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I. Wstęp 
 

Na podstawie art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Burmistrz 

Miasta Raciąża  przedstawia niniejszy raport o stanie Gminy Miasto Raciąż  za 2018 rok. 

Przygotowanie przez burmistrza raportu o stanie gminy jest pierwszym etapem procedury 

rozpatrzenia dokumentu przez Radę Miejską w Raciążu. Na pozostałe etapy tej procedury 

składają się: debata nad raportem oraz przeprowadzenie głosowania nad udzieleniem 

burmistrzowi wotum zaufania. Uchwałę o udzieleniu burmistrzowi wotum zaufania rada 

miejska podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady. Niepodjęcie 

uchwały o udzieleniu burmistrzowi wotum zaufania jest równoznaczne z podjęciem uchwały o 

nieudzieleniu burmistrzowi wotum zaufania. 

Zgodnie z  art. 28aa ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym, rada miejska rozpatruje raport 

podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia 

absolutorium burmistrzowi. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności, a nad jego treścią 

przeprowadza się debatę. Niezbędne jest dochowanie terminu 30 czerwca przewidzianego 

przepisami ustawy o finansach publicznych na udzielenie lub nieudzielenie absolutorium oraz 

wotum zaufania.  

 

II. Informacje ogólne 
 

Raciąż leży na pograniczu dwóch regionów geograficznych: Wysoczyzny Płońskiej  

i Równiny Raciąskiej, które są fragmentem makroregionu zwanego Niziną 

Północnomazowiecką. Wszystkie te formacje znajdują się na Niżu Środkowoeuropejskim. 

Raciąż położony jest w północno – zachodniej części województwa mazowieckiego, w 

rozwidleniu dróg: trasy szybkiego ruchu nr 7 Warszawa – Gdańsk (w odległości 10 km)  i drogi 

krajowej nr 14 Warszawa – Toruń (w odległości 8 km). Miasto jest ważnym węzłem 

komunikacyjnym - krzyżuje się tu droga krajowa nr 60, na której odbywa się tranzyt 

samochodowy wschód – zachód z kierunku Łodzi poprzez Płock, Ciechanów, Ostrów 

Mazowiecką, Białystok, Augustów aż do przejścia granicznego w Ogrodnikach ze szlakiem 

kolejowym relacji Nasielsk – Płońsk - Sierpc. Miasto Raciąż należy do gmin powiatu 

płońskiego (usytuowane jest w północnej jego części). Jest jednym z dwóch miast w tymże 

powiecie.  

Obecnie Raciąż jest najmniejszą powierzchniowo gminą miejską na terenie województwa 

mazowieckiego, liczy bowiem 8,4 km2 -  powierzchnia geodezyjna  (co stanowi 0,02 % 

powierzchni województwa mazowieckiego). 

Do 1975 roku miasto Raciąż należało do województwa warszawskiego, w granicach powiatu 

sierpeckiego. W wyniku reorganizacji struktur administracyjnych, po roku 1975 miasto 

znalazło się w granicach nowoutworzonego województwa ciechanowskiego jako regionalny 

https://administracjasuperpremium.inforlex.pl/dok/tresc,DZU.2019.052.0000506,USTAWA-z-dnia-8-marca-1990-r-o-samorzadzie-gminnym.html#ap_28.a
https://administracjasuperpremium.inforlex.pl/dok/tresc,DZU.2017.219.0002077,USTAWA-z-dnia-27-sierpnia-2009-r-o-finansach-publicznych.html
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ośrodek miejsko – gminny. Następna reforma administracji (1999 rok) spowodowała, iż Raciąż 

znalazł się w województwie mazowieckim, w powiecie płońskim. 

W roku 1992 nastąpił rozdział wspólnych dla miasta i gminy organów. Powstał Urząd Gminy 

i oddzielnie Urząd Miejski. Pomimo odłączenia się gminy od miasta, Raciąż jest nadal siedzibą 

władz samorządowych gminnych i miejskich.  

Miasto znajduje się w dorzeczu rzeki Wkry, w zlewni Raciążnicy będącej jej dopływem. 

Od północy do miasta przylega Obszar Chronionego Krajobrazu związany z doliną Raciążnicy. 

Raciąż należy do najstarszych grodów Mazowsza północnego. 

Miasto Raciąż jest podstawową jednostką samorządu terytorialnego, a zarazem wspólnotą 

zamieszkujących ją ludzi. Mieszkańcy miasta w różny sposób mogą realizować swoje prawo 

do podejmowania decyzji w sprawach dotyczących ich najbliższego otoczenia. 

Najważniejszym z nich jest możliwość uczestniczenia w powoływaniu władz miejskich. Ze 

względu na wykonywane zadania władze miasta można podzielić na uchwałodawcze i 

wykonawcze. 

Władzą uchwałodawczą w gminie jest Rada Miejska w Raciążu, rolę zaś organu 

wykonawczego pełni Burmistrz Miasta Raciąża. 

Rada Miejska oraz Burmistrz powoływani są podczas wyborów powszechnych, równych, 

bezpośrednich, tajnych oraz większościowych.  

Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. Zadania własne 

gminy mają charakter obowiązkowy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy: 

✓ ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody 

oraz gospodarki wodnej; 

✓ gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego; 

✓  wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków 

komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i 

unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną 

oraz gaz; 

✓ działalności w zakresie telekomunikacji; 

✓ lokalnego transportu zbiorowego; 

✓ ochrony zdrowia; 

✓ pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych; 

✓ wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej; 

✓ gminnego budownictwa mieszkaniowego; 

✓ edukacji publicznej; 

✓ kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i 

opieki nad zabytkami; 

✓ kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych; 

✓ targowisk i hal targowych; 

✓ zieleni gminnej i zadrzewień; 
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✓ cmentarzy gminnych; 

✓ porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i 

przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu 

przeciwpowodziowego; 

✓ utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów 

administracyjnych; 

✓ polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, 

medycznej i prawnej; 

✓ wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do 

działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania 

aktywności obywatelskiej; 

✓ promocji gminy; 

✓ współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów 

wymienionych w art. 3 działalność pożytku publicznego, organizacje pozarządowe, 

wyłączenie stosowania przepisów ustawy ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  

✓ współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw. 

 

Część zadań własnych, zmierzających do zaspokojenia potrzeb wspólnoty samorządowej, 

Gmina Miasto Raciąż wykonuje zlecając je  własnym jednostkom organizacyjnym gminy,  

utworzonemu przez siebie podmiotowi prawa prywatnego oraz powierza wykonanie 

określonych zadań osobom trzecim na podstawie umowy.  

Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Raciążu miasto zleca prowadzenie spraw 

związanych z pomocą społeczną, w tym funkcjonowanie ośrodków i zakładów opiekuńczych, 

wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej, polityką prorodzinną, w tym zapewnienie 

kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej. Szkole Podstawowej im. Stanisława 

Konarskiego w Raciążu oraz Miejskiemu Przedszkolu w Raciążu zleca zadania w zakresie 

edukacji publicznej. Miejskiemu Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji im. Ryszarda 

Kaczorowskiego w Raciążu zadania w zakresie kultury, sportu i rekreacji. 

Przedsiębiorstwu Gospodarki komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z.o.o. zleca opiekę nad 

wodociągami  i zaopatrzenie w wodę, kanalizację, usuwanie i oczyszczanie ścieków 

komunalnych, utrzymania czystości i porządku, utrzymanie zieleni gminnej i zadrzewień. 

 

W Gminie Miasto Raciąż funkcjonują także Raciąska Rada Działalności Pożytku Publicznego 

oraz Raciąska Rada Seniorów. 

Raciąska Rada Działalności Pożytku Publicznego jest pierwszą taką radą w powiecie płońskim. 

Rada jest organem konsultacyjno – doradczym Burmistrza, działającym na terenie miasta. W 

jej skład wchodzą przedstawiciele czynnie działających organizacji pozarządowych oraz 

podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie (6 osób),  przedstawiciele Rady Miejskiej w Raciążu (2 

osoby) oraz przedstawiciele organu wykonawczego (2 osoby). Kadencja RRDPP trwa trzy lata. 

Do zadań RRDPP należy w szczególności: 
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• opiniowanie projektu strategii rozwoju Raciąża, 

• opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań 

publicznych, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi w tym programów 

współpracy z organizacjami pozarządowymi, 

• możliwość uczestniczenia w wypracowywaniu założeń projektów uchwał i aktów 

prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych, 

• wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych, 

• udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między administracją 

publiczną a organizacjami pozarządowymi, 

• wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych 

zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz w sprawach rekomendowanych 

standardów realizacji zadań publicznych, 

• występowanie do Burmistrza z inicjatywami w zakresie działań w sferze pożytku 

publicznego, 

• opiniowanie sprawozdań z realizacji rocznych programów współpracy Raciąża z 

organizacjami pozarządowymi, 

• współtworzenie dokumentów np. projektu programu współpracy z organizacjami 

pozarządowymi lub programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 

 

W Raciążu utworzono także siódmą na Mazowszu Radę Seniorów. Raciąska Rada Seniorów 

pełni funkcję ciała doradczo – konsultacyjnego skupiającego reprezentantów lokalnych 

środowisk senioralnych. Pierwsze posiedzenie Rady odbyło się w lutym 2016 roku. Członkami 

Rady mogą być zarówno seniorzy zrzeszeni w klubach, jak i seniorzy niezrzeszeni. Opiniują 

oni podejmowane działania, a także przedstawiają stanowisko i potrzeby przedstawicieli 

środowiska seniorów. 

 

 

 

III. Informacje finansowe 
 

1. Stan finansów miasta  

 

Dochodami jednostek samorządu terytorialnego są dochody własne, subwencje i dotacje 

celowe z budżetu państwa.  

Dochodami mogą być również środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające 

zwrotowi, środki z budżetu Unii Europejskiej oraz inne środki określone w odrębnych 

przepisach.  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Doch%C3%B3d
https://pl.wikipedia.org/wiki/Samorz%C4%85d_terytorialny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Subwencja_og%C3%B3lna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dotacja_celowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dotacja_celowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bud%C5%BCet_pa%C5%84stwa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bud%C5%BCet_Unii_Europejskiej
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Zgodnie z Konstytucją, dochody własne gminy obejmują wszelkie dochody jednostek 

samorządu terytorialnego z wyjątkiem subwencji ogólnych i dotacji celowych.  

Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 

z 2018 r. poz. 1530) dzieli dochody gminy na grupy.  

• Pierwszą z nich są wpływy z ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw 

podatków. Zalicza się do niej następujące podatki:  

✓ Podatek od nieruchomości 

✓ Podatek rolny 

✓ Podatek leśny 

✓ Podatek od środków transportowych 

✓ Opodatkowanie w formie karty podatkowej 

✓ Podatek od spadków i darowizn 

✓ Podatek od czynności cywilnoprawnych 

• Drugą grupą dochodów własnych gminy stanowią wpływy z opłat. Ustawa o 

dochodach j.s.t. szereguje wpływy z opłat jako:  

✓ Wpływy z opłaty skarbowej, 

✓ Wpływy z opłaty targowej, 

✓ Wpływy z opłaty miejscowej, uzdrowiskowej i od posiadania psów 

✓ Inne opłat stanowiących dochody gminy, uiszczanych na podstawie odrębnych 

przepisów. 

Udziały w podatkach dochodowych stanowiących dochód budżetu państwa są powszechnie 

stosowaną formą dochodów jednostek samorządu terytorialnego, traktowaną jako metoda 

równoważenia budżetów samorządu terytorialnego. Są to:  

• wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, zamieszkałych na terenie gminy, 

• wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych 

niemających osobowości prawnej, posiadających siedzibę na terenie gminy. 

Ponadto, jako odrębne kategorie dochodów gminy wyróżniamy: inne dochody uzyskiwane 

przez gmin,  odsetki od środków finansowych gminy, gromadzonych na rachunkach 

bankowych oraz dochody z majątku gminy.  

Należy podkreślić, iż podstawowym dochodem własnym gmin jest podatek od nieruchomości 

oraz udział w podatku dochodowym od osób fizycznych. Pozostałe źródła są zdecydowanie 

mniej istotne.  

Poniżej przedstawiono cztery wskaźniki, które pokazują stan finansów gminy w 2018 r.:  

• udział dochodów własnych w dochodach ogółem wynosił 33,59%, 

• udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem wynosił 34,86%, 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Konstytucja_Rzeczypospolitej_Polskiej
https://pl.wikipedia.org/wiki/Samorz%C4%85d_terytorialny_w_Polsce
https://pl.wikipedia.org/wiki/Samorz%C4%85d_terytorialny_w_Polsce
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001530
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001530
https://pl.wikipedia.org/wiki/Podatek_od_nieruchomo%C5%9Bci
https://pl.wikipedia.org/wiki/Podatek_rolny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Podatek_le%C5%9Bny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Podatek_od_%C5%9Brodk%C3%B3w_transportowych
https://pl.wikipedia.org/wiki/Karta_podatkowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Podatek_od_spadk%C3%B3w_i_darowizn
https://pl.wikipedia.org/wiki/Podatek_od_czynno%C5%9Bci_cywilnoprawnych
https://pl.wikipedia.org/wiki/Podatek_dochodowy_od_os%C3%B3b_fizycznych
https://pl.wikipedia.org/wiki/Podatek_dochodowy_od_os%C3%B3b_prawnych
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rachunek_bankowy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rachunek_bankowy
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• zadłużenie ogółem wynosi 5 738 930,00 zł, 

• poziom wolnych środków po odliczeniu obsługi zadłużenia wynosił  2 105 443,52 zł 

 

 

2. Wykonanie budżetu miasta  

 

Dochody miasta ogółem w 2018 r. wynosiły 26 392 645,08 zł, w tym: 

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, zamieszkałych na terenie gminy 

wynosiły 3 295 381,00 zł. Nastąpił wzrost wpływów o 16,46% w stosunku do 2017 roku. 

- wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych wynosiły 1 927 801,86 

zł. Nastąpił wzrost o 0,56% w stosunku do 2017 roku 

- dochody bieżące wyniosły 21 114 784,77 zł 

- dochody majątkowe wyniosły 5 277 860,31 zł. 

  

Wydatki miasta ogółem w 2018 r. wynosiły 29 923 168,13 zł, w tym: 

- wydatki bieżące 19 491 256,07 zł 

- wydatki majątkowe 10 431 912,06 zł. 

  

Miasto zakończyło w 2018 r. rok budżetowy deficytem w wysokości 3 530 523,05 zł. 

 

Poniżej przedstawiono informacje o dotacjach rozwojowych pozyskanych spoza budżetu 

gminy: 

 

W 2018 roku wpłynęły środki z tytułu dotacji na zadania inwestycyjne w kwocie  5 001 775,31 

zł oraz na zadania bieżące 86 262,66 zł. Na tą kwotę składają się główne dofinansowania na 

realizacje projektów unijnych: 

 

• 392 441,25 zł na realizację projektu pn. „Platforma e-Urząd w Raciążu” 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi 

Priorytetowej II „Wzrost e-potencjału Mazowsza” Działanie 2.1 „E-usługi” 

PODDZIAŁANIE 2.1.1 „E-usługi dla Mazowsza” Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, dalsza realizacja 

zadania nastąpi w 2019 roku zgodnie z harmonogramem realizacji projektu. 

Dofinansowanie projektu wynosi 816 228,00 zł. 

• 4 542 554,22 zł - dofinansowanie zadania „Uporządkowanie gospodarki wodno - 

ściekowej w Raciążu: budowa kanalizacji sanitarno - grawitacyjnej ciśnieniowej w 

Raciążu, rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Raciążu, 

modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Witkowo”, dalsza realizacja 

zadania nastąpi w 2019 roku zgodnie z harmonogramem realizacji projektu. 

Dofinansowanie projektu wynosi 5 829 359,84 zł. 

• 71 917,50 zł - dofinansowanie zadania „Placówka wsparcia dziennego – Świetlica 

ARKA – zwiększenie dostępności usług społecznych”. Zgodnie z umową podlega 

realizacji w latach 2018-2020. Dofinansowanie projektu wynosi 281 917,50 zł. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Podatek_dochodowy_od_os%C3%B3b_fizycznych
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• 11 895,00 zł - dofinansowanie zadania „Droga do samodzielności mieszkańców Gminy 

Miasto Raciąż”, mającego za cel zwiększenie szans na zatrudnienie osób wykluczonych 

i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz zapobieganie zjawisku wykluczenia 

społecznego i ubóstwa”. Zgodnie z umową podlega realizacji w latach 2018-2019. 

Dofinansowanie projektu wynosi 114 442,80 zł. 

• 69 230,00 zł – na zakup lekkiego pojazdu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Raciąż. 

 

Ponadto, Gmina  w 2018 r. rozpoczęła realizację projektu "Termomodernizacja oraz poprawa 

efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Raciąż" w 

ramach Osi priorytetowej IV - Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, Działanie 4.2 – 

Efektywność energetyczna, Typ projektów: Termomodernizacja budynków użyteczności 

publicznej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 

na lata 2014 – 2020. Realizacja zadania została przeniesiona na 2019 rok zgodnie z 

harmonogramem realizacji projektu. Dofinansowanie projektu wynosi 5 324 897,67 zł. 

