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Protokół 

z XXVI Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Raciążu 

z dnia 28 października  2021 r. 

OK. 0002.6.2021 

 

XXVI 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: 14:30 

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 Mariusza Godlewskiego, Sekretarza Miasta Renatę Kujawę, Skarbnika Miasta 

Małgorzatę Karwowską, radcę prawnego panią Agnieszkę Sztuwe oraz zaproszonych gości. 

  

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. Przyjęcie informacji z działalności Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej                                   

i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Raciążu. 

2. Przyjęcie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2020/2021 

3. Przyjęcie  sprawozdania z polityki informacyjnej i promocyjnej miasta 

4. Przyjęcie założeń do budżetu Gminy Miasto Raciąż na 2022 rok 

5.  Opiniowanie uchwał w sprawie: 

• uchwalenia Programu 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 2022 rok 
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• uchwalenia Regulaminu przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli 

• zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Raciąż, 

• zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Raciąż na rok 2021 

6. Sprawy różne. 

7. Zamknięcie obrad. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że porządek obrad dzisiejszej Sesji otrzymali Państwo 

na piśmie i zapytał czy są uwagi do porządku posiedzenia Rady. 

 

Burmistrz poprosił o wprowadzenie do porządku obrad następujących uchwał: 

• w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej. 

• w sprawie opłaty od posiadania psów. 

• w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku 

•  w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. 

•  w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi                        

oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie miasta Raciąża.  

• w sprawie 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. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że za chwilę radni będą głosować wprowadzenie do 

porządku obrad zaproponowanych uchwał. Przypomniał, że głosowanie odbywa się poprzez 

naciśnięcie przycisku na pilocie oraz podniesienie ręki.  

 

• Przewodniczący Rady prosi o przegłosowanie wprowadzenia do porządku obrad uchwały                  

w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej 

Wprowadzenie uchwały zostało przegłosowane jednogłośnie.  

• Przewodniczący Rady prosi o przegłosowanie wprowadzenia do porządku obrad uchwały                   

w sprawie opłaty od posiadania psów. 

• Wprowadzenie uchwały zostało przegłosowane jednogłośnie.  

• Przewodniczący Rady prosi o przegłosowanie wprowadzenia do porządku obrad uchwały                 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku. 

      Wprowadzenie uchwały zostało przegłosowane jednogłośnie.  
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• Przewodniczący Rady prosi o przegłosowanie wprowadzenia do porządku obrad uchwały                     

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. 

Wprowadzenie uchwały zostało przegłosowane jednogłośnie.  

• Przewodniczący Rady prosi o przegłosowanie wprowadzenia do porządku obrad uchwały sprawie 

wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki 

tej opłaty na terenie miasta Raciąża. 

      Wprowadzenie uchwały zostało przegłosowane jednogłośnie.  

• Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie wprowadzenia do porządku obrad uchwały w 

sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów z zamian za 

uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

     Wprowadzenie uchwały zostało przegłosowane jednogłośnie.  

• Przewodniczący Rady prosi o przegłosowanie wprowadzenia do porządku obrad sprawie 

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. 

     Wprowadzenie uchwały zostało przegłosowane jednogłośnie.  

 

Przewodniczący Rady poprosiło przegłosowanie nowego porządku obrad. 

Nowy porządek obrad został przegłosowany jednogłośnie.  

 

 

Ad – 3 

Sprawozdanie z działalności organu wykonawczego jednostki stanowiącej  

samorządu gminnego 

 

Burmistrz Miasta poinformował,  

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

KULTURALNEGO REGIONU POPRZEZ ROZWÓJ INFRASTRUKTURY 

KULTURALNEJ W GMINIE MIASTO RACIĄŻ” Miasto zleciło wykonanie 

wymiany poszycia dachu na budynku przy ul. Kilińskiego 21, w którym mieści się 

Miejska Biblioteka oraz MOPS w Raciążu. Prace już odebrano.  

