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Protokół 

z XXXII Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Raciążu 

z dnia 21 czerwca 2022 r. 

OK.0002.5.2022 

 

XXXII 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: 12:00. 

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 przywitał 

Burmistrz Miasta Mariusza Godlewskiego, panią Skarbnik Marię Karwowską, panią mecenas 

Magdalenę Chrzanowską oraz inspektor do spraw Rady Miejskiej Katarzynę Wawrowską.  

  

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 profilu Urzędu Miejskiego na stronie Facebook.  

 

Ad - 2 

Komunikaty  

Porządek obrad: 

1. Otwarcie Sesji i  stwierdzenie  prawomocności obrad; 

2. Komunikaty 

3. Wystąpienia zaproszonych Gości; 

4. Sprawozdanie z działalności organu wykonawczego jednostki stanowiącej samorządu 

gminnego; 

5. Wystąpienia Przewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej,   
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6. Przedstawienie raportu o stanie Gminy Miasto Raciąż za rok poprzedni. 

7. Debata nad raportem o stanie Gminy Miasto Raciąż 

a) Głosy radnych 

b) Głosy mieszkańców 

8. Głosowanie w sprawie udzielnia/nieudzielenia Burmistrzowi Gminy Miasto Raciąż 

wotum zaufania 

9. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Raciąż 

10. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania 

budżetu Gminy Miasto Raciąż 

11. Przedstawienie sprawozdania finansowego Gminy Miasto Raciąż 

12. Przedstawienie opinii komisji rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Gminy Miasto 

Raciąż 

13. Przedstawienie wniosku komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Burmistrza 

Gminy Miasto Raciąż 

14. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej wniosku komisji 

rewizyjnej  w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Raciąż 

15. Dyskusja nad projektami uchwał; 

16. Podjęcie uchwał: 

• zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć 

dyrektora Szkoły Podstawowej w Raciążu w roku szkolnym 2022/2023 

• zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć 

dyrektora Miejskiego Przedszkola w Raciążu w roku szkolnym 2022/2023 

• określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, 

pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych 

oraz doradców zawodowych i innych nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 

3 lit. b Karty Nauczyciela,  

• zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Raciąż, 

• zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Raciąż na rok 2022 

17. Wolne wnioski i zapytania 

18. Zamknięcie obrad.  

 

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

Burmistrz   poprosił, o wprowadzenie do porządku obrad Uchwały w sprawie zmiany w 

uchwale Nr XXXI/273/2022 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 30 maja 2022 roku w sprawie 

zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na dofinansowanie kosztów budowy 

przyłączy kanalizacji sanitarnej do nieruchomości.  
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Przewodniczący Rady poprosił o głosowanie w sprawie wprowadzenia do porządku obrad 

Uchwały w sprawie zmiany w uchwale Nr XXXI/273/2022 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 30 

maja 2022 roku w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na 

dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej do nieruchomości.  

Wprowadzenie nowej uchwały do porządku obrad przyjęte jednogłośnie. 

 

Przewodniczący poprosił o przegłosowanie nowego porządku obrad. 

Nowy porządek obrad przegłosowany jednogłośnie.  

 

Ad – 3 

Wystąpienia zaproszonych Gości. 

 

Nikt nie zabrał głosu. 

 

Ad - 4 

Sprawozdanie z działalności organu wykonawczego jednostki stanowiącej                         

samorządu gminnego. 

 

Burmistrz Miasta  poinformował, że: 

• W ramach realizacji projektu pn.: „WZROST POTENCJAŁU KULTURALNEGO 

REGIONU POPRZEZ ROZWÓJ INFRASTRUKTURY KULTURALNEJ W 

GMINIE MIASTO RACIĄŻ” Miasto postępowanie przetargowe na zakup i dostawę 

sprzętu oraz wyposażenia instytucji kultury (termin składania ofert do 04.02.2022 r.). 

W dniu 15.06.2022 r. dokonano wyboru na 4 z 8 części. Planowane jest ponowne 

opublikowanie postępowania przetargowego z podziałem na części.  

Posiadamy również dokumentację techniczną dotyczącą aranżacji wnętrza 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 

 

• W dniu 09 marca 2022 r. udało się podpisać nową umowę z Bankiem Gospodarstwa 

Krajowego na zwiększone dofinansowanie zadania pn.: Budowa dwóch budynków 
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mieszkalnych wielorodzinnych położonych w Raciążu przy ul. Akacjowej, 

obejmujące 80 % kosztów kwalifikowalnych w ramach Funduszu Dopłat. Umowa ta 

pozwoliła na dokonanie wybory najkorzystniejszej oferty, która wpłynęła 12 stycznia 

2022 r.  

W dniu 18 marca 2022 roku podpisana została umowa z „Przedsiębiorstwem Handlowo - 

Usługowym PREMIUM Marcin Pijanowski” z siedzibą w Ojrzeniu – Wykonawcą robót 

budowlanych na kwotę 6 959 250,00 zł brutto.  

W dniu 31 maja 2022 r. podpisano umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru 

inwestorskiego z kontrolowaniem rozliczeń budowy dla przedmiotowej inwestycji  

z firmą USŁUGI PROJEKTOWO-WYKONAWCZE JAROSŁAW RACHOCKI z siedzibą  

w Płońsku, na kwotę 49 200,00 zł brutto.  

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. 48 miejsc 

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

zostanie wydzielone miejsce na śmietniki. Termin realizacji robót to 17 miesięcy od 

podpisania umowy z Wykonawcą.  

