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Protokół 

z XXXI Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Raciążu 

z dnia 30 maja 2022 r. 

OK.0002.4.2022 

 

XXXI 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: 15:30. 

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 Renatę Kujawę Sekretarza Miasta 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. Sprawozdanie z działalności organu wykonawczego jednostki stanowiącej 

samorządu gminnego; 

4. Wystąpienia Przewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej; 

5. Dyskusja nad projektami uchwał; 
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6. Podjęcie uchwał: 

• dopuszczenia zapłaty podatków i innych opłat stanowiących dochody budżetu 

Miasta Raciąż innym instrumentem płatniczym. 

• zmiany uchwały nr XVIII/146/2020 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 11 

września 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania stypendiów 

naukowych dla uczniów szkół  z terenu miasta Raciąża. 

• zmiany uchwały nr XXXVIII/322/2018 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 29 

czerwca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z 

wychowania przedszkolnego w Miejskim Przedszkolu w Raciążu.  

• przyjęcia do realizacji „Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie 

Miasto Raciąż na lata 2022-2024” . 

• nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Raciążu. 

• zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych publicznych. 

• wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów na wynajem garaży  

stanowiących własność Gminy Miasto Raciąż. 

•  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. 

Burmistrz   poprosił, o wprowadzenie do porządku obrad uchwałę w sprawie rozpatrzenia 

skargi z 08 kwietnia 2022 r. na kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej                           

w Raciążu oraz uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy                         

na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej do nieruchomości. 

 

Przewodniczący Rady poprosił o głosowanie w sprawie wprowadzenia do porządku obrad 

uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z 08 kwietnia 2022 r. na kierownika Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej  w Raciążu.  

Uchwała podjęta jednogłośnie. 

Przewodniczący Rady poprosił o głosowanie w sprawie wprowadzenia do porządku obrad 

uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy                                                           

na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej do nieruchomości. 

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. 

 

Burmistrz Miasta  poinformował, że: 

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

REGIONU POPRZEZ ROZWÓJ INFRASTRUKTURY KULTURALNEJ W 

GMINIE MIASTO RACIĄŻ” ogłoszono postępowanie przetargowe na zakup i 

dostawę sprzętu oraz wyposażenia instytucji kultury (termin składania ofert do 

04.02.2022 r.).  

Posiadamy również dokumentację techniczną dotyczącą aranżacji wnętrza biblioteki, 

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

ceramiczną, multimedialną. 

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 

mieszkalnych wielorodzinnych położonych w Raciążu przy ul. Akacjowej, 

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

pozwoliła na dokonanie wyboru 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 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 niepełnosprawnych, 
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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. Podjęto próby negocjacji, co do 

tej części również z Zarządem Dróg i Mostów w Płońsku.  

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. 

 

• Na przełomie maj/czerwiec PGKiM jako Wykonawca zadania polegającego  

na przebudowie 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, rozpocznie swoje prace. W pierwszej 

kolejności w okolicach ok. 20.06.2022 r. rozpoczną się prace w obrębie przejścia dla 

pieszych na wysokości Urzędu Miejskiego w Raciążu.  

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

Wkład własny: 19 640,00 zł 

 

• W dniu 26.04.2022 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego pozytywnie zaopiniował 

dwa wnioski złożone przez Gminę 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 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 dotyczące 

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 

cyberbezpieczeństwa 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 
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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. 

 

W zakresie  gospodarki komunalnej: 

ul. Reymonta 

 W dniu 29 kwietnia 2022 r. została podpisana umowa z Firmą DROTECH Paweł Gontarek 

na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ulicy Reymonta w Raciążu. 

Projektowana droga obejmuje odcinek o długości ok. 310 mb. Zakres obejmuje skrzyżowanie 

z ulicą Barańskiego oraz wszystkie zjazdy na przyległe działki. 

Deklaracje dotyczące źródeł ciepła  i źródeł spalania paliw 

 Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel i zarządca budynków wybudowanych przed 1 lipca 

2021 roku, musi złożyć deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności. 

Możliwy sposób składania deklaracji w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu 

teleinformatycznego CEEB oraz w wersji papierowej skierowanej do Urzędu Miejskiego dla 

budynków zlokalizowanych w Raciążu.  

Przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej 

 Zostały skierowane do mieszkańców miasta pisma wzywające do osobistego stawienia się w 

Urzędzie Miejskim celem poinformowania o czynnościach, jakie są podejmowane do 

spełniania wymogu wynikającego z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – 

przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej. Burmistrz Miasta Raciąża poprosił 

o wykonanie wskazanego obowiązku dla nieruchomości, dla których istnieje możliwość 

przyłączenia.  
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System Informacji Przestrzennej 

 W dniu 10.05.2022 r. została zawarta umowa z GISON Sp. z o.o.  na opracowanie i 

wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej dla Miasta Raciąża w terminie do 31 lipca 2022 

roku.  

Celem systemu jest m.in. kalibracja i skanowanie załączników graficznych do 

obowiązujących uchwał Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego oraz 

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego, publikacja części 

graficznej w postaci warstw mapowych, podpięcie uchwał i legend, przygotowanie 

metadanych dla uchwał planistycznych, integracja systemu z bazą danych EGiB Starostwa 

Powiatowego w Płońsku, umożliwiającej wyświetlanie oraz wyszukiwanie aktualnych działek 

ewidencyjnych. 

Opracowanie sytemu zostało podyktowane zapisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.  

Program „Czyste Powietrze” 

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). Na dzień 24.05.2022r. 

za pośrednictwem punktu zostało złożonych łącznie 21 wniosków. 

Azbest 

 W dniu 09.05.2022r. została podpisana umowa z Wykonawcą na „Usuwanie wyrobów 

zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Raciąż – Etap VI”. WFOŚiGW w Warszawie 

przyznał dofinansowanie w formie dotacji w wysokości 5 460,00zł, co stanowi 70% kosztu 

kwalifikowanego zadania. 

W dniu 20.05.2022r. wyroby zawierające azbest zostały odebrane od właścicieli 10 posesji z 

terenu Miasta Raciąża w ilości 21,660 Mg.   

W 2021r. wyroby zawierające azbest zostały odebrane od właścicieli 16 posesji w ilości 

37,910 Mg.  
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Mieszkańcy mogą składać wnioski na kolejny nabór. Zostały złożone już 3 wnioski. Odbiór 

azbestu odbędzie się po ogłoszeniu kolejnego naboru przez WFOŚiGW w Warszawie. 

Wykonano wycinkę 6 drzew wraz z frezowaniem karpiny oraz wykonano nasadzenia 

zastępcze w parku miejskim przy Pl. Mickiewicza, 

Wykonano prace brukarskie polegające na naprawie chodników w parku miejskim przy Pl. 

Mickiewicza o łącznej pow. 44 m2, 

Wykonano wysiew nawozów na trawy oraz rośliny w parku miejskim przy Pl. Mickiewicza, 

Wykonano korekcję drzew w parku przy Pl. Mickiewicz oraz skwerze przy ul. Wolności, 

Wykonano korekcję drzew niskopiennych rosnących w pasach drogowych w ilości 535 sztuk, 

Naprawiono ubytki wgłębne w drogach asfaltowych o łącznej pow. 58m2 dot. ul. Kilińskiego, 

Pl. Mickiewicza, ul. Ziemowita, ul. Płockiej, Pl. Mickiewicza, ul. Sportowej, ul. 11 Listopada, 

Jana Pawła II, ul. Dworcowej, ul. Mławskiej, ul. Zawoda, 

Wykonano równanie dróg gruntowych tłuczniem dot. ul. Lipowej, ul. Jesionowej, ul. 

Reymonta, ul. Polnej, ul. Chrobrego, ul. Dworcowej, 

Zlecono poziome ręczne i mechaniczne zamiatanie ulic, chodników, placów i parkingów, 

Wykonano czyszczenie osadników studzienek kanalizacji deszczowej, 

Zlecono prace związane z utrzymaniem zieleni na terenie miasta. 

W dziale projektów „miękkich”: 

• 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 
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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 objęci zostaną 

nauczyciele i uczniowie. Szkolenia zakończą się 17 czerwca 2022 r.  

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. 

