Zabytki i ciekawe historycznie zakątki Ziemi Raciąskiej”, 

➢ konkurs na portalu społecznościowym „Co wiesz o Raciążu?”, 

➢ konkurs  na kartkę wielkanocną na Facebooku, 

➢ konkurs  na kartkę bożonarodzeniową na Facebooku, 

➢ konkurs „SZCZEPIMY SIĘ I WYGRYWAMY”, 

➢ konkurs na Facebooku z okazji EURO 2020, 

➢ konkurs plastyczny „Cztery Pory Roku”, 

➢ konkurs na najładniejszy ogródek. 

 

 

 

             

” 
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• 5.3. Wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego. 

 

Monitorowanie postępu realizacji celu prowadzone jest w oparciu o następujące wskaźniki: 

Rok 

Wskaźniki monitorowania celu operacyjnego  5.3 

Ilość wydarzeń wspierających amatorski ruchu 

artystyczny. 

Jednostka (szt) 

2016 3 

2017 3 

2018 4 

2019 3 

2020 1 

2021 7 

 

W 2021 r. odbyło się 7 wydarzeń wspierających amatorski ruch artystyczny. Były to: 

• działania grudniowe – koncert online (3 organizacje brały udział), 

• Dzień Nauczyciela – koncert online (1 organizacja brała udział), 

• Dzień kobiet (2 organizacje brały udział), 

• Bal Seniora, 

• Dzień Seniora, 

• Dzień Nauczyciela (Nauczycielski Klubu Seniora), 

• 15.lecie Klubu Emerytów, Rencistów i Inwalidów. 

 

• 5.5 Rewitalizacja rynku i jego okolic. 

 

Monitorowanie postępu realizacji celu prowadzone jest w oparciu o następujące wskaźniki: 

Rok 

Wskaźniki monitorowania celu operacyjnego  5.5 

Wysokość środków finansowych wydatkowanych na 

rewitalizację rynku i jego okolic 

Jednostka (zł) 

2016 0 

2017 129.652,90 

2018 0,00 

2019 228 178,64 
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2020 220 202,70 

2021 388 134,65  

 

 

W 2021 r. wysokość środków finansowych przeznaczonych na rewitalizację rynku i jego 

okolic kształtowała się na wyższym poziomie, jak w 2020 r. 

W 2021 r. :  

• Wykonano konserwację ławek parkowych, 

• zakupiono i posadzono 2 katalpy, 4 wierzby oraz dokonano nasadzeń kwiatów na 

rondzie i donicach w centrum miasta, 

• wykonano pielęgnację zieleni, 

• dokonano zmian w dokumentacji projektowo-kosztorysowej rewitalizacji parków, 

• rewitalizacja istniejących terenów zieleni w mieście Raciąż etap I, 

• budowa przyłącza wodociągowego i energetycznego na rondzie przy pl. A. 

Mickiewicza 

• zakup i montaż fontanny - rondo Pl. A. Mickiewicza, 

• montaż budek lęgowych dla ptaków w parkach (55szt). 

 

 

IV. PODSUMOWANIE 

Realizację „Strategii Rozwoju Gminy Miasto Raciąż na lata 2016-2026” w roku 2021 

względem poszczególnych celów w niej zawartych można określić jako dobrą. Biorąc pod 

uwagę złożoność potrzeb mieszkańców i ograniczone możliwości finansowe gminy, 

realizacja niektórych zadań jest mniejszym bądź większym wyzwaniem. Realizacja wielu 

zadań była możliwa dzięki zaangażowaniu środków zewnętrznych. Gmina Miasto Raciąż  

w 2021 roku korzystała z różnych źródeł finansowania zarówno ze środków krajowych np. 

Narodowego i Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 

Warszawie, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach 

Instrumentów Wsparcia MAZOWSZE 2021, jak również z budżetu Unii Europejskiej 

(Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020). W 

kolejnych latach gmina również będzie starać się pozyskiwać kolejne środki zewnętrzne. W 

wyniku podejmowanych działań nie udało się zrealizować niektórych celów szczegółowych i 

jest to jak najbardziej zrozumiałe ze względu na stosunkowo krótki okres czasu (1 rok) oraz 

dużą ich liczbę. Innym problemem przy ocenie wykonania strategii jest kwestia niektórych 

celów szczegółowych, które przez swój charakter nie mają efektu wymiernego, np. promocja 
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gminy. Można tutaj raczej mówić o podejmowanych działaniach w kierunku realizacji tych 

celów. Rok 2021 był rokiem, w którym można było zauważyć znaczny wzrost: 

