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Protokół 

z XXIX Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Raciążu 

z dnia 11 marca 2022 r. 

OK.0002.9.2021 

 

XXIX Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Raciążu odbyła się w budynku Miejskiego 

Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu, przy ul. 

Parkowej 14 

 

Sesję rozpoczęto o godzinie: 14:30 

Zakończono o godzinie: 15:15 

Obecni radni wg załączonej listy obecności. 

 

Ad – 1 

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad 

  

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

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

Raciąża Mariusza Godlewskiego, Sekretarza Miasta Renatę Kujawę oraz Skarbnika Miasta 

Marię Karwowską  

  

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

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

 

Przewodniczący Rady poinformował zebranych, że dzisiejsze obrady Sesji są nagrywane                 

i transmitowane na żywo na profilu Urzędu Miejskiego na stronie Facebook.  

 

Ad – 2 

Komunikaty 

Przewodniczący Rady: Szanowni Państwo, znaleźliśmy się znowu w złym miejscu                          

w historii. Żeby wyrazić naszą solidarność z narodem ukraińskim chcę Państwa poprosić                      

o powstanie i uczczenie minutą ciszy, wszystkie osoby poległe, w tej bezsensownej wojnie. 

Myślę tutaj o dzieciach, matkach, ojcach i żołnierzach, którzy walczą z przerażającą siłą 

wroga, najeźdźcy, Rosji. Bardzo proszę o uczczenie, wszystkich poległych, minutą ciszy.  
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Porządek obrad: 

1. Otwarcie Sesji i  stwierdzenie  prawomocności obrad 

2. Dyskusja 

3. Podjęcie uchwał w sprawach :  

• zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Raciąż. 

• zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Raciąż na rok 2022 

4. Zamknięcie obrad. 

 

Przewodniczący Rady zapytał czy ktoś z zebranych ma uwagi do porządku obrad.  

Burmistrz: Szanowni Państwo, poproszę o wprowadzenie do porządku obrad czterech uchwał 

których, konieczność podjęcia wynikła w ostatnim czasie. Teraz nadarzyła się taka 

możliwość. Wprowadzone uchwały omówię dokładniej w punkcie Dyskusja.  

Burmistrz  poprosił o wprowadzenie do porządku obrad: 

• uchwałę w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa 

Działania – Przyjazne Mazowsze 

• uchwałę w sprawie uchylenia Uchwały XXXVIII/318/2018 Rady Miejskiej z dnia                     

29 czerwca 2018 r. w sprawie utworzenia Placówki Wsparcia Dziennego – Świetlicy Arka 

prowadzonej w formie opiekuńczej. 

• Uchwałę w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasto Raciąż na 

2022 rok 

• Uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Miasto Raciąż do realizacji Programu „Opieka 

wytchnieniowa” – edycja 2022. 

 

• Przewodniczący Rady prosi o przegłosowanie wprowadzenia do porządku obrad 

uchwałę w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej dla Stowarzyszenia Lokalna 

Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze 

Uchwała wprowadzona do porządku obrad jednogłośnie. 

• Przewodniczący Rady prosi o przegłosowanie wprowadzenia do porządku obrad 

uchwałę w sprawie uchylenia Uchwały XXXVIII/318/2018 Rady Miejskiej z dnia                     

29 czerwca 2018 r. w sprawie utworzenia Placówki Wsparcia Dziennego – Świetlicy 

Arka prowadzonej w formie opiekuńczej. 

Uchwała wprowadzona do porządku obrad jednogłośnie 

• Przewodniczący Rady prosi o przegłosowanie wprowadzenia do porządku obrad 

Uchwałę w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasto 

Raciąż na 2022 rok 
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Uchwała wprowadzona do porządku obrad jednogłośnie. 

• Przewodniczący Rady prosi o przegłosowanie nowego porządku obrad w sprawie 

przystąpienia Gminy Miasto Raciąż do realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” 

– edycja 2022. 

Uchwała wprowadzona do porządku obrad jednogłośnie. 

 

Przewodniczący poprosił o przegłosowanie nowego porządku obrad. 

Nowy porządek obrad został przegłosowany jednogłośnie.  