 

• W dniu 16 lutego 2022 r. Gmina Miasto Raciąż podpisała z Fundacją Synergium z 

Lublina Umowę na udział w projekcie „Dostępny Samorząd Terytorialny” nr 

POWR.02.18.00-00-0098/20, w załączeniu przesyłamy jeden egzemplarz podpisanej 

umowy na realizację szkoleń w zakresie stosowania rozwiązań ułatwiających 

zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami oraz szkoleń koordynatorów dostępności 

wraz z wypracowaniem wniosków i rekomendacji oraz wdrożeniem rozwiązań w 

Urzędzie Miejskim w Raciążu. 

Udział Miasta w projekcie jest całkowicie bezpłatny 

 

W dziale oświaty:  

• 08 lutego 2022r. odbył się konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisława 

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

jedna oferta. Konkurs wygrała pani Elżbieta Tobolska.  

• 05 marca 2022r. zostały wręczone stypendia za wybitne wyniki w nauce w I 

semestrze roku szkolnego 2021/2022. Stypendia otrzymało 4 uczniów ze Szkoły 

Podstawowej w Raciążu, jeden uczeń z STO i dwóch uczniów z Zespołu Szkół.  

• 05 maja 2022r. miała miejsce premiera książki autorstwa pana Stefana 

Modrzejewskiego „100lat Szkoły Podstawowej im. Stanisława Konarskiego w 

Raciążu” 
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• 06 maja 2022r. odbyły się obchody Jubileuszu 100lecia Szkoły Podstawowej w 

Raciążu 

W zakresie  organizacji pozarządowych: 

• 16 lutego 2022 r. podpisano umowę  na realizację zadania publicznego                                                                  

w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt, zapewnienia im opieki oraz ich 

wyłapywanie. W ramach otwartego konkursu wpłynęła jedna oferta. Dofinasowanie 

na realizację zadania otrzymało Lokalne Stowarzyszenie na Rzecz Bezdomnych 

Zwierząt „Psijazna Dłoń”.  

• 25 marca 2022r. podpisano umowę  na realizację zadania publicznego                                                                    

w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. W ramach otwartego 

konkursu wpłynęła jedna oferta. Dofinasowanie na realizację zadania otrzymał                     

LKS „Błękitni” Raciąż. 

• 16 maja 2022r. podpisano umowę  na realizację zadania publicznego                                                                    

w zakresie wspierania działań dla osób w wieku emerytalnym. Dofinasowanie na 

realizację zadania otrzymało Stowarzyszenie Seniorów, Emerytów i Rencistów w 

Raciążu.          

• 04 czerwca 2022r. odbędzie się I Raciąski Dzień Organizacji Pozarządowych – 

zapraszamy. 

W dziale kultury: 

08 kwietnia 2022 r. odbył się koncert dla Ukrainy „Nie jesteście sami” a 10 kwietnia 2022r.  

kiermasz wielkanocny. Natomiast 08 kwietnia 2022 r. kościele w Raciążu miał miejsce  

koncert organowy. 

W zakresie zdrowia:  

Z dniem 20 marca 2022 r. Ministerstwo Zdrowia przestało podawać dane dotyczące 

wyszczepienia poszczególnych gmin szczepionką przeciw COVID – 19. Na  dzień  19 marca 

2022 r. poziom wyszczepienia mieszkańców Miasta Raciąża przeciwko COVID wyglądało 

następująco: 

• 61,5% - zaszczepionych jedną dawką 

• 60,0 % - w pełni zaszczepionych. 

Miasto Raciąż plasuje się na drugim miejscu w powiecie płońskim pod względem poziomu 

zaszczepionych mieszkańców. Na pierwszym miejscu jest miasto Płońsk z wynikiem 60,5% 

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

lub w przychodni na ul. Błonie.  

 

Ze spraw różnych: 

03 maja 2022r. obchodziliśmy 231. rocznicę uchwalenia konstytucji 3go maja 

16 maja 2022r. miało miejsce wręczenie medali za długoletnie pożycie małżeńskie dla 

Państwa Wyrwał i Chyczewskich.  

23 maja 2022r. – odbyło się I posiedzenie Miejskiej Rady Seniorów II kadencji. Na 

przewodniczącą została wybrana Pani Maria Chyczewska, a na Wiceprzewodniczącą pani 

Marianna Sadowska.  

24 maja 2022r. było spotkanie z mieszkańcami dotyczące programu „Czyste Powietrze” 

Działania dotyczące organizacji pomocy dla obywateli ukraińskich: 

• Odbyło się spotkanie organizacyjne dla obywateli Ukrainy. Dotyczyło min. wyjaśnień 

w jaki sposób otrzymać numer PESEL.  