• kwoty środków budżetowych przeznaczonych na zwiększenie bezpieczeństwa 

mieszkańców miasta, 

• kwoty środków budżetowych przeznaczonych na realizację czynszowego 

budownictwa komunalnego i socjalnego, a także wyznaczenie terenów 

(uzbrojonych w media) pod inwestycje mieszkaniowe, 

• ilości szkoleń, dokształceń kadry urzędu zapewniających im wyższe kwalifikacje, 

• ilości programów, konkursów ogłoszonych w mieście, mających za zadanie 

podniesienie poziomu wiedzy ekologicznej, 

• ilości zorganizowanych imprez kulturalnych wykorzystujących walory 

historyczne w celu rozwoju turystyki i promocji miasta, 

• ilości zorganizowanych akcji propagujących wiedzę o regionie, 

• ilości wydarzeń wspierających amatorski ruchu artystyczny, 

• wysokości środków finansowych wydatkowanych na rewitalizację rynku i jego 

okolic. 

 

 

Gmina dąży do tego, aby imprezy oraz inne działania miały w większości charakter 

cykliczny, co jest ważne dla przebiegu procesu integracji. Oferta powinna być kierowana do 

poszczególnych grup społecznych, które mogą najbardziej odczuwać potrzebę integracji: 

osoby chore, niepełnosprawne i zagrożone wykluczeniem, dzieci i młodzież oraz seniorzy, 

szczególnie samotni. Biorąc pod uwagę rozpoczęte działania gmina w kolejnych latach 

powinna: 

1. kontynuować budowę, rozbudowę, modernizację infrastruktury komunalnej,  

2. zwiększyć wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych,  

3. podejmować działania mające na celu zwiększenie atrakcyjności miasta Raciąż, 

przy jednoczesnym wykorzystaniu środowiska naturalnego i związanych z nim 

możliwości, 

4. promować walory miasta wśród inwestorów. 

 

Podsumowując ten okres (1 rok) realizacji Strategii Rozwoju Gminy Miasto Raciąż należy 

stwierdzić, że zostało podjętych wiele cennych inicjatyw oraz zrealizowano wiele ważnych 

zadań. Nie pozwoliły one wprawdzie na pełne rozwiązanie wszystkich problemów, ale na 

pewno przybliżyły do osiągnięcia celów wyznaczonych w strategii. I chociaż wiele jeszcze 



Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Gminy Miasto Raciąż na lata 2016-2026 za 2021 rok 

 

str. 28 
 

zostało do zrobienia na rzecz rozwoju naszego miasta, to systematyczne, konsekwentne, a 

przede wszystkim wspólne działanie pozwoli w końcu osiągnąć cel nadrzędny i misję 

postawioną w strategii. 

 

V. ZAŁĄCZNIKI 

1. Realizacja mierników, wskaźników monitoringu Strategii Rozwoju Gminy Miasto Raciąż  

w 2021  r. 



Realizacja mierników, wskaźników monitoringu Strategii Rozwoju Gminy Miasto Raciąż  w 2021 r. 
 

Cel Strategiczny Cel Operacyjny Miernik Źródło Realizacja 

1. Pozyskanie inwestorów 

głównie z zewnątrz, jak też ożywienie 

inwestycji realizowanych przez 

kapitał lokalny - wzrost 

przedsiębiorczości oraz poprawa 

zdolności adaptacyjnych i 

konkurencyjności małych i średnich 

firm. 

 

1.1 Promocja miasta wobec 

inwestorów 

Ilość przygotowanych i 

rozpowszechnionych ofert. 

Dane z UM w 

Raciążu 

W 2021 r. stworzono 300  

ulotek z informacją o 

możliwościach 

inwestowania w Raciążu  

1.2 Zapewnienie odpowiednich 

warunków dla inwestorów oraz 

wspieranie powstawania i 

rozwoju małej i średniej 

przedsiębiorczości. 

 

Ilość przedsiębiorców 

korzystających ze 

stworzonego 

preferencyjnego systemu 

podatków i opłat. 

 

Dane z UM w 

Raciążu 

Żaden z przedsiębiorców 

nie skorzystał ze 

stworzonego 

preferencyjnego systemu 

podatków i opłat, zgodnie 

z przyjętą uchwałą Rady 

Miejskiej w Raciążu nr 

XXI/181/2016 z dnia 21 

października 2016 r. w spr. 

zwolnienia od podatku od 

nieruchomości 

przedsiębiorców 

tworzących nowe 

inwestycje i nowe miejsca 

pracy na terenie Gminy 

Miasta Raciąż w ramach 

pomocy de minimis  

Ilość podmiotów 

gospodarczych na 100 

mieszkańców 

Dane z CEIDG Na 100 mieszkańców 

naszego miasta przypada  5 

podmiotów gospodarczych 

 

1.5 Tworzenie i rozwój e-usług 

skierowanych do 

przedsiębiorców i obywateli. 