 

Planowany koszt ww. inwestycji to 8 358 331,01 zł 

Kwota dofinansowania z BGK       6 686 664,80 zł  

Wkład własny                                 1 671 666,21 zł 

   

• W dniu 29.04.2022 r. dokonano otwarcia ofert złożonych na roboty budowlane w 

ramach zadania pn.: „Przebudowa i budowa dróg gminnych w Raciążu wraz z 

infrastrukturą techniczną” z podziałem na III części: 

Część I: „Rozbudowa ul. Jesionowej i przebudowa ul. Lipowej w Raciążu” 

Część II: „Przebudowa ul. Wolności, ul. Parkowej, ul. Młodzieżowej oraz budowa  

ul. Spółdzielczej i ul. Szwedzkiej w Raciążu” 

Część III: „Budowa ul. Wnorowskiego, ul. Zielińskiego, ul. Chrobrego, ul. Mieszka 

I,  

ul. Batowego oraz przebudowa ul. Dobrzańskiego w Raciążu”.  

Oferta była tylko jedna na I i na III część. Ofertę złożył Zarząd Dróg i Mostów z 

Płońska.  

W związku z czym część II unieważniono. W dniu 09.06.2022 r. opublikowano kolejne 

postępowanie o udzielenie zamówienia na unieważnioną część tj. „Przebudowa ul. 



Protokół z XXXII Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 21 czerwca 2022 r.  Strona 5 

Wolności, ul. Parkowej, ul. Młodzieżowej oraz budowa ul. Spółdzielczej i ul. 

Szwedzkiej w Raciążu”. Termin składania ofert to 24.06.2022 r. godzina 12:00.  

Na to zadanie 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. Realizacja 

zadania obejmuje kompleksową modernizację ww. dróg poprzez tam gdzie to wskazane 

wykonanie kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wykonanie oświetlenia ulicznego oraz 

nawierzchni utwardzonej.  

 

POLSKI ŁAD 

Koszt ogólny zadania:    8 850 000,00 zł 

Dofinansowanie:           8 407 500,00 zł 

Wkład własny:                  442 500,00 zł. 

 

• W dniu 14.06.2022 r. Gmina Miasto Raciąż otrzymała Wstępne Promesy dofinansowania 

następujących inwestycji ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu 

Inwestycji Strategicznych: 

a) REWITALIZACJA CENTRUM MIASTA RACIĄŻA polegającej na rewitalizacji 

terenów zielonych i historycznych. Zadanie obejmuje m.in. tereny dwóch parków 

miejskich zlokalizowanych w Raciążu, plac A. Mickiewicza, teren przyległy do 

budynku Urzędu Miejskiego, skwer przy ul. Wolności oraz teren historycznego 

grodziska "Wodna Góra" wraz z przebudową części ul. Wolności. Zaplanowano m.in. 

nowe nasadzenia drzew, wykonanie alejek parkowych. W ramach zadania utworzona 

zostanie poszerzona strefa relaksu obejmująca m.in. teren Parku Miejskiego 

zlokalizowanego przy ul. Mławskiej w Raciążu. Teren ten łączy się bezpośrednio z 

obecnie istniejącym obszarem rekreacyjno-sportowym – plac zabaw z plenerową 

siłownią. Ponadto w ramach zadania zaplanowano do utworzenia również ścieżki 

edukacyjne w ww. Parku Miejskim. Na terenie parku miejskiego zlokalizowanego na 

placu Adama Mickiewicza w Raciążu rewitalizacja terenu będzie obejmowała  

m.in. utworzenie fontanny posadzkowej oraz wykonanie nowych nasadzeń. 

 

Koszt ogólny zadania:    4 900 000,00 zł 

Dofinansowanie:           4 410 000,00 zł 

Wkład własny:                  490 000,00 zł; 
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b) MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY polegająca na budowy 3 studni 

głębinowych, zakupu i instalacji nowego systemu uzdatniania wody z poprawą barwy, 

zakupu agregatu prądotwórczego oraz przebudowy instalacji zbiornika wód 

popłucznych. Realizacja przedmiotowej inwestycji pozwoli zapewnić bezawaryjną 

pracę Stacji Uzdatniania Wody, w którą zaopatrywani są zarówno mieszkańcy Miasta 

i Gminy Raciąż. 

 

Koszt ogólny zadania:    4 000 000,00 zł 

  Dofinansowanie:           3 800 000,00 zł 

Wkład własny:                  200 000,00 zł. 

 

c) W dniu 08 kwietnia 2022 r. podpisana została umowa o powierzenie grantu w ramach 

Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, działanie 5.1 Rozwój 

cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca 

realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-

0001/21-00. Przyznany grant pozwoli na dalszą cyfryzację naszej jednostki 

samorządowej, poprzez zakupy niezbędnego sprzętu takiego jak nośniki danych, 

specjalistyczne oprogramowanie czy programy antywirusowe. Przeprowadzane będą 

także szkolenia dla pracowników. Będziemy również dążyć do poprawy 

cyberpezbieczeństwa m.in. przez rozbudowę zabezpieczeń sieciowych. Pozyskane 

wsparcie pozwoli także na podwyższenie standardu obsługi interesantów w Urzędzie 

Miejskim. 

 

Koszt całkowity zadania: 131 700,00  zł 

Dofinansowanie: 131 700,00 zł 

Wkład własny: 0,00 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 dniu 31 maja zlecono malowanie oznakowania poziomego w ilości 360 m2  

Koszt całkowity  8 000,00 zł. 

• W dniu 1 czerwca zlecono sprzątanie targowiska przy ul.19 styczna na okres od 1 czerwca 

do 31 grudnia br.  

Koszt miesięczny 1 350,00 zł. 

Koszt całkowity   9 450,00 zł. 