• Zbieranie darów w OSP, Szkole Podstawowej , Zespole Szkół, STO oraz sklepach 

spożywczych na terenie miasta. 

• Przekazanie wraz z Ochotniczą Strażą Pożarną artykułów medycznych i żywności 

długoterminowej na Ukrainę, 

• Organizacja zajęć dla dzieci z Ukrainy w Miejskim Centrum Kultury, Sportu I 

Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu.  

• Organizacja nauki w szkole i w przedszkolu dla dzieci z Ukrainy. 

• Pomoc z zakwaterowaniem uchodźców. 

 

Na koniec chcę Państwu przekazać bardzo dobrą wiadomość. Pan Minister Maciej Wąsik 

przekazał nam informację, że otrzymamy wsparcie dla Raciąża w ramach programu „Polski 

Ład”. W poniedziałek będziemy znali więcej szczegółów. Jestem bardzo wdzięczny zarówno 

panu premierowi jak i rządowi za to, że takie wsparcie do Raciąża trafi. Tym bardziej się 

cieszę, że obydwa wnioski, które złożyliśmy, uzyskały wsparcie więc praktycznie 100% tego, 

co chcieliśmy zostanie sfinansowane. Jeden wniosek opiewał na kwotę 4 mln zł i dotyczył 

rewitalizacji centrum, a drugi wniosek dotyczył modernizacji stacji uzdatniana  wody.                       

W ramach programu otrzymamy kwotę ponad 8 mln zł. Jeszcze raz bardzo za to dziękuję.                  

Będziemy musieli z panią Skarbnik obmyśleć w jakiś sposób pozyskać środki na wkład 

własny. Jest to niby tylko 5% całej kwoty ale po przeliczeniu wychodzi kwota prawie pół 
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miliona złotych. Jest to naprawdę super wiadomość, jednak przed nami ogromna praca, bo 

tyle projektów i tyle pieniędzy jak w ostatnim czasie do Raciąża to chyba jeszcze nigdy nie 

wpłynęło.  

 

Ad – 4 

Wystąpienia Przewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Artur Gizler poinformował, że dnia 30 marca 2022 r. 

odbyło się posiedzenie Komisji  którego tematem była Kontrola działalności statutowej 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciążu za rok 2021.  

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

 

Przewodniczący Komisji Petycji Skarg i Wniosków Andrzej Sendal poinformował,                        

że dnia 28 kwietnia 2022 r. odbyło się posiedzenie Komisji Petycji Skarg i Wniosków, 

którego tematem było rozpatrzenie skargi na kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej  w Raciążu, która wpłynęła do biura Rady. 

Protokół z posiedzenia Komisji stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 

 

Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Andrzej Karasiewicz poinformował, że dnia 

24 maja 2022 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 oraz zaproszeni goście.  

 

W pierwszym punkcie posiedzenia kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej pani 

Elżbieta Kosiorek przedstawiła Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Raciążu za  2021 rok. W Ośrodku Pomocy Społecznej w 2021 r. ogółem 

zatrudnionych było  19 pracowników.  W  2021 r.  na realizację zadań wydatkowano 

kwotę 8 077 000,00 zł. w tym środki z budżetu państwa to kwota 6 366 606,34 zł,                            

z budżetu gminy 1 710 393,66 zł. Środki te były wydatkowane m.in. na zadania własne                           

i zlecone, na zasiłki celowe, usługi opiekuńcze oraz inne zadania wynikające z zakresu 

pomocy społecznej wynoszą 4 136 892,42 zł, w tym na wypłatę świadczeń 4 101 728,90 zł.                                           

Pomoc ta skierowana była do 672 dzieci, liczba wypłaconych świadczeń – 8 234,00 zł. 

W 2021 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciążu współpracował między innymi z: 

Komisariatem Policji w Raciążu, Sądem Rejonowym w Płońsku, Zespołami kuratorskimi, 

Szkołą Podstawową w Raciążu, Miejskim Przedszkolem w Raciążu, pracownikami PGKiM, 
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Urzędem Miejskim w zakresie spraw mieszkaniowych, interwencji, rozwiązywania 

konfliktów sąsiedzkich, Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                            

w Raciążu w zakresie kierowania na leczenie osób uzależnionych od alkoholu oraz Centrum 

Zdrowia „Szansa” w zakresie  konsultacji, skierowań dotyczących leczenia uzależnień.  

W strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciążu  w 2021 r. funkcjonowała 

Placówka wsparcia dziennego – Świetlica ARKA. Głównym celem jej działalności było  

umożliwienie korzystania z usług społecznych i środowiskowych  dla 24 dzieci w wieku 7-18 

lat z rodzin borykających się z problemami opiekuńczo-wychowawczymi. Zadaniem 

placówki była pomoc w nauce, organizowanie dzieciom czasu wolnego, rozwijanie kultury 

osobistej dzieci, poprawa sprawności fizycznej, współpraca z rodzinami dzieci i instytucjami 

je wspierającymi. W 2021 r. działalność świetlicy finansowana była w całości z budżetu 

Miasta  i wyniosła  47 425,54 zł.   

Mimo tego, że  roku na rok praca w ośrodku pomocy społecznej staje się coraz trudniejsza 

pracownicy starają się na bieżąco reagować na problemy mieszkańców Miasta Raciąża oraz 

służyć pomocą i wsparciem osobom potrzebującym. 

 

Ponadto pani kierownik MOPS omówiła zasoby Pomocy Społecznej w Raciążu.                                

Po wysłuchaniu sprawozdania, zostało ono pozytywnie zaopiniowane przez Radę Miejską.  

 

W kolejnym punkcie sekretarz Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

w Raciążu pani Ewelina Duddek przedstawiła informację z działalności Komisji w  2021 r. 

Pani Duddek poinformowała, że w 2021 roku odbyło się 7 posiedzeń Komisji, na które 

łącznie zostało wezwanych 16 osób podejrzanych o nadużywanie alkoholu. W roku 2021 

planowane wydatki w rocznym harmonogramie zostały określone w wysokości 95.000,00 zł. 

Z uwagi na wyższe dochody osiągnięte przy sprzedaży napojów alkoholowych w punktach 

sprzedaży mieszczących się na terenie miasta Raciąża opłaty roczne wzrosły, a co za tym 

idzie wzrósł budżet MKRPA w Raciążu do kwoty 150.012,53 zł. Fundusze te zostały 

wydatkowane na działania profilaktyczne i edukacyjne z zadań Miejskiej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.   

 

W kolejnym punkcie posiedzenia radni dyskutowali nad sprawozdaniami, które otrzymali 

drogą mailową przed posiedzeniem Komisji. Dotyczyły one ochrony środowiska i ochrony 

przeciwpożarowej oraz współpracy z organizacjami pożytku publicznego w 2021 roku. 

 

Następnym tematem było opiniowanie projektów uchwał, które będą podejmowane na 

dzisiejszej Sesji. Burmistrz, Pani Sekretarz i Pani Skarbnik omówili każdy z projektów.   
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W punkcie „Sprawy różne” radni poruszali bieżące sprawy dotyczące naszego miasta oraz 

problemów, z którym zgłaszają się do nich mieszkańcy.  

Na tym posiedzenie zakończono.  

Ad – 5 

Dyskusja 

Burmistrz Mariusz Godlewski -  wprowadzony dziś projekt uchwały dotyczy możliwość 

uzyskania przez mieszkańców Raciąża dopłaty z budżetu miasta w kwocie 500 zł na budowę 

kanalizacji. Dodatkowo, w ramach zachęty, będziemy rozmawiali z prezesem PGKiM, żeby         

ci mieszkańcy, którzy będą budować kanalizację poprzez naszą spółkę, po złożeniu wniosku                     

i okazaniu odpowiednich dokumentów, mogli otrzymać zwrot pewnej kwoty budowy 

przyłącza. Wysokość kwoty będzie zależała od różnych czynników. Mam nadzieję,                          

że te udogodnienia, która staramy się wprowadzać, zachęcą mieszkańców do tego aby 

podłączać się do kanalizacji.  