Ponadto w ramach inwestycji wybrano Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz 

podmioty zewnętrzne odpowiedzialne za opracowanie dokumentacji przetargowej oraz 

specjalistycznej dla postępowań zaplanowanych dla ww. projektu.   
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Pierwsze postępowanie przetargowe planowane jest na początek listopada na 

wykonanie placów zewnętrznych przy MCKSiR oraz Bibliotece Miejskiej.  

Koszt ogólny projektu: 2 219 123,85 zł 

Dofinansowanie: 1 521 404,63 zł 

Promesa: 533 596,82 zł 

Wkład własny: 164 122,40 zł 

 

• Gmina Miasto Raciąż otrzymała dotację ze środków z budżetu Województwa 

Mazowieckiego na realizację zadania pn.: „Rewitalizacja istniejących terenów 

zieleni w mieście Raciąż etap I”. Realizacja zadania będzie odbywała się 

zgodnie z dokumentacją opracowaną  w 2019 roku. W ramach zadania 

zostanie m.in. posadzonych w Parku Miejskim przy pl. A. Mickiewicza ok. 

400 sztuk krzewów iglastych i liściastych, zostaną wykonane dwa kwietniki 

od strony „ronda”. Umowę podpisano 01.07.2021 r. W październiku wszelkie 

prace związane z realizacją tego zadania zostały zakończone.  

Koszt ogólny projektu: 113 394,14 zł 

Dofinansowanie: 56 697,00 zł 

Wkład własny: 56 697,14 zł  

 

• W dniu 01.07.2021 r. podpisano umowę na 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”. Termin zakończenia zadania to 31.10.2021 r.  

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

Dofinansowanie 10 000,00 zł 

Wkład własny miasta 10 000,00 zł 

Wkład własny ROD SIERAKOWO 5 000,00 zł 

 

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

Gospodarstwa Krajowego na Budowę 2 budynków mieszkalnych 

wielorodzinnych położonych w Raciążu przy ul. Akacjowej.  

W ramach inwestycji zostaną wybudowane 2 bloki trzykondygnacyjne bez 

podpiwniczenia, w których znajdą się łącznie 42 mieszkania. Projekt 

przewiduje również wykonanie zagospodarowania terenu przyległego do 

bloków w zakresie utworzenia ok. 50 miejsc parkingowych, w tym ok. 10  dla 
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osób niepełnosprawnych, plac zabaw oraz utworzone zostanie wydzielone 

miejsce na śmietniki. Termin realizacji zadania to 36 miesięcy od rozpoczęcia 

prac.  

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

Kwota dofinansowania z BGK  4 337 333,59 zł  

Wkład własny 1 084 333,40 zł 

   

• 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 zostanie wykonana 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 gdzie to wskazane wykonanie 

kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wykonanie oświetlenia ulicznego oraz 

nawierzchni utwardzonej.  

 

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 
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• W dniu 21.10.2021 r. otrzymaliśmy informację o otrzymaniu przez Miasto 

dofinansowania na realizację zadania 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.  

Koszt całkowity zadania: 98 200,00 zł 

Dofinansowanie: 78 560,00 zł 

Wkład własny: 19 640,00 zł 

 

Do listopada 2021 roku Gmina Miasto Raciąż musi osiągnąć zakładany w projekcie 

„Uporządkowanie gospodarko wodno – ściekowej w Raciążu” efekt ekologiczny w postaci 

nowo przyłączonych mieszkańców do rozbudowanej sieci kanalizacji sanitarnej. W związku 

z powyższym ponownie przypominamy o realizowaniu przyłączy do nieruchomości, które 

mają możliwość podłączenia się do sieci. Nie wywiązanie się z założeń projektowych, tj. 

m.in. nie osiągnięcie efektu ekologicznego na zakładanym poziomie będzie skutkowało 

proporcjonalnym zwrotem dofinansowanie unijnego pozyskanego na realizację 

przedmiotowej inwestycji. 

• GOSPODARKA KOMUNALNA: 

 

Zamontowano lustra drogowe na wysokości ul. Płockiej 28 oraz Warszawskiej 30. 