• W dniu 03.06.2022 r. została podpisana umowa pomiędzy Zarządem Województwa 

Mazowieckiego a Gminą Miasto Raciąż dla następujących zadań:  

a) „Czyszczenie ulic na mokro na terenie Gminy Miasto Raciąż”, którego 

realizacja w dniu 02.05.2022 r. została zlecona PGKiM. Zadanie realizowane jest 

w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2022” 

Koszt całkowity zadania: 133 380,17 zł 

Dofinansowanie: 66 690,00 zł 

Wkład własny: 66 690,17 zł 

b) „Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na terenie Gminy Miasto Raciąż – 

etap I”, w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian 

Klimatu – Mazowsze dla klimatu 2022. Zadanie polega na wymianie 48 opraw 

świetlnych w zakresie istniejącej sieci oświetleniowej w parku miejskim w centrum 

na placu Adama Mickiewicza. Modernizacja będzie obejmowała również 

wysięgniki oraz klosze. Po wymianie oświetlenie będzie energooszczędne. 

Koszt całkowity zadania: 107 446,16  zł 

Dofinansowanie: 53 723,00 zł 

Wkład własny: 53 723,16 zł 

Dofinansowanie w obu projektach jest na poziomie 50% kosztów kwalifikowalnych. 

W Urzędzie Miejskim w Raciążu działa punkt konsultacyjno-informacyjny w ramach 

programu „Czyste Powietrze”. Dofinansowanie można otrzymać na wymianę źródła ciepła, 

termomodernizację czy wymianę okien oraz drzwi zewnętrznych. Mieszkańcy Miasta 

korzystają z możliwości konsultacji oraz z pomocy przy wypełnianiu wniosków o 

dofinansowanie i wniosków o płatność (rozliczenie przedsięwzięcia). 

 Mieszkańcy mogą składać wnioski o dofinansowanie na odbiór i utylizację wyrobów 

zawierających azbest. Zostały złożone już 3 wnioski. Odbiór azbestu odbędzie się po 

ogłoszeniu kolejnego naboru przez WFOŚiGW w Warszawie (prawdopodobnie w przyszłym 

roku). 
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• 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 Szkoły Podstawowej w Raciążu trafi pakiet sprzętu w postaci: zestawów 

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

wielofunkcyjne, internet mobilny – 5 szt., dostęp do oprogramowani z takich 

przedmiotów jak: Biologia, Chemia, Fizyka i Astronomia, Geometria, Geologia, 

Paleontologia i Kultura oraz projektor z akcesoriami i ekranem.  

Ponadto wsparciem szkoleniowym w zakresie nauczania zdalnego objętych zostało 4 

nauczycieli i 10 uczniów. 

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 dziale spraw różnych:  

• 01.06.2022 r.  Odwiedziny Przedszkolaków w Urzędzie z okazji Dnia Dziecka. 

• 01.06.2022 r. – Dzień Dziecka w szkole 

• 04.06.2022 r. – I Dzień Raciąskich Organizacji Pozarządowych 

• 07.06.2022 r. – Dzień Dziecka w Przedszkolu 

• 07.06.2022 r. – Ogłoszenie konkursu ofert na zdanie z zakresu wpierania i 

upowszechnia kultury fizycznej na II półrocze 2022 r. Oferty można składać do                      

28 czerwca. 

 

Przypominam jeszcze wszystkim mieszkańcom, że do końca czerwca trzeba zinwentaryzować 

kotły i różnego rodzaju piece, które Państwo posiadacie. Pamiętajcie również o zgłaszaniu  

posiadanych piesków, bo psy są opodatkowane i będą kontrole w tym zakresie. To jest 

niewielka kwota, a my to przeznaczamy na wsparcie dla zwierzaków, więc wpłacając ten 

podatek wspieracie organizacje , które pomagają zwierzętom w potrzebie. Zwracam się też z 

apelem, o zgłaszanie wszystkich osób zamieszkiwanych, które nie mają meldunku.  Jest 

obowiązek zgłosić takie osoby do opłaty za śmieci. Przypominam także o konieczności 

płacenia czynszów gdyż zaległości są naprawdę spore. Do tej pory nie stosowaliśmy żadnych 

kar ale będziemy pewnie do tego zmuszeni. Jeśli ktoś ma zaległości to proszę, żeby do nas 
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przyjść, zgłosić ten fakt, wtedy możemy porozmawiać i spróbować znaleźć jakieś 

rozwiązanie.   

Ad – 5 

Wystąpienia Przewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej 

 

Dariusz Dobrosielski Przewodniczący Komisji Budżetowo – Gospodarczej poinformował, 

że  dnia 13 czerwca  2022 r. w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Raciążu odbyło się 

wspólne posiedzenie stałych komisji Rady Miejskiej. Na posiedzeniu obecni byli: Burmistrz 

Miasta Pan Mariusz Godlewski, Sekretarz Miasta Pani Renata Kujawa, Zastępca Skarbnika - 

Pani Anna Wiśniewska oraz Inspektor do Spraw Obsługi Rady Miejskiej  Pani Katarzyna 

Wawrowska. Porządek posiedzenia przedstawiał się następująco: w punkcie pierwszym 

wysłuchaliśmy informacji na temat bezpieczeństwa w mieście przedstawionej przez starszego 

aspiranta Roberta Kędzierskiego. Natomiast informacja o stanie bezpieczeństwa w mieście 

pod kątem ruchu drogowego za rok 2021 zaprezentowana została przez Pana Komisarza 

Adama Malińskiego - Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji 

w Płońsku. Po przedstawionych informacjach Panowie Policjanci odpowiadali na pytania 

Radnych. Kolejnym punktem posiedzenia była informacja Prezesa Przedsiębiorstwa 

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Raciążu Roberta Pniewskiego na temat realnej 

groźby wzrostu ceny za energię elektryczną, która najprawdopodobniej wymusi zmianę cen 

dostarczaną obwodem oraz odbiór ścieków. Po tej informacji prowadzona była dyskusja w 

tym temacie. Punkt trzeci dotyczył przyjęcie sprawozdania z działalności Miejskiego Centrum 

Kultury Sportu i Rekreacji za rok 2021, przedstawionego przez Pana Dyrektora Artura 

Adamskiego. Czwartym punktem było wysłuchanie i przyjęcie sprawozdania z wykonania 

budżetu miasta za rok 2021. Następnie przystąpiono do opiniowania projektów uchwał, które 

były szczegółowo omawiane przez Burmistrza, Sekretarza oraz Zastępcę Skarbnika. Ostatnim 

punktem posiedzenia były sprawy różne. Radni dyskutowali o sprawach miejskich, zadawali 

pytania Burmistrzowi, jak również zwracali uwagi dotyczące infrastruktury miejskiej.                        

