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Protokół 

z XXVIII Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Raciążu 

z dnia 31 stycznia 2022 r. 

OK.0002.1.2022 

 

XXVIII 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: 14:00 

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 przywitał 

Panią Renatę Kujawę Sekretarza Miasta oraz inspektor do spraw Rady Miejskiej Katarzynę 

Wawrowską.  

  

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

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

Przewodniczący poinformował, że na dzisiejszej Sesji nie będzie obecny pan burmistrz, 

który  wyjechał w ważnych sprawach. Jeśli zdąży wrócić do zakończenia obrad to się na niej 

pojawi. Na wszystkie pytania będzie odpowiadała Pani Sekretarz.  

Przewodniczący Rady poinformował zebranych, że dzisiejsze obrady Sesji są nagrywane                     

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

 

Ad - 2 

Komunikaty  

Porządek obrad: 

1. Otwarcie Sesji i  stwierdzenie  prawomocności obrad; 

2. Komunikaty 
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3. Sprawozdanie z działalności organu wykonawczego jednostki stanowiącej 

samorządu gminnego; 

4. Wystąpienia Przewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej,   

5. Dyskusja nad projektami uchwał; 

6. Podjęcie uchwał: 

• zasad określenia wysokości diety oraz zwrotu kosztów podróży służbowych 

dla Przewodniczącego Rady Miejskiej w Raciążu.  

• sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale nr XXVII/226/2021 

Rady Miejskiej  w Raciążu z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia 

wynagrodzenia Burmistrza Miasta Raciąża 

• przyjęcia Regulaminu wynagradzania  nauczycieli w Szkole Podstawowej                                              

im. Stanisława Konarskiego w Raciążu oraz w Miejskim Przedszkolu                         

w Raciążu. 

• ustalenia zasad sprawiania pogrzebu na koszt Gminy Miasto Raciąż                                            

i określenia zasad   zwrotu   wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu 

• rozpatrzenia petycji z dnia 21 grudnia 2021 roku 

• udzielenia Powiatowi Płońskiemu pomocy finansowej w formie dotacji 

celowej z budżetu Gminy Miasto Raciąż na dofinansowanie zadania 

inwestycyjnego pn. „Budowa ciągu   pieszo – rowerowego na drodze 

powiatowej nr 3014 w Raciąż – Radzanów – Liberadz”. 

• zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Raciąż, 

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

7. Zamknięcie obrad. 

 

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

Sekretarz  poprosiła, wprowadzić do porządku obrad uchwałę w sprawie ustalenia wysokości 

ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu  

Gminy Miasto Raciąż, którzy uczestniczyli  w działaniach ratowniczych, akcjach 

ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach. 

Przewodniczący Rady poprosił o głosowanie w sprawie wprowadzenia do porządku obrad 

uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników 

Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu  Gminy Miasto Raciąż, którzy uczestniczyli                        

w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach. 

Uchwała podjęta jednogłośnie. 
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Przewodniczący poprosił o przegłosowanie nowego porządku obrad. 

Nowy porządek obrad przegłosowany jednogłośnie.  

 

Ad - 3 

Sprawozdanie z działalności organu wykonawczego jednostki stanowiącej                         

samorządu gminnego. 

 

Sekretarz Miasta Renata Kujawa poinformował, że: 

• 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 (termin składania ofert do 31.01.2022 r.). Wszczęto również postępowanie 

przetargowe na zakup i dostawę sprzętu ora wyposażenia instytucji kultury (termin 

składania ofert do 04.02.2022 r.). Na dniach będziemy podpisywać umowę z 

Wykonawcą dokumentacji technicznej związanej z remontem wnętrza Miejskiej 

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

fotograficzna, ceramiczna, multimedialna (projekt aranżacji wnętrza). 

 

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 

 

• W dniu 12.01.2022 r. dokonano otwarcia ofert złożonych w ramach postępowania 

przetargowego na roboty budowlane na Budowę 2 budynków mieszkalnych 

wielorodzinnych położonych w Raciążu przy ul. Akacjowej. Najkorzystniejsza oferta 

opiewa na ok. 6 960 000,00 zł brutto. W chwili obecnej Miasto podejmuje wszelkie 

kroki zmierzające do zwiększenia dofinansowania.  