 

Ad - 3 

Dyskusja 

 

Burmistrz Miasta Mariusz Godlewski: Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo 

poprosiłem o zwołanie Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Raciążu, ze względu na pewną 

okoliczność. Jak wiecie jednym z priorytetów dla działania samorządu miasta jest 

wybudowanie bloków komunalnych, które zastąpią lokale mieszkalne osobom, które 

mieszkają w starym zasobie komunalnym. Część oczywiście będzie przeznaczona dla osób, 

które są w trudnej sytuacji mieszkaniowej. Jak wiecie mieliśmy na ten cel przeznaczone 

dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego oraz nasz wkład własny. Do tej pory 

łączne dofinansowanie wynosiło 4 387 000 zł., natomiast nasz wkład wynosi 5 450 000 zł. 

Ogłosiliśmy przetarg lecz wartość tej inwestycji po przetargu była już zupełnie innaniż 

pierwotnie zakładaliśmy. Zrobiliśmy ponowną wycenę wartości dla inwestycji i po ponownej 

wycenie przez osobę, która fachowo przygotowała dokumenty wynikło, że jej wartość na 

dzień dzisiejszy wynosi 8 386 000 zł. czyli o ponad dwa miliony złotych wzrosły nam koszty 

samej budowania bloków. W związku z tym jedyną drogą było zwiększenie dofinansowania. 

Nie byliśmy w stanie  zwiększyć wkładu własnego o wymaganą kwotę bo po prostu nie było 

nas na to stać. Dlatego z wielką radością chcę ogłosić, że udało nam się uzyskać niezbędne 

dofinansowanie tj. w kwocie  2 350 000 zł. Chcę bardzo podziękować, po pierwsze Panu 

Dyrektorowi BGK i w ogóle osobom z Banku Gospodarstwa Krajowego, z którymi  bardzo 

dobrze się nam współpracowało. W bardzo szybkim tempie uzyskaliśmy to dofinansowanie,      

a pamiętajmy też, że nie można zwiększyć dofinasowania, tylko zmiany związane                                 

z przewyższeniem kwot są po stronie Gminy, więc żeby to uzyskać rozwiązałem poprzednią 

umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na kwotę 4 330 000 zł. a złożyłem wniosek                    

o nowe dofinansowanie w tej wysokości, więc tak naprawdę bank nam przyznał 6 686 000 zł. 

dofinansowania.  Chcę bardzo podziękować Pani Justynie Dumińskiej, która na siebie wzięła 

wszystkie działania operacyjne, uzgodnienia i dzięki jej determinacji wszystko się udało.                      

Do ostatniej chwili czekaliśmy na telefon z informacją i stąd dziś ta Sesja Nadzwyczajna i 
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mogę z satysfakcją powiedzieć, że te środki wprowadzamy do budżetu. Największa zmianą w 

uchwale budżetowej jest wprowadzenie do niej środków na wszystkie inwestycje, których 

zabrakło nam na koniec roku.  

Jeżeli chodzi o pozostałe wprowadzone do porządku obrad uchwały to, uchwała w sprawie 

udzielenia pożyczki długoterminowej dla stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania dotyczy 

wybudowania placu zabaw. Jest to wspólny projekt LGD z gminami z całego powiatu 

płońskiego. W dwunastu gminach, LGD wybuduje place zabaw, które będą niewielkimi 

obiektami przeznaczonymi raczej dla małych dzieci.  Cały ten projekt jest na zasadzie 

finansowania, czyli LGD musi wybudować taki obiekt, a potem uzyska zwrot pieniędzy.               

W związku z tym, LGD, zwróciło się do wszystkich gmin z powiatu płońskiego o pożyczkę  

30 000 zł. na gminę. My te pieniądze pożyczymy, a ponieważ projekt jest, nie roczny tylko 

dwuletni więc nie mogę tego zrobić samodzielnie. Muszą Państwo Radni na to wyrazić zgodę 

i wtedy, w następnym roku LGD nam te 30 000 zł. zwróci. Jeżeli chodzi o  Uchwałę w 

sprawie uchylenia Uchwały Rady Miejskiej z dnia 29 czerwca, w sprawie utworzenia 

placówki wparcia dziennego świetlicy Arka to od kilku miesięcy ta placówka już nie działa. 