Zlecono oraz wykonano modernizacje systemu monitoringu na rogu Pl. A. Mickiewicza i 

ul. Piłsudskiego. 

Zlecono oraz wykonano rewitalizacje parku przy pl. A. Mickiewicza. 

 

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

zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych 

znajdujących się na terenie Miasta Raciąż”. Do Urzędu Miejskiego w Raciążu wpłynęły 

oferty z dwóch firm, tj.: 

- REMONDIS Komunalna Sp. z o.o.  cena ofertowa brutto: 1 253 745,00 zł;    

- PreZero Płocka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. cena ofertowa brutto: 1 198 800,00 zł. 
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 Uwzględniając wszystkie kryteria zawarte w Specyfikacji Warunków Zamówienia oferta 

złożona przez firmę PreZero Płocka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. została wybrana jako 

najkorzystniejsza (do dnia 29.10.2021r. każda z firm ma prawo do odwołania się). 

 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 25.10.2021r. zostało złożonych 13 

wniosków. 

Wykonane remonty w budynkach i lokalach komunalnych: 

1. Zlecono naprawę betonowej opaski wokół budynku komunalnego położonego przy ul. 

Warszawskiej 15. 

2. Zlecono naprawę uszkodzonych elementów instalacji elektrycznej w lokalu komunalnym 

nr 1 przy ul. Kilińskiego 1 D. 

3. Zlecono wymianę okna w komunalnym lokalu mieszkalnym nr 3 przy ul. Akacjowej 9. 

 

 

W tym tygodniu została podpisana umowa na opracowanie operatu wodnoprawnego, wraz 

z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie podczyszczonych ścieków deszczowych 

z 9 sztuk wylotów do rzeki Raciążnicy i rzeki Karsówki w Raciążu. 

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

Nowy Dom – Wsparcie rodzin i pieczy zastępczej w powiecie płońskim”. Celem projektu jest 

wzmacnianie więzi rodzinnej. Planowanymi działaniami prewencyjnymi realizowanymi po 

stronie partnera zostało objętych 16 osób (6 osób dorosłych i 10 dzieci) korzystających z 

pomocy społecznej z terenu Miasta Raciąż, zagrożonych wykluczeniem społecznym, 

przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.  Działania 

prewencyjne obejmują współpracę z psychologiem, opiekunem świetlicy oraz Liderem 

rodziny. Ponadto w ramach projektu zostało przeprowadzonych 20 warsztatów społeczno-

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

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

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

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

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

Gospodarstwa Agroturystycznego SIELANKA Pólka-Raciąż.  
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MJWPU wyraziła zgodę na wydłużenie terminu realizacji projektu o 90 dni, tj. do 29.12.2021 

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

psychologiem oraz rodzinne z Liderem Rodziny.  

Łączny koszt całkowity projektu to                                         1 209 699,60 zł 

Dofinansowanie                                                                          1 111 524,60 zł 

Koszt zadań realizowanych przez Gminę Miasto Raciąż to     202 400,00 zł 

Wkład własny Partnera                                                                          0,00 zł 

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

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

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

podniesienie jakości nauczania w szkołach z terenu Województwa Mazowieckiego i 

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

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

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

wielofunkcyjnego, projektora multimedialnego, monitora interaktywnego oraz pakiet 

oprogramowań wspierających naukę zdalną. Ponadto wsparciem szkoleniowym w zakresie 

nauczania zdalnego objęci zostaną nauczyciele i uczniowie.  

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. planowane jest 

przekazanie ww. wyposażenia OSP w Raciążu przy udziale przedstawicieli Województwa 

Mazowieckiego.  