Po wyczerpaniu porządku obrad posiedzenie zostało zakończone. Dziękuję. 

 

Ad – 6 

Przedstawienie Raportu o Stanie Gminy Miasto Raciąż za Rok 2021 

Burmistrz Mariusz Godlewski przedstawił Raport o stanie Gminy Miasto Raciąż za 2021 

rok. Zaprezentował prezentacji, w której zostały zawarte najważniejsze inwestycje                              

i wydarzenia, które miały miejsce w 2021 roku. 
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Prezentacja przedstawiająca Raport o stanie Gminy Miasto Raciąż za rok 2020 stanowi 

załącznik nr 2  do niniejszego protokołu.  

 

Ad – 7 

Debata nad raportem o stanie Gminy Miasto Raciąż 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej - do debaty nie zgłosił się, żaden mieszkaniec miasta 

Raciąża, dlatego głos w tej debacie będą zabierali Państwo Radni.  

Radny Artur Gizler - Panie Burmistrzu, na wstępie chcę serdecznie pogratulować, że udało 

się w tak trudnym czasie zrobić tyle rzeczy w naszym mieście. Chcę się dowiedzieć, które 

projekty rozpoczęte w poprzednim roku będą dokończone w bieżącym?  

Burmistrz - Szanowny Panie Radny, jeden taki duży, kluczowy projekt, który był 

realizowany w roku 2021, dotyczył zwiększenia potencjału kulturalnego miasta Raciąża.                     

W 2021 roku  zaczynaliśmy realizację projektu związanego z modernizacją pomieszczenia na 

bibliotekę miejskiej. Był już wymieniany dach na tym budynku, w tym roku trwają kolejne 

prace. W tej chwili mamy już wyłonionych wykonawców na część przetargu, teraz będziemy 

szukali osób, które wyremontują ten budynek. Jest to duży przetarg, bo mamy dofinansowanie 

na prawie 600 000 zł z Ministerstwa Kultury i ponad 2 mln zł z Urzędu Marszałkowskiego. 

Ten projekt już trwa od jakiegoś czasu i będzie jeszcze trwał bo będę starał się wydłużyć jego 

realizacje, żeby móc spokojnie przeprowadzić przetargi na prace budowlane. Być może do 

czerwca przyszłego roku uda się go skończyć. Druga inwestycja, którą widać obecnie na 

mieście dotyczy modernizacji przejść dla pieszych. Realizacja projektu rozpoczęła się 

wczoraj i jest wykonywana przez PGKiM.  Kolejnym takim projektem, który zaczął się w 

poprzednim roku to budowa bloków komunalnych. Wcześniej aktualizowaliśmy 

dokumentację i nie mogliśmy uruchomić przetargu, teraz projekt jest właściwie na etapie 

wykonawczym. Dziś byłem na placu budowy to właśnie są zalewane fundamenty.  To są takie 

największe i najważniejsze obecnie rzeczy.  

Dariusz Dobrosielski: Panie Burmistrzu, muszę zacząć od demografii: mamy w Raciążu 

4139 osób zameldowanych, na pewno smuci ten ujemny wskaźnik demograficzny, że jest 

bardzo duża różnica w ilości urodzeń do zgonów. Zaledwie 30 nowych urodzeń a ilość 

zgonów 68. Jest to bardzo duża różnica ale na to nie mamy żadnego wpływu. A czy mamy 

informację, ile jest osób wymeldowało się z Raciąża?  

Burmistrz: Odnosząc się do tych danych, które Pan Radny podał, pamiętajmy, że są to dane z 

okresu pandemii gdzie ilość zgonów była nasilona. Niestety nie jestem w stanie w tej chwili 
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podać ile osób się wymeldowało, ale też, że wiele osób nie dotrzymuje obowiązku 

wymeldowania i zameldowania się i nie zgłasza się do nas z taką informacją. Myślę, że na 

terenie miasta przebywa około 4600-4800 osób. Zestawić to trzeba jeszcze z ilością deklaracji 

śmieciowych, która jest dużo mniejsza. Mieszkańcy się tłumaczą mówiąc, że dzieci 

wyjechały na studia, że są w szkołach z internatem i nie mieszkają w domu ale im więcej 

osób z terenu miasta będzie zgłoszonych do systemu tym cena za odpady będzie niższa.  

Radny Dariusz Dobrosielski: co według Pana jest piętą Achillesową miasta? 

Burmistrz: To nie jest proste pytanie. Zawsze ogromnym problemem są pieniądze. Staramy 

się zdobywać środki gdzie tylko się da, ale zawsze nawet jak trzeba dołożyć minimalny wkład 

własny to trzeba te środki jakoś zorganizować. Dużym problemem dla nas przy realizacji 

inwestycji jest brak dostatecznych środków w budżecie na wkłady własne i zawsze to się 

wiąże w dużym stopniu z kredytowaniem czy ze sprzedaniem mienia czy z innymi rzeczami. 

