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Protokół 

z XXVII Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Raciążu 

z dnia 21 grudnia 2021 r. 

OK. 0002.7.2021 

XXVII Zwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Raciążu odbyła się w budynku Miejskiego 

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

Parkowej 14. 

 

Sesję rozpoczęto o godzinie: 13:00 

Zakończono o godzinie: 15:00 

Obecni radni wg załączonej listy obecności. 

 

Ad – 1 

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad 

  

Sesję otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej w Raciążu Paweł Chrzanowski. Powitał 

Wysoką Radę, Burmistrza Miasta Raciąża Mariusza Godlewskiego, Sekretarza Miasta Renatę 

Kujawę, Skarbnika Marią Karwowską, radcę prawnego panią Magdalenę Chrzanowską oraz 

zaproszonych gości. Przewodniczący Rady poinformował, że w trakcie obrad dołączy do nas 

dyrektor Szpitala w Płońsku pani Liliana  Kraśniewska.  

 

  

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

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

 

Przewodniczący Rady poinformował zebranych, że dzisiejsze obrady Sesji są nagrywane                   

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

 

Ad – 2 

Komunikaty 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie Sesji i  stwierdzenie  prawomocności obrad; 

2. Komunikaty 

3. Wystąpienia zaproszonych Gości; 



Protokół z XXVII Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 21 grudnia 2021 r.  Strona 2 

4. Sprawozdanie z działalności organu wykonawczego jednostki stanowiącej samorządu 

gminnego; 

5. Wystąpienia Przewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej,   

6. Dyskusja nad projektami uchwał; 

7. Podjęcie uchwał: 

• ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Raciąża 

• zasad określenia wysokości diety oraz zwrotu kosztów podróży służbowych                         

dla Przewodniczącego Rady Miejskiej w Raciążu.  

• przyjęcia planu pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Raciążu na 2022 rok. 

• przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Raciążu na 2022 rok 

• przyjęcie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Miasto                     

Raciąż na lata 2022 – 2026 

• uchylenia Uchwały XXXVIII/318/2018 w sprawie utworzenia Placówki Wsparcia 

Dziennego – Świetlicy Arka prowadzonej w formie opiekuńczej.  

• Uchylenia Uchwały Nr XXV/213/2021 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia                             

28 września 2021 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania                           

dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w jednostkach 

oświatowych Gminy Miasto Raciąż.   

• przyjęcia uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasto Raciąż na 2022 

rok. 

•  przyjęcia  programu opieki nad zabytkami Gminy Miasto Raciąż na lata 2022 - 2025 

• wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę części nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Miasto Raciąż (PCK) 

• wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę części nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Miasto Raciąż (p. Błaszczak) 

• przyjęcia programu  opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania                            

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Raciąż w 2022 roku 

• zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Raciąż, 

•  zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Raciąż na rok 2021 

• uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Raciąż 

• przyjęcia  budżetowej Gminy Miasto Raciąż na rok 2022 

8. Wolne wnioski i zapytania 

9. Zamknięcie obrad.  
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Burmistrz poprosił o wprowadzenie do porządku obrad uchwałę w sprawie rozpatrzenia 

wniosku o umorzenie należności cywilnoprawnej.  

 

Przewodniczący Rady prosi o przegłosowanie wprowadzenia do porządku obrad projektu  

uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku o umorzenie należności cywilnoprawnej. Taki wniosek 

wpłynął do Urzędu i Rada Miejska musi zając stanowisko w tej sprawie. Wniosek ten był omawiany 

na posiedzeniu komisji i stanowisko zostało już opracowane na komisjach. 

 

Przewodniczący Rady prosi o przegłosowanie nowego porządku obrad.  

Nowy porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad – 3 

Wystąpienia zaproszonych gości 

Na dzisiejsze obrady została zaproszona dyrektor Szpitala w Płońsku Pani Liliana 

Kraśniewska.  Zaproszenie ma związek z pismem, które wpłynęło do Urzędu dotyczące 

poręczenia finansowego dla Szpitala  w Płońsku. Dostaliśmy informację, że pani dyrektor się 

spóźni wiec po jej przybyciu wrócimy do tego punktu porządku posiedzenia.  

Po przybyciu na obrady dyrektor szpitala Przewodniczący powrócił do punktu Wystąpienia 

zaproszonych gości, w którym głos zabrała pani Kraśniewska.  

 

Dyrektor SPZZOZ w Płońsku Liliana Kraśniewska: jest mi bardzo miło i dziękuję za 

zaproszenie. Nawiązując do listu, który skierowałam do państwa chciałabym poprosić o 

wsparcie, nie wsparcie pieniężne, tylko wsparcie w postaci poręczenia. Nie ukrywam, że na 

chwilę obecną spłacamy teraz rok rocznie 2,500 000 zł kredytu. W przyszłym roku będzie to 

wyższa kwota, bo aż 3 500 000 zł. Biorąc pod uwagę obecną sytuację szpitala, mamy do 

spłaty 16 000 000 zł. kredytu i  12 000 000 zł. zaległych zobowiązań plus 2 000 000 zł. na 

bieżące wydatki szpitala, to w sumie jest kwota około 30 000 000 zł. Obecny kredyt, który 

spłaca szpital jest do 2027 roku, to powiem szczerze, że jest to niemożliwe żeby do 2027 roku 

spłacać raty w wysokości 3 500 000 zł  Dlatego chcemy ogłosić przetarg na kredyt 

konsolidacyjny na okres 15 lat. Jest to maksymalny okres o jaki możemy prosić. Z tego co 

rozmawiałam z prezesami banków to ze wstępnych rozmów wynika, że, odsetki dostalibyśmy 

przynajmniej o 3 punkty procentowe mniejsze na oprocentowanie kredytu więc na samym 

zmniejszeniu oprocentowania szpital zyskał by ponad 1 000 000 zł. Z rozmów, które 
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przeprowadziłyśmy wraz z panią księgową z prezesem banku wynika, iż, najlepszym 

rozwiązaniem byłoby pozyskanie poręczenia gmin, ewentualnie starostwa powiatowego w 