- Ilość udostępnionych on-

line dokumentów 

zawierających informacje 

sektora publicznego  

Dane uzyskane ze 

strony 

http://umraciaz.na

zwa.pl/ 

Miasto udostępniało w 

2021 r. 27 dokumentów 

on-line dostępnych dla 

każdej zainteresowanej 

osoby.  

2. Zwiększenie konkurencji 

potencjału kwalifikacyjnego zasobów 

ludzkich. 

 

2.1 Zapewnienie wysokiego 

poziomu edukacji dzieci i 

młodzieży dostosowującego 

wykształcenie do potrzeb rynku 

pracy i umożliwiającego 

podejmowanie nauki na   

dowolnie wybranych studiach. 

 

Ilość nauczycieli 

doskonalących się 

Dane uzyskane ze 

Szkoły 

Podstawowej w 

Raciążu oraz 

Miejskiego 

Przedszkola w 

Raciążu - 59 

W 2021 roku z  

dofinansowania na 

dokształcanie skorzystało  

4 nauczycieli, którzy 

rozpoczęli studia 

podyplomowe, natomiast 

49 uczestniczyło w 

różnych szkoleniach i 



kursach. Na dokształcanie 

w Szkole Podstawowej w 

Raciążu wydano 6480,00 

zł.  

 

W 2021 r. w Miejskim 

Przedszkolu w Raciążu z 

dofinansowania na 

dokształcanie skorzystało 

10 nauczycieli, 1 

nauczyciel rozpoczął 

studia podyplomowe, 

natomiast 10 uczestniczyło 

w różnych szkoleniach i 

kursach (większość z 10 

uczestniczyła w 4 

warsztatach i szkoleniach). 

Na dokształcanie w 

Miejskim Przedszkolu w 

Raciążu wydano 5273,00 

zł. 

Ilość dzieci i młodzieży 

korzystających z 

dodatkowych zajęć 

pozalekcyjnych w zakresie 

nauki języków obcych i 

informatyki. 

Dane uzyskane ze 

Szkoły 

Podstawowej w 

Raciążu i UM w 

Raciążu - 0 

W 2021 roku nie 

organizowano 

dodatkowych zajęć 

pozalekcyjnych w zakresie 

nauki języków obcych i 

informatyki. 

 2.2. Wpływ na stosowne 

podmioty decyzyjne i współpraca 

z nimi przy realizacji działań 

dotyczących podnoszenia 

poziomu kwalifikacji osób  

bezrobotnych i zagrożonych   

utratą zatrudnienia i zwiększenie 

przez to ich mobilności 

zawodowej. 

 

- Ilość spotkań promujących 

przedsiębiorczość w 

zakresie kompleksowego 

wsparcia dla osób chcących 

podjąć działalność 

gospodarczą. 

Dane z UM w 

Raciążu - 2 

W dniach 18 lutego oraz 

08 grudnia 2021 r. Lokalna 

Grupa Działania 

„Przyjazne Mazowsze” 

zorganizowała spotkania 

online pt. „Zasady 

pozyskiwania 

dofinansowania w zakresie 

podejmowania działalności 

gospodarczej w ramach 

PROW na lata 2014-2020" 

3. Poprawa warunków życia 

mieszkańców. 

3.1. Zwiększenie porządku 

publicznego oraz bezpieczeństwa 

mieszkańców miasta. 

 

- Kwota środków 

budżetowych 

przeznaczonych na 

zwiększenie bezpieczeństwa 

mieszkańców miasta. 

Dane z UM w 

Raciążu – łącznie 

z budżetu 

wydatkowano 

1 196 946,41 zł 

W 2021 roku: 

- przekazano środki 

finansowe dla Policji na 

dodatkowe patrole w 

wysokości 2 000,00 zł; 



-przebudowano drogi 

gminne (Barańskiego, 

Rzeźniana) – 386 929,83 

zł, 

- dokonano podziału i 

wykupu gruntów pod drogi 

gminne – 77 343,64 zł 

- wykonano remonty dróg 

gminnych – 22 467,02 zł, 

- wykonano remonty i 

naprawy chodników i 

traktów pieszo-

rowerowych – 74 475,87 

zł; 