Duży problemem stanowią także problemy kadrowe, bo brakuje osób, które mają 

odpowiednie przygotowanie do tego, żeby np. móc poprowadzić sprawy inwestycji. Jak 

robimy nabór na nowych pracowników to np. zgłasza się jedna osoba, mimo że informację o 

naborze publikujemy na Facebooku i w innych mediach. Z punktu widzenia zarządczego to 

właśnie problemy finansowe i kadrowe stanowią największe problemy. Natomiast jeżeli 

chodzi o mieszkańców miasta, to mogę powiedzieć z jakimi problemami najczęściej się 

zgłaszają. Znów niestety zaczęły się spotkania typu: ,,Panie Burmistrzu, potrzebuje pracy" 

czego już przez pewien czas nie było. Widać, że tendencja się odwraca. W najbliższej 

przyszłości powstaną dwa duże zakłady na terenie naszego miasta i w najbliższej okolicy                       

i myślę, że poziom zatrudnienia się zwiększy, ale w tych firmach w dużym stopniu będą 

potrzebować fachowców więc to też może stanowić problem. Dla wszystkich mieszkańców 

dużym problemem jest problem mieszkaniowy bo rynek, co prawda się powiększył, bo mamy 

jeden duży blok, który już właściwie jest dokończony, buduje się kolejny budynek przy 

szkole, miasto buduje  budynki na ul. Akacjowej, ale dla większości mieszkańców miasta 

płacenie za metr kwadratowy lokalu po 5000 zł. to jakiś kosmos. Wiele ludzi mówi ,,Panie 

Burmistrzu nas na to po prostu nie stać", a my jako miasto staramy się zaspokoić tę potrzebę 

budując nowe lokale komunalne. Wiadomo, że jest taka grupa ludzi, która ma bardzo ciężko, 

bo normalnie zarabiaj, mają pieniądze na życie, dają sobie jakoś radę, żyją  ale nie mogą                      

z tego wynagrodzenia np. kupić mieszkania, kupić domu i bardziej się rozwijać, a z drugiej 

strony mają dochody takie, że nie przysługują im żadne zasiłki, żadne wsparcie, oprócz 

takiego powszechnego wsparcia oczywiście jak 500+ czy zasiłki rodzinne. Problemem jest też 

to, że jesteśmy niedużą jednostką samorządową, a realizujemy dużo różnych rzeczy na rzecz 

innej jednostki: Gminy Raciąż. Mieszkańcy Gminy korzystają z naszej infrastruktury, z 
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naszych szkół i przedszkoli i oczywiście gmina też nam w jakimś stopniu pomaga, ale to tez 

jest bariera rozwojowa dla miasta i myślę, że w przyszłości np. jakiś organ centralny 

powinien rozwiązać problem tego typu gmin. Myślę, że jeśli chodzi o barierę dla rozwoju 

miasta, to w najbliższym czasie będzie to podstawowy problem, bo tereny inwestycyjne,  

jakie mamy w mieście możemy przeznaczyć jedynie pod proste rzeczy, nieprzeszkadzające 

mieszkańcom. Myślę, że to ten podział stanowi i będzie stanowił największy problem. Od 

razu powiem, że nie zamierzam robić z gminą wojny o połączenie miasta z gminą. O takim 

kroku musi zdecydować ktoś na górze, albo obydwie jednostki muszą dojrzeć do tej decyzji. 

Myślę, że o ile po stronie miasta jest większa chęć, to po stronie gminy chyba nie do końca, 

więc nie ma też co w tej chwili takich rzeczy robić. Wspólnie z Gminą Raciąż  

współpracujemy, działamy i myślę, że właśnie na mocy tej współpracy powinniśmy 

wypracować taki model wzajemnej pomocy. Ale faktem jest, że każdy zakład, który zostanie 

pobudowany nawet w minimalnej odległości za granicami miasta będzie już odprowadzał 

podatki do budżetu gminy. Miasto nie ma możliwość lokowania  dużych zakładów, nie z 

powodu braku chęci ale z powodu braku miejsc i to jest duża bariera i problem rozwojowy dla 

naszego miasta.  

Przewodniczący Rady: rozszerzając te pytanie czy rzeczywiście są jakieś zainteresowania 

potencjalnych inwestorów i czy miasto Raciąż jest nimi zainteresowane ?  

Burmistrz: wczoraj przyszedł do Urzędu mail od inwestora, który jest zainteresowany 

wybudowaniem w naszym mieście biogazowni, lecz musi szukać dalej bo na taką inwestycję 

u nas na pewno nie ma miejsca. Jakiś czas temu miałem spotkanie z przedsiębiorcą, który 

zainwestował w naszym mieście ale na razie jeszcze nie wiem, co tam się będzie działo.                        

W styczniu ma rozpocząć działanie firma Dolina Noteci, która będzie miała siedzibę na                      

ul. 11 listopada. Jednak nie będzie tak, że w naszym mieści nagle pojawi się jakiś wielki 

przemysł, bo nie jesteśmy na to gotowi. Problem też jest taki, że o ile jesteśmy przygotowani  

drogowo, kolejowo i energetycznie na przyjęcie jakiejś większej formy tak już niekoniecznie 

jeżeli chodzi o potencjalny kapitał ludzki, bo tych specjalistów trzeba by sprowadzić                            

z zewnątrz a z tym się wiąże stworzenie nowych miejsc zamieszkania dla tych osób. Mamy 

duży potencjał w szkolnictwie i możemy przygotowywać specjalistów, bo zarówno szkoła 

podstawowa jak i Zespół Szkół  oraz STO odpowiadają na bieżące potrzeby.  

Przewodniczący Rady:  chciałbym Panie Burmistrzu pogratulować wykonania budżetu za 

poprzedni rok, bo Pan tylko wspomniał, że budżet był ostrożny, ale według mojej wiedzy nie 

każda gmina może się pochwalić tym, że udało się jej go zrealizować. To na pewno duży 

wkład pracy Pańskiej, jak i tam naszej Pani Skarbnik. Chcę się zapytać o Powszechny Punkt 

Szczepień przeciwko COVID-19, który funkcjonował w Raciążu w poprzednim roku.  Jakby 
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Pan mógł jeszcze o tym trochę powiedzieć, bo trzeba przyznać, że zaangażował  Pan wiele 

środowisk w tą inicjatywę.  