Płońsku. Poręczenie wynosi  1 800 000 zł. z tego powiat zobowiązał się, że od 2020 roku 

począwszy, przez 15 lat poręczy 900 000 zł. rocznie.  Pozostała kwota 900 000 zł. zostanie 

rozłożona na pozostałe gminy proporcjonalnie do ilości ich mieszkańców. Na państwa 

przypada kwota 45 000 zł. to jest 5 % całej kwoty.  Na chwilę obecną spłacamy 2 5000 000 

zł. i będziemy  tę kwotę spłacać własnymi siłami, więc uważam, że nie będzie takiej potrzeby 

aby prosić Państwa o te o 45 000,00 zł. W chwili obecnej chodzi nam po prostu o sam fakt 

poręczenie. Jeszcze biorąc pod uwagę, że Państwo i tak nam przekazujcie rok rocznie dotacje 

w wysokości 60 000,00 zł. więc kwota poręczenia jest niższa niż dotacja jaką otrzymujemy                   

od Państwa.  

Przewodniczący Rady poprosił radnych o zadawanie pytań. 

 

Dyrektor SPZZOZ poinformowała, że na sali jest obecna główna księgowa szpitala   na 

pytania dotyczące w spraw finansowych ona najlepiej udzieli odpowiedzi.  

Radna Magdalena Bylińska: Czy kredyt, który chcecie zaciągać ma oprocentowanie 

zmienne czy stałe? 

Dyrektor SPZZOZ: będziemy przygotowywać specyfikację zamówienia,  przedstawimy 

swoje propozycje więc uważam, że będzie zaproponowane oprocentowanie stałe. Chcemy 

znaleźć instytucję, która sfinansuje nasz kredyt na naszych warunkach czyli to, że mamy 

poręczenie nie większe niż 1 800 000 zł. oraz,  że mamy nie mniej niż 15 lat na spłatę 

kredytu. 

Radna Bylińska: czy inne gminy już wyraziły swoje zdanie na temat poręczeń? 

Dyrektor SPZZOZ: nie, Państwo jesteście pierwszą gminą, która mnie zaprosiła na Sesję 

aby omówić ten temat. 

Pani Skarbnik: do kiedy Państwo chcecie znać odpowiedź dotyczącą naszej decyzji? 

Dyrektor SPZZOZ: im szybciej dostaniemy odpowiedzi od wszystkich gmin tym szybciej 

ogłosimy przetarg. 

Burmistrz: kiedy byście chcieli zaciągnąć kredyt i jakie są, bo też musimy o tym pomyśleć, 

ewentualne zagrożenia? 

Dyrektor SPZZOZ: załóżmy, że w marcu podpiszemy umowę, będziemy chcieli wymagać 

żeby okres kadencji był jeden rok, więc to by było od 2023 przez 15 lat. 
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Radna Bylińska: ja mam pytanie bardziej do Pani księgowej. Czyli dobrze zrozumiałam,                   

że decyzja rady polityki pieniężnej w podnoszeniu stóp procentowych nie będą miały wpływu 

na waszą wysokość oprocentowania? 

Głowna księgowa SPZZOZ: w momencie kiedy będziemy ogłaszać przetarg postawimy 

stałe warunki. Jednym z nich będzie zapis iż podnoszenie stóp procentowych nie będzie miało 

nic wspólnego z wysokością oprocentowania.  

Burmistrz: co będzie jak nie weźmiecie tego kredytu?  

Dyrektor SPZZOZ: będzie bardzo ciężko. Dziennie odbieramy dziesiątki telefonów od 

pracowników, którzy potrzebują produktów do wykonywania swojej pracy albo konieczne 

jest opłacanie faktur na kwoty np. 60 000 zł.  Biorąc pod uwagę, wzrost cen energii i gazu to 

będę zmuszona znaleźć oszczędności w postaci czynnika ludzkiego.  

Burmistrz: jeszcze żadne decyzje z naszej strony nie zostały podjęte. Na pewno nam na 

szpitalu zależy i na jak najlepszym jego funkcjonowaniu, więc jeżeli to się będzie wiązało z 

redukcjami zatrudnienia to wiadomo, że będzie mniej osób do obsługi pacjentów co się 

przedłoży na sposób jego działania.   

Przewodniczący Rady: szpital nie jest instytucją dochodową, funduszy zawsze było mało ale 

czy są jakieś pomysły związane z pozyskaniem środków? Myślę tutaj o jakiś zabiegach 

komercyjnych. Czy pani dyrektor zastanawiała się nad tym, żeby w jakiś inny sposób 

pozyskać dodatkowe środki dla szpitala. 

Dyrektor SPZZOZ: wkrótce będzie ogłoszony konkurs na stanowisko dyrektora do spraw 

medycznych. Obecny dyrektor będzie sprawował tą funkcję jeszcze przez trzy miesiące.                   

Ja osobiście mam ogromne plany i dużo pomysłów w jaki sposób zwiększyć przychody 

szpitala w oparciu o działalność komercyjną, jednak musze poczekać na wyłonienie nowego 

dyrektora bo nie chciałabym sama decydować o takich działaniach. 

Burmistrz: jak słucham pani dyrektor to mi się przypomina 2013 roku. U nas w Raciążu były 

wtedy wielkie problemy. Chcę pogratulować Pani Dyrektor i tego, że się Pani podjęła tej 

pracy, bo to bardzo trudne zadanie. Darzę Panią ogromnym szacunkiem za to co Pani robiła w 

poprzedniej pracy i myślę, że Pani osoba na tym stanowisku daje dobrą perspektywę na 

przyszłość dla szpitala.  