 

Poniżej przedstawiono dochody z majątku jakie Gmina Miasto Raciąż uzyskała w 2018 r.:  

1) Dochody ze sprzedaży majątku:  

Gmina Miasto Raciąż z zasobów mienia komunalnego w 2018 roku w drodze przetargów 

ustnych nieograniczonych zbyła nieruchomości na łączną kwotę 237 385,00 zł, w tym: 

a) lokale komunalne przy: 

-  trzy lokale przy ul. Kilińskiego 48 : 

-  jeden lokal przy ul. Akacjowej 1 wraz z udziałem w działce 

-  jeden lokal przy ul. 19 Stycznia 7A: 

-  jeden lokal przy ul. Kilińskiego 56B: 

-  trzy lokale przy ul. 19 Stycznia 7C: 

b) działki: 

- działka o powierzchni 0,1067 ha przy ul. Mławskiej 20 

- działka o powierzchni 0,0110 ha przy ul. 19 stycznia 

- działka o powierzchni 166 m2 ha przy ul. Płockiej 

2) Opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 

nieruchomości wyniosły 38 700,00 zł. 

3) Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu wyniosły 5 716,21 zł. 

4) Dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości oraz mienia komunalnego wyniosły                   

244 922,06 zł. 

5) Dochody z najmu lokali mieszalnych - 355 830,48 zł. 

 

 

3. Wykonanie wydatków inwestycyjnych/majątkowych  

 

Plan wydatków majątkowych w 2018 r. wynosił 15 237 768,93 zł, natomiast wykonanie 

10.431.912,06 zł, co stanowiło 68,46% planowanych środków na inwestycje. Zadaniami 

inwestycyjnymi były następujące zadania: 

• Przebudowa dróg gminnych: ul. Nadrzeczna 297 700,00 zł, 
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• Wykup gruntów pod drogi gminne 49 294,00 zł, 

• Zakup lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego 137 870,00 zł, 

• Zakup i montaż lamp na ul. Rzeźnianej i Warszawskiej 42 656,40 zł, 

• Zakup kosiarki trawnikowej samojezdnej 11 900,00 zł. 

 

Ponadto, Gmina w 2018 r. udzieliła dotację celową dla powiatu płońskiego na zakup sprzętu 

medycznego dla SPZZOZ Płońsk w kwocie 20 000,00 zł oraz realizowała zadania inwestycyjne 

wieloletnie.  

 

Zadaniami inwestycyjnymi realizowanymi w ramach projektów współfinansowanych ze 

środków UE były: 

✓ „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Raciążu: budowa kanalizacji sanitarno -

grawitacyjnej ciśnieniowej w Raciążu, rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni 

ścieków w Raciążu, modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Witkowo” –zadanie 

to zgodnie z umową i harmonogramem podlega realizacji w latach 2016 – 2019. W 2018 roku 

poniesiono wydatki inwestycyjne na realizację projektu w kwocie 9 435 002,80 zł 

✓ Termomodernizacja oraz poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności 

publicznej w Gminie Miasto Raciąż -Poprawa efektywności energetycznej budynków 

użyteczności publicznej w Gminie Miasto Raciąż” - zadanie to zgodnie z umową i 

harmonogramem podlega realizacji w latach 2018 – 2019, pierwsze płatności wystąpią w 2019 

roku. 

✓ Platforma e-Urząd w Raciążu”– zadanie to zgodnie z umową i harmonogramem podlega 

realizacji w latach 2016 – 2019. W 2018 roku wydatkowano środki na kwotę 437 488,86 zł, 

dalsza realizacja planowana jest w 2019 roku. 

 

 

IV. Informacja o stanie mienia komunalnego 
 

Do zadań gminy w zakresie mieszkalnictwa należy zapewnienie mieszkań gospodarstwom  

rodzinnym o niskich dochodach i dostarczanie lokali komunalnych, socjalnych i zamiennych 

oraz dostarczanie pomieszczeń  tymczasowych.  

Utrzymuje się wysoki deficyt mieszkań w stosunku do liczby złożonych wniosków o najem 

lokalu.  

Od 01 lutego 2016 roku Gmina Miasto Raciąż bezpośrednio zarządza posiadanym zasobem 

mieszkaniowym.  

Miasto posiada udziały w 13 wspólnotach mieszkaniowych w tym: 

• w 7 dużych wspólnotach : 

(Kilińskiego 48, Kilińskiego 56B, Kilińskiego 58, 19 Stycznia 7 A, 19 Stycznia 7B, 19 Stycznia 

7C oraz   pl. A. Mickiewicza 18/22), 

• w 6 małych: 
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(Zielona 28, Zielona 28A, Mławska 20, Akacjowa l, pl. A. Mickiewicza 4, Kilińskiego 56 /2 - 

na terenie szkoły dawny Dom Nauczyciela). 

W budynkach wspólnot miasto dysponuje 41 lokalami mieszkalnymi o pow. 1701,69 m2. oraz 

l lokalem użytkowym o pow. 128,0 m2 ( świetlica Arka). 

Posiada też 28 budynków komunalnych, w których znajduje się 129 lokali mieszkalnych o pow. 

użytkowej 4.251,45 m2. 

 

Łącznie Gmina Miasto Raciąż posiada 170 lokali mieszkalnych oraz inne mienie przedstawione 

w poniższej tabeli: 

 

Opis mienia wg grup rodzajowych Jedn. 

miary w ha 

Ilość w ha 

GRUNTY OGÓŁEM ha 44,51 

Tereny zielone 

Grunty niezabudowane 
ha 4,09 

Drogi, ulice ha 13,68 

Targowiska ha 0,99 

Przedszkole ha 0,31 

Działki  budowlane (oś.Zielona) ha 2,84 

Działki zabud./w użytk.wieczyst.  ha 3,78 

Działki zab ./ budynki komunalne ha 3,42 

Działki zab.w użyt.wiecz../budynki 

mieszkalne- po SKR/ 
ha 0,13 

Składowisko odpadów ha 3,09 

Przystanek PKS ha 0,04 

Stacja Ujęcia Wody (współwłasność z gm. 

Raciąż) 
ha 3,09 

Miejskie Centrum Kultury  ha 0,14 

Tereny sportowe ha 1,47 

Szkoła Podstawowa i Gimnazjum ha 1,37 

OSP ha 0,34 

Teren tzw. „Wodna góra” ha 0,36 

Ter. zaplecza oczyszczalni ścieków ha 0,70 

Osadnik Inhoffa ha 0,18 

Odstojnik przy oczyszczalni ścieków ha 0,11 

Tereny przemysłowo - usługowe ha 3,43 

Tereny zab. /bud.administ./ - 

współwłasność z Gminą Raciąż 

 

ha 0,06 

Nieruchomość zabudowana  przy ul. 

Kilińskiego 21 
ha 0,13 
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Teren pod pompownią ścieków 

 

ha 

 

0,12 

 

Ośrodek  Zdrowia  (własność) 

 

Działka pod budynkiem  + udział 

6018/7350, w działce 1012/4  

ha 

 

ha 

0,58 

 

0,06 

 

 

 

V. Informacja o realizacji polityk, programów i strategii 
 

 

1. Strategia rozwoju 

 

Strategia Rozwoju Gminy Miasto Raciąż na lata 2016-2026 została przyjęta Uchwałą nr 

XIV/118/2016 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 22 lutego 2016 r. Dokument ten zawiera 

wyznaczone dla rozwoju miasta cele strategiczne oraz  uszczegóławiające je cele operacyjne. 

Strategia Rozwoju Raciąża jest dokumentem o fundamentalnym znaczeniu dla rozwoju 

obszaru, ponieważ to stan rozwoju gminy w największym stopniu będzie świadczył o jakości 

oraz trafności ustaleń Strategii oraz efektywności jej wdrażania. W załączniku nr 1 do raportu 

przedstawiono sprawozdanie z realizacji mierników przyjętych do oceny strategii osiągniętych 

w 2018 r. 

 

2. Gminny program rewitalizacji 

 

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji rewitalizacją jest 

proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w 

sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, 

przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy 

rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji. Warto zaznaczyć, że wraz z 

wejściem w życie ustawy, rewitalizacja stała się zadaniem własnym gminy polegającym na: 

przygotowaniu, koordynowaniu i tworzeniu warunków do prowadzenia rewitalizacji, a także 

jej prowadzenie w zakresie właściwości gminy (art. 3). Nastąpiła zatem istotna zmiana w 

podejściu do procesów rewitalizacji, wskazano bowiem wprost podmiot odpowiedzialny za 

prowadzenie tych działań, tj. gminę. Aby gmina mogła zrealizować powyższe zadania własne 

niezbędne było wyznaczenie w drodze uchwały Rady Miejskiej obszaru zdegradowanego i 

obszaru rewitalizacji. W mieście zrealizowano to zadanie Uchwałą Nr XXIX/247/2017 oraz Nr 

XXIX/248/2017. Obszar rewitalizacji w 2017r. wynosił łącznie 3,6% powierzchni miasta 

Raciąż, który zamieszkiwało 29,4% ludności miasta Raciąż. 

 

Sporządzenie Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Raciąża stanowić ma podstawowe 

narzędzie prowadzenia rewitalizacji, zapewniające kompleksowość działań oraz ścisłą 

współpracę ze społecznością lokalną. W celu wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru 

rewitalizacji przeprowadzono szczegółowe badania i analizy, które zebrano w diagnozie 

potwierdzającej spełnienie przez obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji przesłanek ich 



str. 13 

 

wyznaczenia. Gminny Program Rewitalizacji będzie dokumentem strategicznym gminy, 

zawierający wieloletni program działań w sferze społecznej, gospodarczej, środowiskowej, 

przestrzenno-funkcyjnej i infrastrukturalnej. Program jest podstawą do ubiegania się o środki 

na rewitalizację m.in. z funduszy unijnych. Następnie zgodnie z Zarządzeniem nr 78/2018 

Burmistrza Miasta Raciąż z 17 sierpnia 2018r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji 

społecznych mających na celu zebranie od mieszkańców Raciąża wniosków, uwag i opinii w 

sprawie zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji, w dniach od 17 sierpnia 2018r. do 18 

września 2018r.  przeprowadzone zostały konsultacje społeczne, których celem było 

pozyskania wniosków, uwag oraz opinii mieszkańców do zmienionego Gminnego Programu 

Rewitalizacji. Konsultacje przeprowadzono w formie bezpośredniego spotkania z 

mieszkańcami Miasta Raciąż, spaceru badawczego z mieszkańcami Miasta Raciąż w granicach 

obszaru zdegradowanego i rewitalizacji w dniu 5 września 2018r. oraz poprzez składanie 

wniosków, uwag i opinii w formie pisemnej na „Formularzu konsultacyjnym”. Mimo 

przeprowadzenia prac związanych z programem rewitalizacji nie przyjęto samego programu. 

 

 

3. Plan usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Raciąż 

 

Plan usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Raciąż został podjęty uchwałą 

Nr XL/218/2010 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 9 września 2010 r. 

 

Opracowanie niniejszego planu było związane z realizacją zapisów zawartych w Programie  

Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2019- 2032. Zgodnie z zapisami Programu usuwania 

azbestu i wyrobów zawierających azbest gminy są zobowiązane do gromadzenia informacji o 

ilości, rodzaju i miejscach występowania wyrobów zawierających azbest. Podjęcie powyższego 

planu było niezbędne, aby Gmina Miasto Raciąż mogła wspierać mieszkańców miasta, w 

pozyskiwaniu dofinasowania na działania z zakresu unieszkodliwiania azbestu tj. demontaż i 

odbiór pokryć dachowych z wyrobów zawierających azbest bądź sam odbiór z Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Delegatura w 

Ciechanowie, bądź z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. 

 

Założenia planu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Raciąż związane są 

z usunięciem wyrobów zawierających azbest najpóźniej do 31 grudnia 2032 r. przez właścicieli 

nieruchomości na terenie miasta Raciąża. W ramach tego planu: 

a) przeprowadzono inwentaryzację płyt azbestowo – cementowych na terenie miasta Raciąża tj. 

oszacowano ilość wyrobów zawierających azbest z poszczególnych nieruchomości  

b) opracowano harmonogram realizacji Planu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu 

miasta Raciąż w latach 2009 – 2032 tj. opracowano 3 – etapowy harmonogram działań 

dotyczących unieszkodliwiania azbestu z podziałem na lata. 
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4. Plan gospodarki niskoemisyjnej  

 

Plan gospodarki niskoemisyjnej został podjęty uchwałą Nr XVI/138/2016 Rady Miejskiej w 

Raciążu z dnia 4 maja 2016 r. 

Głównym celem opracowania programu jest zarządzanie emisjami gazów cieplarnianych, 

zmierzające do poprawy jakości życia mieszkańców w połączeniu z rozwojem gospodarczym.  

Wskazane zostały także następujące cele strategiczne: 

• Cel strategiczny 1 Ograniczenie emisji zanieczyszczeń z obiektów i instalacji 

znajdujących się na terenie miasta; 

• Cel strategiczny 2 Intensyfikacja wykorzystania OZE do produkcji energii; 

• Cel strategiczny 3 Ograniczenie emisji zanieczyszczeń pochodzących z transportu; 

• Cel strategiczny 4 Zwiększenie świadomości mieszkańców odnoszącej się do wpływu 

ich działań na jakość powietrza; 

• Cel strategiczny 5 Działania administracyjne; 

• Cel strategiczny 6 Gospodarka odpadami. 

 

Niniejszy plan został opracowany przy pomocy środków pochodzących z dotacji Unii 

Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Celami 

programu są: 

• oszacowanie ilości emitowanych na terenie gminy gazów cieplarnianych, 

• zaplanowanie możliwych działań, ograniczających te emisje, 

• uwzględnienie kwestii emisji gazów cieplarnianych w planowanych inwestycjach, 

• znalezienie źródeł współfinansowania  przedsięwzięć proekologicznych. 

Plan gospodarki niskoemisyjnej zakłada: 

• redukcję emisji gazów  cieplarnianych, 

• zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł energii odnawialnej, 

• redukcję zużycia energii finalnej, co ma zostać zrealizowane poprzez podniesienie 

efektywności energetycznej. 

 

Realizowany od 2018 r. projekt pn. „Termomodernizacja oraz poprawa efektywności 

energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Raciąż” wpisuje się w cele 

określone w  Planie gospodarki niskoemisyjnej, w tym termomodernizacja budynków 

użyteczności publicznej wraz z modernizacją węzła cieplnego, wykonaniem wentylacji 

mechanicznej z rekuperacją nawiewno-wywiewną z klimatyzacją (MCKSiR) oraz 

zainstalowaniem paneli fotowoltaicznych wpisuje się w pierwsze dwa cele strategiczne Planu 

gospodarki niskoemisyjnej. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej ma na celu 

poprawę bezpieczeństwa energetycznego, redukcję zanieczyszczenia atmosfery i zmniejszenia 

ilości generowanych odpadów. Oparcie gospodarki energetycznej miasta o OZE przyniesie 

również korzyści społeczne związane z rozwojem lokalnym, turystyczno-rekreacyjno-

gospodarczym. Dodatkowo poprzez promowanie postaw proekologicznych dzięki realizacji 

projektu zostanie osiągnięty również IV cel strategiczny PGN. 
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5. Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

oraz Przeciwdziałania  Narkomanii dla Gminy Miasto Raciąż. 

 

Gminny  Program  Profilaktyki i Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasto Raciąż określa sposób realizacji zadań 

własnych gminy wynikających z art. 4¹ ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o 

wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 

29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii. Program określa zakres i formę realizacji 

zadań wynikających z ww. przepisów. Jego nadrzędnym celem jest tworzenie spójnego 

systemu działań profilaktycznych i naprawczych zmierzających do zapobiegania powstawaniu 

nowych problemów oraz zmniejszenie rozmiarów problemów, które aktualnie występują.  

Działania podejmowane w ramach niniejszego Programu mają na celu zmniejszenie 

różnorodnych problemów powodowanych przez alkohol i inne uzależnienia w całej 

społeczności lokalnej, a nie tylko w grupie podwyższonego ryzyka. Główne problemy to m.in. 

picie alkoholu przez młodzież, szkody zdrowotne związane z nadużywaniem alkoholu, 

zaburzenia życia rodzinnego związane z alkoholem, w tym zjawisko przemocy domowej, 

nietrzeźwość w miejscach publicznych. Program na rok 2018 zawierał zadania, które  

realizowano z uwzględnieniem aktualnych potrzeb lokalnych oraz wykorzystaniem 

istniejących zasobów służących rozwiązywaniu problemów wynikających z uzależnień.  

Zadania nakreślone programem realizowała Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych. Do jej podstawowych działań należało: 

a) Motywowanie i kierowanie osób uzależnionych do podejmowania leczenia. 

b) Wyrażanie opinii w sprawach sfinansowania i dofinansowania przedsięwzięć w zakresie 

realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasto Raciąż na 2018r. 

c) Współdziałanie z instytucjami i organizacjami w sprawach profilaktyki i zapobiegania 

problemom alkoholizmu. 

d) Opiniowanie wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i 

wydawania opinii w formie postanowienia. 

e) Współpraca z Zespołem Interdyscyplinarnym, Sądem Rejonowym w Płońsku, 

Komisariatem Policji w Raciążu, Urzędem Miejskim w Raciążu, Szkołami, Przedszkolem, 

MCKSiR w Raciążu. 

f) Zmniejszanie rozmiaru aktualnie istniejących problemów alkoholowych, narkomanii 

oraz przemocy w rodzinie poprzez wspieranie działań mających na celu promowanie 

prawidłowych postaw społecznych.  

 

W 2018 komisja odbyła się 8 posiedzeń. Na spotkania zapraszane były osoby mające problemy  

z nadużywaniem alkoholu. W roku 2018 wezwano 30 osób, które próbowano zmotywować do 

podjęcia terapii. W przypadku nie podjęcia leczenia Komisja kierowała do Sądu Rejonowego 

w Płońsku wnioski o wydanie zarządzenia obowiązkowego poddania się badaniom przez 

biegłych w celu stwierdzenia uzależnienia i określenia sposobu leczenia. W roku 2018 
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skierowano do Sądu 13 wniosków. Odbywały się również spotkania z członkami rodzin osób 

uzależnionych. 