-zamiatanie wraz z 

zimowym utrzymaniem 

dróg za 326 182,00 zł; 

- wykonanie oznakowania 

pionowego i poziomego -

12 999,99 zł; 

- wykonanie przeglądów 

mostów na terenie miasta – 

2 460,00 zł 

- montaż luster 

drogowych ul. Płocka 28, 

Warszawska 30 – 1 500,00 

zł 

- wykonanie pomiarów 

natężenia ruchu 

drogowego na przejazdach 

kolejowo-drogowych – 

1 790,00 zł 

-remont Domu 

Działkowca, zakup i 

montaż monitoringu 

wizyjnego oraz zakup 

sprzętu do pielęgnacji 

zieleni na terenie ROD 

Sierakowo- 25 000,00 zł, 

- wypłacono ekwiwalenty 

za akcje ratownicze 

strażaków – 16.220,75 zł  

- dokonano zakupu paliwa 



do samochodów 

strażackich – 10.271,06 zł,  

- naprawa oraz 

konserwacja sprzętu 

ratowniczego – 12.264,26 

zł; 

- rozbudowa systemu 

monitoringu wizyjnego 

miasta - 10 000,00 zł 

- zakup oraz montaż kamer 

(2 szt) wraz z 

osprzętem na rogu ul. 

Płockiej i Pl. A. 

Mickiewicza do 

monitoringu miejskiego – 

4 999,00 zł 

- zakup maseczek, 

rękawiczek, środków 

czystości oraz wynajem 

ściany systemowej do 

budynku Urzędu w 

związku z pandemią- 

1 942,99 zł 

- dofinansowanie przez 

Miasto zakupu samochodu 

osobowego oznakowanego 

dla potrzeb Komendy 

Powiatowej Policji w 

Płońsku – 3 000,00 zł 

- przekazano środki na 

zakup nieruchomości 

gruntowej o nr 

ew. 1663/3 pod budowę 

Jednostki Ratowniczo - 

Gaśniczej nr 2 Komendy 

Powiatowej 

Państwowej Straży 

Pożarnej w Płońsku z 

siedzibą w Raciążu – 

40 000,00 zł 

- zakupiono zestaw 

poduszek pneumatycznych 

VETTER z osprzętem 



dodatkowym dla OSP – 

22 000,00 zł 

- Usuwanie 

skutków nawałnicy z dni 

14/15.07.2021 - 

usuwanie powalonych 

drzew, połamanych 

gałęzi oraz przywrócenie 

terenów zielonych do 

stanu pierwotnego oraz 

czyszczenie 

kanalizacji deszczowej po 

nawałnicy – 143 100,00 zł 

3.2. Podniesienie poziomu 

ochrony zdrowia na terenie 

Raciąża. 

 

- Ilość zorganizowanych 

akcji wpływających na 

podniesienie poziomu 

ochrony zdrowia na terenie 

miasta. 

Dane z UM w 

Raciążu oraz 

Szkoły 

Podstawowej  i 

Miejskiego 

Przedszkola w 

Raciążu - 32 

W 2021 r. na terenie 

miasta Raciąża w związku 

z pandemią koronawirusa 

były ograniczone 

możliwości do 

organizowania akcji 

prozdrowotnych. W 

ramach ochrony przed 

zarażeniem COVID-19  

utworzono Powszechny 

Punkt Szczepień (5 000,00 

zł) oraz zorganizowano 

Piknik mający na celu 

promocję szczepień 

(10 000,00 zł)  

 

W 2021 r. w szkole 

podstawowej 

zorganizowano następujące 

akcje prozdrowotne: 

- Zajęcia na temat zasad 

racjonalnego odżywiania, 

higieny przygotowywania 

oraz spożywania posiłków, 

szczególnie drugiego 

śniadania - 3. 

- Udział uczniów w 

programie promującym 



zdrowe nawyki 

żywieniowe  poprzez 

zwiększenie udziału 

owoców, warzyw i mleka 

w ich codziennej diecie - 3 

-Wdrażanie do 

bezpiecznego poruszania 

się po drogach. 

- Zgodnie z zaleceniami 

Stacji Sanitarno-

Epidemiologicznej w 

Płońsku realizowano 

program edukacji 

antytytoniowej  dla 

uczniów klas I- III ,,Nie 

pal przy mnie, proszę”-2 

- Udział dzieci we 

fluoryzacji zębów. 