Otrzymaliśmy pismo od rodziców dotyczące ponownego uruchomienia placówki i aby iść na 

rękę rodzicom i dzieciom poprosiłem Panią Dyrektor Szkoły o wydłużenie godzin 

funkcjonowania świetlicy szkolnej. Świetlica Arka funkcjonowała do godziny 17:00, świetlica 

szkolna obecnie funkcjonuje do godziny 16:00. Odbędą się konsultacje z rodzicami, bo poza 

tym jednym pismem to nikt się nawet nie zapytał o Arkę.  Podczas funkcjonowania placówki  

też różnie to wyglądało. Bywało tak, że w  świetlicy było około 20 dzieci a czasami bywały 

takie dni, że przyszły trzy albo pięć osób. W związku z tym proponuję rozszerzyć działalność 

świetlicy szkolnej. Jeżeli chodzi o uchwałę w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałanie Narkomani na 

rok 2022  to wynika to ze zmian podstaw prawnych przepisów. Ostatnia wprowadzona 

uchwała czyli uchwała, w sprawie przystąpienia Gminy Miasto Raciąż do realizacji problemu 

Opieki wytchnieniowej. Był to program, o który troszkę naciskałem MOPS, żeby do niego 

przystąpił. Jest to program, który się wiąże z opieką nad osobami, które najbardziej tego 

potrzebują, z osobami z niepełnosprawnościami. Często jest tak, że opiekę nad osobami 

niepełnosprawnościami opiekun sprawuje 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu i tak 

naprawdę, takie osoby, jeżeli nie mają kogoś dodatkowo do pomocy, nie mogą nic innego 

robić, nie mają czasu, żeby odpocząć. Program związany z opieką wytchnieniową ma na celu 

zapewnienie opieki nad osobami z niepełnosprawnościami tak, żeby opiekun z rodzinny, czy 

to rodzic, czy mąż, czy żona, w sytuacji gdy w domu pojawia się osoba chora, mógł odpocząć 

od opieki nad osobą potrzebującą. W ramach projektu, zostanie do takiej osoby skierowany 

opiekun, który zajmie się chorym. Trzeba podkreślić, że jest to opieka czasowa. To nie jest 



Protokół z XXIX Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 11 marca 2022 r.  Strona 5 

tak, że ktoś przejmie opiekę nad osobą chorą i nagle będzie się nią zajmować przez cały czas. 

Osoba potrzebująca będzie pod opieką opiekuna przez określony czas aby ulżyć rodzinie.  

Stąd ta nazwa - opieka wytchnieniowa. To tyle jeśli chodzi o wprowadzone uchwały. Chcę 

jeszcze Państwu przedstawić jaką mamy sytuację związaną z napływem uchodźców z 

Ukrainy. Przede wszystkim chcę powiedzieć, że od samego początku włączyliśmy się w 

opiekę nad uchodźcami. Od samego początku jesteśmy w kontakcie, zarówno z osobami które 

przyjmują uchodźców w domach indywidualnie, jak i w miejscach zbiorowego 

zakwaterowania. Sytuacja do tej pory była nieuregulowana. Na dziś nie ma jeszcze podstaw 

prawnych do tego, żebyśmy na przykład nadawali osobom z Ukrainy numery PESEL, czy też 

w jakiś sposób systemowy wykorzystywali pieniądze z budżetu na pomoc dla tych osób. To 

wszystko co do tej pory robiliśmy to było na zasadzie zbierania darów, wolontariatu, 

osobistych wpłat. Zdarzało się, że gdy przyjechało do nas dziecko z Ukrainy które nawet nie 

miało własnych butów tylko zostało, przywiezione w skarpetkach, to na przykład pracownik z 

własnych środków poszedł i po prostu kupił obuwie.  Wiele mieliśmy już bardzo trudnych 

sytuacji. To są ludzie, którzy są na prawdę po ciężkich przejściach, część, bo nie wszyscy,  

jest tutaj z okolic Lwowa, Ukrainy zachodniej gdzie nie uczestniczyli w bezpośrednich 

walkach, ale też jest część na przykład z Charkowa, z tamtych rejonów gdzie  dzieją się 

rzeczy naprawdę straszne. Są to ludzie bardzo wystraszeni. Były sytuacje, że gdy zawyła 

syrena strażaka, która informowała o pożarze lub wypadku, to zarówno dzieci jak i dorośli 

wpadli w panikę. Wiele osób przyjeżdża z jedną torbą i właściwie niczego poza tym nie mają. 