 

Na terenie naszej gminy w 16 placówkach handlowych i gastronomicznych sprzedawany był 

alkohol, w tym w 2 miejscach sprzedaży, alkohol spożywany był na miejscu. 

 

W trakcie roku Komisja wydała 2 postanowienia dotyczące  opiniowania punktów sprzedaży 

napojów alkoholowych. 

 

W ramach działań profilaktycznych realizowano działania skierowane do dzieci, młodzieży i 

dorosłych. W Miejskim Przedszkolu w Raciążu odbyło się 8 spektakli dydaktyczno-

profilaktycznych. Spektakle utrzymane były w formie słowno-muzycznej, chętnie 

akceptowanej przez najmłodszych widzów. Wpływały na kształtowanie sfery emocjonalnej i 

psychicznej dziecka w oparciu o poszanowanie autorytetów, eliminację języka i zachowań 

agresywnych, podkreślanie możliwości dokonywania wyborów między dobrem a złem.  

Również uczniowie Szkoły Podstawowej w Raciążu uczestniczyli w programach 

profilaktycznych, których celem było wskazywanie sposobów spędzenia wolnego czasu oraz 

kreowanie właściwych wzorców, wskazywanie korzyści płynących ze zdrowego stylu życia, 

dostarczanie dzieciom podstawowej wiedzy na temat alkoholu i jego oddziaływania na 

organizm człowieka. Uczniowie uczestniczyli w różnego rodzaju grach, konkursach, 

turniejach, zabawach. Zorganizowano m.in. Dzień Wiosny, Dzień Wagarowicza, Dzień 

Dziecka.  

 

W ramach działań profilaktycznych odbyły się 4 pikniki rodzinne, podczas których  

prowadzone były działania animacyjno- kulturalno-profilaktyczne ukazujące alternatywne 

możliwości spędzania wolnego czasu wspólnie z rodziną. Rodziny uczestniczyły też w 

spotkaniu wigilijnym. 

 

Dofinansowane były także zajęcia  dla dzieci w  okresie ferii zimowych oraz wypoczynku 

letniego  w MCKSiR. Założeniem tych przedsięwzięć było, aby dzieci wyszły z domu, czas 

wolny przeznaczyły na czynny wypoczynek, rozrywkę,  rozwój zainteresowań i uzdolnień. 

Organizatorami byli: MCKSiR, MOPS, Szkoła Podstawowa w Raciążu oraz Komisariat Policji 

w Raciążu.  

Dzieci i młodzież szkolna uczestniczyła również w pozalekcyjnych zajęciach sportowych. 

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Raciążu brali udział w warsztatach „Moja klasa bez 

przemocy”. 

 

W ramach działań profilaktycznych odbyły się również warsztaty, w których brali udział 

rodzice. Tematyką warsztatów była „Skuteczna komunikacja najlepszą profilaktyką”. 

Od miesiąca września 2018r. w siedzibie  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciążu 

funkcjonuje Punkt wsparcia dla osób uzależnionych  oraz członków rodzin. W 2018 r. z  

pomocy terapeuty uzależnień skorzystało  15  osób. 
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 Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Raciążu podejmowała 

starania, aby powierzone zadania wykonane były jak najlepiej. 

 

 

6. Gminny Program Wspierania Rodziny 

 

Gmina Miasto Raciąż realizuje zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i  systemie 

pieczy zastępczej oraz Programu Wspierania Rodziny w Gminie Miasto Raciąż. Zadania mają  

na celu tworzenie i realizowanie spójnego systemu pomocy dziecku i rodzinie. System ma za 

zadanie wzmocnić wsparcie rodzinie dysfunkcyjnej rodziny biologicznej dziecka, 

przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekunczo-wychowawczych, a w 

konsekwencji w przyszłości ograniczyć liczbę dzieci umieszczonych w placówkach 

opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinach zastępczych. Pomoc ma również dotyczyć rodzin, 

które sprawują pieczę zastępczą nad dziećmi pozbawionymi opieki rodzicielskiej. Z rodzinami 

przeżywającymi trudności współpracuje asystent rodziny.  

 

Działaniami asystenta rodziny objętych było w roku 2018 -  49 dzieci  z 16 rodzin z terenu 

naszej gminy.  W ramach „Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy 

zastępczej” Ośrodek Pomocy otrzymał dotację  w wysokości 18 801,04 zł na dofinansowanie  

kosztów związanych z zatrudnieniem pracownika.  

 

W roku 2018 współfinansowano  pobyt dzieci w rodzinach  zastępczych i placówkach 

opiekuńczo- wychowawczych: 

• W placówkach opiekuńczo- wychowawczych przebywało 8 dzieci. Za pobyt dzieci w 

tych placówkach wydatkowano kwotę 176 693,68 zł. 

• W rodzinach zastępczych umieszczonych było 3 dzieci,  wydatkowano kwotę  

15 752,66 zł.    

 

Główną przyczyną umieszczenia dzieci w placówkach był alkoholizm rodziców. W przypadku 

dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych – śmierć opiekunów. 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciążu sporządza i przekazuje do Mazowieckiego 

Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie sprawozdania z realizacji wykonywanych zadań oraz 

prowadzi monitoring sytuacji dzieci z rodzin zagrożonych,  przeżywających trudności.  

 

W celu poprawy i zwiększenia  umiejętności opiekuńczo - wychowawczych rodziny 

uczestniczą w zajęciach prowadzonych w ramach realizowanych programów unijnych.  

Od sierpnia 2018r. funkcjonuje Placówka Wsparcia Dziennego –Świetlica Arka, do której 

uczęszcza 24 dzieci. W celu osiągnięcia zamierzonych efektów konieczne jest dalsze 

współdziałanie wielu służb i organizacji działających na rzecz rodziny, bowiem praca 

zespołowa stanowić może pełne i kompleksowe wsparcie. 

 

Na podstawie art. 9a ust. 1, 2 i 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy 

w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. nr 1390) gmina podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania 
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przemocy w rodzinie, w szczególności w ramach funkcjonowania Zespołu 

Interdyscyplinarnego. Zespół Interdyscyplinarny na rzecz przeciwdziałania przemocy w 

rodzinie dla Gminy Miasto Raciąż funkcjonuje na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie oraz Uchwały Rady Miejskiej w Raciążu i Zarządzenia Burmistrza. 

W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele pomocy społecznej, oświaty, policji, sądu, służby  

zdrowia. 

W roku 2018 Zespół Interdyscyplinarny spotkał się 4 razy, odbyło się 7 posiedzeń grup 

roboczych. 

W ramach spotkań Zespołu omawiano zagadnienia dotyczące realizacji programu, a w 

szczególności podnoszenie świadomości i wrażliwości społecznej wobec problemu przemocy 

oraz zagrożeń z niej wynikających, organizowanie profesjonalnej pomocy dla ofiar i sprawców 

przemocy, zwiększenie dostępności i efektywności działań profilaktycznych z zakresu 

przeciwdziałania przemocy, realizacja procedury niebieskiej Karty, finansowanie programu 

oraz efekty realizacji. 

W ramach pracy Zespołu zwrócono uwagę na: 

• dalsze rozwijanie partnerskiej współpracy między instytucjami, podmiotami- głównie 

Policją, Oświatą, Służbą Zdrowia, Sądem,  

• wprowadzenie psychoedukacji  dla rodziców, opiekunów, 

• wykorzystanie  pracy socjalnej oraz kontraktu socjalnego w pracy z osobami 

dotkniętymi przemocą w rodzinie. 

 

W roku 2018 r. rozpatrzono 6 Niebieskich Kart, których procedura była wszczęta w roku 2017 

a ich zakończenie nastąpiło w roku 2018.  W roku 2018 zostało zarejestrowanych 18 

Niebieskich Kart „A”. W 15  przypadkach Niebieskie Karty sporządzona były  przez 

Komisariat Policji w Raciążu, w 3 przypadkach przez MOPS w Raciążu. 

Sporządzono również 14 Niebieskich Kart „C” i 7 Kart „D”. 

 

W roku 2018 zakończono procedurę Niebieskiej Karty w 20 przypadkach. W 19 przypadkach 

zakończono procedurę w oparciu o indywidualny plan pomocy.  W 1 przypadku nie zachodziła 

konieczność podjęcia żadnych działań. 

W 1 przypadku skierowano wniosek do Prokuratury Rejonowej w Płońsku w związku z 

podejrzeniem popełnienia przestępstwa. 

W 18 przypadkach osobami dotkniętymi przemocą były kobiety. 

Do stosowania przemocy dochodziło najczęściej w sytuacjach, kiedy sprawcy byli pod 

wpływem alkoholu. W wyniku podjętych działań większość osób  zobowiązała się do podjęcia 

leczenia.  W 4 przypadkach  MKRPA w Raciążu skierowała wniosek  do Sądu o zastosowanie 

obowiązku leczenia w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. 

 

 

7. Ład przestrzenny 

 

Kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie gminy, w tym uchwalenie 

studium uwarunkowań i kierunku zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych 
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planów zagospodarowania przestrzennego zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 roku, o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, należy do zadań własnych gmin.  

 

Poszerzenie granicy Raciąża o 433,64 ha, które od 1 stycznia 2005 roku znalazły się w 

posiadaniu miasta, zaowocowały opracowaniem szczegółowej koncepcji zagospodarowania 

nowych terenów. Uchwałą Rady Miejskiej w Raciążu Nr XXVII/200/2002 z dnia 10 

października 2002 roku przyjęto „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Miasta Raciąż”. Natomiast Uchwałą Nr XXXII/213/2013 z dnia 17 czerwca 

2013 r. Rada Miejska wyraziła chęć przystąpienia do sporządzania zmiany „Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasto Raciąż”. Zgodnie 

z powyższą uchwałą granice terenu objętego zmianą studium zostały określone jako obszar w 

granicach administracyjnych miasta. Zmiana dotyczyła „Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Miasta Raciąż”, przyjętego  w  2002 roku. W konsekwencji 

czego Uchwałą nr XLIV/320/2014 z dnia 25 września 2014 roku przyjęto zmianę studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasto Raciąż. 

Opracowana zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

swym zakresem obejmuje uwarunkowania, zawierające analizę stanu istniejącego 

(zagospodarowanie przestrzenne, systemy komunikacji i infrastruktury technicznej, 

dziedzictwo kulturowe i środowisko przyrodnicze), a także odnosi się do obowiązujących 

planów i programów wyższych szczebli. Studium określa kwestie kierunkowe opracowania – 

politykę przestrzenną miasta, sposób kształtowania struktur przestrzennych i zasady 

zagospodarowania terenów. Ponadto wyznacza kierunki ochrony i kształtowania środowiska 

przyrodniczego i dziedzictwa kulturowego, a także wytyczne rozwoju systemu komunikacji 

i infrastruktury technicznej. Dokumenty, o których była mowa wyżej, zostały zmienione 

następującymi uchwałami : 

• Uchwałą nr XVII/149/2016 z dnia 03.06.2016 r. przystąpiono do sporządzenia  

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Miasta 

Raciąż-Raciąż Północny. Granice obszaru objętego opracowaniem planu 

przebiegały przez punkty A(pn.-zach. nar. działki nr ew. 553/3 i obręb 233, B (pn.-wsch. 

narożnik działki nr ew. 2025 /139), 

• Uchwałą nr XX/174/2016 z dnia 26.09.2016 w sprawie Zmiany Uchwały Nr 

XVII/149/2016 Rady Gminy Miasto Raciąż z dnia 3 czerwca 2016r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla części obszaru Miasto Raciąż-Raciąż Północny,  

• Uchwałą nr XLII/338/2018 z dnia 25.09.2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Raciąż w rejonie 

ulicy Płockiej . Przystąpiono do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego części miasta Raciąż w rejonie ulicy Płockiej. 

• Uchwałą nr XLII/339/2018 z dnia 25.09.2018 r. w sprawie Przystąpienia do 

sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta 

Raciąż, w granicach, obejmujących tereny oznaczone symbolami obszarów od A do S, 

zgodnie z załącznikiem do Uchwały Nr XII/91/2014 r. Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 

29 marca 2004 roku. 
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8. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Raciąż  

 

Zgodnie z art. 11a. ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt oraz ustawy o 

utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996r. rada gminy wypełniając 

obowiązek, o którym mowa w art. 11 ust. 1, określa, w drodze uchwały, corocznie do dnia 31 

marca, program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. 

Program ten obejmuje w szczególności: 

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt; 

2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie; 

3) odławianie bezdomnych zwierząt; 

4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt; 

5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt; 

6) usypianie ślepych miotów; 

7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich; 

8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych 

z udziałem zwierząt. 

 

Przyjęty uchwałą Nr XXXVI/296/2018 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 23 marca 2018 roku 

program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie Gminy Miasta Raciąża w 2018 roku, zaakceptowany przez Powiatowy Inspektorat 

Weterynarii w Płońsku, wskazywał sposób realizacji ww. zadań. Na realizację programu 

została zaplanowana kwota 20 000,00 zł. Z kwoty tej w okresie od 01.01.2018  do 31.12.2018  

wydatkowano  12 041,76 zł w tym: 

- na refundację rocznego kosztu utrzymania adoptowanych zwierząt : 2 100 zł 

- czipowanie, odrobaczenie, szczepienia przeciwko wściekliźnie oraz suchą karmę dla zwierząt 

na łączną kwotę : 9 941,76 zł. 

 

W przypadku  spraw związanych z bezdomnymi psami, zgodnie z nakreślonym programem 

opieki nad zwierzętami bezdomnymi wyłoniono w drodze zapytań ofertowych dwa podmioty 

gospodarcze: 

- gabinet weterynaryjny ZOOPASZ z siedzibą w Raciążu przy ul.Parkowej 8, któremu 

powierzono realizację wyłapywania, adopcji, sterylizacji i innych czynności weterynaryjnych, 

np. zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z 

udziałem zwierząt, transport odłowionych zwierząt do schroniska oraz usypianie ślepych 

miotów. 

- schronisko dla zwierząt „Psia Ostoja” z siedzibą w Pieczyskach przy ul. Szkolnej 14, któremu 

powierzono przyjmowanie i opiekę, w tym weterynaryjną, nad dostarczonymi z terenu miasta 

zwierzętami. 

 

W wyniku szeroko zakrojonej akcji promującej adopcje bezdomnych zwierząt w okresie od 1 

stycznia do 31 grudnia 2018 r. oddano do adopcji 9 bezdomnych psów. Nie wykonywano 

kastracji i sterylizacji ze względu na brak zgody nowych właścicieli. 



str. 21 

 

W  w/w okresie  nie przekazano do schroniska żadnego psa jak również nie odnotowano zdarzeń 

drogowych z udziałem zwierząt. 

 

Przyjęty uchwałą program  opieki nad zwierzętami obejmował także opiekę nad wolno 

żyjącymi kotami i ich dokarmianie szczególnie w okresie zimowym. W 2018 r. nie odnotowano 

zgłoszeń o występowaniu na terenie miasta wolno żyjących, bezpańskich i bezdomnych kotów. 

 

Celem realizacji programu opieki nad zwierzętami jest także objęcie przez gminę opieką  

bezdomnych lub odebranych właścicielowi zwierząt gospodarskich, Gmina Miasto Raciąż 

zawarła porozumienie z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w 

Raciążu sp. z o.o., dysponującym warunkami umożliwiającymi spełnienie wymogów 

nakreślonych w programie. W  2018 roku nie zaistniała konieczność interwencji w sprawie 

bezdomnych lub odebranych właścicielowi zwierząt gospodarskich. 

 

W 2018 r. wraz z Miejskim Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Raciążu podjęto działania 

edukacyjne na temat problemu bezdomności zwierząt, informujące o zwierzętach 

przebywających w okolicznych schroniskach i możliwościach ich adopcji. Akcja ta była  

powiązana ze zbiórką artykułów żywieniowych dla zwierząt przebywających w schronisku dla 

zwierząt w Pawłowie k/Ciechanowa. 

 

 

 

9. Program Współpracy Gminy Miasto Raciąż z organizacjami 

pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z 

dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie 

 

Obowiązujący w 2018 roku „Program współpracy Gminy Miasto Raciąż  z organizacjami 

pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok” przyjęty został 

Uchwałą Nr XXXII/270/2017 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 06 listopada 2017 roku. 

Dokument ten wypracowany został wspólnie przez przedstawicieli Urzędu Miejskiego w 

Raciążu oraz sektora pozarządowego, przy uwzględnieniu konsultacji społecznych. 

 

Program współpracy na 2018 rok, określił formy w jakich Miasto podejmuje działania wspólne 

z organizacjami pozarządowymi o charakterze finansowym i pozafinansowym. 

 

Współpraca finansowa odbywała się poprzez zlecanie realizacji zadań publicznych, na 

zasadach określonych w ustawie, organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym 

w art. 3 ust. 3 ustawy, a w szczególności poprzez: 

1) Udzielanie dotacji w trybie otwartych konkursów ofert na realizację zadań 

publicznych. 

2) Udzielanie dotacji w trybie pozakonkursowym na realizację zadań publicznych. 
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Współpraca pozafinansowa obejmowała: 

1) Wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności. 

2) Tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, 

złożonych z przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli 

właściwych organów administracji publicznej. 

3) Użyczanie sprzętu, udostępnianie sal urzędu, itp. 

4) Organizowanie spotkań przedstawicieli organizacji z przedstawicielami samorządu. 

5) Wspólne rozpoznawanie potrzeb społeczności lokalnej i wspólne planowanie działań 

służących zaspokojeniu potrzeb społecznych. 

6) Promowanie przez Miasto działalności organizacji pozarządowych. 

7) Prowadzenie i udostępnianie elektronicznej bazy danych o organizacjach 

pozarządowych i innych podmiotów działających na terenie Miasta. 