Koszt całkowity zadania: 22 000,00 zł 

Dofinansowanie: 11 000,00 zł 

Wkład własny: 11 000,00 zł 

 

OŚWIATA: 

• Dzień Nauczyciela w STO, Zespole Szkół, w Przedszkolu i Szkole Podstawowej 

• 19.10.2021 - uczestnictwo w spotkaniu inaugurującym "Projekt Absolwent" 

zorganizowanym przez Społeczne Liceum Ogólnokształcące  w Raciążu 
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• 30.10.2021 - ślubowanie pierwszoklasistów na uczniów Szkoły Podstawowej w 

Raciążu. 

KULTURA: 

• 30.09.2021 - Spektakl logopedyczny pt." Misiowe zmagania językowe". 

• 27.10.2021 – odbiór certyfikatu „Przyjazne Mazowsze” za współorganizowanie VII 

Jarmarku Raciąskiego 

RÓŻNE: 

• 22.10.2021 – Spotkanie z panem Maciejem Wąsikiem 

• 29.10.2021 – Radom - udział w uroczystym ślubowaniu przyjętych do służby 

policjantów oraz odbiór odznaczenia za "Za zasługi dla Policji", które przyznawany 

jest przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. 

 

Ad – 4 

Wystąpienia Przewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej. 

 

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

Szkole Podstawowej im. Stanisława Konarskiego w Raciążu odbyło się posiedzenie Komisji, której 

tematem było  ocena funkcjonowania Szkoły Podstawowej im. Stanisława Konarskiego w Raciążu 

2020/2021 oraz przygotowania do nowego roku szkolnego.  

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

niniejszego protokołu.  

Przewodniczący Komisji Gospodarczo Budżetowej Dariusz Dobrosielski  poinformował,                       

że dnia 19 października 2021 r. w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Raciążu odbyło się 

posiedzenie Komisji Rady Miejskiej, w których wzięli udział: Burmistrz Miasta Mariusz Godlewski, 

Sekretarz Miasta Renata Kujawa, Skarbnik Miasta Małgorzata Karwowska oraz zaproszeni goście.  

W pierwszym punkcie posiedzenia sprawozdanie z działalności Przedsiębiorstwa Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej przedstawił prezes spółki pan Robert Pniewski.  Został omówiony stan 

finansowy przedsiębiorstwa oraz  jego zasoby sprzętowe i kadrowe. Zapoznaliśmy się również z 

planami na najbliższą przyszłość. Prezes odpowiadał również na pytania Radnych. Następnie 

omówiliśmy stan realizacji zadań oświatowych na rok szkolny 2020/2021. Kolejnym punktem było 

omówienie sprawozdania z polityki informacyjnej i promocyjnej miasta.  Następnie odbyło się 

opiniowanie projektów uchwał, które będą poddawane głosowaniu na dzisiejszym posiedzeniu Rady 

Miasta Raciąża. W ostatnim punkcie posiedzenia radni zadawali Burmistrzowi  pytania oraz zgłaszali 

uwagi dotyczące spraw bieżących w mieście. Po wyczerpaniu tematu posiedzenie zakończono.  
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Ad - 5 

Dyskusja 

Radny Dariusz Dobrosielski poprosił o przybliżenie wprowadzonej uchwały dotyczącej określenia 

wysokości stawek opłaty targowej.  

 

Burmistrz poinformował, że zawsze wszystkie zmiany stawek wynikają z kalkulacji 

prowadzonej przez naszych pracowników, na podstawie ilości odpadów oraz ze stawek 

zaoferowanych przez Wykonawcę wybranego w drodze przetargu na odbieranie, transport i 

zagospodarowanie odpadów komunalnych. Z ilości odebranych odpadów od listopada 2020r. 

do października 2021r. (przyjmując taką samą ilość odebranych odpadów w kolejnym okresie 

tj. od listopada 2021r. do października 2022r.) oraz nowych stawek z przetargu po odjęciu 

kosztów działania punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych i kosztów obsługi 

administracyjnej wynika, że kwota 205 543,80 zł nie ma pokrycia w dochodach. Dzieląc tę 

kwotę między liczbę osób z deklaracji w przeliczeniu miesięcznym otrzymujemy kwotę 4,92 

zł. Po zaokrągleniu nowa stawka to 31,90 zł. 