Przewodniczący Rady: powiem szczerze, że z mojego doświadczenia to pierwszy dyrektor 

ekonomista na tym stanowisku więc  może już tu nastąpią te zmiany. Będę obserwował 

wszystkie działania, ale myślę, że Rada Miejska w Raciążu będzie musiała podjąć jakąś 
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decyzję. W z związku z tym, że to nie chodzi o środki finansowe tylko o poręczenie to myślę, 

że przedyskutujmy ten temat ale nie chciałbym za Radnych teraz odpowiadać. Pani dyrektor, 

bardzo serdecznie dziękuję za przybycie na naszą Sesję.  

Ad - 4 

Sprawozdanie z działalności organu wykonawczego jednostki stanowiącej  

samorządu gminnego 

 

Burmistrz poinformował, że: 

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

KULTURALNEGO REGIONU POPRZEZ ROZWÓJ INFRASTRUKTURY 

KULTURALNEJ W GMINIE MIASTO RACIĄŻ” Miasto wszczęło postępowanie na 

roboty budowlane na wykonanie placów zewnętrznych przy budynku MCKSiR oraz 

Miejskiej Bibliotece w Raciążu”. Wszczęto również postępowanie przetargowe na 

zakup i dostawę sprzętu ora wyposażenia instytucji kultury. Opublikowano zapytanie 

ofertowe na wykonanie dokumentacji technicznej związanej z remontem wnętrza 

Miejskiej Biblioteki, w tym m.in. wykonanie pracowni tematycznych: Dziejów 

Raciąża, fotograficzna, ceramiczna, multimedialna. 

Koszt ogólny projektu:     2 222 674,55 zł 

Dofinansowanie:             1 521 404,63 zł 

Promesa dla Kultury :       533 596,82 zł 

Wkład własny:                  167 673,10 zł 

 

• Gmina Miasto Raciąż otrzymała dotację ze środków z budżetu Województwa 

Mazowieckiego na realizację zadania pn.: „Rewitalizacja istniejących terenów zieleni  

w mieście Raciąż etap I”. W ramach zadania zostało m.in. posadzonych w Parku 

Miejskim przy pl. A. Mickiewicza ok. 400 sztuk krzewów iglastych i liściastych, 

zostały wykonane dwa kwietniki od strony „ronda”. Zadanie zakończyło 31.10.2021 r. 

Obecnie jesteśmy na etapie rozliczania otrzymanych środków z dofinansowania.   

Koszt ogólny projektu:      113 000,00 zł 

Dofinansowanie:                56 500,00 zł 

Wkład własny:                    56 500,00 zł  

 

• W dniu 24.11.2021 r. pozytywnie rozliczono otrzymane środki w ramach 

Mazowieckiego Instrumenty Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2021 na 
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realizację zadania pn. „Remont Domu Działkowca, zakup i montaż monitoringu 

wizyjnego obejmującego m.in. Dom Działkowca i alejki przyległe oraz zakup sprzętu 

do pielęgnacji zieleni na terenie ROD SIERAKOWO”.  

Kwota ogółem  to                               25 000,00 zł.  

Dofinansowanie                                10 000,00 zł 

Wkład własny miasta                        10 000,00 zł 

Wkład własny ROD SIERAKOWO   5 000,00 zł 

 

• W dniu 01.12.2021 r. opublikowano postępowanie przetargowe na roboty budowlane 

na Budowę 2 budynków mieszkalnych wielorodzinnych położonych w Raciążu przy ul. 

Akacjowej.  

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

których znajdą się łącznie 42 mieszkania. Projekt przewiduje również wykonanie 

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

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

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

podpisania umowy z Wykonawcą. Środki na realizację w proporcji 80 % kosztów 

kwalifikowalnych otrzymano z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach Funduszu Dopłat.   

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

Kwota dofinansowania z BGK       4 337 333,59 zł  

Wkład własny                                 1 084 333,40 zł 

   

• W dniu 15.10.2021 r. otrzymano informację z Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Mazowieckiego o otrzymaniu dofinansowania w ramach Instrumentu 

wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego 

(IWZW) na przebudowę dróg gminnych w Raciążu w obrębie ulic: Mieszka I, 

Reymonta, Rzeźnianej, Dobrzańskiego, Zielińskiego, Wnorowskiego, Jesionowej i 

Wolności. Na wszystkich ulicach planowana jest do wykonania trwała nawierzchnia.  

Ponadto w dniu 25.10.2021 r. otrzymaliśmy informację o otrzymaniu promesy wstępnej na 

realizację zadania pn.: „Przebudowę i rozbudowę dróg gminnych wraz z infrastrukturą 

techniczną” ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład. W zakresie tego zadania ujęte 

zostały następujące ulice: Mieszka I, Chrobrego, Jesionowa, Lipowa, Zielińskiego, 

Dobrzańskiego, Wnorowskiego, Szwedzka, Wolności, Młodzieżowa, Parkowa, Batorego, 

Spółdzielcza. Realizacja zadania obejmuje kompleksową modernizację ww. dróg poprzez tam 
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gdzie to wskazane wykonanie kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wykonanie oświetlenia 

ulicznego oraz nawierzchni utwardzonej.  

W związku z powyższym w dniu 05.11.2021 r. wystąpiono do Urzędu Marszałkowskiego z 

prośbą o wyrażenie zgody na dokonanie zmian obejmujących zamianę ulic w ramach IWZW. 

Zaproponowano wykonanie nowej nawierzchni na ulicach Sportowej, Przechodniej, Płockiej 

rozszerzenie zakresu rzeczowego ulicy Reymonta. Czekamy na posiedzenie sejmiku 

Województwa.  