Burmistrz: Jeśli chodzi o Powszechny Punkt Szczepień, to od początku kiedy tylko pojawiła 

się informacja, że będzie można taki punkt szczepień zorganizować, to postanowiłem,                            

w to iść, chociażby po to, żeby nasi mieszkańcy nie musieli nigdzie jeździć na szczepienia. 

Wiem, że da wielu osób nie jest to łatwe wziąć samochód czy zorganizować sobie transport i 

gdzieś pojechać, stąd ten pomysł. Po rozmowach udało się porozumieć i nawiązać współpracą 

z Grupą Zdrowie, która zdecydowała się na kompleksową obsługę tego punktu. Jako miasto 

nie ponieśliśmy właściwie żadnych kosztów bo tak naprawdę to Grupa Zdrowie sfinansowała 

całe działanie tego Punktu łącznie z opłaceniem sali w Miejskim Centrum Kultury i kosztów 

funkcjonowania np. prądu. Na początku na szczepienia przychodziło mnóstwo ludzi, ale też 

bardzo dużo przyjeżdżało spoza naszego miasta. Ostatecznie wyszczepienie w naszym 

mieście wynosiło około 60%. Byliśmy na drugim miejscu w Powiecie Płońskim zaraz po 

Płońsku, który miał niewiele więcej od nas bo 61%. Efekt utworzenia tego punktu był bo 

wystarczy popatrzeć na Gminę Raciąż, która jest obok a mieli już dużo niższy wskaźnik, więc 

myślę, że było warto. W sumie, w naszym punkcie szczepień zaszczepiło się około 10 000 

ludzi. Był taki moment, że u nas było wykonywanych więcej szczepień dziennie niż w 

Płońsku. Dopiero gdy w Płońsku utworzono punkt na hali sportowej, to wtedy nas 

wyprzedzili w ilości szczepień. Myślę, że fakt, że udało nam się utworzyć ten Powszechny 

Punkt Szczepień i że tak dobrze prosperował był naprawdę dużym sukcesem. 

Przewodniczący Rady: Mam jeszcze jedno pytanie bo mówiliśmy o wspaniałej współpracy z 

organizacjami pozarządowymi, o pomocy ludziom, o mieszkaniach  ale też chciałem się 

zapytać o pomoc dla osób najbardziej ubogich. 

Burmistrz: Od kilku już lat mamy podpisaną umowę z bankiem żywności z którego mogą 

korzystać osoby, które spełniają kryteria na otrzymanie takiej pomocy. Jest to pomoc 

materialna, żywnościowa nie w postaci pieniędzy. W roku 2021 nasi mieszkańcy otrzymali 

żywność o wartości 93 000 zł. Było to znaczące wsparcie. Jak zaczynałem pracę                                

to najczęściej o wsparcie zgłaszały się do mnie matki z dziećmi albo osoby z rodzin 

wielodzietnych. Później, gdy pojawiła się pomoc w postaci programu 500+ to się zmieniło                    

i ten wskaźnik przeniósł się na osoby chore albo z niepełnosprawnością, które wymagają 

pomocy, ale tez na osoby starsze. I niestety, pomoc takim osobom będzie dla nas bardzo 

dużym wyzwaniem, zwłaszcza przy takiej inflacji jaka jest teraz.   

Chcę jeszcze troszkę uzupełnić a propos pomocy społecznej, ale chcę też powiedzieć, że 

praca w Urzędzie Miejskim czy w jednostkach samorządu terytorialnego bardzo się zmienia. 

Wcześniej była chyba troszkę łatwiejsza, natomiast teraz często działamy trochę jak 
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pogotowie, w sensie takim, że jak coś się dzieje na mieście, to wiele rzeczy po prostu trafia do 

burmistrza. Zarówno pytania jak i pretensje. Chcę powiedzieć, że my realizujemy szereg 

zadań – przede wszystkim zadania, które są w ustawie o samorządzie gminnym. I nie jest tak, 

mimo najszczerszych chęci, że my możemy sobie ze wszystkim poradzić i wszystko zrobić. 

Chcę zaapelować, że jeżeli Państwo widzą, że coś się dzieje, coś się dzieje złego, niedobrego, 

to zawiadamiajcie jak najszybciej właściwe instytucje, najczęściej jest to policja, bo oni mogą 

wtedy zareagować bardzo szybko. My oczywiście również będziemy wspierać, pomagać, ale 

w Polsce nie ma instytucji szeryfa, który wychodził z bronią na miasto i robił porządek. 

Dlatego proszę mieszkańców, że jeżeli widzicie, że coś się dzieje, widzicie, że ktoś coś 

niszczy na mieście to prosimy w pierwszej kolejności zgłaszać na policę a dopiero później do 

Urzędu. Chodzi o to, żeby reakcja była natychmiastowa a takie możliwości ma właśnie 

policja. 

Przewodniczący Rady: to jeszcze ostatnie, ciężkie pytania, ale proszę o odpowiedź tylko 

,,tak" albo ,,nie". Czy burmistrz posiada życie prywatne?  

Burmistrz: mogę niestety powiedzieć, że bliżej nie, niż tak. Niewiele mam życia 

prywatnego, bo tak naprawdę to nawet robiąc zakupy czy będąc prywatnie na mieście, to też 

rozmawiam z mieszkańcami, ale myślę, że to jest wdzięczna rola takiej osoby, która może 

wpływać na to, co się w mieście dzieje i realizować potrzeby mieszkańców, a to jest tak 

naprawdę najważniejsza nasza rola.  