 

Realizując Program współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2018 r. władze miasta 

współpracowały z organizacjami pozarządowymi poprzez: 

• powierzanie wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji  na finansowanie 

ich realizacji, lub 

• wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania              

w celu zharmonizowania tych kierunków, 

• promocję działalności organizacji pozarządowych, 

• doradztwo i udzielanie przez Gminę pomocy merytorycznej organizacjom pozarządowym,  

• organizację lub współudział organów samorządu Gminy Miasto Raciąż w przeprowadzeniu 

szkoleń, w tym: z zakresu funduszy unijnych, konferencji, forum wymiany doświadczeń       

w celu podniesienia sprawności funkcjonowania organizacji. 

 

W 2018 roku Gmina Miasto Raciąż wspierała wykonywanie zadań publicznych przez 

organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy - przez udzielenie 

dotacji na sfinansowanie zadań w formie:  

• powierzenia realizacji zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia (3 000,00 zł), 

• powierzenia realizacji zadania w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym 

(9 500,00 zł). 

Dodatkowo Gmina Miasto Raciąż wypłaciła dotację na realizację zadania w zakresie 

wspierania i upowszechniania kultury fizycznej udzielonej na podstawie uproszczonej oferty 

na realizację zadania publicznego (2 500,00 zł) 
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VI. Realizacja uchwał Rady Miejskiej w Raciążu 
 

Poniżej zamieszczono wykaz uchwał podjętych przez Radę Miejską w Raciążu oraz opisano 

ich realizację:  

 

1) Uchwała Nr XXXV/283/2018 z dnia 05.02.2018 w sprawie wyrażenia zgody na 

sprzedaż w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości gruntowej 

stanowiącej własność Gminy Miasto Raciąż na rzecz jej użytkownika wieczystego 

 

Zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce 

nieruchomościami, nieruchomość jest zbywana w drodze bezprzetargowej, jeżeli sprzedaż 

nieruchomości następuje na rzecz jej użytkownika wieczystego. Natomiast zgodnie z art. 32 

ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, nieruchomość 

gruntowa oddana w użytkowanie wieczyste może być sprzedana wyłącznie użytkownikowi 

wieczystemu. Z dniem zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości wygasa, z mocy prawa, 

uprzednio ustanowione prawo użytkowania wieczystego. 

 

Przedmiotowa nieruchomość stanowiła własność Gminy Miasto Raciąż, położona w Raciążu 

przy ul. Mławskiej, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 1150/2 o pow. 0,1067 ha, 

posiadająca księgę wieczystą prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Płońsku, IV Wydział Ksiąg 

Wieczystych Nr KW PL1L/00022985/9. Nieruchomość ta została oddana w użytkowanie 

wieczyste na okres 99 lat. Nieruchomość jest zabudowana budynkiem biurowym, murowanym, 

piętrowym oraz dwoma garażami, które stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności.  

 

Użytkownik wieczysty przedmiotowego gruntu wystąpił z wnioskiem o nabycie prawa 

własności. Wniosek został zaakceptowany przez Radę Miejską w Raciążu. Przystąpiono do 

procedury sprzedaży gruntu w wyniku, której w/w nieruchomość gruntowa została sprzedana 

w drodze bezprzetargowej dnia 17 października 2018 roku (Akt notarialny Repertorium A Nr 

13302/2018) za kwotę 21.310,00 zł na rzecz jej użytkownika wieczystego.  

 

 

2) Uchwała Nr XXXV/284/2018 z dnia 05.02.2018 w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie kolejnych umów na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy 

Miasto Raciąż 

 

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

do wyłącznej właściwości Rady należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych 

dotyczących zasad nabywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub 

wynajmowania na czas dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony. Uchwała Rady jest również 

wymagana w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają 

kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość. 

 



str. 24 

 

Osoby, które dzierżawią części gruntów będących własnością Gminy Miasto Raciąż zwróciły 

się z wnioskami o zawarcie kolejnych umów dzierżawy. Rada Miejska w Raciążu 

zaakceptowała powyższe wnioski, w związku z czym rozpoczęto działania niezbędne do 

zawarcia kolejnych umów, w wyniku czego podpisano kolejne dwie umowy dzierżawy. 

Pierwsza na dzierżawę części nieruchomości pod parking położonej przy ul. Akacjowej 9                        

o powierzchni 100,00 m2. Drugą na dzierżawę części nieruchomości pod posadowienie 

tymczasowego garażu, położonej przy pl. A. Mickiewicza 31 w Raciążu o powierzchni                      

20,00 m2. 

 

 

3) Uchwała Nr XXXV/285/2018 z dnia 05.02.2018 w sprawie uchwalenia Miejskiego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania  Narkomanii dla Gminy Miasto Raciąż na 2018 rok. 

 

Szczegółowe wykonanie uchwały przedstawione jest w rozdziale V pkt 5. 

 

 

4) Uchwała Nr XXXV/286/2018 z dnia 05.02.2018 w sprawie zmiany uchwały nr 

XXXII/270/2017 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 6 listopada 2017 roku w sprawie 

uchwalenia Programu Współpracy Gminy Miasto Raciąż z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok. 

 

Podjęcie zmiany uchwały nr XXXII/270/2017 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 6 listopada 

2017 roku w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Miasto Raciąż  z organizacjami 

pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia     24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok, było konieczne z 

uwagi na zwiększenie w budżecie miasta na 2018 rok kwoty środków z przeznaczeniem na 

realizację zadań publicznych. Kwotę tę zwiększono do 55 000 zł.   

 

 

5) Uchwała Nr XXXV/287/2018 z dnia 05.02.2018 w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Miasto Raciąż 

 

Zmian w WPF dokonywano w związku ze zmianami wynikającymi z uchwał w sprawie zmian 

w uchwale budżetowej Gminy Miasto Raciąż na rok 2018 oraz ze zmianami wynikającymi z 

zarządzeń w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Raciąż na rok 2018. 

 

Zmiany te w większości polegały na zwiększeniu lub zmniejszeniu planu dochodów oraz 

wydatków i dotyczyły 2018 roku, głównie z tytułu otrzymania lub zwiększenia/zmniejszenia 

dotacji i przeznaczenia jej na wydatki albo zmniejszenia wydatków, lub z tytułu zwiększenia 

własnych dochodów z tytułu podatków czy opłat  oraz przeznaczenia ich na wydatki.  
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Przyjmowane do budżetu zadania inwestycyjne jedno lub wieloletnie, nowo przyjmowane 

projekty unijne lub zmiany w realizowanych projektach (dostosowywanie do aktualnych 

harmonogramów rzeczowo – finansowych - głównie przesunięcia pomiędzy latami realizacji 

projektu) powodowały podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej. Dokonywano wówczas zmian przychodów (w związku z wprowadzeniem 

wolnych środków czy planowanymi do zaciągnięcia kredytami bądź pożyczkami), w których 

dokonywano zmian  w kilku lub we wszystkich prognozowanych latach, które obejmuje WPF. 

Zmiany te wówczas dotyczyły nie tylko dochodów i wydatków, ale również kwoty deficytu, 

źródeł jego pokrycia,  przychodów czy kwot długu. 

 

 

6) Uchwała Nr XXXV/288/2018 z dnia 05.02.2018 zmian w uchwale budżetowej 

Gminy Miasta Raciąż na rok 2018 

 

Wprowadzono zmiany w  budżecie miasta po stronie dochodów, w tym: 

 

• Zwiększeń w kwocie 3 326 709,68 zł dokonano w działach: 

a) 700 – Gospodarka komunalna – 568 567,01 zł, zwiększono – przesunięto środki zgodnie z 

aktualizacją harmonogramu projektu „Termomodernizacja oraz poprawa efektywności 

energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Raciąż„   

b) 750 – Administracja publiczna – 401 313,20 zł, zwiększono – przesunięto środki zgodnie 

z aktualizacją harmonogramu projektu „Platforma e-Urząd w Raciążu – Wprowadzenie e-

usług” oraz zwiększono środki  

z tytułu refundacji robót publicznych i prac interwencyjnych z PUP, 

c) 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 405 000,00 zł, ujęto środki 

na zadanie inwestycyjne „Zakup lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego” z tytułu 

darowizn od lokalnych sponsorów, ze sprzedaży starego samochodu strażackiego, z tytułu 

planowanych do pozyskania środków  

z KSRG, Wójta Gminy Raciąż, WFOŚ oraz planowanej dotacji z Urzędu 

Marszałkowskiego,  

d) 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 951 829,47 zł, zwiększono – 

przesunięto środki zgodnie z aktualizacją harmonogramu projektu „Uporządkowanie 

gospodarki wodno-ściekowej w Raciążu”. 

 

Wprowadzono zmiany w budżecie miasta po stronie wydatków: 

 

• Zwiększeń w kwocie 7 017 918,31 zł dokonano w działach: 

a) 600 – Transport i łączność – 118 000,00 zł, zwiększono środki na bieżące remonty i 

utrzymanie dróg gminnych i na zadanie inwestycyjne pn. „Wykup gruntów pod drogi 

gminne”, 

b) 700 – Gospodarka komunalna – 1 011 483,82 zł, zwiększono – przesunięto środki zgodnie 

z aktualizacją harmonogramu projektu „Termomodernizacja oraz poprawa efektywności 

energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Raciąż„   
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c) 710 – Działalność usługowa – 30 000,00 zł, zwiększono środki na zadanie związane ze 

zmianą zagospodarowania przestrzennego w Gminie,  

d) 750 – Administracja publiczna – 528 589,02 zł, zwiększono – przesunięto środki zgodnie 

z aktualizacją harmonogramu projektu „Platforma e-Urząd w Raciążu – Wprowadzenie e-

usług” oraz zwiększono środki na wynagrodzenia dla pracowników robót publicznych i 

prac interwencyjnych, 

e) 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 475 000,00 zł, ujęto środki 

na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego”,  

f) 801 – Oświata i wychowanie – 15 000,00 zł, zwiększono środki na wykonanie 

dokumentacji technicznej  

w związku z planowanym remontem w  Miejskim Przedszkolu, 

g) 851 – Ochrona zdrowia – 10 200,00 zł, przesunięto środki na działania związane z 

przeciwdziałaniem alkoholizmowi w mieście, 

h) 852 – Pomoc społeczna – 1 200,00 zł, przesunięto środki na bieżące funkcjonowanie 

MOPS, 

i) 855 – Rodzina –  2 400,00zł, przesunięto środki na bieżące funkcjonowanie MOPS, 

j) 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 4 756 045,47 zł, zwiększono – 

przesunięto środki zgodnie z aktualizacją harmonogramu projektu „Uporządkowanie 

gospodarki wodno-ściekowej w Raciążu” oraz zwiększono środki na oświetlenie uliczne, 

wykonanie dokumentacji technicznej na budowę placu rekreacyjno - sportowego przy 

osiedlu Jana Pawła II i opłaty związane z umieszczeniem urządzeń infrastruktury w 

drogach powiatowych,  

k) 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 70 000,00 zł, przesunięto środki  z 

dotacji celowej dla MCKSiR na dotacje celową dla Biblioteki oraz przesunięto dotacje 

celowa na działalność sportowo – rekreacyjna między rozdziałami klasyfikacji 

budżetowej, 

 

• Zmniejszeń w kwocie 83 800,00zł dokonano w działach: 

a) 851 – Ochrona zdrowia – 10 200,00 zł, przesunięto środki na działania związane z 

przeciwdziałaniem alkoholizmowi w mieście, 

b) 852 – Pomoc społeczna – 3 600,00 zł, przesunięto środki na bieżące funkcjonowanie 

MOPS, 

c) 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 70 000,00 zł, przesunięto środki  z 

dotacji celowej dla MCKSiR na dotacje celową dla Biblioteki oraz przesunięto dotacje 

celowa na działalność sportowo – rekreacyjna między rozdziałami klasyfikacji 

budżetowej, 

 

 

7) Uchwała Nr XXXV/289/2018 z dnia 05.02.2018r. w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej na realizację zadań inwestycyjnych Powiatowi Płońskiemu 

 

Uchwała dotyczyła wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej w 2019 r. w wysokości 

210 000,00 zł Powiatowi Płońskiemu z przeznaczeniem na przebudowę ciągu ulicy 11 

Listopada w Raciążu.  
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8) Uchwała Nr XXXV/290/2018 z dnia 05.02.2018 w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej 

przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowe „Agrol” w Raciążu na działalność 

Burmistrza Miasta Raciąża 

 

Skarga złożona przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowe „Agrol” w Raciążu dotyczyła 

nieudzielenie odpowiedzi na pismo z dnia 14 września 2017r. Komisja Rewizyjna rozpatrując 

zgłoszone przez skarżącego zarzuty niezałatwienia sprawy, przeanalizowała przedłożoną przez 

Burmistrza Miasta korespondencję prowadzoną ze skarżącym oraz wysłuchała wyjaśnień 

pracownika odpowiedzialnego za załatwienie sprawy. 

 

Skarżący w piśmie z dnia 14 września 2017r. kierowanym do Burmistrza Miasta prosił o 

„poszanowanie granic działek po każdej ze stron ul. Polnej i pilne geodezyjne okazanie granic, 

zabezpieczenie i nienaruszanie”.  

 

Pismo z dnia 14 września 2017r. nie nosiło znamion skargi i zostało potraktowane przez organ 

jako pismo wnoszące o wyjaśnienie przez Burmistrza Miasta sprawy prowadzonych przez 

Miasto robót związanych z wyrównywaniem nawierzchni ulicy Polnej.  Do pism nie będących 

skargami, jak też nie załatwianych przez organ w drodze postanowień bądź decyzji 

administracyjnych nie stosuje się przepisów kodeksu postępowania administracyjnego. W 

związku z powyższym skarga złożona przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowe „Agrol” 

w Raciążu została uznana za bezzasadną.  

 

 

9) Uchwała Nr XXXV/291/2018 z dnia 05.02.2018 w sprawie zwolnienia z opłat za 

zamieszczenie w czasopiśmie samorządowym „Puls Raciąż, Baboszewa i okolic” 

ogłoszeń o rekrutacji na nowe miejsca pracy przez przedsiębiorców oraz ogłoszeń o 

poszukiwaniu zatrudnienia przez mieszkańców.  

 

Uchwałę podjęto na wniosek Wydawcy gazety lokalnej Miejskiego Centrum Kultury, Sportu i 

Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu oraz Burmistrza Miasta Raciąża Mariusza 

Jerzego Godlewskiego. Co raz więcej przedsiębiorców z Gminy Miasto Raciąż oraz gmin 

sąsiadujących zgłaszało się z prośbą o publikację w gazecie samorządowej „Puls Raciąża, 

Baboszewa i okolic” ofert pracy na stanowiska w ich firmach. Wychodząc naprzeciw ich 

oczekiwaniom oraz w związku z prowadzoną przez gminę polityką zmniejszania bezrobocia 

wśród mieszkańców, Wydawca oraz Burmistrz wyszli z inicjatywą do Rady Miejskiej w 

Raciążu o rozważenie możliwości darmowego zamieszczania ogłoszeń o naborach na wolne 

stanowiska pracy. Radni podjęli uchwałę, w ramach której przeznaczyli jedną stronę w 

miesięczniku samorządowym na zamieszczanie ogłoszeń lokalnych i regionalnych 

przedsiębiorców o wolnych stanowiskach pracy w ich przedsiębiorstwach.  
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10) Uchwała Nr XXXVI/292/2018 z dnia 23.03.2018 w sprawie ustalenia szczegółowych 

zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia 

 

W oparciu o w/w uchwałę MOPS w Raciążu sfinansował 1 osobie  bezdomnej pobyt w 

schronisku dla bezdomnych w okresie od m-ca marca 2018 r. do lutego 2019 r. 

 

 

11) Uchwała Nr XXXVI/293/2018 z dnia 23.03.2018 w sprawie przeznaczenia do zbycia 

w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Miasto 

Raciąż 

 

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  

Rada Miejska w Raciążu może przeznaczać do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości 

stanowiące własność komunalną. 

 

Cenę nieruchomości określa się na podstawie jej wartości ustalonej przez rzeczoznawcę 

majątkowego w formie operatu szacunkowego. 

 

Z dokonanego podziału nieruchomości zabudowanej o nr ewid. 1326/5 położonej na terenie 

miasta Raciąż wyodrębnione zostały działki o nr ewid. 1326/8 i o nr ewid. 1326/7 o pow.0,0117 

ha. Działka o nr ewid. 1326/7 0 pow. 0,0117 ha była przeznaczona do zbycia w drodze 

przetargu. Działka jest w całości zabudowana. Na działce gruntu zlokalizowany jest budynek 

mieszkalny wielorodzinny z usługami w parterze - na którym ciąży zobowiązanie w postaci 

wydanej decyzji nr 129/17 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Płońsku z dnia 

21.08.2017 znak NB 7356-45/6 nakazującej rozbiórkę przedmiotowego budynku. 

 

W związku z dokonanym podziałem nieruchomości, aby działki o nr ewid. 1326/8 nie pozbawić 

dojścia do drogi publicznej, zaprojektowano dojazd jako służebność gruntową polegającą na 

prawie przechodu i przejazdu przez przeznaczoną do zbycia działkę 1326/7 0 szerokości ok. 4 

m przy granicy z działką 1331/1. Obciążenie służebnością nastąpi z chwilą rozbiórki budynku. 

Sprzedaż nowopowstałej działki o nr ewid. 1326/7 o pow. 0,0117 ha z dokonanego podziału 

nieruchomości zabudowanej o nr ewid. 1326/5 położonej na terenie miasta Raciąż, 

zagwarantuje właściwe jej zagospodarowanie, poprawi estetykę terenu oraz zostaną pozyskane 

środki finansowe do budżetu miasta. 