Radny Ryszard Godlewski – czy wiadomo ile jest jeszcze nieruchomości  zostało                              

do podłączenia? Zgłaszał się do mnie mieszkaniec, który nie będzie miał kanalizacji, bo 

mieszka na samym końcu miasta, z informacją, że trzeba ponad tydzień czekać na usługę 

odbioru szamba. Uważam, że osoby, które nie podłączają się do kanalizacji dlatego, że nie 

mogą a nie dlatego, że nie chcą powinny w pierwszej kolejności mieć możliwość skorzystania                             

z beczkowozu. Dla nich jest to jedyna opcja.  

Burmistrz Mariusz Godlewski – przekaże te uwagi prezesowi Spółki. Natomiast, co do 

ilości przyłączy to jeszcze bardzo dużo zostało niepodłączonych nieruchomości. Staramy się 

pisać do takich osób, przekonywać żeby się podłączyły ale bardzo opornie to idzie. 

 

Ad - 6 

Podjęcie uchwał 

• Uchwała nr XXXI/263/2022 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 30 maja 2022 r.                    

w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i innych opłat stanowiących dochody 

budżetu Miasta Raciąż innym instrumentem płatniczym. 

Uchwała przyjęta jednogłośnie. 

 

• Uchwała nr XXXI/264/2022 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 30 maja 2022 r.                        

w  sprawie zmiany uchwały nr XVIII/146/2020 Rady Miejskiej w Raciążu                                      
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z dnia  11 września 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania 

stypendiów naukowych dla uczniów szkół  z terenu miasta Raciąża 

 Uchwała przyjęta jednogłośnie. 

 

• Uchwała nr XXXI/265/2022 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 30 maja 2022 r.                     

w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/322/2018 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia                  

29 czerwca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z 

wychowania przedszkolnego w Miejskim Przedszkolu w Raciążu.  

 Uchwała przyjęta jednogłośnie. 

 

• Uchwała nr XXXI/266/2022 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 30 maja 2022 r.                     

w sprawie przyjęcia do realizacji „Gminnego Programu Wspierania Rodziny w 

Gminie Miasto Raciąż na lata 2022-2024”  

 Uchwała przyjęta jednogłośnie. 

 

• Uchwała nr XXXI/267/2022 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 30 maja 2022 r.                   

w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Raciążu. 

 Uchwała przyjęta jednogłośnie. 

 

• Uchwała nr XXXI/268/2022 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 30 maja 2022 r.                       

w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych publicznych 

 Uchwała przyjęta jednogłośnie. 

 

• Uchwała nr XXXI/269/2022 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 30 maja 2022 r.                                  

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów na wynajem garaży  

stanowiących własność Gminy Miasto Raciąż 

 Uchwała przyjęta jednogłośnie. 

 

•  Uchwała nr XXXI/270/2022 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 30 maja 2022 r.                                      

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Raciąż, 

 Uchwała przyjęta jednogłośnie. 

 

•  Uchwała nr XXXI/271/2022 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 30 maja 2022 r.                           

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

 Uchwała przyjęta jednogłośnie. 
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• Uchwała nr XXXI/272/2022 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 30 maja 2022 r.                      

w sprawie rozpatrzenia skargi z 08 kwietnia 2022 r. na kierownika Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciążu. 

Uchwała przyjęta jednogłośnie. 

 

• Uchwała nr XXXI/273/2022 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 30 maja 2022 r.                      

w sprawie w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy                                       

na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej do nieruchomości 

Uchwała przyjęta jednogłośnie. 

Ad – 7 

Wnioski i zapytania 

 

Pan Artur Adamski Członek Zarządu Powiatu Płońskiego – zabieram pierwszy raz głos 

po stanie pandemii w związku z tym nazbierało się przez ten czas trochę rzeczy. Postaram się 

wszystko po krótce Państwu omówić.  Powiat Płoński otrzymał dofinansowanie z „Polskiego 

Ładu” na dwa wnioski. Otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie bodajże 15 000 000,00 zł. 

Jeden z tych wniosków obejmuje remont ulicy Warszawskiej w Raciążu, której remont 

będziemy wykonywać wspólnie z miastem więc jest to bardzo dobra wiadomość. W zeszłym 

roku udało się zrealizować inwestycje przy drodze powiatowej przy Zespole Szkół w Raciążu. 