Przeprowadziliśmy zbiórki w trzech sklepach na terenie miasta: w Delikatesach u Państwa 

Cybulskich, w sklepie u Pana Pawła Chrzanowskiego i w sklepie u Pana Tomasza 

Wawrowskiego. Wszystkie te dary zostały przewiezione do straży. Oprócz tego ogromna ilość 

darów została, zebrana w zbiórce zorganizowanej przez Ochotniczą Straż Pożarną w Raciążu 

za co również bardzo dziękuję. Osobiście chcę podziękować Panu radnemu Darkowi 

Dobrosielskiemu, który bardzo się angażuje w pomoc dla uchodźców. Oprócz strażaków 

bardzo dużą ilość darów zebrała również Szkoła Podstawowa oraz Zespół Szkół. Przede 

wszystkim jednak dziękuję mieszkańcom Raciąża, bo to Państwo te dary przynoszą                             

i przekazują. Na dzień dzisiejszy, w Raciążu w punktach zbiorowego zakwaterowania mamy 

70 osób z Ukrainy z czego około 30 to dzieci. Nie wiem dokładnie ile jest osób w miejscach 

prywatnych dlatego, że nie ma obowiązku zgłaszania tego do Urzędu. Uchodźcy w dużej 

części zostali, przywiezieni do Raciąża  przez wolontariuszy i przez osoby prywatne a część 

została skierowana do Raciąża przez  Wydział Zarządzania Kryzysowego w Płońsku i przez 

Wojewodę. Po przejrzeniu i posegregowaniu wszystkich darów, które otrzymaliśmy                        

od mieszkańców, zdecydowaliśmy, że medykamenty, materiały opatrunkowe, część 

produktów higienicznych oraz produkty żywnościowe z długim terminem ważności jak np. 

konserwy zostaną przekazane na Ukrainę. Strażacy dowieźli paczki do Płońska a następnie 
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wyjechały transportem na Ukrainę. Pozostała część darów jest przeznaczona na potrzeby 

osób, które pomieszkują w Raciążu. Dziękuję jeszcze raz  za zaangażowanie w pomoc 

radnemu Dobrosielskiemu ale również pani Katarzynie Wawrowskiej                                                   

i wiceprzewodniczącemu Rady Panu Jerzemu Lawendowskiemu,  który ma firmę cateringową 

i bez żadnego wynagrodzenia, nam pomaga. W dniu wczorajszym byłem na spotkaniu ze 

Starostą i Wicestarostą.  Otrzymaliśmy zapotrzebowanie na Powiat Płoński, żeby stworzyć 

dodatkowe około 1000 miejsc dla uchodźców. Ponieważ osób jest coraz więcej to zwrócono 

się do gmin o utworzenie zbiorowych punktów gdzie uchodźcy będą mogli przebywać, ale już 

nie na zasadzie tak jak jest teraz, że osoby które są w Raciążu moją zapewnione tylko 

mówimy o salach gimnastycznych lub salach w strażnicach OSP, do które zostaną wstawione 

łóżka polowe. W chwili obecnej, tak na wszelki wypadek, poprosiliśmy mieszkańców o łóżka 

polowe, kołdry, materace i pościel. Podjęliśmy także działania wspólnie z Miejskim Centrum 

Kultury Sportu i Rekreacji, żeby zapewnić dzieciom z Ukrainy jakieś elementy powrotu do 

normalnego życia. Co mnie zaskoczyło to fakt, że wbrew pozorom ci młodzi ludzie nie 

mówią po rosyjsku ale mówią po angielsku. Na przykład rozmawiałam z chłopcem, który 

opowiadał o sobie różne rzeczy ale gdy padło pytanie gdzie chodził do szkoły i czy lubił się 

uczyć, to odpowiedział ze łzami w oczach,  że jego koledzy zostali na Ukrainie, że ich szkoła 

jest zniszczona. Dzieci, zarówno jak i dorośli,  mają w sobie wielką traumę. Wszyscy bardzo 

są pozytywnie zaskoczeni przyjęciem w Raciążu jak i ogólnie w Polsce i naprawdę są 

wdzięczni wszystkim za okazaną pomoc i też chcę tę wdzięczność przekazać wszystkim 