 

Powyższa uchwała straciła moc na podstawie Uchwały Nr XXXV11/311/2018 Rady Miejskiej 

w Raciążu z dnia 23 maja 2018 roku 
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12) Uchwała Nr XXXVI/294/2018 z dnia 23.03.2018 w sprawie Wyrażenia zgody na 

zbycie drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Raciążu na poprawę 

warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, 

nieruchomości wchodzące w skład gminnego zasobu mogą być przedmiotem obrotu. W 

szczególności nieruchomości mogą być przedmiotem sprzedaży, zamiany i zrzeczenia się, 

oddania w użytkowanie wieczyste w najem lub dzierżawę, użyczenia, oddania w trwały zarząd 

a także mogą być obciążane ograniczonymi prawami rzeczowymi. 

 

Z wnioskiem o nabycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości oznaczonej numerem 

ewidencyjnym 1144/7 0 pow. 0,0110 ha. położonej w Raciążu, przy ul. 19 Stycznia wystąpił 

właściciel nieruchomości przyległej. 

 

Zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami przedmiotem zbycia jest 

nieruchomość, która poprawi warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej i nie może 

być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość. 

 

Rada Miejska w Raciążu wyraziła zgodę na zbycie przedmiotowej działki. W związku z tym 

podjęto niezbędne działania do sprzedaży. Wynikiem tych działań była sprzedaż działki o nr 

ew. 1144/7 na rzecz właściciela działki przyległej tj. działki o nr ew. 1144/5 dnia 12 

października 2018 roku (Akt notarialny Repertorium A Nr 13032/2018) za kwotę 7.773,00 zł. 

Zbycie działki o nr ewid.1144/7 0 pow. 0,0110 ha pozwoli poprawić warunki 

zagospodarowania przyległej nieruchomości. 

 

 

13) Uchwała Nr XXXVI/295/2018 z dnia 23.03.2018 w sprawie wyrażenia zgody na 

zakup nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie jako działka numer 1618/1, 

znajdującej się przy ul. Reymonta w Raciążu 

 

W wyniku podziału działki 1618 i wydzielenia z niej dwóch działek pod drogi publiczne 

przechodzące z mocy prawa na własność Gminy Miasto Raciąż, działka o nr ew. 1618/1 straciła 

dla właścicieli wartości użytkowe. Według Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego jest ona przeznaczona na teren usług oświatowych oznaczonych symbolem 

U/B1. W związku z powyższym Rada Miejska w Raciążu podjęła decyzję o zakupie działki                

o nr ew. 1618/1. 

 

Nieruchomość stanowiąca własność mieszkańców Raciąża, położona w Raciążu przy ul. 

Reymonta, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 1618/1 o pow. 0,0299 ha przylega 

do działki o nr ew. 1618/2, która przeszła z mocy prawa na własność Gminy Miasto Raciąż w 

wyniku podziału działki nr 1618. Przejęta z mocy prawa na własność Gminy działka o nr ew. 

1618/2 jest przeznaczona według Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

zatwierdzonego Uchwałą Nr XVI/106/2012 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 04 czerwca 2012 

roku, na drogę publiczną oznaczoną symbolem b-37 KD.D.  
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14) Uchwała Nr XXXVI/296/2018 z dnia 23.03.2018 w sprawie przyjęcia programu 

opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie Gminy Miasto Raciąż w 2018 roku 

 

Szczegółowe wykonanie uchwały przedstawione jest w rozdziale V pkt 8. 

 

 

15) Uchwała Nr XXXVI/297/2018 z dnia 23.03.2018 w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Miasto Raciąż 

 

Zmian w WPF dokonywano w związku ze zmianami wynikającymi z uchwał w sprawie zmian 

w uchwale budżetowej Gminy Miasto Raciąż na rok 2018 oraz ze zmianami wynikającymi z 

zarządzeń w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Raciąż na rok 2018. 

 

Zmiany te w większości polegały na zwiększeniu lub zmniejszeniu planu dochodów oraz 

wydatków i dotyczyły 2018 roku, głównie z tytułu otrzymania lub zwiększenia/zmniejszenia 

dotacji i przeznaczenia jej na wydatki albo zmniejszenia wydatków, lub z tytułu zwiększenia 

własnych dochodów z tytułu podatków czy opłat  oraz przeznaczenia ich na wydatki.  

 

Przyjmowane do budżetu zadania inwestycyjne jedno lub wieloletnie, nowo przyjmowane 

projekty unijne lub zmiany w realizowanych projektach (dostosowywanie do aktualnych 

harmonogramów rzeczowo – finansowych - głównie przesunięcia pomiędzy latami realizacji 

projektu) powodowały podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej. Dokonywano wówczas zmian przychodów (w związku z wprowadzeniem 

wolnych środków czy planowanymi do zaciągnięcia kredytami bądź pożyczkami), w których 

dokonywano zmian  w kilku lub we wszystkich prognozowanych latach, które obejmuje WPF. 

Zmiany te wówczas dotyczyły nie tylko dochodów i wydatków, ale również kwoty deficytu, 

źródeł jego pokrycia,  przychodów czy kwot długu. 

 

 

16) Uchwała Nr XXXVI/298/2018 z dnia 23.03.2018 w sprawie Zmian w uchwale 

budżetowej Gminy Miasta Raciąż na rok 2018 

 

Uchwałą tą wprowadzono zmiany w budżecie miasta po stronie dochodów, w tym: 

 

• Zwiększeń w kwocie 539 009,50 zł dokonano w działach: 

a) 700 – Gospodarka komunalna – 1 050,00 zł, zwiększono środki z tytułu większego niż 

planowano wpływu środków ze zwrotów opłat sądowych i kosztów komorniczych, 

b) 750 – Administracja publiczna – 53 140,00 zł, zwiększono środki z tytułu większego niż 

planowano wpływu środków z tytułu kar i odszkodowań, zgodnie z decyzjami Wojewody 

Mazowieckiego nr 3/2018 z 19.02.2018 z przeznaczeniem na pozostałe zadania zlecone z 

zakresu administracji rządowej oraz nr 16/2018 z 28.02.2018 z przeznaczeniem na 

działalność USC, oraz zwiększono dofinansowanie projektu „Platforma e-Urząd w 

Raciążu – Wprowadzenie e-usług” zgodnie z aktualizacją harmonogramu projektu,  
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c) 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie 

posiadających osobowości prawnej – 6 500,00 zł, zwiększono środki z tytułu większego 

niż planowano wpływu podatku od spadków i darowizn, 

d) 758 – Różne rozliczenia – 466 429,00 zł, zwiększono środki z tytułu subwencji ogólnej 

części oświatowej zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2018, z tytułu 

odsetek od lokat oraz przesunięto środki między paragrafami klasyfikacji budżetowej z 

tytułu zwrotu podatku VAT z lat ubiegłych,  

e) 852 – Pomoc społeczna – 9 686,00 zł, zwiększono środki zgodnie z decyzjami Wojewody 

Mazowieckiego: 

− nr 3/2018 z 19.02.2018 z przeznaczeniem na składki zdrowotne opłacane za osoby 

pobierające świadczenia, wypłatę zasiłków okresowych i celowych, zasiłków stałych, 

na funkcjonowanie ośrodków pomocy społecznej,  

− nr 8 z dnia 20.02.2018 roku z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie 

specjalistycznych usług opiekuńczych, 

f) 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 267,50 zł, zwiększono środki z tytułu zwrotu 

nienależnie pobranego stypendium socjalnego z lat ubiegłych, 

g) 855 – Rodzina – 134,00 zł, zwiększono środki zgodnie z decyzją Wojewody 

Mazowieckiego nr 10 z 22.02.2018 z przeznaczeniem na realizacje zadań związanych z 

przyznaniem Karty Dużej Rodziny,  

h) 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 000,00 zł, zwiększono środki z 

tytułu odsetek od lokat ze środków pożyczki zaciągniętej na realizację projektu 

„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Raciążu”, 

i) 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 600,00 zł, zwiększono środki z tytułu 

Porozumienia z Gminą Raciąż na realizację zadań gminnej biblioteki publicznej dla Gminy 

Raciąż, 

j) 926 – Kultura fizyczna – 203,00 zł, zwiększono środki z tytułu wpływów ze zwrotów 

udzielonych dotacji w latach ubiegłych. 

 

• Zmniejszeń w kwocie 2 667 407,49 zł dokonano w działach: 

 

a) 758 – Różne rozliczenia – 366 835,00 zł, zmniejszono i  przesunięto środki między 

paragrafami klasyfikacji budżetowej z tytułu zwrotu podatku VAT z lat ubiegłych,  

b) 852 – Pomoc społeczna – 16 100,00 zł, zmniejszono środki zgodnie z decyzjami 

Wojewody Mazowieckiego: 

− nr 3/2018 z 19.02.2018 z przeznaczeniem na składki zdrowotne opłacane za osoby 

pobierające świadczenia, 

− nr 34/2018 z 9.03.2018 z przeznaczeniem na realizacje programu „Pomoc państwa w 

zakresie dożywiania”,  

c) 855 – Rodzina – 63 000,00 zł, zmniejszono środki zgodnie z decyzją Wojewody 

Mazowieckiego nr 3/2018 z 19.02.2018 z przeznaczeniem wypłatę świadczeń 

wychowawczych oraz świadczeń rodzinnych, 

d) 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2 221 472,49 zł, zrezygnowano z 

realizacji projektu „Wzrost potencjału kulturalnego regionu poprzez rozwój infrastruktury 
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kulturalnej w Gminie Miasto Raciąż”, zgodnie z pismem z MJWPU Nr. MJPU.WWR-

3.420-6014/16 z 07 marca 2018 roku. 

 

Wprowadzono również zmiany w budżecie miasta po stronie wydatków, w tym: 

 

• Zwiększeń w kwocie 1 506 299,13 zł dokonano w działach: 

 

a) 700 – Gospodarka komunalna – 1 246 565,38 zł, zwiększono środki na bieżące utrzymanie 

budynków komunalnych w zasobie Gminy oraz zwiększono środki na roboty dodatkowe 

w ramach projektu „Termomodernizacja oraz poprawa efektywności energetycznej 

budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Raciąż”, 

b) 710 – Działalność usługowa – 900,00 zł, przesunięto środki między paragrafami 

klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na zmiany w planie zagospodarowania 

przestrzennego, 

c) 750 – Administracja publiczna – 122 313,24 zł, zwiększono środki zgodnie z decyzjami 

Wojewody Mazowieckiego nr 3/2018 z 19.02.2018 z przeznaczeniem na pozostałe zadania 

zlecone z zakresu administracji rządowej oraz nr 16/2018 z 28.02.2018 z przeznaczeniem 

na działalność USC, zwiększono środki na działalność bieżącą administracji publicznej, na 

wynagrodzenia dla pracowników robót publicznych i prac interwencyjnych oraz 

zwiększono środki na roboty dodatkowe w ramach projektu „Platforma e-Urząd w Raciążu 

– Wprowadzenie e-usług”, 

d) 801 – Oświata i wychowanie – 116 000,00 zł, zwiększono środki na bieżące 

funkcjonowanie Szkoły Podstawowej, dowóz uczniów do szkół oraz dotację podmiotową 

dla niepublicznego przedszkola działającego na terenie Miasta Raciąża,  

e) 852 – Pomoc społeczna – 11 586,34 zł, przesunięto środki na bieżące funkcjonowanie 

MOPS oraz  zwiększono środki zgodnie z decyzjami Wojewody Mazowieckiego: 

− nr 3/2018 z 19.02.2018 z przeznaczeniem na składki zdrowotne opłacane za osoby 

pobierające świadczenia, wypłatę zasiłków okresowych i celowych, zasiłków 

stałych, na funkcjonowanie ośrodków pomocy społecznej,  

− nr 8 z dnia 20.02.2018 roku z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie 

specjalistycznych usług opiekuńczych, 

f) 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 214,00 zł, zwiększono środki z tytułu zwrotu 

nienależnie pobranego stypendium socjalnego z lat ubiegłych, 

g) 855 – Rodzina –  1 320,17 zł, przesunięto środki na bieżące funkcjonowanie MOPS oraz 

środki zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 10 z 22.02.2018 z przeznaczeniem 

na realizacje zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny,  

h) 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 200,00 zł, zwiększono środki  na 

bieżące utrzymanie targowicy miejskiej,  

i) 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 600,00 zł, zwiększono dotację 

podmiotową dla Biblioteki Publicznej w związku ze zwiększonymi środkami z tytułu 

Porozumienia z Gminą Raciąż na realizację zadań gminnej biblioteki publicznej dla Gminy 

Raciąż, 
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j) 926 – Kultura fizyczna – 6 600,00 zł, zwiększono środki na remont pomieszczeń hali 

sportowej, którego wykonanie jest niezbędne w związku z uszkodzeniami jakie wyniknęły 

po zalaniu. 

 

• Zmniejszeń w kwocie 3 633 843,18 zł dokonano w działach: 

 

a) 710 – Działalność usługowa – 900,00 zł, przesunięto środki między paragrafami 

klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na zmiany w planie zagospodarowania 

przestrzennego, 

b) 750 – Administracja publiczna – 4 700,00 zł, zmniejszono środki własne przeznaczone na 

wypłatę pracownika USC w związku z otrzymanym zwiększeniem dotacji na prowadzenie 

USC, 

c) 852 – Pomoc społeczna – 19 186,00 zł, przesunięto środki na bieżące funkcjonowanie 

MOPS oraz zmniejszono środki zgodnie z decyzjami Wojewody Mazowieckiego: 

− nr 3/2018 z 19.02.2018 z przeznaczeniem na składki zdrowotne opłacane za osoby 

pobierające świadczenia, 

− nr 34/2018 z 9.03.2018 z przeznaczeniem na realizacje programu „Pomoc państwa w 

zakresie dożywiania”,  

d) 855 – Rodzina –  63 000,51 zł, przesunięto środki na bieżące funkcjonowanie MOPS oraz 

zmniejszono środki zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 3/2018 z 19.02.2018 

z przeznaczeniem wypłatę świadczeń wychowawczych oraz świadczeń rodzinnych, 

e) 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 51 801,45 zł, zmniejszono kwotę 

przeznaczoną na roboty dodatkowe w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki 

wodno-ściekowej w Raciążu” zgodnie ze złożoną ofertą, 

f) 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 3 494 255,22 zł,  zrezygnowano z 

realizacji projektu „Wzrost potencjału kulturalnego regionu poprzez rozwój infrastruktury 

kulturalnej w Gminie Miasto Raciąż”, zgodnie z pismem z MJWPU Nr. MJPU.WWR-

3.420-6014/16 z 07 marca 2018 roku.. 

 

 

17) Uchwała Nr XXXVI/299/2018 z dnia 23.03.2018 w sprawie podziału Miasta Raciąża 

na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów raz ustalenia liczby radnych 

wybieranych w okręgach wyborczych 

 

Podjęcie Uchwały było konieczne w związku z wymogami Krajowego Biura Wyborczego.  

Przy podziale miasta na okręgi wyborcze wzięto pod uwagę wytyczne i wyjaśnienia 

Państwowej Komisji Wyborczej określone w uchwale PKW z dnia 05 lutego 2018 r. Przy 

ustalaniu podziału Miasta Raciąża na okręgi wyborcze Rada Miejska uwzględniła liczbę 

mieszkańców ujętych w stałym rejestrze wyborców gminy według stanu na dzień 31.12.2017 

r. Liczba mieszkańców Miasta Raciąża na dzień 31.12.2017 r. wynosi 4 437 osób. Sposób 

ustalenia liczby radnych określa art. 17 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, zgodnie z 

którym w gminie do 20 000 mieszkańców liczba radnych wynosi 15. Norma 

przedstawicielstwa dla Miasta Raciąża (liczba mieszkańców/liczba radnych) wynosi 295,80. 

Uwzględniając normę przedstawicielstwa okręg w Mieście Raciąż nie może liczyć mniej niż 
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150 osób i nie więcej niż 440 osoby. Przyjmuje się, iż przy podziale na okręgi liczba 

mieszkańców w danym okręgu przypadająca na 1 mandat powinna mieścić się w przedziale 

pomiędzy 0,51, a 1,49 normy przedstawicielstwa. 

 

 

18) Uchwała Nr XXXVI/300/2018 z dnia 23.03.2018 w sprawie podziału Miasta Raciąża 

na stałe obwody głosowania oraz ustalania ich numerów, granic i dziedzic obwodowych 

komisji wyborczych 

 

Podjęcie Uchwały było konieczne w związku z wymogami Krajowego Biura Wyborczego. 

Obwody głosowania tworzy się w celu przeprowadzania głosowania w wyborach 

powszechnych oraz w wyborach przeprowadzanych w trakcie kadencji organów 

przedstawicielskich. Obwód głosowania stanowi obszar działania jednej obwodowej komisji 

wyborczej przeprowadzającej głosowanie w jednym lokalu wyborczym.  

Rada Miejska podzieliła miasto na obwody głosowania, ustaliła ich numery, granice oraz 

siedziby obwodowych komisji wyborczych.  

 

Zaproponowany podział uwzględnił dotychczasowe granice okręgów. 

 

 

19) Uchwała Nr XXXVII/301/2018 z dnia 23.05.2018  w sprawie przeznaczenia do 

sprzedaży w formie przetargu lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w Raciążu przy ul. 

Błonie 31/1 

 

Zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami 

rada gminy może przeznaczać do sprzedaży w drodze przetargu lokal mieszkalny stanowiący 

własność komunalną. 

 

Sprzedaż lokalu wraz z pomieszczeniem przynależnym następuje z jednoczesnym zbyciem 

udziału w częściach wspólnych budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku 

właścicieli lokali oraz takiej samej części gruntu, na którym znajduje się budynek mieszkalny 

i gospodarczy. 