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 
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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 14.01.2022 r. Gmina Miasto Raciąż podpisała umowy na dofinansowanie ze 

środków Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju 

województwa mazowieckiego (IWZW) na „Przebudowę ulicy Płockiej”, „Przebudowę 

ulicy Przechodniej”, „Przebudowę ulicy Sportowej”.    

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. Obecnie opracowywany jest Program Funkcjonalno-Użytkowy dla ww. 

zadania w ramach Programu Inwestycji Strategicznych.  

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 

 

• 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 nastąpiło w dniu 

22.12.2021 r.  

Koszt całkowity zadania: 98 200,00 zł 
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Dofinansowanie: 78 560,00 zł 

Wkład własny: 19 640,00 zł 

 

Pozytywnie rozliczono wszystkie zadania realizowane w ubiegłym roku 

współfinansowane ze środków Województwa Mazowieckiego (MIAD, MIWOPiM, OSP-

2021, FOGR). 

 

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. 

 

• 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. 

Termin realizacji projektu w partnerstwie to 29.12.2021 r.  

Obecnie jesteśmy na etapie rozliczania końcowego zadania. 

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 
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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 Szkoły Podstawowej w Raciążu trafi pakiet sprzętu w postaci: zestawów 

komputerowych - 8 szt., laptopów – 15 szt., jedna drukarka, jedno urządzenie 

wielofunkcyjne. 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 

 

• W dniu 04.01.2022 r. Gmina Miasto Raciąż otrzymała pozytywną informację o tym, iż 

w odpowiedzi na złożony wniosek o środki na realizację zadania w ramach „Opieka 

wytchnieniowa” – edycja 2022 r.  zostaną przekazane środki dla miasta w wysokości 

58 752,00 zł, natomiast w ramach Programu „Asystent osobisty osobowy 

niepełnosprawnej” - edycja 2022, zostaną przekazane środki w wysokości 201 042,00 

zł. 

 

• 03.01. – ogłoszenie konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisława 

Konarskiego w Raciążu. Termin składania ofert upłynął 21 stycznia. Została złożona 

jedna oferta. 08 lutego odbędzie się konkurs.  

• 05.01 – ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego                                           

w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Termin składania ofert 

upłynął 26 stycznia. W najbliższych dniach zostanie zwołane posiedzenie komisji 

konkursowej w celu opiniowania złożonych wniosków. 

• 11.01 – ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego                                       

w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt, zapewnienia im opieki oraz ich 

wyłapywanie. Termin składania ofert upływa juto tj. 01 lutego o godz. 14:30.  

• 15.01 – oficjalne otwarcie sekcji bokserskiej LKS „Błękitni” Raciąż 

• Na dzień 28 stycznia poziom wyszczepienia mieszkańców przeciwko COVID wygląda 

następująco: 

60,7% - zaszczepionych jedną dawką 

58,5% - w pełni zaszczepionych. 

Przypominam, że na szczepienia można umówić się w Ośrodku Zdrowia w Raciążu 

lub w przychodni na ul. Błonie.  
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• 06.01 – odbył się Orszak Trzech Króli.  

• 13. 01 – wręczyłem w imieniu Pana Prezydenta Andrzeja Dudy medale za 50 lecie 

pożycia małżeńskiego, Państwu Barbarze i Markowi Zawieruszeńskim. Jubilaci 

otrzymali także specjalne legitymacje oraz upominki od władz miejskich.  

• 23.01 – przy pomniku Pamięci Narodowej w Raciążu oddano hołd powstańcom 

styczniowym. 

• Profil na Facebooku Mariusz Godlewski Burmistrz Miasta Raciąża znalazł zajął                          

16 miejsce w ogólnopolskim rankingu najbardziej wpływowych prezydentów                              

i  burmistrzów  miast w Internecie 2021 stworzonym przez Instytut Badań Internetu                        

i Mediów Społecznościowych.  

• Rok 2022 jest rokiem szczególnym dla naszego miasta. 01 lipca będziemy obchodzić 

100 lecie odzyskania praw miejskich, które Raciąż utracił na skutek carskich represji.  

• Zmiana w ,,Regulaminie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych” 

1) Określono następujący limit przyjmowania do PSZOK odpadów budowlanych 

i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne: 500kg/rocznie na jedną 

nieruchomość.  

2) Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2022r. 

Ad – 4 

Wystąpienia Przewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej 

 

Przewodniczący Komisji Petycji Skarg i Wniosków Andrzej Sendal poinformował, że 

dnia 18 stycznia 2022 r. odbyło się posiedzenie Komisji Petycji Skarg i Wniosków, którego 

tematem było rozpatrzenie petycji, która wpłynęła do biura Rady Miejskiej.  