IWZW 

Koszt ogólny zadania:        2 905 100,00 zł 

Dofinansowanie:               1 753 060,00 zł 

Wkład własny:                  1 152 040,00 zł 

 

POLSKI łAD 

Koszt ogólny zadania:    8 850 000,00 zł 

Dofinansowanie:           8 407 500,00 zł 

Wkład własny:                  442 500,00 zł 

 

6) W dniu 14.12.2021 r. podpisano umowę na Wykonanie robót budowlanych w zakresie 

przebudowy dwóch przejść dla pieszych zlokalizowanych przy ul. Kilińskiego oraz pl. A. 

Mickiewicza w Raciążu w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w obszarze 

przejść dla pieszych. Podpisanie umowy o dofinansowanie planowane jest jeszcze w tym 

roku. 

Koszt całkowity zadania: 98 200,00 zł 

Dofinansowanie: 78 560,00 zł 

Wkład własny: 19 640,00 zł 

 

Gmina Miasto Raciąż musi osiągnąć zakładany w projekcie „Uporządkowanie gospodarko 

wodno – ściekowej w Raciążu” efekt ekologiczny w postaci nowo przyłączonych 

mieszkańców do rozbudowanej sieci kanalizacji sanitarnej. W związku z powyższym 

ponownie przypominamy o realizowaniu przyłączy do nieruchomości, które mają możliwość 

podłączenia się do sieci. Nie wywiązanie się z założeń projektowych, tj. m.in. nie osiągnięcie 

efektu ekologicznego na zakładanym poziomie będzie skutkowało proporcjonalnym 

zwrotem dofinansowania unijnego pozyskanego na realizację przedmiotowej inwestycji. 
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W Urzędzie Miejskim w Raciążu działa punkt konsultacyjno-informacyjny w ramach 

programu „Czyste Powietrze”. Mieszkańcy Miasta mogą skorzystać z pomocy przy 

wypełnianiu wniosków o dofinansowanie na wymianę źródła ciepła, termomodernizację czy 

wymianę okien oraz drzwi zewnętrznych. Na dzień 17.12.2021r. zostało złożonych 16 

wniosków. 

Trwa nabór wniosków o przyznanie dofinansowania na utylizację wyrobów zawierających 

azbest  z terenu miasta Raciąż. Na dzień 17.12.2021r. właściciele 11 posesji z terenu Miasta 

Raciąża złożyli wnioski o przyznanie dofinansowania. 

Wykonane remonty w budynkach i lokalach komunalnych: 

Zlecono naprawę dachów przy ul. Zielonej 28 i Wolności 4 

Zlecono naprawę instalacji elektrycznej w lokalu komunalnym przy ul. Kilińskiego 1 D. 

Zlecono remont toalety przy lokalu nr 5 na ul. Błonie 55. 

Zlecono przeglądy techniczne, gazowe oraz kominiarskie w  budynkach i lokalach 

komunalnych.  

 

Informacja na sesję za okres od 28 października roku do 21 grudnia 2021 roku 

 

Zlecono równanie destruktem terenu targowiska miejskiego. 

Zlecono oraz wykonano przedzimową konserwacje fontanny miejskiej. 

Zlecono usunięcie ławek z małego parku. 

Zlecono zimowe utrzymanie placów, parkingów i chodników. 

Zlecono oraz wykonano montaż oświetlenia świątecznego. 

 

Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla części dróg w Raciążu. 

W dniu 29 listopada 2021 r. została podpisana umowa na opracowanie programu 

funkcjonalno-użytkowego dla części dróg w Raciążu. Program dotyczy ulic: Mieszka I, 

Chrobrego, Jesionowej, Lipowej, Zielińskiego, Wnorowskiego, Dobrzańskiego, Szwedzkiej, 

Wolności, Młodzieżowej, Parkowej, Batorego, Spółdzielczej. 

• Gmina Miasto Raciąż realizuje projekt w partnerstwie z Powiatem Płońskim pn.: 

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

Celem projektu jest wzmacnianie więzi rodzinnej. Planowanymi działaniami 

prewencyjnymi realizowanymi po stronie partnera zostało objętych 16 osób (6 osób 

dorosłych i 10 dzieci) korzystających z pomocy społecznej z terenu Miasta Raciąż, 

zagrożonych wykluczeniem społecznym, przeżywających trudności w pełnieniu 
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funkcji opiekuńczo-wychowawczych.  Działania prewencyjne obejmują współpracę z 

psychologiem, opiekunem świetlicy oraz Liderem rodziny. Ponadto w ramach 

projektu zostało przeprowadzonych 20 warsztatów społeczno-kulturalno-sportowo-

edukacyjnych: rękodzielnicze, kulinarne, sportowe, wyjazdowe (Warszawa, Płock, 

Toruń) oraz pierwsza pomoc przedmedyczna. 

Termin realizacji projektu w partnerstwie to 29.12.2021 r.  

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 

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

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

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

celu podniesienie jakości nauczania w szkołach z terenu Województwa 

Mazowieckiego i przygotowanie ich do nauki zdalnej, poprzez zakup sprzętu IT i 

oprogramowania oraz przeprowadzenie szkoleń dla uczniów i nauczycieli. W ramach 

projektu do szkół trafi pakiet sprzętu w postaci: zestawów komputerowych, laptopów, 

tabletów, drukarek, urządzenia wielofunkcyjnego, projektora multimedialnego, 

monitora interaktywnego oraz pakiet oprogramowań wspierających naukę zdalną. 

Ponadto wsparciem szkoleniowym w zakresie nauczania zdalnego objęci zostaną 

nauczyciele i uczniowie.  

Wartość projektu wynosi:                                                   55 624 305,00 zł  

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

Wkład własny Gminy Miasto Raciąż                                                0,00 zł 

 

• Gmina Miasto Raciąż otrzymała dofinansowanie na zakup wyposażenia w postaci 

zestawy poduszek pneumatycznych wraz z osprzętem dla OSP. W dniu 09.11.2021 r. 

przekazano ww. wyposażenie OSP w Raciążu przy udziale przedstawicieli 

Województwa Mazowieckiego. Zadanie jest na etapie rozliczenia.  