 

Cenę nieruchomości lokalowej określa się na podstawie jej wartości ustalonej przez 

rzeczoznawcę majątkowego w formie operatu szacunkowego. 

 

Z uwagi na stan techniczny przeznaczonego do zbycia lokalu mieszkalnego wymagającego 

dużych nakładów finansowych najkorzystniejszą formą zagospodarowania jest sprzedaż w 

drodze przetargu. 

 

W wyniku sprzedaży wolnego lokalu mieszkalnego miały zostać pozyskane środki finansowe 

do budżetu miasta. Jednak ostatecznie przedmiotowa Uchwała została uchylona Uchwałą Nr 

III/33/2018 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 28 grudnia 2018 roku. 
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20) Uchwała Nr XXXVII/302/2018 z dnia 23.05.2018 w sprawie zwolnienia z obowiązku 

zbycia nieruchomości w drodze przetargu 

 

Zgodnie z art. 37 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami rada w odniesieniu do 

nieruchomości stanowiących własność jednostki samorządu terytorialnego może zwolnić je z 

obowiązku zbycia w drodze przetargu na rzecz osoby, która dzierżawi nieruchomość na 

podstawie umowy zawartej co najmniej na 10 lat, jeżeli nieruchomość ta została zabudowana 

na podstawie zezwolenia na budowę. 

 

Z wnioskiem o nabycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej obejmującej 

działki gruntu oznaczone nr ew. 1330/7 o pow. 0,0021 ha i nr ew. 1332/10 o pow. 0,0027 ha, 

położonej w Raciążu przy ul. Błonie wystąpiła osoba, która dzierżawi tą nieruchomość na 

podstawie umowy zawartej na co najmniej 10 lat i jest właścicielem pobudowanego na niej 

parterowego obiektu handlowego. 

 

Rada Miejska w Raciążu wyraziła zgodę na sprzedaż powyższej nieruchomości w drodze 

bezprzetargowej. Procedura sprzedaży nie dobiegła jeszcze końca. 

 

 

21) Uchwała Nr XXXVII/303/2018 z dnia 23.05.2018 w sprawie uchwalenia Regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Raciąż 

 

Na podstawie ustawy o samorządzie gminnym, ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach oraz po uzyskaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w 

Płońsku, Rada Miejska przyjęła Regulamin utrzymania czystości i porządku  na terenie miasta 

Raciąż. 

 

Regulaminem tym określono wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie 

nieruchomości, obejmujące m.in. prowadzenie selektywnego zbierania  i odbierania lub 

przyjmowania odpadów komunalnych, uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń 

z części nieruchomości służących do użytku publicznego, mycie i naprawy pojazdów 

samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi, rodzaj i minimalne pojemności 

pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości i 

na drogach publicznych oraz częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych 

i nieczystości ciekłych. W regulaminie ustalono także obowiązki osób utrzymujących zwierzęta 

domowe i gospodarskie. Regulamin upubliczniono na stronie Urzędu Miejskiego w Raciążu 

oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego. 
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22) Uchwała Nr XXXVII/304/2018 z dnia 23.05.2018 w sprawie zmieniająca Uchwałę Nr 

XVIII/157/2016 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 12 lipca 2016r. w sprawie 

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w 

zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 

 

Niniejsza uchwała została podjęta w celu rozszerzenia ilości frakcji odpadów komunalnych 

przyjmowanych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Zgodnie z 

przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach mieszkańcy mogą dodatkowo 

oddawać nieodpłatnie odpady tj. odpady zielone, papier i tektura, tworzywa sztuczne i szkło. 

 

 

23) Uchwała Nr XXXVII/305/2018 z dnia 23.05.2018 w sprawie zatwierdzenia 

Regulaminu przyznawania dofinasowania na usuwanie, transport i utylizację odpadów 

zawierających azbest z terenu miasta Raciąż ze środków pozyskanych z 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 

 

Celem podjęcia niniejszej Uchwały była zmiana wysokości dofinansowania na rok 2018, 

określona przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 

Warszawie w Programie Ochrona Ziemi pn. OZ-1 Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów 

zawierających azbest z terenu województwa mazowieckiego. 

 

W 2018 roku złożono wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w Warszawie, Wydział Zamiejscowy w Ciechanowie o dofinansowanie 

na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Raciąż. Wniosek został 

złożony na dofinansowanie w wysokości 4 063,49 zł i usunięcie 12,7 ton wyrobów 

zawierających azbest. Ostatecznie otrzymaliśmy 64,99 % wnioskowanej kwoty dotacji tj. 

2641,26 zł i usunięto 12,722 ton wyrobów zawierających azbest. Zadanie to jest kontynuowane 

w 2019 roku. 

 

 

24) Uchwała Nr XXXVII/306/2018 z dnia 23.05.2018  w sprawie zaciągnięcia i 

zabezpieczenia spłaty długoterminowej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 

 

Radni Miasta zdecydowali zaciągnąć długoterminową pożyczkę z Narodowego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Warszawie w wysokości  255.000,00 zł  (słownie 

złotych: dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy) na realizację zadania inwestycyjnego  pn.: 

„Uporządkowanie gospodarki wodno–ściekowej w Raciążu”, polegającego na budowie 

kanalizacji sanitarno-grawitacyjnej ciśnieniowej w Raciążu, rozbudowie i modernizacji 

istniejącej oczyszczalni ścieków w Raciążu oraz modernizacji stacji uzdatniania wody w 

miejscowości Witkowo. W 2018 r. pożyczka została zaciągnięta na ww. zadanie. 

 

http://wfosigw.pl/strefa-beneficjenta/programy2018/JST/OZ_1
http://wfosigw.pl/strefa-beneficjenta/programy2018/JST/OZ_1
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25) Uchwała Nr XXXVII/307/2018 z dnia 23.05.2018 w sprawie Zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Miasto Raciąż 

 

Zmian w WPF dokonywano w związku ze zmianami wynikającymi z uchwał w sprawie zmian 

w uchwale budżetowej Gminy Miasto Raciąż na rok 2018 oraz ze zmianami wynikającymi z 

zarządzeń w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Raciąż na rok 2018. 

 

Zmiany te w większości polegały na zwiększeniu lub zmniejszeniu planu dochodów oraz 

wydatków i dotyczyły 2018 roku, głównie z tytułu otrzymania lub zwiększenia/zmniejszenia 

dotacji i przeznaczenia jej na wydatki albo zmniejszenia wydatków, lub z tytułu zwiększenia 

własnych dochodów z tytułu podatków czy opłat  oraz przeznaczenia ich na wydatki.  

 

Przyjmowane do budżetu zadania inwestycyjne jedno lub wieloletnie, nowo przyjmowane 

projekty unijne lub zmiany w realizowanych projektach (dostosowywanie do aktualnych 

harmonogramów rzeczowo – finansowych - głównie przesunięcia pomiędzy latami realizacji 

projektu) powodowały podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej. Dokonywano wówczas zmian przychodów (w związku z wprowadzeniem 

wolnych środków czy planowanymi do zaciągnięcia kredytami bądź pożyczkami), w których 

dokonywano zmian  w kilku lub we wszystkich prognozowanych latach, które obejmuje WPF. 

Zmiany te wówczas dotyczyły nie tylko dochodów i wydatków, ale również kwoty deficytu, 

źródeł jego pokrycia,  przychodów czy kwot długu. 

 

 

26) Uchwała Nr XXXVII/308/2018 z dnia 23.05.2018 w sprawie Zmian w uchwale 

budżetowej Gminy Miasto Raciąż na rok 2018 

 

Przedmiotową Uchwałą wprowadzono zmiany w  budżecie miasta po stronie dochodów, w 

tym: 

 

• Zwiększeń w kwocie 124 103,00 zł dokonano w działach: 

 

a) 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 10,00 zł, zwiększono środki z tytułu zwrotu nadpłaty 

przekazanych środków do Izby Rolniczej jako 2% odpisu podatku rolnego za 2017 rok, 

b) 600 – Transport i łączność – 700,00 zł, zwiększono środki z tytułu zwrotu części 

poniesionych kosztów na wytyczenie granic ul. Polnej. 

c) 700 – Gospodarka komunalna – 68 700,00 zł, zwiększono środki z tytułu większego niż 

planowano wpływu środków ze zwrotów opłat sądowych i kosztów komorniczych, 

wpływów z najmu i dzierżawy oraz rozliczeń z lat ubiegłych ze wspólnotami 

mieszkaniowymi oraz zwiększono środki z tytułu planowanych do sprzedaży lokali zasobu 

komunalnego, 

d) 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie 

posiadających osobowości prawnej – 27 900,00 zł, zwiększono środki z tytułu większego 

niż planowano wpływu z podatków od spadków i darowizn, od czynności 

cywilnoprawnych oraz z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, 
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opłat za zajęcia pasa drogowego wraz z odsetkami oraz opłaty za udzielenie ślubu poza 

terenem Urzędu,  

e) 758 – Różne rozliczenia – 4 000,00 zł, zwiększono środki z tytułu odsetek od lokowanych 

środków na rachunku bankowym, 

f) 801 – Oświata i wychowanie – 12 740,00 zł, zwiększono środki z tytułu rozliczeń z 

Gminami za przedszkolaków z terenu miasta uczęszczających do Przedszkoli w innych 

miastach oraz zwiększono środki zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 47 z 

24.04.2018 r. z przeznaczeniem na realizacje zadań w zakresie wychowania 

przedszkolnego w 2018 roku, 

g) 855 – Rodzina – 700,00 zł, zwiększono środki z tytułu większego niż planowano wpływu 

środków z funduszu alimentacyjnego, 

h) 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 9 150,00 zł, zwiększono środki z 

tytułu odsetek od lokat ze środków pożyczki zaciągniętej na realizację projektu 

„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Raciążu”, z tytułu wpłat opłat z FOŚ 

oraz z zwiększono planowane wpływy z WFOŚiGW w na „Usuwanie wyrobów 

zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Raciąż”,  

i) 926 – Kultura fizyczna – 203,00 zł, przesunięto środki między paragrafami klasyfikacji 

budżetowej z tytułu zwrotów udzielonych dotacji w latach ubiegłych. 

 

• Zmniejszeń w kwocie 423 438,71 zł dokonano w działach: 

 

a) 750 – Administracja publiczna – 423 235,71 zł, przesunięto dofinansowanie projektu 

„Platforma e-Urząd w Raciążu – Wprowadzenie e-usług” na 2019 rok zgodnie z 

aktualizacją harmonogramu projektu, 

b) 926 – Kultura fizyczna – 203,00 zł, przesunięto środki między paragrafami klasyfikacji 

budżetowej z tytułu zwrotów udzielonych dotacji w latach ubiegłych. 

 

 

Wprowadzono także zmiany w budżecie miasta po stronie wydatków, w tym: 

 

• Zwiększeń w kwocie 907 032,93 zł dokonano w działach: 

 

a) 600 – Transport i łączność – 430 000,00 zł, zwiększono środki na remonty dróg na terenie 

miasta oraz na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa dróg gminnych: ul. Nadrzeczna, ul. 

Cicha”. 

b) 700 – Gospodarka komunalna – 13 000,00 zł, zwiększono środki na bieżące utrzymanie 

budynków komunalnych w zasobie Gminy, 

c) 750 – Administracja publiczna – 40 588,93 zł, zwiększono środki na funkcjonowanie Rady 

Miejskiej w Raciążu, działalność bieżącą administracji publicznej, promocje miasta oraz 

na wynagrodzenia dla pracowników robót publicznych i prac interwencyjnych,  

d) 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 11 000,00 zł, zwiększono 

środki dla Komisariatu Policji na sfinansowanie służb ponadnormatywnych podczas 

imprezy masowej „Majówka 2018” oraz zwiększono środki na funkcjonowanie OSP 

Raciąż,  
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e) 801 – Oświata i wychowanie – 332 132,00 zł, przesunięto środki na bieżące 

funkcjonowanie Szkoły Podstawowej oraz Miejskiego Przedszkola,  

f) 851 – Ochrona zdrowia – 8 000,00 zł, zwiększono środki pochodzące z opłat za zezwolenia 

na sprzedaż napojów alkoholowych na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania 

alkoholizmowi na terenie miasta, 

g) 852 – Pomoc społeczna – 15 098,00 zł, przesunięto środki na bieżące funkcjonowanie 

MOPS, 

h) 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 214,00 zł, przesunięto środki między 

paragrafami klasyfikacji budżetowej z tytułu zwrotu nienależnie pobranego stypendium 

socjalnego z lat ubiegłych, 

i) 855 – Rodzina –  25 500,00 zł, przesunięto środki na bieżące funkcjonowanie MOPS, 

j) 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 31 500,00 zł, zwiększono środki na 

utrzymanie zieleni miejskiej, na realizację zadania „Usuwanie wyrobów zawierających 

azbest z terenu Gminy Miasto Raciąż” oraz na opłaty do Powiatowego Zarządu Dróg na 

umieszczenie urządzeń infrastruktury (kanalizacji) w drogach powiatowych.  

 

• Zmniejszeń w kwocie 951 368,64 zł dokonano w działach: 

 

a) 750 – Administracja publiczna – 581 624,64 zł, przesunięto środki na realizację projektu 

„Platforma e-Urząd w Raciążu – Wprowadzenie e-usług” na 2019 rok zgodnie z 

aktualizacją harmonogramu projektu oraz przesunięto środki na działalność administracji 

publicznej, 

b) 801 – Oświata i wychowanie – 329 632,00 zł, przesunięto środki na bieżące 

funkcjonowanie Szkoły Podstawowej oraz Miejskiego Przedszkola,  

c) 852 – Pomoc społeczna – 25 098,00 zł, przesunięto środki na bieżące funkcjonowanie 

MOPS,  

d) 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 214,00 zł, przesunięto środki między 

paragrafami klasyfikacji budżetowej z tytułu zwrotu nienależnie pobranego stypendium 

socjalnego z lat ubiegłych, 

e) 855 – Rodzina –  14 800,00 zł, przesunięto środki na bieżące funkcjonowanie MOPS. 

 

 

 

27) Uchwała Nr XXXVII/309/2018 z dnia 23.05.2018 w sprawie upoważnienia Burmistrza 

do zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 

 

Radni upoważnili Burmistrza Miasta Raciąż do zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z 

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Warszawie w wysokości  

255.000,00 zł  (słownie złotych: dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy) na realizację zadania 

inwestycyjnego  pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno–ściekowej w Raciążu”, 

polegającego na budowie kanalizacji sanitarno-grawitacyjnej ciśnieniowej w Raciążu, 

rozbudowie i modernizacji istniejącej oczyszczalni ścieków w Raciążu oraz modernizacji stacji 

uzdatniania wody w miejscowości Witkowo.  
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28) Uchwała Nr XXXVII/310/2018 z dnia 23.05.2018  w sprawie Regulaminu targowiska 

miejskiego 

 

Przyjęta przez Radę uchwała określiła szczegółowe zasady korzystania z targowiska 

miejskiego położonego w Raciążu przy ul. 19-go Stycznia. Uchwała została ogłoszona w 

Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz upubliczniona na tablicy ogłoszeń 

w budynku Urzędu Miejskiego oraz na Targowisku Miejskim. 

 

 

29) Uchwała Nr XXXVII/311/2018 z dnia 23.05.2018 w sprawie przeznaczenia do zbycia 

w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasto 

Raciąż 

W podjętej Uchwale Nr XXXVI/293/2018 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 23 marca 2018 

roku w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej, 

stanowiącej własność Gminy Miasto Raciąż załącznik graficzny określający przebieg 

służebności gruntowej, który został mylnie oznaczony na mapie. 

 

W związku z powyższym zaszła konieczność ponownego podjęcia uchwały o przedmiocie 

zbycia nieruchomości z prawidłowo oznaczonym przebiegiem służebności na działce nr 

1326/7. 

 

Odbyły się dwa przetargi ustne nieograniczone, oba z wynikiem negatywnym. Sprawa toczy 

się do dnia dzisiejszego. 

 

30) Uchwała Nr XXXVII/312/2018 z dnia 23.05.2018  w sprawie dopłaty do cen na odbiór 

ścieków 

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Raciążu Sp. z o. o. w Raciążu 

poinformowało o wejściu w życie z dniem 26 maja 2018 roku nowych taryf dla zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Raciąż. 

 

Z dniem 26 maja 2018 roku cena odprowadzania ścieków za 1 m3 wyniosła netto 7,95 zł za 1 

m3 plus podatek VAT 8%. 

 

W związku z powyższym, aby wzrostem cen nie obciążać gospodarstw domowych Rada 

Miejska na podstawie art. 24 ust.6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym 

zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków podjęła uchwałę o dopłacie do cen 

na odbiór ścieków. Podjęcie uchwały o dopłacie do ceny 1 m3 ścieków w wysokości 0,18 zł 

netto plus podatek VAT 8% zapewniło mieszkańcom poczucie stabilności. Szczegółowe zasady 

realizacji dopłat ustalone zostały w umowie zawartej pomiędzy Gminą Miasto Raciąż a 

Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o. o. w Raciążu. 
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Przedmiotowa uchwała dotyczyła okresu od 26.05.2018 r. do 25.05.2019 r. 

Należy przypomnieć, iż uchwały w sprawie dopłat do cen na odbiór ścieków były podejmowane 

w latach poprzednich. 

Wysokość dopłaty w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018 r. wyniosła 14.759,73 zł brutto.  

 

 

31) Uchwała Nr XXXVIII/313/2018 z dnia 29.06.2018 w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok 

 

Przepisy ustawy o finansach publicznych nakładają na organ stanowiący jednostki samorządu 

terytorialnego zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz z wykonaniem budżetu za rok 

poprzedni. Zgodnie z tą dyspozycją Rada Miejska w Raciążu zatwierdziła sprawozdanie 

finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok. 