Państwu. Oczywiście mam świadomość i tego się obawiam, że teraz działamy na bardzo 

wysokich emocjach, ale wkrótce przyjdzie zwykłe życie. Wkrótce, jak tylko wejdzie w życie 

ustawa, dzieci trafią do naszej szkoły, więc będzie trzeba zmierzyć się z problemami 

językowymi i różnicami w programach nauczania oraz z decyzją czy dzieci dajemy do klas 

według roczników czy robimy klasę, która jest oddzielna, żeby wyrównać poziomy. Musimy 

ich też w jakiś sposób nauczyć posługiwania się językiem polskim. Zwracam się również do 

mieszkańców, że jeśli ktoś ma miejsce i możliwości to żeby uchodźców przyjął. Dla nich jest 

to dużo lepsze rozwiązanie, niż na przykład miejsca zbiorowego zakwaterowania. Należy 

jednak pamiętać, że nie wiemy na ile czasu ci uchodźcy u nas zostaną więc trzeba to dobrze 

rozważać i przemyśleć. Pomyślmy, co będzie za tydzień, za dwa, za miesiąc bo to też należy 

wziąć pod uwagę.  Nie wiadomo, jakie będzie przyjęte długofalowe rozwiązanie problemu, ile 

osób wróci na Ukrainę, jak wojna się potoczy, ale mogę zapewnić, że osobiście zrobię 

wszystko i myślę, że i Państwo Radni i nasi mieszkańcy również, żeby w Raciążu wszyscy ci 

uchodźcy, czuli się bezpiecznie i aby zapewnić im godziwe miejsca do zamieszkania. Ludzie, 

którzy do nas przybyli są naprawdę wspaniali, bardzo wdzięczni i czasami aż ściska za 

gardło, jak się widzi, co oni przeżyli albo gdy opowiadają co tam się działo. Oby ta wojna 

szybko się skończyła i oby skończyła się tym, że okupacyjne wojska rosyjskie wycofają się z 
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Ukrainy. Myślę, że każdemu należy się przestrzeń i walka o wolną Ukrainę to jest też nasza 

sprawa, bo tam się toczy walka nie tylko za wolność Ukrainy, ale i za naszą, bo ktoś to musi 

powstrzymać, bo jeżeli nie powstrzyma, nie wiadomo gdzie wódz rosyjski swoje wojska 

poprowadzi. Dziękuję bardzo.  

Przewodniczący Rady:  jesteśmy w punkcie - Dyskusja nad projektami uchwał, ale jeśli  

Państwo radni nic przeciwko temu nie mają, chcę poinformować, że  na wniosek radnego 

Zbigniewa Leszczyńskiego, padła propozycja, żeby radni Rady Miejskiej w Raciążu 

przekazali swoje diety na pomoc Ukrainie. Spotkało się to z moim i wszystkich radnych 

poparciem i taką zbiórkę przeprowadzimy. Myślę, że Pan Burmistrz ma tu większe 

doświadczenie i zobaczymy, czy te środki, które radni zbiorą przekażemy do jakiegoś 

ogólnego czy naszego miejscowego programu pomocy dla Ukrainy.  Będziemy mieć fundusze 

na zakup najbardziej niezbędnych produktów. Ważne jest to co powiedział pan Burmistrz, 

żeby w tym wszystkim być wytrwałym, ale w tej chwili jesteśmy w takim ogólnym szoku, 

wszyscy chcą pomagać ale tą pomoc trzeba będzie dłużej stosować. Jeszcze taka jedna 

informacja, oczywiście poza tym punktem w którym jesteśmy, Pan przewodniczący 

Dobrosielski zwrócił mi uwagę, że ostatnio włączają się syreny strażackie,                                       

w nieuzasadnionych sytuacjach – gdy nie wyjeżdża straż, nie ma pożaru, nie ma żadnego 

wypadku. Przyczyny tych  fałszywych alarmów, w tej chwili są nieznane. Te sytuacje na 