 

Radny Zbigniew Leszczyński – z otrzymanych dokumentów wynika, że jedynym sposobem 

na zmniejszenie ceny odpadów jest zmniejszenie ich wytwarzania. Po pierwsze, chciałbym 

zaapelować do mieszkańców o zmniejszenie ilości produkowanych odpadów. Ich ilości 

możemy łatwo zmniejszyć, chociażby  poprzez zakładanie kompostowników. Szacuje się, że 

około 30 % - 40% wytwarzanych przez nas odpadów to odpady bio. Po drugie, czy te ilości 

raportowane przez odbierającego odpady były w jakiś sposób weryfikowane? Na którejś                     

z komisji zwracałem uwagę, że istnieje takie  niebezpieczeństwo, że firma będzie 

zainteresowana wykazywaniem jak największej ilości odbieranych odpadów.  

Burmistrz odpowiedział, że jeżeli chodzi o weryfikację, to każdy z tych samochodów 

odbierających śmieci ma GPS. Trasy śmieciarek są weryfikowane przez pracownika.                     

W związku z tym, że chcemy zmniejszyć ilość przyjmowanego na PSZOK gruzu 

proponujemy zmiany w regulaminie, żeby na mieszkańca rocznie przypadało 500 kg gruzu. 

Już została wysłana do Sanepidu prośba o zaopiniowanie tej zmiany w regulaminie.  

Natomiast, jeżeli chodzi o kompostowniki, to jak najbardziej to jest dobre rozwiązanie i jak 

najbardziej je polecam. Musimy sprawdzić jak by to wyglądało od strony przyjmowania 

zewnętrznych śmieci, bo na zbiórkę odpadów trzeba mieć zezwolenie. Na pewno z takiego 

rozwiązania mogliby korzystać nie tylko mieszkańcy indywidualni ale również spółdzielnie i 

wspólnoty. Ponadto za prowadzenie kompostownika są naliczane ulgi od miesięcznej opłaty, 
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więc jest to kolejny powód dla którego warto je zakładać.  

Radny Zbigniew Leszczyński - z czego wynika zawarta w WPF-ie informacja dotycząca 

zadania zmiany w nazwie zadania dotyczącego przebudowy ulicy Polnej?  

Skarbnik - Tak, dostosowaliśmy nazwę na zgodną z nazwą na podpisanej umowie. 

Radny Zbigniew Leszczyński – jaki odcinek ulicy Wolności został wpisany do „Polskiego 

Ładu”? 

Burmistrz – wpisana jest cała ulica Wolności łącznie z odcinkiem za mostem.  

Przewodniczący Rady – ustalamy dziś nową stawkę za śmieci. Chciałem się zapytać, czy te 

pomysły, które miałyby w jakiś sposób zmienić ilość oddawanych śmieci mogą wpłynąć na 

jakieś oszczędności w tym roku? 

Burmistrz - w tym roku to raczej nie, bo mamy więcej tych śmieci niż założyliśmy natomiast 

w przyszłym roku na pewno tak. Gdy zmieniała się firma odbierająca odpady i wpływały 

pierwsze faktury, to pamiętam Pani Skarbnik do mnie przyszła i powiedziała, że 

prawdopodobnie będziemy mogli zmniejszyć tak, opłatę ze względu na to, że wpływają 

niższe faktury niż się spodziewaliśmy, ale tak było tylko na początku. Niestety potem w 

miarę, jak już minął okres zimowy, to  były coraz większe i nie udało się nam tego zmienić, 

natomiast zapewniam na pewno Państwa Radnych, że jeżeli będziemy widzieć, że np. te 

kompostowniki zadziałają i że odpadów jest mniej i nie będziemy ponosić aż tak wysokich 

kosztów, to do Państwa Radnych od razu przyjdę ze zmianą stawki i obniżeniem jej.  