 

 

32) Uchwała Nr XXXVIII/314/2018 z dnia 29.06.2018 w sprawie udzielenia Burmistrzowi 

Miasta absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017r. 

 

Przepisy ustawy o finansach publicznych nakładają na organ stanowiący jednostki samorządu 

terytorialnego w terminie nie później niż dnia 30 czerwca roku następującego po roku 

budżetowym, podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla organu wykonawczego. W dniu 

29.06.2018 r. Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta 

absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017r. 

 

 

33) Uchwała Nr XXXVIII/315/2018 z dnia 29.06.2018 w sprawie zmiany Uchwały Nr 

XXXXVII/306/2018 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 23 maja 2018 roku w sprawie 

zaciągnięcia i zabezpieczenia spłaty raty długoterminowej pożyczki z Narodowego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 

 

Rada Miejska podjęła decyzję o zmianie treści w uchwale  nr XXXXVII/306/2018 Rady 

Miejskiej w Raciążu z dnia 23 maja 2018 roku. Zmiana polegała na  zwiększeniu kwoty 

pożyczki na realizację zadania inwestycyjnego  pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno–

ściekowej w Raciążu”,  w wysokości 255.000,00 zł i określeniu całkowitej kwoty planowanej 

do zaciągnięcia pożyczki na ten cel, która wynosi 4.615.000,00 zł. 

 

 

34) Uchwała Nr XXXVIII/316/2018 z dnia 29.06.2018 w sprawie upoważnienia Burmistrza 

do zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 
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Upoważniono Burmistrza Miasta Raciąż do zaciągnięcia na planowany deficyt, 

długoterminowej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej  w Warszawie w wysokości  4.615.000,00 zł  (słownie złotych: cztery miliony sześćset 

piętnaście tysięcy) na realizację zadania inwestycyjnego  pn.:”Uporządkowanie gospodarki 

wodno–ściekowej w Raciążu”, polegającego na budowie kanalizacji sanitarno-grawitacyjnej 

ciśnieniowej w Raciążu, rozbudowie i modernizacji istniejącej oczyszczalni ścieków w Raciążu 

oraz modernizacji stacji uzdatniania wody w miejscowości Witkowo.  

 

 

35) Uchwała Nr XXXVIII/317/2018 z dnia 29.06.2018 w sprawie zatwierdzenia do 

realizacji projektu pn. „Placówka wsparcia dziennego – Świetlica Arka” realizowanego 

w ramach Osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, 

Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1. 

Zwiększenie dostępności usług społecznych RPO WM2014-2020. 

 

W związku z zaakceptowaniem przez Zarząd Województwa Mazowieckiego w dniu 29 maja 

2018 r. projektu pn. „Placówka wsparcia dziennego – Świetlica Arka” i przyznania 

dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego nr RPMA.09.02.01-IP.01-14-062/17 dla osi 

priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Usługi 

społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1. Zwiększenie dostępności usług 

społecznych RPO WM 2014-2020 istniała konieczność podjęcia przez Radę Miejską Uchwały 

zatwierdzającej do realizacji ww. projekt. 

 

Całkowita wartość projektu wynosi 303.137,50 zł, w tym uzyskane dofinansowanie wynosi 

281.917,50 zł, a wkład własny wynosi 21.220,00 zł. Projekt jest realizowany  w okresie od 

27.08.2018 r. do 29.02.2020 r. 

 

 

36) Uchwała Nr XXXVIII/318/2018z dnia 29.06.2018 w sprawie utworzenia Placówki 

Wsparcia Dziennego – Świetlicy Arka prowadzonej w formie opiekuńczej 

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6a, art. 9 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 9 lit „h" ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym oraz art. 18a ust. 2,  w związku z  art. 24 ust. 1 pkt 1 i 2 i ust. 5 

ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, Rada 

Miejska w Raciążu podjęła decyzję o utworzeniu Placówki Wsparcia Dziennego w formie 

opiekuńczej pod nazwą „Świetlica Arka" z siedzibą w Raciążu w budynku Szkoły Podstawowej 

im. Stanisława Konarskiego w Raciążu przy ul. Kilińskiego 62 B. Świetlica funkcjonuje od 

27.08.2018 r. Źródłem pokrycia zobowiązań finansowych świetlicy są: 

- dochody własne gminy przeznaczone na realizację zadań własnych w zakresie wspierania 

rodziny i systemu pieczy zastępczej, 

- środki w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. 

- dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w zakresie wspierania 

rodziny i systemu pieczy zastępczej, 
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- zewnętrzne źródła finansowania. 

 

Ze świetlicy korzysta 24 dzieci z terenu naszego miasta. 

 

 

 

37) Uchwała Nr XXXVIII/319/2018 z dnia 29.06.2018 w sprawie Ustalenia Regulaminu 

wynagradzania nauczycieli w Szkole Podstawowej im. Stanisława Konarskiego w 

Raciążu oraz w Miejskim Przedszkolu w Raciążu 

Zgodnie z art. 30 ust. 6  Karty Nauczyciela organ prowadzący, będący jednostką samorządu 

terytorialnego określa dla nauczycieli w drodze regulaminu: 1) wysokość stawek dodatków: 

motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz dodatku za wysługę lat, 2) szczegółowe 

warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny 

doraźnych zastępstw, 3) wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń 

wynikających ze stosunku pracy. Wprowadzenie nowego regulaminu wynagradzania 

nauczycieli wynikało  z konieczności dostosowania go do aktualnych przepisów prawa.  

Uchwała zmieniła wysokość dodatków funkcyjnych dla dyrektorów i wicedyrektorów oraz 

wprowadziła sposób ustalania tygodniowego pensum dla nauczycieli realizujących etat 

łączony. Od 1.01.2018 r. nauczyciele utracili prawo do otrzymywania  dodatku 

mieszkaniowego. Jednocześnie uchylono delegację ustawową wynikającą z art. 54 ust. 7 Karty 

Nauczyciela do wydania przez organ prowadzący uchwały określającej wysokość 

nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania i 

wypłacania, było to dostosowanie prawa miejscowego do aktu ustawowego.  

 

 

38) Uchwała Nr XXXVIII/320/2018 z dnia 29.06.2018 w sprawie uchwalenia Regulaminu 

dofinasowania dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w 

Szkole Podstawowej im. Stanisława Konarskiego w Raciążu oraz w Miejskim 

Przedszkolu w Raciążu 

 

Organy prowadzące szkoły są zobligowane do wyodrębnienia w swych budżetach środków na 

doskonalenie zawodowe nauczycieli (1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na 

wynagrodzenia nauczycieli). Zasady dokonywania podziału tych środków określa 

rozporządzenie z 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie 

doskonalenia zawodowego nauczycieli.  

 

Ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli dofinansowuje się: 

1) organizację i prowadzenie doradztwa metodycznego dla nauczycieli, 

2) organizację i prowadzenie: 

a) wspomagania szkół i placówek, 
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b) sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących 

stanowiska kierownicze, 

3) organizację i prowadzenie szkoleń, warsztatów metodycznych i przedmiotowych, 

seminariów, konferencji szkoleniowych oraz innych form doskonalenia zawodowego dla 

nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze (tutaj mieszczą się 

szkolenia rad pedagogicznych), 

4) przygotowanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych. 

Doprecyzowanie tych zasad znajduje się w regulaminie dofinansowania doskonalenia 

zawodowego nauczycieli, którym posługuje się organ prowadzący. W  regulaminie znajdują 

się m.in.  warunki, jakie musi spełnić nauczyciel,  ubiegający się i korzystający z 

dofinansowania doskonalenia zawodowego. 

 

 

39) Uchwała Nr XXXVIII/321/2018z dnia 29.06.2018 w sprawie określenia tygodniowego 

obowiązkowego wymiar godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, 

terapeutów pedagogicznych oraz doradców zawodowych i innych nauczycieli 

niewymienionych w art. 42 ust.3 Karty Nauczyciela 

Art. 76 pkt 22 lit. d ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 

wprowadził zmiany w art. 42 ust. 7 pkt. 3 lit. b ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta 

Nauczyciela  polegające na określeniu górnej granicy obowiązkowego tygodniowego wymiaru 

godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych oraz 

doradców zawodowych, który nie może przekroczyć 22 godzin tygodniowo. W związku z 

powyższym organ prowadzący w drodze uchwały określił tygodniowy obowiązkowy wymiar 

godzin zajęć, który obowiązuje od dnia 1 września 2018 r. Od 1 września 2018 r. zasady 

ustalania tzw. pensum łączonego  określa Karta Nauczyciela, a nie jak dotychczas uchwała 

organu prowadzącego. Nauczycielom realizującym w ramach stosunku pracy obowiązki 

określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć, 

tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć ustala się jako iloraz łącznej liczby 

realizowanych godzin i sumy części etatów realizowanych w ramach poszczególnych 

tygodniowych wymiarów godzin zajęć, przy czym wynik zaokrągla się do pełnych godzin w 

ten sposób, że czas zajęć do pół godziny pomija się, a powyżej pół godziny liczy się za pełną 

godzinę. W takim przypadku nauczyciel realizuje odrębne pensum dydaktyczne. Każda 

godzina zajęć realizowanych ponad tak ustalone pensum jest dopiero godziną 

ponadwymiarową (art. 76 pkt 22b ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, art. 42 ust. 5c 

Karty Nauczyciela – w brzmieniu od 1 września 2018 r.).   
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40) Uchwała Nr XXXVIII/322/2018 z dnia 29.06.2018 w sprawie określenia wysokości 

opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Miejskim Przedszkolu w Raciążu 

 

Ustawa o finansowaniu zadań oświatowych określa, że opłaty za korzystanie z wychowania 

przedszkolnego w publicznych placówkach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez 

jednostki samorządu terytorialnego oraz opłaty za korzystanie z wyżywienia w takich 

placówkach stanowią nie podatkowe należności budżetowe o charakterze publicznoprawnym 

(art. 52 ust. 15 ustawy). Są środkami publicznymi, które zasilają budżet jednostki samorządu 

terytorialnego. 

Ustalenie wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach 

prowadzonych przez gminę następuje w drodze uchwały rady gminy podjętej na podstawie art. 

52 ust. 1 i 2 ww. ustawy.  

W związku z tym, że 1 stycznia 2018 r. utracił moc dotychczasowy przepis upoważniający radę 

gminy do określenia wysokości tych opłat, konieczne było podjęcie uchwały na nowej 

podstawie prawnej. Uchwały podjęte przed 1 stycznia 2018 r. na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy 

o systemie oświaty zachowały  moc obowiązującą do dnia wejścia w życie uchwał podjętych 

na podstawie art. 52 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (art. 106 ust. 1 ustawy o 

finansowaniu zadań oświatowych).  

 

 

41) Uchwała Nr XXXVIII/323/2018 z dnia 29.06.2018 w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Miasto Raciąż 

 

Zmian w WPF dokonywano w związku ze zmianami wynikającymi z uchwał w sprawie zmian 

w uchwale budżetowej Gminy Miasto Raciąż na rok 2018 oraz ze zmianami wynikającymi z 

zarządzeń w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Raciąż na rok 2018. 

 

Zmiany te w większości polegały na zwiększeniu lub zmniejszeniu planu dochodów oraz 

wydatków i dotyczyły 2018 roku, głównie z tytułu otrzymania lub zwiększenia/zmniejszenia 

dotacji i przeznaczenia jej na wydatki albo zmniejszenia wydatków, lub z tytułu zwiększenia 

własnych dochodów z tytułu podatków czy opłat  oraz przeznaczenia ich na wydatki.  

 

Przyjmowane do budżetu zadania inwestycyjne jedno lub wieloletnie, nowo przyjmowane 

projekty unijne lub zmiany w realizowanych projektach (dostosowywanie do aktualnych 

harmonogramów rzeczowo – finansowych - głównie przesunięcia pomiędzy latami realizacji 

projektu) powodowały podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej. Dokonywano wówczas zmian przychodów (w związku z wprowadzeniem 

wolnych środków czy planowanymi do zaciągnięcia kredytami bądź pożyczkami), w których 

dokonywano zmian  w kilku lub we wszystkich prognozowanych latach, które obejmuje WPF. 

Zmiany te wówczas dotyczyły nie tylko dochodów i wydatków, ale również kwoty deficytu, 

źródeł jego pokrycia,  przychodów czy kwot długu. 
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42) Uchwała Nr XXXVIII/324/2018 z dnia 29.06.2018 w sprawie Zmian w uchwale 

budżetowej Gminy Miasta Raciąż na rok 2018  

 

Wprowadzono zmiany w  budżecie miasta po stronie dochodów, w tym: 

 

• Zwiększeń w kwocie 221 803,50 zł dokonano w działach: 

 

a) 700 – Gospodarka komunalna – 25 263,00 zł, zwiększono środki z tytułu większego niż 

planowano wpływu środków ze zwrotów opłat sądowych, wpływów z najmu i dzierżawy 

oraz odsetek od zaległości, 

b) 750 – Administracja publiczna – 29 380,00 – zwiększono środki z tytułu większego niż 

planowano wpływu z odszkodowań, zwrotów za ubezpieczenia mienia oraz refundacji z 

PUP w Płońsku kosztów zatrudniania pracowników w ramach robót publicznych i prac 

interwencyjnych,   

c) 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie 

posiadających osobowości prawnej – 12 400,00 zł, zwiększono środki z tytułu większego 

niż planowano wpływu z podatków od czynności cywilnoprawnych, z tytułu opłat za 

zajęcia pasa drogowego oraz odsetek od zaległości,   

d) 801 – Oświata i wychowanie – 38 100,00 zł, zwiększono środki z tytułu rozliczeń z 

Gminami za przedszkolaków z terenu miasta uczęszczających do Przedszkoli w innych 

miastach oraz zwiększono środki na realizację rządowego programu „Aktywna Tablica” 

zgodnie z decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 81 z 21 czerwca 2018 roku. 

e) 852 – Pomoc społeczna – 107 803,50 zł, zwiększono środki zgodnie z decyzjami 

Wojewody Mazowieckiego: 

− nr 137/2018 z dnia 28.05.2018 roku z przeznaczeniem na opłacenie składek 

zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia, 

− nr 79 z dnia 18.06.2018 roku z przeznaczeniem na realizację zadania „Pomoc 

państwa w zakresie dożywiana”, 

oraz wprowadzono projekt unijny pn. „Placówka  wsparcia dziennego – Świetlica ARKA”, 

dofinansowany ze środków EFS, dla Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia 

społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki 

zdrowotnej, Podziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych, który 

realizowany będzie w latach 2018 – 2019. 

f) 855 – Rodzina – 3 300,00 zł, zwiększono środki z tytułu większego niż planowano wpływu 

środków z funduszu alimentacyjnego, 

g) 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 573,00 zł, zwiększono środki z 

tytułu odsetek od lokat ze środków pożyczki zaciągniętej na realizację projektu 

„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Raciążu”, z tytułu wpłat opłat z FOŚ, 

h) 926 – Kultura fizyczna – 3 984,00,00 zł, zwiększono środki ze zwrotu dotacji z Klubu 

Sportowego z lat ubiegłych. 

 

• Zmniejszeń w kwocie 82 493,00 zł dokonano w działach: 
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a) 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie 

posiadających osobowości prawnej – 50 000,00 zł, zmniejszono środki z tytułu mniejszego 

niż planowano wpływu z podatków od nieruchomości od osób prawnych, 

b) 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 32 493,00 zł, 

zrezygnowano z realizacji zadania pn. „Zakup elementów zintegrowanego systemu 

wczesnego ostrzegania dla Gminy Miasta Raciąż”. 

 

 

Wprowadzono także zmiany w budżecie miasta po stronie wydatków, w tym: 

 

• Zwiększeń w kwocie 307 627,50 zł dokonano w działach: 

 

a) 600 – Transport i łączność – 10 000,00 zł, zwiększono środki na malowanie pasów na 

ulicach na terenie miasta, 

b) 700 – Gospodarka komunalna – 5 000,00 zł, zwiększono środki na bieżące utrzymanie 

budynków komunalnych w zasobie Gminy, 

c) 750 – Administracja publiczna – 85 500,00 zł, zwiększono oraz przesunięto środki na 

bieżące funkcjonowanie administracji publicznej, promocje miasta oraz na wynagrodzenia 

dla pracowników robót publicznych i prac interwencyjnych,  

d) 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 11 260,00 zł, zwiększono 

środki dla Komisariatu Policji na sfinansowanie służb ponadnormatywnych podczas 

imprezy masowej „V Jarmark raciąski”, zwiększono środki na funkcjonowanie OSP 

Raciąż oraz na bieżące utrzymanie i konserwacje monitoringu miejskiego,  

e) 801 – Oświata i wychowanie – 17 500,00 zł, przesunięto oraz zwiększono środki na 

realizację rządowego programu „Aktywna Tablica” zgodnie z decyzja Wojewody 

Mazowieckiego nr 81 z 21 czerwca 2018 roku. 

f) 851 – Ochrona zdrowia – 20 000,00 zł, przesunięto środki między paragrafami klasyfikacji 

budżetowej na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi na terenie 

miasta, 

i) 852 – Pomoc społeczna – 112 017,50 zł,  przesunięto środki na bieżące funkcjonowanie 

MOPS oraz zwiększono środki zgodnie z decyzjami Wojewody Mazowieckiego: 

− nr 137/2018 z dnia 28.05.2018 roku z przeznaczeniem na opłacenie składek 

zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia, 

− nr 79 z dnia 18.06.2018 roku z przeznaczeniem na realizację zadania „Pomoc 

państwa w zakresie dożywiana”, 

oraz wprowadzono projekt unijny pn. „Placówka  wsparcia dziennego – Świetlica ARKA”, 

dofinansowany ze środków EFS, dla Osi Priorytetowej IX Wspierania włączenia 

społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki 

zdrowotnej, Podziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych, który 

realizowany będzie w latach 2018 – 2019. 

g) 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 150,00 zł, zwiększono środki na wypłatę 

stypendiów  

o charakterze motywacyjnym dla uczniów, 

h) 855 – Rodzina –  3 700,00 zł, przesunięto środki na bieżące funkcjonowanie MOPS, 
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i) 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 22 500,00 zł, zwiększono środki na 

gospodarkę odpadami, utrzymanie zieleni miejskiej, oraz przesunięto środki na bieżące 

utrzymanie targowicy miejskiej,  

j) 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 20 000,00 zł, zwiększono środki w 

kwocie 30 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki realizowane przez MCKSiR w Raciążu  

w zakresie kultury fizycznej i sportu  oraz zmniejszono dotację celową z przeznaczeniem 

na redagowanie i wydawanie gazety lokalnej „Puls Raciąża”. 