 

Koszt całkowity zadania: 22 000,00 zł 

Dofinansowanie: 11 000,00 zł 

Wkład własny: 11 000,00 zł 
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OŚWIATA: 

• 10 listopada – apel w szkole dla upamiętnienia rocznicy odzyskania Niepodległości 

• 10 listopada – zaprzysiężenie uczniów klasy mundurowej STO w Raciążu 

  

RÓŻNE: 

•     11 listopada – obchody rocznicy odzyskania Niepodległości.  

• 12 listopada – gala z okazji 25lecia jednostki strzeleckiej 1006 Płońsk 

• 27 listopada – spotkanie wigilijne Honorowych Dawców Krwi 

• 15 grudnia – spotkanie autorskie p. Ireneusza Brdaka – premiera książki "Wojenny i 

powojenny Raciąż we wspomnieniach starszego sierżanta Michała Jebasa i braci 

Zbyszyńskich" 

• 17 grudnia – rozstrzygnięcie konkursu na kartkę bożonarodzeniową dla uczniów Szkoły 

Podstawowej.  

• 19 grudnia – Miejska Wigilia  

• Spotkanie Wigilijne w Klubie Seniora i w Klubie Emerytów, Rencistów i Inwalidów.  

ZDROWIE: 

• 4 listopada - przekazanie nowego ambulansu zespołowi ratowniczemu w Raciążu. 

• Na dzień 20 grudnia poziom zaszczepionych mieszkańców Raciąża jedną dawką wynosi 

58,8%, natomiast w pełni zaszczepionych jest 56,1%.  Miasto Raciąż jest na drugim 

miejscu najlepiej zaszczepionych miejscowość w Powiecie Płońskim. O 1% wyprzedza 

nas jedynie miasto Płońsk, które jest dużo liczniejsze pod względem ludności.  

 

Ad – 5 

Wystąpienia Przewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej 

 

Przewodniczący Komisji Budżetowo - Gospodarczej radny Dariusz Dobrosielski 

poinformował, że dnia 13 grudnia 2021 r. w Budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Raciążu 

odbyło się posiedzenie komisji Rady Miejskiej, w którym uczestniczyło 14 radnych, 

Burmistrz, Sekretarz,  Skarbnik, Inspektor z obsługi Rady Miejskiej oraz zaproszeni goście. 

W punkcie pierwszym posiedzenia, Przewodniczący Miejskiej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych pan Robert Kędzierski przedstawił informację o Miejskim 

Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii na 2022 rok. Program ten jest kontynuacją działań z tego zakresu, które są 
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prowadzone już do kilku lat na terenie Gminy Miasta Raciąż. Planowane działania są  

punktowane i udoskonalane po to by realizacja jego głównych celów przynosiła określone 

korzyści dla poszczególnych mieszkańców naszej gminy. Program określa priorytetowe 

kierunki podejmowanych działań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych oraz wskazuje podmioty odpowiedzialne za ich realizację. Przedstawia również 

zadania własne gminy zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 26 października 1980 roku o 

wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Szczegółowa informacja stanowi 

załącznik do projektu uchwały. W kolejnym punkcie pani Sekretarz przedstawiła informacje o 

realizacji gospodarowaniu odpadami komunalnymi stosowanie do ustawy o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach. Następnie zajęliśmy się omawianiem projektów uchwał, 

które szczegółowo przedstawił Burmistrz, Sekretarz i Skarbnik.  Podczas omawiania 

projektów uchwał Przewodniczący Rady poprosił o chwilę przerwy w posiedzeniu w związku 

pojawieniem się harcerzy ze Szkoły Podstawowej w Raciążu, którzy wręczyli Panu 

Burmistrzowi i Panu Przewodniczącemu światełko pokoju z Jaskini Narodzenia Pańskiego. 

Ostatnim punktem posiedzenia były Sprawy różne. Radni zadawali pytania dotyczące 

bieżących spraw. Na pytania odpowiadali Pan Burmistrz, Pani Skarbnik i Pani Sekretarz. 

Korzystając z okazji, że jestem przy mikrofonie chcę wszystkim Państwu i wszystkim 

mieszkańcom naszego miasta oglądających nas za pośrednictwem Internetu, złożyć serdeczne 

życzenia zdrowych, pogodnych i wesołych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej 

pomyślności w nadchodzącym Nowym 2022 Roku. Żeby był końcem pandemii i powrotu do 

normalności i do normalnego życia. Tego z całego serca, sobie i wam, Szanowni Państwo 

życzę.  

Ad - 6 

Dyskusja 

Burmistrz: Szanowni Państwo, chcę omówić projekt uchwały dotyczącą wniosku 

mieszkańca Raciąża w sprawie umorzenia kwoty 5 000 zł. Zgodę na umorzenie należności 

cywilnoprawnych na kwotę poniżej 5 000 zł. podejmuje Rada Miejska. Chodzi o 

odszkodowania jakie miasto zapłaciło już wiele lat temu w związku z ze sprzedażą działki na 

ulicy Sportowej. W związku z tym, że miasto zapłaciło odszkodowanie wystąpiliśmy 

przeciwko sprawcy, którego wskazał prokurator a potem sąd  w wyroku, że jest winny i został 

skazany za to działanie. Wystąpiliśmy o odszkodowanie, które zostało przyznane w kwocie 

ponad 100 000 zł w związku z tym, że pozwany wielokrotnie się odwoływał od tej decyzji, 

cała spraw ciągnęła się przez wiele lat, nie z naszej winy tylko za intencją osoby, która te 

odwołania pisała. W związku z tym urosły odsetki i dodatkowe koszty. Część tej kwoty 
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została spłacona tj. ponad 100 000 zł. W tej chwili zostały do spłacenia jeszcze koszty 

egzekucji komorniczej oraz te pozostałe niezbyt duże kwoty dotyczące Gminy Miasta  

Raciąż. Jeżeli chodzi o koszty komornicze to jest kwestia komornika, natomiast umorzenie 

pozostałej kwoty wyliczonej przez komornika i przez naszego doradcę prawnego, spada na 

barki Radny Miejskiej. W związku z tym, że w trakcie posiedzenia komisji było większość 

głosów za tym, że miasto poniosło znaczące koszty spraw sądowych i różnego rodzaju opłat 

oraz samego odszkodowania, Radni rekomendowali żeby takiego umorzenia nie dokonywać. 