 

Ad -6 

Podjęcie uchwał 

 

• Uchwała nr XXVI/216/2021 Rady Miejskiej z dnia 28 października 2021 r.   w sprawie 

uchwalenia Programu 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 2022 rok 

Uchwała przyjęta jednogłośnie 

•  Uchwała nr XXVI/217/2021 Rady Miejskiej z dnia 28 października 2021 r.  w sprawie 

uchwalenia Regulaminu przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli 

• Uchwała nr XXVI/218/2021 Rady Miejskiej z dnia 28 października 2021 r.                                        

w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej 

• Uchwała nr XXVI/219/2021 Rady Miejskiej z dnia 28 października 2021 r.                                       

w sprawie opłaty od posiadania psów 
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• Uchwała nr XXVI/220/2021 Rady Miejskiej z dnia 28 października 2021 r.                                       

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku 

• Uchwała nr XXVI/221/2021 Rady Miejskiej z dnia 28 października 2021 r. w sprawie  

określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. 

• Uchwała nr XXVI/222/2021 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 28 października 2021 r.                                   

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

ustalenia stawki tej opłaty na terenie miasta Raciąża.  

• Uchwała nr XXVI/223/2021 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 28 października 2021 r.                         

w sprawie 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 

• Uchwała nr XXVI/224/2021 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 28 października 2021 r. w 

sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Raciąż, 

• Uchwała nr XXVI/225/2021 Rady Miejskiej z dnia 28 października 2021 r.   w sprawie zmian 

w uchwale budżetowej Gminy Miasto Raciąż na rok 2021 

 

Ad - 7 

Wolne wnioski i zapytania 

 

Członek Zarządu Powiatu Płońskiego Artur Adamski -  na ręce Pana Burmistrza i ręce 

Państwa Radnych chciałem pogratulować skuteczności w pozyskiwaniu środków 

finansowych dla miasta. Kwota, którą udało się pozyskać z  Polskiego Ładu tak naprawdę 

pozwoli na remont większości dróg w mieście. Gratuluję Panie Burmistrzu, Państwo Radni 

skuteczności działania w tej materii, bo to jest jedna z istotniejszych kwestii w każdym 

samorządzie. Pan Burmistrz wspominał, że wczoraj mieliśmy przyjemność odebrania 

certyfikatu Marki Przyjazne Mazowsze, który został nam przyznany za organizację Jarmarku 

Raciąskiego. Więc to nagroda nas wszystkich, także  ludzi indywidualnych, czyli organizacji 

pozarządowych, które ubarwiają, pomagają nam organizować wszystkie wydarzenia. Chcę 

podziękować Samorządowi Miejskiemu i Burmistrzowi oraz Radnym za dotychczasową 

współpracę przy remontach dróg i liczę na owocną i dalszą współpracę w tym zakresie.                   

Z innych informacji, na wczorajszej Sesji Rady Powiatu została przyjęta Wieloletnia 

Prognoza Finansowa, w której zostały zabezpieczone środki na modernizację części Zespołu 

Szkół w Raciążu pod zamiejscowy wydział komunikacji i urząd pracy więc prace 

koncepcyjne powoli dobiegają końca. Część dokumentacji musi zostać jeszcze przygotowana, 

niemniej jednak w pierwszym kwartale przyszłego roku lub najpóźniej w drugim powinno już 
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wszystko funkcjonować zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami. Dodatkowo, taką 

informacją po wczorajszej sesji jest także zabezpieczenie środków w Powiatowym Zarządzie 

Dróg na zakup samochodu ciężarowego do obsługi naszego obwodu nr 2 w kwocie 550 000 

zł. Będzie to samochód ciężarowy, który de facto jest wykorzystywany przy opiece nad 

drogami, które obejmuje również Miasto Raciąż i Gminę Raciąż. Z inwestycji, które są w 

toku, to kończy się właśnie przebudowa drogi, a dokładnie zatoczki autobusowej wraz z 

chodnikiem i miejscami parkingowymi przy Zespole Szkół w Raciążu. Inwestycja jest 

wykonana, ale jeszcze muszą zostać wykonane jakieś kosmetyczne poprawki. To też jest 

odpowiedź na potrzebę samorządu miejskiego dotyczącą wytyczenia miejsca postojowego dla 

autobusu dowożącego dzieci do szkoły. Z informacji mających już swój finał to została 

zakupiona nowa karetka. Wkrótce będzie informacja kiedy zostanie przekazana na nasz teren.                 