- Praktyczna nauka 

prawidłowego 

szczotkowania zębów – 2 

- realizacja programu 

,,Mam kota na punkcie 

mleka", 

- realizacja programu 

„Warzywa i owoce w 

szkole”,  

- Praca metodą projektu na 

zajęciach rozwijających 

zainteresowania ,,Przyroda 

wokół nas" 

- Realizacja całorocznego 

projektu edukacyjnego 

,,Na zdrowie” w tym 

promocja podstawowych 

zasad higieny osobistej 

wśród najmłodszych 



uczniów w celu 

zapobiegania chorobom 

zakaźnym przenoszonym 

drogą kropelkową ze 

szczególnym 

uwzględnieniem 

profilaktyki koronawirusa i 

grypy, zasady zdrowego 

żywienia, pokarmy 

korzystne dla zdrowia i 

szkodzące mu, przyczyny 

częstych infekcji- wirusy i 

bakterie- profilaktyka, 

zapoznanie uczniów z 

zagrożeniami 

wynikającymi z 

niewłaściwego 

posługiwania się 

urządzeniami 

elektrycznymi i gazowymi. 

- Nabywanie przez dzieci 

umiejętności mówienia 

„nie” w sytuacjach 

mogących stanowić dla 

nich zagrożenie-2 

-Jak mądrze i bezpiecznie 

korzystać z Internetu. 

- Realizacja projektu 

edukacyjnego ,,Ferie bez 

Covid”- 2 

- Prowadzenie zajęć w 

ramach Projektu unijnego 

„Zadbaj o kręgosłup. 

Badania diagnostyczne w 

kierunku schorzeń 

kręgosłupa dla uczniów 

klas I-VI szkół 

podstawowych z terenu 

powiatu płońskiego” 



-Prowadzenie zajęć 

sportowych w ramach 

projektu Ministerstwa 

Kultury i Sportu- „Szkolny 

Klub Sportowy”, 

- Zorganizowano konkurs 

plastyczny – Nie dla 

smogu.  ( w klasach IV- 

VI), 

- Zapoznanie uczniów z 

plakatem 

upowszechniającym 

wiedzę wśród dzieci i 

młodzieży na temat 

wścieklizny wśród 

zwierząt wolno żyjących 

(m.in. lisów, nietoperzy, 

saren itp.) opracowanym 

przez Mazowiecki Urząd 

Wojewódzki w Warszawie, 

Inspekcję Weterynaryjną 

oraz Wojewódzką Stację 

Sanitarno-

Epidemiologiczną w 

Warszawie,  

-Wyjazdy na basen z klasą 

sportową. 

-Organizacja szkolnych 

turniejów sportowych. 

-Realizacja programu 

,,Trzymaj formę"  

(SANEPID), 

- Akcja szczepień 

3.3. Inwestycje w infrastrukturę 

edukacyjną – modernizacja, 

budowa, rozbudowa, przebudowa 

i wyposażenie bazy lokalowej 

szkół (sale gimnastyczne, boiska, 

pływalnie, pracownie 

- Kwota środków 

budżetowych 

przeznaczonych na 

inwestycje w infrastrukturę 

edukacyjną. 

Faktury 

potwierdzające 

wydatki na łączną 

kwotę 215 011,79 

zł 

W 2021 roku w Szkole 

Podstawowej w Raciążu 

wymieniono uszkodzoną 

wewnętrzną instalację 

wody użytkowej, remont 



przedmiotowe i komputerowe). 

 

korytarza na I piętrze w 

budynku dużej szkoły, 

remont Sali nr 15, remont 

pomieszczenia po starej 

kotłowni, uzupełnienie 

ubytków nawierzchni 

asfaltowej wjazd do 

szkoły, wykonano 

przyłącze wodnego w 

głównym budynku. 

Zakupiono:  Tablicę 

tryptyk białą sucho 

ścieralną, Zasilacz 

awaryjny GREEN CEL 

LCD, Tablice korkowe 

100x180 -10 szt., Nakładki 

na krzesła i stoliki – 300 

szt., Ościeżnice – 2 szt., 

router, czytnik motorola, 

Drukarkę laserową HP – 1, 

rolety – 10 szt., maszynę 

do popcornu, Sprzęt w 

ramach projektu 

„Laboratorium 

przeszłości”, 

W 2021 r. w Miejskim 

Przedszkolu w Raciążu 

wykonano następujące 

remonty: odbywały się 

prace remontowe i 

naprawcze wynikające z 

bieżącej eksploatacji 

budynku i urządzeń. 

 

Zakupiono: artykuły 

gospodarstwa domowego, 

pomoce dydaktyczne oraz 

sprzęt elektroniczny 



(laptopa, urządzenia 

wielofunkcyjne, niszczarkę 

do dokumentów, 

zamrażarkę. 