Ad – 8 

Głosowanie w sprawie Udzielnie Burmistrzowi Gminy Miasto Raciąż wotum zaufania 

 

•  Uchwała nr XXXII/274/2022 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 21 czerwca 2022 

r.  w sprawie udzielenia Burmistrzowi wotum zaufania. 

Uchwała podjęta jednogłośnie.  

 

Ad – 9 

Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Raciąż za rok 2021 

 

Skarbnik Miasta Maria Karwowska: Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie 

Burmistrzu, długo się zastanawiałam nad tym co jeszcze można powiedzieć o wykonaniu 

budżetu, po tak obszernym wystąpieniu Pana Burmistrza, w którym bardzo szczegółowo 

przedstawił cały  raport i wykonanie budżetu. Ponadto za chwilę Przewodniczący Komisji 

Rewizyjnej przedstawi protokół z posiedzenia komisji rewizyjne a Wiceprzewodniczący 

odczyta i Uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, z 
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informacją, że budżet został prawidłowo wykonany i zamknął się nadwyżką budżetową.  

Żeby nie przedłużać dzisiejszych obrad, to ograniczyłabym się do Państwa pytań. Z tego 

miejsca chcę podziękować Panu Burmistrzowi i pogratulować wykonania budżetu, bo ten rok  

zmienione zapisy w był bardzo trudny a działania Pana Burmistrza były naprawdę znakomite. 

Jeszcze raz gratuluję i życzę żeby nasza współpraca była dalej taka owocna.  Bardzo się 

cieszę, że również współpraca z Radą Miejską tak dobrze się nam układa. Rada jest naprawdę 

wspaniała i mogą nam pozazdrościć inne gminy bo gdy, na różnych szkoleniach czy 

spotkaniach,  opowiadamy o naszej Radzie, jaka jest zgoda i jak razem współpracujemy dla 

dobra naszego miasta przy tak małym budżecie, to wszyscy się dziwią jak my tutaj 

funkcjonujemy. To właśnie dzięki tej współpracy udaje nam się tak dużo robić i jak widać 

gołym okiem nasze miasto pięknieje.  

Ad – 10 

Przedstawienie opinii komisji rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Gminy Miasto 

Raciąż oraz w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Gminy Miasto Raciąż 

 

Zastępca Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Krzysztof Dądalski odczytał protokół z 

posiedzenie Komisji, które odbyło się dnia 12 maja 2022 r. i dotyczyło wykonania budżetu 

Gminy Miasto Raciąż za rok 2021. 

Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 12 maja 2022 r. stanowi załącznik nr 4 do 

niniejszego protokołu.  

 

Ad – 11 

Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej                                                                                      

o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Miasto Raciąż oraz przedstawienie opinii 

Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej wniosku komisji rewizyjnej    w sprawie 

absolutorium dla Burmistrza Miasta Raciąż 

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Jerzy Lawendowski odczytał Uchwałę Nr 

3.e./60/2022 z dnia 12 kwietnia 2022 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Warszawie, który wydał pozytywną opinię o przedłożonym przez 

Burmistrza Miasta Raciąż sprawozdaniu  z wykonania budżetu miasta za 2021 rok. Następnie 

zapoznał Radę z Uchwałą  Nr. 3.f.1/61/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Warszawie z dnia 28 kwietnia 2022 r.   w sprawie zaopiniowania wniosku 

Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Raciążu  z dnia 12 maja 2022 roku w sprawie 

udzielenia  absolutorium Burmistrzowi Miasta Raciąż, która wydała pozytywną opinię                        
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z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok. 

 

Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej  stanowią załączniki 5 i 6 do niniejszego 

protokołu. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że teraz nastąpi głosowanie uchwały w sprawie 

zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 

2021 r. 

Uchwała podjęta jednogłośnie. 

 

Następie odbyło się głosowanie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi absolutorium z 

tytułu wykonania budżetu za 2021 r. 

Uchwała przyjęta jednogłośnie. 

 

Ad – 12 

Dyskusja na projektami uchwał 

 

Skarbnik Miasta: Omówię projekt uchwały, który był wprowadzony do dzisiejszego 

porządku obrad.  Uchwała ta była podjęcia na Sesji w dniu 30 maja 2022 r.  w międzyczasie 

zmieniły się przepisy i musieliśmy ją doprecyzować żeby jej nie uchylać. Dzisiaj jest 

posiedzenie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie i zaproponowaliśmy uchwałę  

zmieniającą, żeby ta wcześniej podjęta była aktualna. Zostały zmienione zapisy w  §2, §3                     

i w §5.  Dziś podjęta uchwała będzie dostosowana do obowiązująca przepisów.  

 

Ad - 13 

Podjęcie uchwał 

• Uchwała nr XXXII/277/2022 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 21 czerwca 2022 r 

zwolnienia  od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dyrektora 

Szkoły Podstawowej w Raciążu w roku szkolnym 2022/2023. 

Uchwała podjęta jednogłośnie. 

• Uchwała nr XXXII/278/2022 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 21 czerwca 2022 r 

zwolnienia  od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dyrektora 

Miejskiego Przedszkola w Raciążu w roku szkolnym 2022/2023. 

Uchwała podjęta jednogłośnie. 
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• Uchwała nr XXXII/279/2022 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 21 czerwca 2022 r 

określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów 

specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych oraz doradców 

zawodowych i innych nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 lit. b Karty Nauczyciela. 

Uchwała podjęta jednogłośnie. 

 

• Uchwała XXXII/280/2022 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 21 czerwca 2022 r.                                        

w sprawie zmiany w uchwale Nr XXXI/273/2022 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 30 maja 

2022 roku w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na dofinansowanie 

kosztów budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej do nieruchomości. 

Uchwała podjęta jednogłośnie. 

 

• Uchwała nr XXXII/281/2022 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 21 czerwca 2022 r zmian 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Raciąż. 