Z istotnych informacji to tym roku był składany wniosek na modernizację hali sportowej 

Zespołu Szkół w Raciążu. Przygotowywany jest wniosek na remont ulicy Warszawskiej oraz 

tworzy się dokumentacja na remont mostu na ulicy 19 Stycznia z dojazdami. W przyszłym 

roku prawdopodobnie rozpocznie się przygotowywanie dokumentacji na ulicę Zakolejową.                

Z działu dotyczącego organizacji pozarządowych to w Powiecie powstało nowe 

stowarzyszenie - Wizją Zespoleni. Jest to stowarzyszenie związane z Zespołem Szkół                         

w Raciążu działa na rzecz szkolnictwa i edukacji w Raciążu.  Stowarzyszenie Honorowych 

Dawców Krwi w Raciążu, uzyskało grant na organizację wyjazdu. Także Stowarzyszenie 

Seniorów, Emerytów, Rencistów, pozyskało na realizację swoich działań 6 000 złotych. To po 

krótce tak, żeby nie zabierać za długo czasu.  

Przewodniczący Rady - chcę zapytać o ulicę Warszawską i  most na ulicy 19 Stycznia. Jaki  

może być czas realizacji tego zadania.  

Artur Adamski - podstawą jest przygotowanie dokumentacji. Ulica Warszawska będzie 

pierwszą ulicą, na która będzie kompletnie gotowa dokumentacja. Po pierwszych rozmowach 

z wykonawcą, ma on termin do końca przyszłego roku na zrobienie dokumentacji, niemniej 

jednak maksymalny termin to końcówka II kwartału przyszłego roku. Jeżeli chodzi o 

realizację całego zadania to biorąc pod uwagę wszystkie procedury, ciężko w tym momencie 

podać konkretnej daty.  

Przewodniczący Rady  - remont ma dotyczyć mostu na ul. 19 Stycznia z dojazdami. Jak to 

dokładnie rozumieć?  

Artur Adamski - według badań, jakie były przeprowadzone, most nie jest w złym stanie, 

niemniej jednak, przyszłościowo wymaga przebudowy, więc taka została podjęta decyzja, 
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żeby zrealizować dokumentację na jego przebudowę wraz z dojazdami. 

Radny Zbigniew Adamski – czy Starosta Powiatu Płońskiego otrzymuje zaproszenia na 

nasze Sesje Rady? 

Przewodniczący Rady – Tak, Starosta Płoński i Przewodniczący Rady Miasta Płońska na 

każdą Sesję Rady Miejskiej w Raciążu otrzymują zaproszenia.  Okres pandemii powodował 

ograniczenia i zaproszonym, gościom nie udzielaliśmy głosu ze względu na bezpieczeństwo, 

zarówno Państwa Radnych, jak i zaproszonych gości, natomiast zawsze są wysyłane 

zaproszenia z informacją o Sesji i o tym, że obrady można śledzić na żywo poprzez stronę 

internetową.  

Radny Zbigniew Adamski – co się dzieje z budynkiem po szkole na ul. Kilińskiego. Ludzie, 

którzy nie wiedzą, że to obiekt należący do Starostwa oskarżają nas, że nie możemy sobie z 

nim poradzić.  