3.4. Realizacja czynszowego 

budownictwa komunalnego i 

socjalnego, a także wyznaczenie 

terenów (uzbrojonych w media) 

pod inwestycje mieszkaniowe.    

 

- Kwota środków 

budżetowych 

przeznaczonych na 

realizację czynszowego 

budownictwa komunalnego i 

socjalnego, a także 

wyznaczenie terenów 

(uzbrojonych w media) pod 

inwestycje mieszkaniowe.      

 

Na ten cel 

wydatkowano 

93 311,48 zł 

- Rozpoczęcie zadania pn. 

„Budowa budynku 

mieszkalnego 

wielorodzinnego 

położonego w Raciążu 

przy ul. Akacjowej" – 

12 200,00 zł. 

- bieżące utrzymanie 

budynków komunalnych 

/zakup materiałów oraz 

remonty) – 35 620,68 zł 

- Pogotowie hydrauliczne i 

elektryczne – 26 076,00 zł 

-  Okresowa kontrola 

sprawności przewodów 

kominowych oraz ich 

udrożnienie i oczyszczanie 

w budynkach 

komunalnych – 2 474,10 zł 

- Wykonanie wiaty 

komunalnej (na śmieci) 

przy pl. Mickiewicza 17 – 

3 900,00 zł 

- przeglądy budynków – 

13 040,70 zł  

3.5. Likwidacja barier 

architektonicznych dla 

niepełnosprawnych 

-Wysokość środków 

przeznaczona na likwidację 

barier architektonicznych 

dla niepełnosprawnych. 

Dane z UM w 

Raciążu -  

4 305,00 zł 

W 2021 roku uruchomiono 

serwis BIP dla Urzędu z 

udogodnieniami dla osób z 

niepełnosprawnościami, 

zawierający przyjazny 

interfejs, zmianę wielkości 

czcionki, kontrast. 

Dokumenty ujęte na 

stronie zawierają 

alternatywne opisy zdjęć i 

grafik, a filmy, nagrania z 

sesji są z napisami – 

4 305,00 zł 

3.6. Zapewnienie pomocy -Ilość osób w stosunku do Dane z W 2021 r. MOPS podjął 



społecznej najbardziej 

potrzebującym i zwiększenie 

skuteczności w rozwiązywaniu 

problemów społecznych. 

których podjęto działania 

zmierzające do ich 

włączenia społecznego. 

Miejskiego 

Ośrodka Pomocy 

Społecznej w 

Raciążu - 60 

działania w stosunku do 60 

osób potrzebujących, 

zmierzając tym samym do 

ich włączenia społecznego.  

3.7. Zapewnienie sprawnej, 

przyjaznej dla obywateli i 

zgodnej ze standardami 

europejskim obsługi przez urząd  

administracji publicznej. 

-Ilość szkoleń, dokształceń 

kadry urzędu 

zapewniających im wyższe 

kwalifikacje. 

Dane z UM w 

Raciążu -45 

W 2021 r. pracownicy 

Urzędu Miejskiego 

uczestniczyli w 45 

szkoleniach 

indywidualnych oraz mieli 

dostęp do Systemu 

Informacji Prawnej 

Legalis.  Ponadto 6 

pracowników rozpoczęło 

kurs języka angielskiego.  

3.8.Rozwój bazy sportowej i 

rekreacyjnej 

Wysokość środków 

finansowych 

przeznaczonych na rozwój 

bazy sportowej i 

rekreacyjnej 

Łącznie 

wydatkowano 

8 532,75 zł 

W 2021 roku:  

- wykonano przegląd 

roczny kotła 

gazowego oraz sieci i 

zbiornika gazowego na 

Hali Sportowej – 1 476,00 

zł, 

- usunięto awarię 

oświetlenia bocznego na 

boisku - 984,00 zł 

- wykonano serwis 

systemu nawadniania - 

przygotowanie systemu 

zraszania boiska do zimy – 

870,00 zł 

- dokonano pielęgnacji 

boiska /zakup traw, 

środków ochrony roślin 

itp. - 5 202,75 zł. 

4. Poprawa jakości środowiska 

przyrodniczego 

4.1. Zmniejszenie 

zanieczyszczenia środowiska. 

Wysokość środków 

budżetowych 

przeznaczonych na 

zmniejszenie 

zanieczyszczenia 

środowiska. 