Została przygotowana uchwała o odmowie wykonania umorzenia i taką treść Państwo Radni 

będą dziś głosować. Jeżeli Radni zagłosują za tą uchwałą to będzie odmowa umorzenia, jeżeli 

przeciwko to trzeba będzie to procedować i zrobić uchwałę za umorzeniem. 

Drugą sprawą, którą chcę omówić, to projekty Programów opieki nad zwierzętami oraz opieki 

nad zabytkami z naniesionymi poprawkami, które Państwo otrzymali przez obradami. Te 

zmiany wynikają z tego, że obie uchwały wymagały zaopiniowania: jedna przez  

konserwatora zabytków, druga przez powiatowego lekarza weterynarii. Uwagi, które 

napłynęły do projektu opieki nad zwierzętami  troszkę nas zaskoczyły bo my w tym 

programie praktycznie nic nie zmienialiśmy. Było tak jak w poprzednich latach. Jedyna 

większa zmiana dotyczyła tego, że opiekę dotyczącą zwierząt, które uległy wypadkom na 

terenie miasta będzie sprawowało Stowarzyszenie Psijazna Dłoń, z którym  mamy dobre 

doświadczenia więc może taką rolę pełnić po podpisaniu odpowiedniej umowy z zakładem 

weterynarii. Mimo tego, że tylko taką jedną poprawkę zrobiliśmy to wróciło nam bardzo dużo 

uwag. Przypuszczam, że związane są one z tą sprawą, którą pewnie państwo też śledzili w 

mediach, gdzie znaleziono u jednego z lekarzy weterynarii martwe zwierzęta i odkryto wiele 

nieprawidłowości. Prawdopodobnie te wydarzenia napłynęły te uwagi. Uwzględniliśmy te, 

które uważaliśmy za słuszne a projekt programu z nieniesionymi poprawkami macie Państwo 

przed sobą.  Z Programem o zabytkach było podobnie jednak tych uwag było dużo mniej.  

Ad -7 

Podjęcie uchwał 

• Uchwała nr XXVII/226/2021 Rady Miejskiej z dnia 21 grudnia 2021 r.                       

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Raciąża.  

Uchwała przyjęta jednogłośnie. 

• Uchwała nr XXVII/227/2021 Rady Miejskiej z dnia 21 grudnia 2021 r.                        

w sprawie zasad określenia wysokości diety oraz zwrotu kosztów podróży służbowych 

dla Przewodniczącego Rady Miejskiej.  

Uchwała przyjęta przy 12 głosach „za” i 2 głosach „wstrzymujących się”. 
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• Uchwała nr XXVII/228/2021 Rady Miejskiej z dnia 21 grudnia 2021 r.                                   

w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady Miejskiej w Raciążu, 

Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Raciążu oraz zwrotu podróży służbowych. 

Uchwała przyjęta 14 głosami „za” i 1 głosie „wstrzymującym się”. 

• Uchwała nr XXVII/229/2021 Rady Miejskiej z dnia 21 grudnia 2021 r.                     

w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Raciążu w 2022 

roku. 

Uchwała przyjęta jednogłośnie. 

• Uchwała nr XXVII/230/2021 Rady Miejskiej z dnia 21 grudnia 2021 r.                        

w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Raciążu w 2022 roku. 

Uchwała przyjęta jednogłośnie. 

• Uchwała nr XXVII/231/2021 Rady Miejskiej z dnia 21 grudnia 2021 r.                        

w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie 

Miasto Raciąż na lata 2022 – 2030”.  

Uchwała przyjęta jednogłośnie. 

• Uchwała nr XXVII/232/2021 Rady Miejskiej z dnia 21 grudnia 2021 r.                         

w sprawie uchylenia uchwały nr XXXVIII/320/2018 Rady Miejskiej w Raciążu                                      

z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania środków 

na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w Szkole 

Podstawowej im Stanisława Konarskiego w Raciążu oraz w Miejskim Przedszkolu w 

Raciążu. 

Uchwała przyjęta jednogłośnie. 

• Uchwała nr XXVII/233/2021 Rady Miejskiej z dnia 21 grudnia 2021 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 nr XXVII/234/2021 Rady Miejskiej z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie 

przyjęcia Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami Gminy Miasto Raciąż na lata 

2022 – 2025 

Uchwała przyjęta jednogłośnie. 
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• Uchwała nr XXVII/235/2021 Rady Miejskiej z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę części nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Miasto Raciąż.  

Uchwała przyjęta jednogłośnie. 

• Uchwała nr XXVII/236/2021 Rady Miejskiej z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę części nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Miasto Raciąż.  

Uchwała przyjęta jednogłośnie. 

• Uchwała nr XXVII/237/2021 Rady Miejskiej z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie 

przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Raciąż w 2022 roku. 

Uchwała przyjęta jednogłośnie. 

• Uchwała nr XXVII/238/2021 Rady Miejskiej z dnia 21 grudnia 2021 r.                        

w sprawie 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 zagospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Uchwała przyjęta jednogłośnie. 

• Uchwała nr XXVII/239/2021 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia                                     

21 grudnia 2021 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Miasto Raciąż, 

Uchwała przyjęta jednogłośnie. 

• Uchwała nr XXVII/240/2021 Rady Miejskiej z dnia 21 grudnia 2021 r.                              