Protokół z posiedzenia Komisji stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Andrzej Karasiewicz poinformował, że dnia 

25 stycznia 2022 r. w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Raciążu odbyło się posiedzenie 

Komisji Rady Miejskiej, w których wzięli udział Sekretarz Miasta Renata Kujawa, Skarbnik 

Miasta Maria Karwowa oraz zaproszeni goście.  
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W pierwszym punkcie posiedzenia kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej                       

w Raciążu pani Elżbieta Kosiorek przedstawiła sprawozdanie  z realizacji „Gminnego 

Programu Wspierania Rodziny w Gminie Miasto Raciąż na lata 2019-2021”. Pani kierownik 

poinformowała, że w 2021 r. realizowane były zadania z zakresu wspierania rodziny 

wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.  Na ich realizację 

MOPS w Raciążu otrzymał dotację z Funduszu Pracy w wysokości 2 000,00 zł w ramach 

Programu „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” z przeznaczeniem na 

dodatek do wynagrodzenia dla asystenta rodziny. Środki własne na realizację tego zadania to 

kwota 57 610,42 zł.  Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i 

systemie pieczy zastępczej pod opieką asystenta rodziny nie może być więcej niż 15 rodzin. 

Z asystentem rodziny w  2021 r.  współpracowało łącznie 19 rodzin. Wsparciem asystenta 

objętych było 48 dzieci.  W  2021 r. Gmina Miasto Raciąż ponosiła częściową odpłatność za 

pobyt dzieci z terenu miasta w instytucjonalnych i rodzinnych formach pieczy zastępczej.  

Częściowa odpłatność  za pobyt 10 dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej, czyli w 

placówkach opiekuńczo-wychowawczych  wyniosła- 206 867,91 zł. Za pobyt 15 dzieci w 

rodzinnych formach pieczy zastępczej, czyli w rodzinach zastępczych częściowa odpłatność 

wyniosła – 76 551,91 zł. 

W 2021 r. wspieranie rodziny prowadzone było w dwóch formach: pracy z rodziną,  oraz 

pomocy w opiece i wychowaniu dziecka.  Praca z rodziną prowadzona była w szczególności 

poprzez konsultacje, poradnictwo i pomoc prawną w zakresie prawa rodzinnego.  Pracę z 

rodzinami wykonywał asystent rodziny przy wsparciu przede wszystkim  pracowników 

socjalnych, innych pracowników MOPS oraz dzielnicowych Komisariatu Policji w Raciążu. 

 

W kolejnym punkcie posiedzenia kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Raciążu pani Elżbieta Kosiorek przedstawiła sprawozdanie   z realizacji „Gminnego 

Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 

w Gminie Miasto Raciąż na lata 2021-2025”. W 2021 r. Zespół Interdyscyplinarny ds. 

przeciwdziałania przemocy  w rodzinie  w Gminie Miasto Raciąż spotkał się 20 razy. W 2021 

r.  procedurą „Niebieskiej Karty” wszczęto w 23 rodzinach. W  2021 roku zakończono 

procedurę „Niebieskiej Karty” w 32 przypadkach w tym 15 z 2020 r. 

 

W kolejnym punkcie posiedzenia radni omawiali Sprawozdanie o budownictwie komunalnymi 

sytuacji mieszkaniowej w Gminie Miasto Raciąż za  2021  rok. Na pytania radnych 

dotyczących sprawozdania odpowiadała pani Sekretarz.  
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W punkcie opiniowanie uchwał Sekretarz i Skarbnik Miasta omawiały projekty uchwał, które 

będą podejmowane na dzisiejszej Sesji.  

 

W punkcie „Sprawy różne” radni poruszali bieżące sprawy dotyczące naszego miasta oraz 

problemów, z którym zgłaszają się do nich mieszkańcy. Dotyczyły one m.in. stanu 

nawierzchni targowicy miejskiej, problemów z parkowaniem na terenie miasta i stanu 

miejskich dróg i chodników.  

 

Na tym posiedzenie zakończono. 

Ad – 5 

Dyskusja 

Nikt nie zabrał głosu.  