Uchwała podjęta jednogłośnie. 

 

• Uchwała nr XXXII/282/2022 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 21 czerwca 2022 r zmian 

w uchwale budżetowej Gminy Miasto Raciąż na rok 2022. 

Uchwała podjęta jednogłośnie. 

 

Ad – 14 

Wnioski i zapytania 

 

Radny Ryszard Godlewski: w zawiązku z umiejscowieniem nowego placu zabaw w parku 

proszę, dla bezpieczeństwa korzystających z obiektu jak i samego placu zabaw,                                   

o umieszczenie kamer monitoringu miejskiego.  

Burmistrz: Zgadzam się absolutnie z Panem Radnym, że tak trzeba zrobić. Dziękuję. 

 

Radny Dariusz Dobrosielski: chcę się zapytać, odnośnie tej informacji o cenie energii, o 

której informował nas Prezes Spółki na zeszłotygodniowym posiedzeniu Komisji. Czy są 

jakieś nowe informacje na ten temat? 

 

Burmistrz: Niestety wygląda na to, że te ceny energii będą w takich kwotach w jakich 

Państwu prezentował prezes Pniewski. Przypomnę, że łącznie ze wszystkimi opłatami w tej 

chwili PGKiM płaci około 330 zł za megawat energii, który zużywany jest do oczyszczania 
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ścieków czy do produkcji wody. Teraz będzie to kwota  wielokrotnie większa, bo z opłatą 

dodatkową wyjdzie prawie 1500 zł więc to jest wzrost ogromny i musimy szukać sposobu 

zejścia z tych kosztów. Moim zdaniem jedynym sposobem jest budowa fotowoltaiki, ale 

Energa twierdzi, że nie jest w stanie np. odbierać energii, która by była produkowana.  W 

chwili obecnej będziemy celować w taką instalację, przynajmniej tam na stacji uzdatniania 

wody, która będzie nam pozwalała w jakiś sposób zrekompensować to co zużywamy. Ze 

wstępnych informacji z Energii, które Prezes PGKiM przedstawił, wynika, że Energa nie 

będzie zainteresowana odbiorem prądu, bo nie ma go w jaki sposób robić. Więc problem 

będzie ogromny szczególnie, że przy kosztach wytworzenia  wody większość to jest prąd a 

przy co najmniej czterokrotnej zwyżce cen nie wiem, która instytucja jest sobie w stanie 

poradzić z nadwyżką o 400%. Także będziemy szukać rozwiązania, ale obawiam się, że ze 

względu na te podwyżki prądu nie unikniemy wniosku o podniesienie cen za wodę, ale to na 

pewno nie w tym roku, tylko w przyszłym. Będziemy się starali uciekać od tego, być może, 

pojawią się jeszcze jakieś formy wsparcia rządowego, żeby te podstawowe usługi komunalne, 

i  gospodarstw domowych, chronić przed takimi znaczącymi podwyżkami prądu. Mieliśmy w 

tym tygodniu spotkanie z taką firmą, która świadczy usługi dotyczące tworzenia grup 

zakupowych energii. Po tym spotkaniu poprosiłem o przekazanie bardziej szczegółowej 

oferty i zobaczymy ile na takich rzeczach da się zejść z kosztów. Jednak obawiam, że to 

będzie niewiele dlatego, że my już kilka lat temu zmniejszaliśmy moce, więc nie będzie 

dużego pola do obniżek cen za oświetlenie.  

Radny Artur Gizler: Mówił Pan, że dostaliśmy dofinansowanie na rewitalizację parków. 

Przejeżdżałem codziennie koło dużego parku, widzę, że coraz więcej młodzieży tam 

przebywa i myślę że może warto byłoby się zastanowić i zrobić coś ciekawego w mieście dla 

starszej młodzieży.   

Burmistrz: Panie będziemy mieli dofinansowanie w wysokości prawie 5 000 000 zł na 

rewitalizację centrum. Wkrótce będziemy robili projekt funkcjonalno - użytkowy, więc to jest 

ten moment, w którym takie rzeczy możemy do niego wpisać. Już zostało to mniej więcej 

opisane W ramach tego wniosku mniej więcej opisaliśmy czym jesteśmy zainteresowani i co 

chcielibyśmy zrobić. Następnym krokiem będzie wyłonienie firmy, która według naszych 

wskazówek, opisze co, gdzie i w jaki sposób ma być zrobione. Myślę, że to jest ten moment, 

kiedy te rzeczy możemy wprowadzić, potem będzie kosztorysowanie i przetarg. Gdy 

pisaliśmy ten wniosek chcieliśmy w parku zrobić m.in. skatepark, ale nie zgodził się na to 

konserwator zabytków. Gdy był tworzony projekt małego parku to były zaprojektowane dwie 

fontanny ale to też nie zostało zaakceptowane przez konserwatora. Zaproponował rozbiórkę 

tej starej fontanny pod urzędem a postawienie w jej miejsce takiej płaskie, z której woda 
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tryska z chodnika ale spotkałem się z wieloma głosami mieszkańców, którzy uważają, że ta 

fontanna pod urzędem to kawał historii miasta i że to jest miejsce charakterystyczne dla 

Raciąża. Na pewno ona wymaga remontu ale o ewentualnej rozbiórce nie chcę podejmować 

samodzielnej decyzji. 

Ad – 8 

Zamknięcie obrad 

 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął obrady                              

XXXII Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Raciążu. 

 

Protokołowała       Przewodniczący Rady Miejskiej 

/-/ Katarzyna Wawrowska      /-/ Paweł Chrzanowski 

  

Załącznik: 

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

20 kwietnia  2022 r. 

2. Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 30 marca 2022 r. 

3. Protokół z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z dnia 28 kwietnia 2022 r. 

 

  