Łącznie 

wydatkowano na 

ten cel  

144 114,91 zł 

 

W 2021 r. wydatkowano 

środki na: 

- realizację programu 

„Czyste Powietrze – 

16 000,00 zł, 

- budowa przyłącza 

kanalizacji sanitarnej na 

terenie Miasta Raciąża 

(ul. Zawoda, Płocka, 

Kościuszki) – 38 550,08 zł 



- konserwacja rzeki 

Karsówki i Raciążnicy – 

9.750,00 zł, 

- opracowanie operatu 

wodnoprawnego 

- I etap – 4 920,00 zł 

- Odbiór, transport i 

utylizacja 

wyrobów azbestowych– 

16 581,83 zł, 

- Czyszczenie 

studzienek kanalizacji 

deszczowej na terenie 

miasta – 13 014,00 zł 

- Opracowanie 

dokumentacji 

projektowej na budowę 

sieci kanalizacyjnej wraz 

z odgałęzieniami, 

odgałęzień sieci sanitarnej 

oraz przyłączy kanalizacji 

sanitarnej na terenie 

miasta Raciąża - 45 299,00 

zł 

4.2. Zmniejszenie zużycia energii 

w budynkach użyteczności 

publicznej i w budynkach 

mieszkalnych, w tym 

termomodernizacja. 

 

- Ilość m2 powierzchni 

budynków poddanych 

termomodernizacji 

-Liczba wybudowanych 

jednostek wytwarzania 

energii elektrycznej z OZE 

-  

 

 

-  

W 2021 roku nie 

osiągnięto żadnych 

wskaźników dotyczących 

ilość m2 powierzchni 

budynków poddanych 

termomodernizacji oraz 

liczby wybudowanych 

jednostek wytwarzania 

energii elektrycznej z OZE 

4.3. Inwestycje związane z 

budową i modernizacją 

oświetlenia ulicznego i 

parkowego 

- Wysokość środków 

budżetowych 

przeznaczonych na 

inwestycje związane z 

budową i modernizacją 

oświetlenia ulicznego i 

parkowego 

-  W 2021 roku nie 

wydatkowano żadnych 

środków budżetowych 

przeznaczonych na 

inwestycje związane z 

budową i modernizacją 

oświetlenia ulicznego i 

parkowego. 



4.6. Podnoszenie poziomu 

wiedzy ekologicznej w zakresie 

wiadomości o środowisku 

przyrodniczym, konieczności 

jego ochrony 

-Ilość programów, 

konkursów ogłoszonych w 

mieście, mających za 

zadanie podniesienie 

poziomu wiedzy 

ekologicznej 

Dane z UM w 

Raciążu - 14 

W 2021 roku na terenie 

miasta: 

- uczniowie Szkoły 

Podstawowej wzięli udział 

w projekcie 

EKO-SZKOŁA 2021”, 

- uczniowie Szkoły 

Podstawowej zajęli IV 

miejsce w Ogólnopolskim 

Konkursie Ekologicznym 

„Dobre Rady na 

Elektroodpady – Oddaj 

mnie w dobre ręce – 

2021”. 

-przeprowadzono akcję 

"Dbajmy o czysty las już 

od dziecka" 

- przeprowadzono projekt 

ekologiczno-

charytatywnego „Zbieram 

to w szkole”. 

- przeprowadzono zbiórkę 

plastikowych nakrętek. 

-przeprowadzono Eko-erka 

przystąpili do VI edycji 

programu „Być jak 

Ignacy”.  

- przeprowadzono akcję 

"Dbajmy o czysty las już 

od dziecka"  

- przeprowadzono akcję 

„Ekologia na co dzień”. 

- przeprowadzono akcję 

Dzień Ziemi   

- przeprowadzono zbiórkę 

elektrośmieci   

- przeprowadzono 



Światowy Dzień Wody   

- przeprowadzono konkurs 

„Nie dla smogu”, 

 

- dzieci uczęszczające do  

Miejskiego Przedszkola 

wzięły udział w 

konkursach/akcjach 

proekologicznych „Czyste 

powietrze wokół nas” oraz 

„Skąd się biorą produkty 

ekologiczne”. 

5. Zapewnienie właściwych 

kierunków rozwoju kultury, sportu i 

rekreacji 

5.1 Wykorzystanie walorów 

historycznych w celu rozwoju 

turystyki i promocji miasta. 

 

-Ilość zorganizowanych 

imprez kulturalnych 

wykorzystujących walory 

historyczne w celu rozwoju 

turystyki i promocji miasta. 

Dane z UM w 

Raciążu - 7 

W 2021 r. zorganizowano 

7 imprez kulturalnych w 

tym:  

 

-VIII Jarmark Raciąski,  

 

-Akcja Żonkile”   

-Kiermasz Wielkanocny  

-Narodowy Dzień Pamięci 

Żołnierzy Wyklętych   

-Wielka Orkiestra 

Świątecznej Pomocy.  