Zmodernizowaliśmy parking, który powiększył się bodajże o 17 miejsc. Odbyły się dwa 

przetargi na modernizację części skrzydła w Zespole Szkół w Raciążu na przystosowanie go 

do utworzenia miejscowego wydziału komunikacji. W związku z tym, iż w obu przetargach 

kwoty złożonych ofert przekraczały założony budżet zostały one unieważnione i chwilowo 

czekamy w zawieszeniu. Prawdopodobnie, jeżeli na sesji powiatu, powiększymy środki, a 

raczej chyba w tą stronę wszystko zmierza, to przyjmiemy złożoną ofertę i zaczniemy prace 

modernizacyjne, które, jak dobrze wszystko pójdzie będą odbywały się w trakcie przerwy 

letniej, więc bez uciążliwości dla funkcjonowania szkoły. W ostatnim czasie udało się 

dożwirować parking przy ośrodku zdrowia, zasłaniając wszystkie te dziury, które tam były. 

Na chwilę obecną tyle udało nam się zrobić. Sprawa z tą drogą jest troszeczkę szersza, gdyż 

częściowo właścicielem jest powiat, a częściowo miasto.  Myślę, że jesteśmy przed 

rozmowami w sprawie wyremontowania tej nawierzchni. Niedawno, także dostaliśmy 

dofinansowanie i przekazaliśmy karetkę do punktu ratunkowego w Raciążu. Jest to nowy 

sprzęt. Wkrótce rozpocznie się budowa ścieżki pieszo - rowerowej w kierunku Kogutowa. 

Niestety ostateczna kwota wyszła większa niż przetargowa. W planie jest utworzenie 

dodatkowych przejść dla pieszych oraz oświetlenia, co wpłynie na bezpieczeństwo i komfort 

jazdy. Dokumentacja projektowa to nieodzowny element, od którego zawsze zaczyna się  
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inwestycje. W tym momencie tworzy się dokumentacja na drogę 3082AW, czyli ulicę                       

19 Stycznia z przebudową mostu wraz z dojazdami. Dokumentacja na tą inwestycję powinna 

być gotowa w przyszłym roku albo może jeszcze pod koniec tego.  Przygotowywane są 

również dokumenty na remonty m.in. drogi asfaltowej Płońsk-Raciąż, ulicy Kilińskiego, za 

Zespołem Szkół w Raciążu, dział pieszo-rowerowy z nakładką asfaltową, odcinek ulicy 

Zakolejowej. Jeżeli chodzi o współpracę z organizacjami pozarządowymi to w tym roku 

został ogłoszony nabór na sport, wkrótce zostanie ogłoszony nabór na kulturę. Wszyscy 

czekamy na nową projektowaną ustawę dotyczącą nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej.                    

W tym momencie są projekty, które mówią o likwidacji tej formy pomocy, co nas niepokoi. 

Jest propozycja aby pomoc odbywała się w formie  teleporady. Myślę, że jakieś bardziej 

szczegółowe informacje będą dopiero na przełomie lipca i sierpnia, na razie ciężko coś więcej 

o tych zmianach powiedzieć. To by było wszystko. Jeżeli mają Państwo jakieś pytania, to 

chętnie odpowiem. 

Radny Artur Gizler - Ja mam dwa pytania. Pierwsze dotyczy remontu ulicy Zakolejowej, 

czy ta sprawa jest nadal aktualna, drugie pytanie czy wiadomo kiedy zostanie uruchomiony 

odział wydziału komunikacji i wydział urzędu pracy?  

Pan Artur Adamski - Jeżeli chodzi o ulicę Zakolejową, to w tym roku mamy kilkanaście 

tysięcy przeznaczone na zrobienie mapy celów projektowych, co stanowi początek 

przygotowywania dokumentacji. Czy ta inwestycja będzie realizowana zależy od warunków 

naborów więc sprawa jest otwarta. Jeżeli chodzi o wydział komunikacji i urząd pracy to 

trwają obecnie drobne prace modernizacyjne w budynku, w którym mają być zlokalizowane 

te instytucje. Był ogłoszony przetarg na dużą modernizację lecz pierwsza oferta była wysoka 

ale raczej nie będzie ogłaszany kolejny przetarg, gdyż najprawdopodobniej wynik będzie 

jeszcze wyższy. Mamy miesiąc podczas, którego musimy podjąć decyzję, czy przyjmujemy tą 

ofertę i czy ją realizujemy.  

Burmistrz: chcę się zapytać o likwidację punktu nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej. 