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

Uchwała przyjęta jednogłośnie. 

•  Uchwała nr XXVII/241/2021 Rady Miejskiej z dnia 21 grudnia 2021 r.                  

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Uchwała przyjęta jednogłośnie. 

• Uchwała nr XXVII/242/2021 Rady Miejskiej z dnia 21 grudnia 2021 r.                                       

w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2022.  

Uchwała przyjęta jednogłośnie. 

• Uchwała nr XXVII/243/2021 Rady Miejskiej z dnia 21 grudnia 2021 r.                              

w sprawie rozpatrzenia wniosku o umorzenie należności cywilnoprawnej.  

Uchwała przyjęta przy 11 głosach „za” i 3 głosach „wstrzymujących się”.  
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Ad - 8 

Wolne wnioski i zapytania 

 

Dariusz Dobrosielski: Burmistrz wspominał remontach ulic ale zabrakło mi informacji o ulicy z 

mojego okręgu czyli ulicy Przechodniej. Jeszcze druga sprawa, jak wygląda sytuacja z budową 

strażnicy Państwowej Straży Pożarnej na ulicy Kilińśkiego?  

 

Burmistrz: Jeśli chodzi o ulice to zaproponowałem zmianę we wniosku do Marszałka, do 

którego zostało zgłoszone wykonanie nowej nawierzchni na ulicach Sportowej, Przechodniej i 

Płockiej. Obecnie czekamy na decyzję urzędu marszałkowskiego. Jeżeli chodzi o budowę 

strażnicy to sprawa wygląda tak, że w tym tygodniu był u mnie na spotkaniu  nowy 

komendant Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Płońsku i złożył do Przedsiębiorstwa 

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej wniosek o wydanie warunków do podłączenia do 

wodociągów, do kanalizacji, gazu i do ciepła. Jeżeli chodzi o podłączenie do wodociągu to nie 

będzie z tym problemu gdyż jest w działce. Jeżeli chodzi o kanalizację, to istnieją dwie drogi, 

bo możemy im dać jako warunki przyłącze, które muszą sobie wykonać od ulic 

Wnorowskiego i  wtedy Straż Powiatowa powinna za to zapłacić, ale wtedy mieszkańcy, 

którzy mają działki po drodze, nie będą się mogli do tej kanalizacji podłączyć. Można tam 

wybudować kanalizację w ramach dotacji na kanalizację, którą otrzymaliśmy, w kwocie 

900 000  zł. Wtedy byśmy mieli załatwioną sprawę kilku działek, które są tam po drodze, 

które można było by podłączyć. Tu nie ma żadnych deklaracji bez uzgodnienia z państwem. 

Nikt nie dostał zapewnień ani obietnic, że coś wybudujemy. Jeżeli chodzi o sieć cieplną to 

problem tutaj będzie raczej z podłączeniem się w ogóle do ciepła, bo do niedawna jeszcze 

Termal przedstawiał informację, że nie ma wydolności aby podłączać budynki do ciepłowni. 

Jeżeli chodzi o gaz to albo muszą być zbiorniki zakopane w ziemi albo gaz ziemny. Mają 

nastąpić rozmowy  z firmą, bo to już nie jest  w naszej kompetencji,  tylko firmy Unimot. Gaz 

można byłoby przeciągnąć albo od strony ulicy Akacjowej albo ulicy Kilińskiego. Czy oni to 

zrobią? Nie wiem, bo nie mam pojęcia jakie mają środki inwestycyjne i ile to potrwa. Jeżeli 

chodzi o kanalizację to pojawił się pomysł, żeby zamontować jakiś rodzaj zbiornika, coś w 

rodzaju szamba, ale jest problem taki, że wozy bojowe, po akcji często trzeba myć i  ilość 

wody jaką będą zużywać może być taka, że  szambo będzie trzeba wybierać codziennie lub co 

dwa dni więc jednak najrozsądniejszą propozycją byłoby podłączenie do kanalizacji. Do tej 

pory nie wpłynęła żadna prośba do nas z PSP żebyśmy w jakikolwiek sposób się do tego 

finansowo dokładali.  
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Radny Ryszard Godlewski: mam sprawę, która jest kierowana bardziej do Starostwa 

Powiatowego, mianowicie utwardzenia placu przed Ośrodkiem Zdrowia. To aż wstyd żeby 

nowe karetki po takiej wodzie jeździły. Jak to  tam wygląda to coś strasznego. Druga rzecz to 

czy takie pogotowie nie mogłoby być zadaszone? Zrobienie takiego prowizorycznego garażu 

dla karetek nie byłoby dla Starostwa dużym kosztem.  

Burmistrz:  przekaże to pani  Staroście, która deklarowała, że zajmie się nawierzchną przy 

Ośrodku Zdrowia.  Przypomnę jej o tym i podkreślę, że taka deklaracja jest dla mieszkańców  

ważna. Dziękuję. 

Przewodniczący Rady: mam pytanie do pani dyrektor Szkoły Podstawowej, jak wygląda 

sytuacja szkoły w epidemii? Teraz szkoły znów przeszły na zdalne nauczanie więc chcę 

zapytać jaki jest stan zdrowia nauczycieli i uczniów? 

Dyrektor Szkoły Podstawowej Elżbieta Tobolska: jeżeli chodzi o nauczycieli to na dzień 

dzisiejszy mamy dwie osoby, która są na kwarantannie. Pozostali nauczyciele normalnie 

pracują i są zdrowi.  Dzieci mają od poniedziałku do 9 stycznia naukę zdalną                                      

i prawdopodobnie 10 stycznia wracamy na nauczanie stacjonarne. Poza tym, nawet w tym 

okresie nauki zdalnej,  w szkole odbywają się zajęcia stacjonarne z pomocy psychologiczno-

pedagogicznej i konsultacje z nauczycielami dla uczniów klas VIII, które przygotowują się do 

egzaminów oraz jedna klasa specjalna również ma zajęcia stacjonarne. Na dzień dzisiejszy nie 

ma żadnych problemów i wydaję mi się, że dajemy sobie dobrze radę. 