-.„Szkoła pamięta 2021”, 

 

- budowanie wizerunku 

miejsca (miasta) tętniącego 

życiem i otwartego dla 

przyjezdnych, współpraca 

z instytucjami, Klubami 

Emerytów i Rencistów, 

OSP w Raciążu, 

Komisariatem Policji w 

Raciążu, MCKSiR. 

5.2 Propagowanie wiedzy o 

regionie, zwłaszcza wśród 

młodzieży szkolnej 

(organizowanie wycieczek 

turystyczno – krajoznawczych, 

-Ilość zorganizowanych 

akcji propagujących wiedzę 

o regionie 

Dane z UM w 

Raciążu – 12 

W 2021 roku 

przeprowadzono 12 akcji 

propagujących wiedzę o  

Raciążu: 

 



organizowanie konkursów na 

temat wiedzy o historii miasta 

czy regionu). 

- obchody 103. Rocznicy 

Odzyskania Niepodległości 

 

- obchody 230 Rocznicy 

ustanowienia Konstytucji 3 

maja,  

 

- obchody 82. Rocznicy 

wybuchu II wojny 

światowej, 

 

- książka „Wojenny i 

powojenny Raciąż we 

wspomnieniach st. sierż. 

Michała Jebasa i braci 

Zbyszyńskich” 

Ireneusza Leszka Brdaka, 

 

- konkurs plastyczny 

„Cztery pory roku”, 

którym nagrodą była 

publikacja prac w 

kalendarzu na rok 2022 

wydanym przez Urząd 

Miejski, 

 

- konkurs plastyczny pn. 

„Zabytki i Ciekawe 

Historycznie Zakątki 

Ziemi Raciąskiej”, 

- konkurs na Facebooku 

Urzędu Miejskiego „Co 

wiesz o Raciążu?”, 

- konkurs Wielkanocny na 

kartkę na Facebooku 

Burmistrza, 

- konkurs 

Bożonarodzeniowy na 

kartkę na Facebooku 



Burmistrza, 

- konkurs „SZCZEPIMY 

SIĘ I WYGRYWAMY!”, 

-  konkurs na Facebooku 

Burmistrza z okazji EURO 

2020, 

- konkurs na najładniejszy 

ogródek (nikt się nie 

zgłosił) na Facebooku 

Burmistrza. 

5.3 Wspieranie amatorskiego 

ruchu artystycznego. 

 

- Ilość wydarzeń 

wspierających amatorski 

ruchu artystyczny. 

 

Dane z UM w 

Raciążu – 7  

W 2021r. zostało 

zorganizowane siedem 

wydarzeń wspierających 

amatorski ruchu 

artystyczny: 

- działania grudniowe – 

koncert online (3 

organizacje brały udział), 

- Dzień Nauczyciela – 

koncert online (1 

organizacja brała udział), 

- Dzień kobiet (2 

organizacje brały udział), 

- Bal Seniora, 

- Dzień Seniora, 

- Dzień Nauczyciela 

(Nauczycielski Klubu 

Seniora), 

- 15.lecie Klubu 

Emerytów, Rencistów i 

Inwalidów. 

5.5 Rewitalizacja rynku i jego 

okolic. 

 

- Wysokość środków 

finansowych 

wydatkowanych na 

rewitalizację rynku i jego 

okolic 

Faktury na łączną 

kwotę 388 134,65 

zł 

W 2021 roku: 

- Wykonano konserwację 

ławek parkowych – 

3 900,00 zł, 

- zakupiono i posadzono 2 

katalpy, 4 wierzby oraz 

dokonano nasadzeń 

kwiatów na rondzie i 

donicach w centrum 



miasta– 9 326,81 zł, 

- wykonano pielęgnację 

zieleni – 127.907,84 zł,  

- dokonano zmian w 

dokumentacji projektowo-

kosztorysowej rewitalizacji 

parków – 1 000,00 zł. 

- Rewitalizacja 

istniejących terenów 

zieleni w mieście Raciąż 

etap I – 113 000,00 zł 

- Budowa przyłącza 

wodociągowego i 

energetycznego na rondzie 

przy pl. A. Mickiewicza – 

33 000,00 zł 

- Zakup i montaż 

fontanny - rondo Pl. A. 

Mickiewicza – 98 400,00 

zł 

- Montaż budek 

lęgowych dla ptaków w 

parkach (55szt.) – 1 600,00 

zł 

 