Rozmawiałem z panią dyrektor szpitala w Płońsku i otrzymałem zapewnienie, że żadna 

decyzja jeszcze nie zapadła, czy to prawda? 

Pan Artur Adamski: Tak potwierdzam, żadna decyzja jeszcze nie zapadła. Wszystkim z tego 

terenu nam zależy na pomocy dla mieszkańców i na jak najlepszej opiece zdrowotnej. 

Będziemy robili co będziemy mogli żeby ten punkt opieki nadal działał na terenie miasta.  

Burmistrz: cieszę się, że żadne ostateczne decyzje jeszcze nie zapadły. Długo się staraliśmy o 

to, żeby ten punkt na terenie naszego miasta funkcjonował. Oczywiście też rozumiem 

wysokie koszty utrzymania, więc proszę o znalezienie rozwiązania takiego, które pozwoli 

nam się cieszyć z tej pomocy, a mieszkańcom czuć się bezpiecznie.  
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Pan Artur Adamski: Myślę, że wszyscy tutaj mamy to samo zdanie na ten temat. Jednak fakt 

jest faktem, że typową pomoc medyczną można uzyskać w punkcie szpitalnym w Płońsku. 

Więc siłą rzeczy żadne zabiegi w Raciążu nie będą przeprowadzane, niemniej jednak 

pierwszy kontakt chociażby po skierowanie, jest na pewno potrzebny. 

 

Radny Dariusz Dobrosielski: dziś przeczytałem na jednym z portali społecznościowych                    

o tym pomyśle likwidacji tego punktu nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej. Na pewno 

jesteśmy bardzo zaniepokojeni tym faktem. Tym, bardziej, że jego utworzenie kosztowało 

sporo wysiłku i czasu. Po zamknięciu przychodni tj. około godziny 18:00, do godzin 

porannych  mieszkańcy nie mają możliwości uzyskania żadnej pomocy lekarskiej. Żeby 

skorzystać z usług medycznych będą musieli przejechać około 20 km. żeby dotrzeć do 

lekarza. Jeżeli akurat nie będzie karetki, a zdarzają się takie sytuacje, konieczne było 

wzywanie śmigłowca LPR, gdzie koszty były makabryczne. Wiem, że jest ok. 2 mln zł. straty 

na punkcie pomocy. Może to jest spowodowane tym, że podczas okresu pandemicznego 

stawki dla personelu lekarskiego były podwójnie płacone, prawda? I być może dlatego dużo 

większy jest koszt dla tego utrzymania tego punktu. Bo samo jego działanie to chyba nie są 

jakieś ogromne pieniądze. 

Pan Artur Adamski:  zgadzam się ze słowami pana radnego. Wcześniej powiedziałem, że 

wszystkim nam zależy przede wszystkim na zdrowiu i dobru naszych mieszkańców. Niemniej 

jednak w tym momencie nie da się nic jednoznacznie i oficjalnie powiedzieć w związku z 

projektowanymi zmianami. Tak naprawdę czytając projekt ustawy i komentarze do niego, nie 

można do końca wnioskować jaki jest stan prawny i faktyczne ostatecznie. Myślę więc, że 

wrócimy jeszcze do tego tematu.  

Przewodniczący Rady Paweł Chrzanowski: oczywiście dołączam się do prośby, żeby za 

wszelka cenę  utrzymać ten punkt pomocy,  bo tam nie tylko nocna czy świąteczna pomoc jest 

udzielna. Jesteśmy dużym miastem w powiecie i taka pomoc jest nam bardzo potrzebna. 

Cieszę się też, że powstaną te ścieżki spacerowe i rowerowe, bo ostatnio na spotkaniu 

Miejskiej Rady Seniorów, Pani Przewodnicząca wprost zadała pytanie „Panie 

przewodniczący, gdzie seniorzy mają chodzić na spacery?  gdzie mają jeździć na rowerach?”. 

Mam nadzieję, że uda się to wszystko jakoś zorganizować. Cieszę się też, że mogliśmy się 

normalnie spotkać po tym okresie pandemii.  
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Ad – 8 

Zamknięcie obrad 

 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął obrady                              

XXXI Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Raciążu. 

 

Protokołowała       Przewodniczący Rady Miejskiej 

/-/ Katarzyna Wawrowska                              /-/ Paweł Chrzanowski 
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