 

Ad - 6 

Podjęcie uchwał 

• Uchwała XXVIII/244/2022 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 31 stycznia 2022 r                       

w sprawie zasad określenia wysokości diety oraz zwrotu kosztów podróży służbowych 

dla Przewodniczącego Rady Miejskiej w Raciążu.  

Uchwała przyjęta przy 10 głosach „za”, 1 głosie „przeciw” oraz 2 głosach 

„wstrzymujących się”.  

• Uchwała XXVIII/245/2022 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 31 stycznia 2022 r                           

w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale nr XXVII/226/2021 Rady 

Miejskiej w Raciążu z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia 

Burmistrza Miasta Raciąża. 

Uchwała przyjęta jednogłośnie. 

• Uchwała XXVIII/246/2022 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 31 stycznia 2022 r                      

w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania  nauczycieli w Szkole Podstawowej                                              

im. Stanisława Konarskiego w Raciążu oraz w Miejskim Przedszkolu w Raciążu. 

Uchwała przyjęta jednogłośnie. 

• Uchwała XXVIII/247/2022 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 31 stycznia 2022 r                      

w sprawie ustalenia zasad sprawiania pogrzebu na koszt Gminy Miasto Raciąż i 

określenia zasad   zwrotu   wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu. 

Uchwała przyjęta jednogłośnie. 
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• Uchwała XXVIII/248/2022 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 31 stycznia 2022 r                     

w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 21 grudnia 2021 roku. 

Uchwała przyjęta jednogłośnie. 

• Uchwała XXVIII/249/2022 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 31 stycznia 2022 r                    

w sprawie udzielenia Powiatowi Płońskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z 

budżetu Gminy Miasto Raciąż na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ciągu 

pieszo – rowerowego na drodze powiatowej nr 3014 w Raciąż – Radzanów – Liberadz”. 

Uchwała przyjęta jednogłośnie. 

• Uchwała XXVIII/250/2022 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 31 stycznia 2022 r                    

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Raciąż, 

•  Uchwała XXVIII/251/2022  Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 31 stycznia 2022 r                                     

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

Uchwała przyjęta jednogłośnie. 

• Uchwała XXVIII/252/2022 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 31 stycznia 2022 r                   

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników 

Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu  Gminy Miasto Raciąż, którzy uczestniczyli                        

w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach. 

Uchwała przyjęta jednogłośnie. 

 

Ad – 7 

Wnioski i zapytania 

 

Radny Artur Gizler: chcę zapytać, bo informowała nas Pani w swoim wystąpieniu, że 

będzie podpisana umowa na remont biblioteki miejskiej. Czy schody wejściowe do budynku 

również będą  remontowane?  Drugą sprawa jaką chcę poruszyć, dotyczy remontów ulic, 

które były wykonywane pod kątem naprawy ubytków w nawierzchni.  Są to ulice, które 

niedawno były remontowane, a pomimo to niektóre elementy już poodchodziły. Czy mamy na 

to jakąś gwarancję, czy to będzie trzeba samodzielnie uzupełnić.  

Sekretarz Miasta: jeśli chodzi o schody, to nie są one przedmiotem projektu pn. Wzrost 

potencjału kulturalnego w mieście Raciąż, więc ich remont nie podlega pod ten projekt. 

Będzie trzeba je wyremontować ze swoich pieniędzy.  

Radny Dariusz Dobrosielski: ile jeszcze brakuje nam przyłączy do kanalizacji aby osiągnąć 

właściwe wskaźniki? 

Sekretarz Miasta: jeszcze dużo nam brakuje, tym bardziej, że liczyliśmy na oddanie nowych 

bloków przy ulicy 19 stycznia, a tam też roboty się opóźniają, a tym samym nowych 
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użytkowników nam nie przybędzie. Osobom, które złożyły wnioski o dofinansowanie                  

i prośbę o przeciągnięcie kanalizacji PGKiM wszystko wykonał. Zostały nam jeszcze chyba 

dwa przyłącza do zrobienia. Z osobami, które były chętne i poprosiły nas o dofinansowanie             

i o wykonanie przyłącza, jesteśmy właściwie na bieżąco, dlatego zwracam się po raz kolejny 

do mieszkańców żeby się podłączyli do sieci. 