pewno powodują dużą wrzawę i lęk wśród uchodźców, którzy są w Raciążku. Myślę, że 

sprawa wkrótce się wyjaśni i zostanie to unormowane. Nie są to oznaki, żadnych ataków, ale 

być może działania, które ma celu wprowadzenie trochę paniki. Proponuję teraz wrócić do 

porządku obrad. Jesteśmy w punkcie Dyskusja nad projektami uchwał. Chcę Panu 

Burmistrzowi i wszystkim pracownikom urzędu, podziękować za działania, które przyczyniły 

się do pozyskania funduszy. Myślę, że pozyskanie ponad dwóch milionów złotych 

dodatkowych środków do budżetu to duże osiągnięcie.  

Radny Artur Gizler: Panie Burmistrzy, też chcę pogratulować, że tak szybko udało się 

pozyskać środki na budowę nowych bloków. Chciałem się dowiedzieć jak będzie teraz 

prowadzona cała procedura. Czy na nowo będzie ogłoszony przetarg na budowę budynków, 

czy to będzie kontynuacja przetargu, który miał miejsce wcześniej.  

Burmistrz: jesteśmy w tej chwili w procedurze przetargowej, oferty zostały już złożone                    

i w związku z tym, że nie mieliśmy dofinansowania wprowadzonego do budżetu, nie mogłem 

podpisać umowy z wykonawcą. Ale podjąłem decyzję o tym, żeby wystąpić do firmy, która 

dała najkorzystniejszą ofertę z prośbą o wydłużenie czasu związania ofertą i dzięki temu teraz 

mamy możliwość podpisania umowy. Termin wyboru najkorzystniejszej oferty mija jutro                          

w związku z tym została zwołana dzisiejsza Sesja Nadzwyczajna. Teraz procedura będzie 

wyglądała w ten sposób, że po przegłosowaniu budżetu dokonamy wyboru najkorzystniejszej 
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oferty i podpiszemy umowę z wykonawcą, korzystając już z tego co było w poprzednim 

przetargu.  

Radny Godlewski: czy plac zabaw powstanie w nowym miejscu czy będzie doposażony, 

któryś z już istniejących? 

Burmistrz: to nie będzie taki typowy plac zabaw. To będą tylko dwie czy trzy zabawki                             

i zostaną zamontowane w małym parku. Czasem są w miastach takie miejsca w parkach, żeby 

można było z dzieckiem wyjść i posiedzieć na ławce podczas gdy dziecko się bawi.  

 

Ad - 4 

Podjęcie uchwał 

• Uchwała nr XXIX/253/2022 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 11 marca 2022 r.                    

w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Raciąż. 

Uchwała przyjęta jednogłośnie 

• Uchwała nr XXIX/254/2022 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 11 marca 2022 r.                     

w sprawie  zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Raciąż na rok 2022. 

Uchwała przyjęta jednogłośnie 

• Uchwała XXIX/255/2022 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 11 marca 2022 r.                        

w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania 

– Przyjazne Mazowsze 

Uchwała przyjęta jednogłośnie 

• Uchwała XXIX/256/2022 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 11 marca 2022 r.                     

w sprawie uchylenia Uchwały XXXVIII/318/2018 Rady Miejskiej z dnia 29 czerwca 2018 r. 

w sprawie utworzenia Placówki Wsparcia Dziennego – Świetlicy Arka prowadzonej                          

w formie opiekuńczej. 

  Uchwała przyjęta jednogłośnie 

• Uchwała XXIX/257/2022 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 11 marca 2022 r.                        

w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasto Raciąż na 2022 rok. 

Uchwała przyjęta jednogłośnie 

• Uchwała XXIX/258/2022 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 11 marca 2022 r.                        

w sprawie przystąpienia Gminy Miasto Raciąż do realizacji Programu „Opieka 

wytchnieniowa” – edycja 2022. 

Uchwała przyjęta jednogłośnie 
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Ad – 6 

Zakończenie obrad 

 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął obrady                              

XXIX Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Raciążu. 

 

Protokołowała       Przewodniczący Rady Miejskiej 

/-/ Katarzyna Wawrowska           /-/ Paweł Chrzanowski  

 

Załącznik: 

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

11 stycznia 2021 r. 

 

  