Radny Andrzej Karasiewicz: chcę tylko powiedzieć, że od ostatniej soboty, nasz Klub 

„Błękitni” Raciąż poszerzył się o nową sekcję. Będą w nim teraz także trenować bokserzy.  

Bardzo się z tego cieszę, bo już dziś jest około 50 nowych członków a to oznacza, że klub się 

rozwija i że młodzież będzie maiła zajęcie. Doszło do tego dzięki przychylnej postawy pana 

Burmistrza za co bardzo dziękuję.  

Przewodniczący Rady: Jeśli nie ma więcej zapytań ani wniosków to chcę przeczytać 

życzenia Bożonarodzeniowe, które wpłynęły na moje ręce dla całej Rady Miejskiej.  Życzenia 

od Prezes Stowarzyszenia Seniorów, Emerytów i Rencistów w Raciążu Pana Stefana 

Modrzejewskiego „Szanowni Państwo Radni Rady Miejskiej w Raciążu, zdrowych                            

i szczęśliwych świąt Bożego Narodzenia oraz pomyślności w Nowym 2022 Roku życzę 

Państwu w imieniu własnym, Zarządu oraz członków Stowarzyszenia Seniorów, Emerytów                  

i Rencistów w Raciążu. Podpisane Stefan Modrzejewski, prezes Stowarzyszenia Seniorów, 

Emerytów i Rencistów w Raciążu”. My też dziękujemy za życzenia i życzymy wszystkiego 

najlepszego. Oprócz tych życzeń wpłynęły również życzenia ze Szkoły Podstawowej w 
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Raciążu oraz od Stowarzyszenia „Psijazna Dłoń”,  które tak naprawdę najbardziej mnie 

poruszyły bo to są ludzie, którzy bardzo dużo robią dla naszych mniejszych towarzyszy.  

Państwu jako Stowarzyszeniu chcę serdecznie podziękować za wszystko co robicie dla 

zwierząt. Robicie to z serca i należ się Państwo ogromne podziękowania za to wszystko co 

robicie.  Te życzenia składam na ręce pani Radnej Magdaleny Bylińskiej oraz pani Inspektor 

Katarzynie Wawrowskiej. Bardzo serdecznie dziękuję.  

Jest to moment, żeby przekazać życzenia dla wszystkich szkół: dla szkoły podstawowej , 

zespołu szkół, dla  ośrodka pomocy społecznej, dla pracowników urzędu miejskiego, dla 

naszych kochanych strażaków, dla klubu Błękitnych, dla wszystkich stowarzyszeń, które 

działają na terenie miasta. Chciałbym nikogo nie pominąć. Wszystkiego co najlepszego na te 

święta. Dużo zdrowia, spokoju, radości, spełnienia wszystkich marzeń i żeby nie zabrzmiało 

to tak smutnie, to zawsze przypominam, że te święta są świętami bardzo radosnymi, także 

bardzo proszę, żeby te święta rzeczywiście dla wszystkich były radosne.  

Burmistrz: Panie Przewodniczący, Szanowni państwo Radni, drodzy mieszkańcy, ten rok nie 

był łatwym rokiem, bo to był rok pandemii i rok wyzwań przed którymi stawaliśmy. Myślę, 

że udało nam się z większości wyjść obronną ręką bo przepracowaliśmy ten rok solidnie. 

Udało nam się zachęcić mieszkańców do szczepień, co było bardzo ważne, i myślę, że na tle 

tych wszystkich lat, które jestem burmistrzem miasta, a wcześniej radnym Rady Miejskiej, to 

ostatni rok był jednym z trudniejszych. Cóż idzie kolejny, w którym stoimy przed nieznanym. 

Bo gdzieś tam zza rogu wychyla się kolejny wariant wirusa zwany omikronem, delta jeszcze 

nam nie odpuściła. Te święta dla wielu rodzin będą świętami nie łatwymi i smutnymi, bo w 

wielu domach pojawił się smutek, wiele osób w tym roku zachorowało ale myślę, że to 

wszystko będzie nas czyniło silniejszym i bardziej gotowymi do tego co będzie nas w 

przyszłości spotykać. Pamiętajmy jednak, że najważniejsi są ludzie, najważniejsze są rodziny, 

najważniejsze jest by być razem i tego właśnie chciałbym życzyć Państwu na okres 

nadchodzących świąt. Żebyście Państwo w swoich rodzinach znaleźli wsparcie, żebyście 

cieszyli się wspólnym czasem i żebyście się radowali, śpiewali wspólnie kolędy, poszli do 

kościoła, żebyście ten czas spędzili tak jak powinniśmy go spędzić. Tego Państwu życzę. Tej 

radości z Narodzenia Pana Jezusa i z tego, że za chwilę mamy Nowy Rok. Oby był dużo 

lepszy, a jeśli chodzi o sprawy miejskie, to żeby był co najmniej tak dobry jak ten mijający. A 

my tutaj razem z panią Sekretarz, z panią Skarbnik z Panem Przewodniczącym i Radnymi 

zrobimy wszystko, żeby te nasze  miejskie sprawy prowadzić jak najlepiej i żeby realizować 

inwestycje, które będą bardzo ambitne. Wszystko przed nami. Na pewno włożymy dużo pracy 

i poświęcenia żebyśmy wszystko doprowadzili do końca i tego nam wszystkim  życzę. 
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Wszystkiego dobrego.  

Ad – 9 

Zakończenie obrad 

 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął obrady                              

XXVII Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Raciążu. 

 

      Protokołowała               Przewodniczący Rady Miejskiej 

/-/ Katarzyna Wawrowska      /-/ Paweł Chrzanowski 
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