Radny Ryszard Godlewski: chcę zabrać głos w sprawie naszych strażaków. Chcę 

podziękować radnej z terenu gminy, która poczęstowała druhów ciepłym posiłkiem podczas 

ostatniej, wielogodzinnej akcji. Co prawda działo się to na terenie gminy ale uważam, że 

należy o tym wspomnieć i podziękować. Podobnie było podczas sprzątania po letnich 

nawałnicach w naszym mieście. Nasz wiceprzewodniczący rady Jerzy Lawendowski, również 

zapewnił strażakom posiłek i za to także bardzo dziękuję.   

Radna Magdalena Bylińska: mam trzy prośby. Zacznę od pierwszej, która dotyczy 

supermarketu na ulicy Błonie i Zielonej. Po ostatniej interwencji Urzędu, była jednorazowa 

akcja sprzątania śmieci z terenu wokół obiektu. Obecnie nadal bardzo rzadko jest tam 

sprzątane. Na terenie miasta jest kilka sklepów wielkopowierzchniowych i takiej sytuacji nie 

ma przy żadnym. A to co się dzieje przy tym konkretnym, nie stanowi dobrej wizytówki dla 

miasta i dla ulicy Zielonej od, której są przyjęcia towarów. Druga moja prośba jest taka, na 

ulicy Zielonej, naprzeciwko hurtowni, jest dom, na którym było zamontowane lustro do 

wyjazdu, które spadło i od dłuższego czasu leży na terenie działki. Mieszkańcy prosili o 

ponowne jego zamontowanie bo to lustro jednak im było przydatne. I trzecia moja gorąca 

prośba, to ulica Jesionowa. Budowa plus deszcze, które teraz są, spowodowały duże ubytki 

nawierzchni. Proszę, żeby chociaż troszeczkę tym mieszkańcom ułatwić życie, i podsypać 

jakieś kruszywo czy może trochę wyrównać teren. Wiadomo, że jest pogoda jaka jest, ale 

warunki są tam trudne. 

Sekretarz Miasta: jeśli chodzi o śmieci przy Biedronce, to oczywiście znowu zwrócimy na 

to uwagę właścicielom działki. To wygląda tak, że gdy my wystosujemy do nich pismo to 

działka zostanie uprzątnięta a później zapominają o sprawie. Znów do nich napiszemy i mam 

nadzieję, że tym razem podziała to na dłużej. Jeśli chodzi o lustro przy ulicy Zielonej, to jak 

najbardziej przypomnę pracownikom, żeby zobaczyli czy da radę  je ponownie zawiesić, czy 

trzeba będzie kupić nowe. Jeśli chodzi o Jesionową, to remont ulicy Jesionowej jest zawarty 

w projekcie „Polski Ład”, który za chwilę będzie realizowany. Kruszywa jako takiego nie 

mamy w zanadrzu, bo nie mamy gdzie go przechowywać, pominąwszy, że to dużo kosztuje. 

Mamy tę świadomość, że tam jest ciężka sytuacja, bo Burmistrz z prezesem PGKiM, w 

ostatnim tygodniu, jeździli po wszystkich ulicach miasta i przeglądali ich stan więc sam był 

zaskoczony i zniesmaczony jak ta ulica wygląda. Teraz pytanie, co z tym robić, czy wydawać 
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pieniądze na naprawę nawierzchni teraz, czy poczekać na rozpoczęcie realizacji projektu. Bo 

wiadomo, pewnie koszt wykonania dróg z w ramach projektu „Polski Ład” będzie wyższy niż  

zakładaliśmy, więc pytanie czy te pieniądze nie lepiej przeznaczyć na wkład własny do 

projektu. To są takie problemy, które Burmistrz będzie musiał przeanalizować i wybrać jak 

najlepsze rozwiązanie.  

Radny Andrzej Karasiewicz: czy dofinansowanie podłączenia się do kanalizacji, zostaje na 

starych zasadach, czy są jakieś zmiany?  

Sekretarz Miasta: wszystko działa na starych zasadach więc nadal wiążąca jest uchwała. 

Zapraszam  mieszkańców, którzy chcieliby skorzystać z tej możliwości pomocy o składanie 

wniosków i dołączanie się do kanalizacji. 

Radna Marzanna Kubińska: mam prośbę odnośnie ulicy Kasztelańskiej. Jest tam straszne 

błoto i niektórzy mieszkańcy mają problem z dotarciem do swoich posesji. Niektórzy 

mieszkańcy część drogi podsypali we własnym zakresie jednak o poprawienie dalszej część 

drogi proszę Państwa.  

Radny Zbigniew Adamski: czy wiadomo coś na temat poprawy stanu terenu przy Ośrodku 

Zdrowia. 