Artur Adamski – do budynku nie ma dostępu dla mieszkańców. Około dwóch lat temu był 

wykonywany przegląd techniczny i jak na tyle lat nieużytkowania to jego stan nie jest 

najgorszy. Ostatnimi czasy były ogłoszone trzy przetargi na sprzedaż tego obiektu niestety nie 

zostały pozytywnie rozstrzygnięte. Jedyna chętna osoba proponowała kwotę 60 000,00 zł przy 

cenie wywoławczej 160 000 zł. Pojawiają się jakieś pomysły nad wykorzystaniem tego 

budynku w kontekście usług społecznych jednak jest za wcześnie, żeby rozmawiać na ten 

temat. Myślę, że jest potrzebne spotkanie samorządu miejskiego, gminnego i Powiatu, żeby 

zdecydować co dalej z tym budynkiem robić.  

Radny Andrzej Karasiewicz – w swojej wypowiedzi wspomniał Pan o remontach trzech 

ulic. Jaki będzie zakres prac na dwóch Pan omówił, co będzie wykonywanej na trzeciej ulicy?  

Pan Artur Adamski będzie robiona kompletna przebudowa ulicy łącznie z kanalizacją                          

i oświetleniem. 

Radny Andrzej Karasiewicz – a czy jest przewidziana budowa chodnika? 

Pan Artur Adamski – jest taka propozycja jednak całość zakresu prac będziemy mieli po 

wykonaniu dokumentacji, ale moim zdaniem to będzie kompletna przebudowa z całą 

infrastrukturą techniczną.  

Burmistrz - Był okres pandemii i pomimo tego, że wysyłaliśmy zaproszenia do gości to 

zaznaczaliśmy, żeby obserwowali transmisję online dlatego przez długi czas żadnych gości na 

Sesjach nie było. Natomiast chcę powiedzieć, że Pani Starosta jest dobrze zorientowana w 

sprawach miasta Raciąża. Z panem Radny Arturem Adamskim też jesteśmy w stałym 
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kontakcie i nasza współpraca jest bardzo dobra. Myślę, że jeżeli chodzi o współpracę z 

powiatem, to nie ma tutaj co zarzucać. Rzeczywiście jeśli chodzi o budynek na ul. Kilińskiego 

to już kilka razy rozmawialiśmy, żeby podjąć działania związane ze wspólnym prowadzeniem 

np. domu pomocy lub opieki ale wymagają one wsparcia z zewnątrz i dofinansowania z 

jakiegoś programu, który do którego moglibyśmy wejść. Ale jeżeli chodzi o współpracę ze 

starostwem, to w mojej ocenie na prawdę jest dobra  i ja oceniam ją pozytywnie.  

Przewodniczący Rady - Szanowni Państwo, wiadomo, że mamy kolejną falę pandemii. Z 

tego miejsca apeluję do wszystkich mieszkańców, jeżeli ktoś się nie zaszczepił a nie ma ku 

temu żądnych przeciwskazań  to myślę, że to jest dobre rozwiązanie i polecane przez lekarzy. 

Ja nie jestem fachowcem, ale chcę się zapytać, czy gdyby była taka konieczność, to czy 

ponownie można by otworzyć punkt masowych szczepień.  

Burmistrz - niestety sprawa nie wygląda dobrze. Ponieważ ostatnio nie było chętnych do 

przyjmowania szczepień zawiesiliśmy działanie punku w Raciążu. Ostatnio dostałem 

informację, że niestety nasz punkt został wykreślony z rejestru punktów szczepień masowych, 

Będę się starał, żeby punkt tutaj uruchomić, bo ten, który funkcjonował do tej pory, przez 

długi czas bardzo dobrze  prosperował. Szczepienia to  jest rzecz, która mi bardzo leży na 

sercu. Od koordynatora szczepień dostaliśmy informację, że każdy, kto będzie chciał się 

zapisać na szczepienie najlepiej żeby zrobił to przez system wykorzystywany do rejestracji. 

Można to też zrobić w przychodni na ulicy Mławskiej. 

Ad – 8 

Zakończenie obrad 

 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął obrady                              

XXVI Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Raciążu. 

        Protokołowała                 Przewodniczący Rady Miejskiej 

/-/ Katarzyna Wawrowska             /-/ Paweł Chrzanowski 

 

Załącznik:  

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

z dnia  28 października 2021 r.; 

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