Sekretarz Miasta: oczywiście wiem, że jest potrzeba poprawy tego terenu, bo sama 

korzystam z usług tego ośrodka, ale na pewno też pan Radny pamięta, że my nie jesteśmy 

właścicielami tej posesji tylko Starostwo Powiatowe w Płońsku. Burmistrz już rozmawiał z 

panią Starostą i przypomniał jej obietnicę, którą złożyła, kiedy była obecna podczas 

przekazania nowej karetki ratowniczej do naszego ośrodka. Mam nadzieję, że w niedługim 

czasie zostaną tam wykonane jakieś prace.  

Radny Andrzej Sendal: kiedy planowany jest remont targowiska miejskiego i jaki będzie 

ewentualny zakres robót? 

Sekretarz Miasta: to nie będzie remont całej nawierzchni targowicy ale tylko tych miejsc,                         

w których są największe doły. Musimy jeszcze poczekać, żeby nawierzchnia wyschła, bo 

produkt, który rozsypiemy jest mieszanką dystryktu i ziemi, więc obawiamy się, że jeżeli 

wysypiemy ją na mokry grunt, to zacznie być jeszcze większe błoto, niż jest w tej chwili. 

Burmistrz zastanawiał się nad opcją , żeby tymczasowo zamknąć targowisko, żeby ludziom 

nie utrudniać poruszania się, wyjazdu i wchodzenia na teren targowiska, ale doszedł do 

wniosku, że może w obecnej sytuacji epidemiologicznej, bezpieczniej jest robić zakupy na 

zewnątrz niż w sklepach. Jeśli Państwo Radni uważają, że lepiej jest zamknąć obiekt to 

oczywiście przekażę tą uwagę Burmistrzowi.  
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Radny Andrzej Sendal: czy pobiera się opłaty od handlujących? 

Sekretarz Miasta: wcześniej tak, od ostatniego piątku nie pobieramy żadnych opłat. 

Radny Andrzej Sendal: zastanawiam się, czy nie trzeba by było najpierw zrobić jakiegoś 

wzmocnienia podłoża, bo samo wysypanie destruktu, który tam się znajduje, to na niewiele 

pomoże. Najpierw by trzeba było chyba utrwalić nawierzchnię. Na pewno byłoby to droższe, 

ale nie wiem czy to by się lepiej nie opłacało, żeby zrobić to raz, a dobrze. 

Sekretarz Miasta: przekażę sugestię Burmistrzowi. 

Przewodniczący Rady: podobnie zła sytuacja z podłożem jest na parkingu przy cmentarzu. 

Wiem, że tam są różne formy własności gruntu ale może warto byłoby pomyśleć o poprawie 

warunków w tamtym obszarze.  

Radny Dariusz Dobrosielski: nawiązując do wypowiedzi radnego Godlewskiego, to jeśli 

działania ratownicze trwają powyżej 6 godzin to zgodnie z przepisami, samorząd ma 

obowiązek zapewnić ratownikom posiłek.  

Sekretarz Miasta: Burmistrz wspiera wszystkie takie akcje.  Na naszym terenie działa 

przynajmniej jedna firma cateringowa i zawsze jest chętna nam pomóc. Myślę, że gdyby była 

potrzeba, to na pewno nie zostawilibyśmy strażaków samych sobie. 

Radny Andrzej Karasiewicz: czy poprawę nawierzchni targowicy będziemy wykonywać z 

własnych środków czy jest na to dofinansowanie?  

Sekretarz Miasta: na chwilę obecną  nawierzchnia, która jest składowana na targowicy ,  

pochodzi z ulicy Barańskiego, która była remontowana w ramach projektu. Firma, która 

wykonywała to zadanie, musiała z niej zdjąć kilka centymetrów nawierzchni i chcieliśmy 

właśnie z tego materiału skorzystać. Jednak padające ostatnio deszcze nam to wszystko 

uniemożliwiły. 

 

Ad – 8 

Zamknięcie obrad 

 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął obrady                              

XXII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Raciążu. 

Protokołowała       Przewodniczący Rady Miejskiej 

/-/ Katarzyna Wawrowska            /-/ Paweł Chrzanowski 
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Załącznik: 

1. Protokół z imiennego głosowania uchwał z XXIII Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 31 

stycznia 2022 r. 

2. Protokół z posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z dnia 18 stycznia 2022 r. 

 

  