 

• Zmniejszeń w kwocie 168 317,00 zł dokonano w działach: 

 

a) 750 – Administracja publiczna – 17 000,00 zł, przesunięto środki na bieżące 

funkcjonowanie administracji publicznej, 

b) 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 40 617,00 zł, 

zrezygnowano z realizacji zadania pn. „Zakup elementów zintegrowanego systemu 

wczesnego ostrzegania dla Gminy Miasta Raciąż”. 

c) 757 – Obsługa długu publicznego – 50 000,00 zł, w związku z dokonaną spłatą rat kredytu 

i odsetek przez spółkę PGKiM Sp. z o. o dokonano zmniejszenia środków przeznaczonych 

na poręczenie kredytu, 

d) 801 – Oświata i wychowanie – 3 500,00 zł, przesunięto środki na realizację rządowego 

programu „Aktywna Tablica” zgodnie z zgodnie z decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 

81 z 21 czerwca 2018 roku. 

e) 851 – Ochrona zdrowia – 20 000,00 zł, przesunięto środki między paragrafami klasyfikacji 

budżetowej na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi na terenie 

miasta, 

f) 852 – Pomoc społeczna – 3 300,00 zł, przesunięto środki na bieżące funkcjonowanie 

MOPS,  

g) 855 – Rodzina –  400,00 zł, przesunięto środki na bieżące funkcjonowanie MOPS. 

h) 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 3 500,00 zł, przesunięto środki na 

bieżące utrzymanie targowicy miejskiej,  

i) 926 – 92605 § 2360 – Kultura fizyczna – 30 000,00 zł, dokonano przesunięcia środków do 

działu 921 z przeznaczeniem na wydatki realizowane przez MCKSiR w Raciążu  w 

zakresie kultury fizycznej i sportu.  

 

 

43) Uchwała Nr XXXIX/325/2018 z dnia 11.07.2018 w sprawie zatwierdzenia do realizacji 

projektu pn: „Droga do samodzielności mieszkańców Gminy Miasto Raciąż” 

realizowanego w ramach Osi priorytetowej IX wspieranie wyłączenia społecznego i 

walka z ubóstwem, Działanie 9.1  Aktywizacja społeczno-zawodowa osób 

wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznego RPO WM 

 

W związku z zaakceptowaniem przez Zarząd Województwa Mazowieckiego projektu pn. 

„Droga do samodzielności mieszkańców Gminy Miasto Raciąż” i przyznania dofinansowania 

w ramach konkursu zamkniętego nr RPMA.09.01.00-IP.01-14-063/18 dla osi priorytetowej IX 

Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-
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zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu RPO WM,  

istniała konieczność podjęcia przez Radę Miejską Uchwały zatwierdzającej do realizacji ww. 

projekt. 

 

Całkowita wartość projektu wynosi 143.942,80 zł, w tym uzyskane dofinansowanie wynosi 

114.442,80 zł, a wkład własny wynosi 29.500,00 zł. Czas realizacji projektu - 30.09.2019 r. 

 

Celem projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa naszych mieszkańców. Do projektu 

zostało rekrutowanych 12 – tu uczestników. Na podstawie rozmów z doradcą zawodowym, dla 

każdego uczestnika i uczestniczki powstała Indywidualna Diagnoza Potrzeb i Potencjałów jak 

i Indywidualna Ścieżka Reintegracji. Zgodnie z założeniami projektowymi uczestnicy mają 

możliwość uczestnictwa w grupowych zajęciach prowadzonych przez terapeutę w ramach 

Akademii Rodziny. Spotkania grupowe  dla uczestników są organizowane przez okres trwania 

projektu raz w miesiącu a każde spotkanie jest poświęcone innej tematyce. Uczestnicy podczas 

spotkań mają zapewniony catering. Ponadto  dla uczestniczących w projekcie oraz ich rodzin 

przewidziano możliwość bezpłatnych konsultacji   z prawnikiem, pedagogiem a od 2019 roku, 

także konsultacje z psychologiem.  

 

 

44) Uchwała Nr XXXIX/326/2018 z dnia 11.07.2018 w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Miasto Raciąż 

 

Zmian w WPF dokonywano w związku ze zmianami wynikającymi z uchwał w sprawie zmian 

w uchwale budżetowej Gminy Miasto Raciąż na rok 2018 oraz ze zmianami wynikającymi z 

zarządzeń w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Raciąż na rok 2018. 

 

Zmiany te w większości polegały na zwiększeniu lub zmniejszeniu planu dochodów oraz 

wydatków i dotyczyły 2018 roku, głównie z tytułu otrzymania lub zwiększenia/zmniejszenia 

dotacji i przeznaczenia jej na wydatki albo zmniejszenia wydatków, lub z tytułu zwiększenia 

własnych dochodów z tytułu podatków czy opłat  oraz przeznaczenia ich na wydatki.  

 

Przyjmowane do budżetu zadania inwestycyjne jedno lub wieloletnie, nowo przyjmowane 

projekty unijne lub zmiany w realizowanych projektach (dostosowywanie do aktualnych 

harmonogramów rzeczowo – finansowych - głównie przesunięcia pomiędzy latami realizacji 

projektu) powodowały podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej. Dokonywano wówczas zmian przychodów (w związku z wprowadzeniem 

wolnych środków czy planowanymi do zaciągnięcia kredytami bądź pożyczkami), w których 

dokonywano zmian  w kilku lub we wszystkich prognozowanych latach, które obejmuje WPF. 

Zmiany te wówczas dotyczyły nie tylko dochodów i wydatków, ale również kwoty deficytu, 

źródeł jego pokrycia,  przychodów czy kwot długu. 
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45) Uchwała Nr XXXIX/327/2018 z dnia 11.07.2018 w sprawie zmian w uchwale 

budżetowej Gminy Miasta Raciąż na rok 2018 

 

Wprowadzono zmiany w  budżecie miasta po stronie dochodów, w tym: 

 

• Zwiększeń w kwocie 211 112,00 zł dokonano w działach: 

 

a) 700 – Gospodarka komunalna – 165 000,00 zł, zwiększono środki z tytułu większego niż 

planowano wpływu środków ze sprzedaży lokali komunalnych i działek będących w 

zasobie Gminy Miasto Raciąż,  

b) 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 8 217,00 zł, przyjęto 

dotację ze środków Funduszu Sprawiedliwości z Ministerstwa Sprawiedliwości na zadanie 

pn. „Zakup sprzętu dla OSP Raciąż” 

c) 801 – Oświata i wychowanie – 26 000,00 zł, zwiększono środki z tytułu rozliczeń z 

Gminami za przedszkolaków uczęszczających do Miejskiego Przedszkola w Raciążu 

zamieszkujących na terenie innych gmin, 

d) 852 – Pomoc społeczna – 11 895,00 zł, wprowadzono projekt unijny pn. „Droga do 

samodzielności mieszkańców Gminy Miasto Raciąż”, dofinansowany ze środków EFS, dla 

Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 

9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie 

wykluczeniu społecznemu, który realizowany będzie w latach 2018 – 2019. 

 

 

Wprowadzono również zmiany w budżecie miasta po stronie wydatków, w tym: 

 

• Zwiększeń w kwocie 224 612,00 zł dokonano w działach: 

 

a) 600 – Transport i łączność – 15 000,00 zł, zwiększono środki na bieżące remonty ulic i 

dróg na terenie miasta. 

b) 700 – Gospodarka komunalna – 161 631,14 zł, zwiększono środki na realizację projektu 

pn. ”Termomodernizacja oraz poprawa efektywności energetycznej budynków 

użyteczności publicznej w Gminie Miasto Raciąż”, 

c) 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 8 217,00 zł, wprowadzono 

zadanie pn. „Zakup sprzętu dla OSP Raciąż”, które będzie finansowane ze środków 

Funduszu Sprawiedliwości z Ministerstwa Sprawiedliwości, 

d) 851 – Ochrona zdrowia – 500,00 zł, przesunięto środki między paragrafami klasyfikacji 

budżetowej na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi na terenie 

miasta, 

e) 852 – Pomoc społeczna – 16 575,00 zł, wprowadzono projekt unijny pn. „Droga do 

samodzielności mieszkańców Gminy Miasto Raciąż”, dofinansowany ze środków EFS, dla 

Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 

9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie 

wykluczeniu społecznemu, który realizowany będzie w latach 2018 – 2019. 
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f) 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 9 688,86 zł, zwiększono środki na 

gospodarkę ściekową z przeznaczeniem na dopłaty do ścieków oraz bieżące ut5zrymanie 

placu zabaw oraz przesunięto środki na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami,  

g) 926 – Kultura fizyczna – 13 000,00 zł, przesunięto środki na zadanie inwestycyjne p. 

„Zakup kosiarki trawnikowej samojezdnej”. 

 

• Zmniejszeń w kwocie 13 500,00 zł dokonano w działach: 

 

a) 851 – Ochrona zdrowia – 500,00 zł, przesunięto środki między paragrafami klasyfikacji 

budżetowej na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi na terenie 

miasta, 

b) 926 – Kultura fizyczna – 13 000,00 zł, przesunięto środki na zadanie inwestycyjne p. 

„Zakup kosiarki trawnikowej samojezdnej”. 

 

 

46) Uchwała Nr XL/328/2018 z dnia 13.08.2018 w sprawie zmiany uchwały Nr 

XXIX/247/2017 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 28 czerwca 2017r. w sprawie 

wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji 

 

W 2018r. przyjęto Uchwałę Nr XL/328/2018 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 13 sierpnia 

2018r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/247/2017 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 28 

czerwca 2017r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji (Dz. 

Urz. Woj. Maz. 2017.5863 z dnia 05.07.2017), która zwiększyła wyznaczony na terenie Miasta 

Raciąż obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji.  

 

Przy wyznaczaniu ww. obszarów brano pod uwagę takie zjawiska jak bezpieczeństwo, 

bezrobocie, edukację, ubóstwo, zdrowie, kryzys w rodzinie, kapitał społeczny.  Wyznaczony 

obszar zdegradowany obejmował swoim zasięgiem 133 ha, co stanowiło 15,9% ogółu 

powierzchni miasta oraz był zamieszkały przez 2507 mieszkańców, co odpowiadało aż 57,1 % 

ogółu liczby ludności. Przy wyznaczaniu obszaru rewitalizacji niezbędne było spełnienie 

ustawowych warunków w zakresie liczby ludności tj. nie przekraczania przez obszar 

rewitalizacji 30% udziału w ogóle udziału w liczbie mieszkańców gminy. Dlatego obszar ten 

objął teren o powierzchni 31,1 ha, co stanowiło 3,7% ogółu powierzchni miasta i był 

zamieszkiwany przez 1298 osób, co odpowiadało 29,6% udziałowi w ogóle liczby 

mieszkańców miasta. Wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji niezbędne 

było do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji. 

 

 

47) Uchwała Nr XL/329/2018 z dnia 13.08.2018 w sprawie zmiany Uchwały Nr 

XXIX/248/2017 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 28 czerwca 2017r. w sprawie 

sporządzenia gminnego programu rewitalizacji miasta Raciąża 

 

Sporządzenie Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Raciąż stanowić ma podstawowe 

narzędzie prowadzenia rewitalizacji, zapewniające kompleksowość działań oraz ścisłą 
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współpracę ze społecznością lokalną. W celu wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru 

rewitalizacji przeprowadzono szczegółowe badania i analizy, które zebrano w diagnozie 

potwierdzającej spełnienie przez obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji przesłanek ich 

wyznaczenia. Gminny Program Rewitalizacji będzie dokumentem strategicznym gminy, 

zawierający wieloletni program działań w sferze społecznej, gospodarczej, środowiskowej, 

przestrzenno-funkcyjnej i infrastrukturalnej. Program jest podstawą do ubiegania się o środki 

na rewitalizację m.in. z funduszy unijnych. Na podstawie Zarządzenia nr 78/2018 Burmistrza 

Miasta Raciąż z 17 sierpnia 2018r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych 

mających na celu zebranie od mieszkańców Raciąża wniosków, uwag i opinii w sprawie 

zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji, w dniach od 17 sierpnia 2018r. do 18 września 

2018r.  przeprowadzone zostały konsultacje społeczne. Celem ich było pozyskanie wniosków, 

uwag oraz opinii mieszkańców do zmienionego Gminnego Programu Rewitalizacji. 

Konsultacje przeprowadzono w formie protokołu i bezpośredniego spotkania z mieszkańcami 

Miasta Raciąż, spaceru badawczego z mieszkańcami miasta w granicach obszaru 

zdegradowanego i rewitalizacji w dniu 5 września 2018r. oraz poprzez składanie wniosków, 

uwag i opinii w formie pisemnej na „Formularzu konsultacyjnym”.  

 

 

48) Uchwała Nr XLI/330/2018 z dnia 31.08.2018 w sprawie wprowadzenia zmian w 

Statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciążu 

 

Zmiana wprowadzona w Statucie MOPS w Raciążu dotyczy włączenia do struktury 

organizacyjnej MOPS Ośrodka  Placówki Wsparcia Dziennego- Świetlicy Arka.  

Głównym celem i zadaniem Placówki jest objęcie dzieci opieką i wychowaniem w celu 

wsparcia rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- 

wychowawczych. Do Świetlicy Arka uczęszcza 24 dzieci. Placówka jest współfinansowana ze 

środków unijnych. 

 

 

49) Uchwała Nr XLI/331/2018 z dnia 31.08.2018 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 

nieruchomości 

 

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do 

wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych 

gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących określania zasad nabycia, 

zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres 

dłuższy niż 3 lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej. 

 

Natomiast zgodnie z art. 231 § 1 samoistny posiadacz gruntu w dobrej wierze, który wzniósł 

na powierzchni lub pod powierzchnią gruntu budynek lub inne urządzenie o wartości 

przenoszącej znacznie wartość zajętej na ten cel działki, może żądać, aby właściciel przeniósł 

na niego własność zajętej działki za odpowiednim wynagrodzeniem oraz  Właściciel gruntu, na 

którym wzniesiono budynek lub inne urządzenie o wartości przenoszącej znacznie wartość 
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zajętej na ten cel działki, może żądać, aby ten, kto wzniósł budynek lub inne urządzenie, nabył 

od niego własność działki za odpowiednim wynagrodzeniem. 

 

Wydzielona działka o nr ewid.880/6 z przeznaczeniem do zbycia powstała w wyniku podziału 

działki o nr ewid.880/3, która uregulowana jest w księdze wieczystej nr KW PLIL/00042489/8 

prowadzonej przez IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Płońsku. 

Działka o nr ewid. 880/6 o pow. 0,0338 ha stanowiąca własność Gminy Miasto Raciąż jest w 

znacznej części zabudowana. Naniesienia na działce stanowią własność firmy „AGROL” 

Przedsiębiorstwa Produkcyjno - Handlowego Spółka z o.o. 09-140 Raciąż, ul. Płocka 53. 

Zgodnie z przepisami art.231 kodeksu cywilnego. istnieją przesłanki do uregulowania stanu 

prawnego do zajmowanego gruntu. 

 

Uchwała straciła moc na podstawie Uchwały Nr XLII/340/2018 Rady Miejskiej w Raciążu z 

dnia 25 września 2018 roku. 

 

 

50) Uchwała Nr XLI/332/2018 z dnia 31.08.2018 w sprawie zwolnienia od obowiązku 

realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dyrektora Miejskiego 

Przedszkola w Raciążu w roku szkolnym 2018/2019 

 

Z uwagi na szczególną funkcję dyrektora szkoły lub placówki oświatowej i zakres obowiązków 

wynikających z pełnionej funkcji, przepisy prawa przewidują w stosunku do nauczyciela - 

dyrektora szkoły obniżenie wymiaru pensum albo zwolnienie z obowiązku realizacji pensum 

(art. 42 ust. 6 Karty Nauczyciela). 

 

Pensum jest to tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć dydaktycznych, wychowawczych 

i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz. 

 

Kompetencja w zakresie obniżenia wymiaru pensum dyrektorowi szkoły lub placówki 

oświatowej oraz zwolnienie z obowiązku realizacji pensum należy do organu prowadzącego 

szkołę (art.42 ust. 7 Karty Nauczyciela). W przypadku placówek prowadzonych przez 

jednostkę samorządu terytorialnego właściwym organem jest rada gminy. Organ ten ustala w 

stosownej uchwale zniżkę pensum, a ponadto przyznaje dyrektorowi placówki  zwolnienie 

od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych (zwolnienie z 

pensum).  

 

Rada Miejska w Raciążu zwolniła z obowiązku realizacji pensum Dyrektora Miejskiego 

Przedszkola w Raciążu w roku szkolnym 2018/2019. 
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51) Uchwała Nr XLI/333/2018 z dnia 01.08.2018 w sprawie zwolnienia od obowiązku 

realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dyrektora Szkoły 

Podstawowej w Raciążu w roku szkolnym 2018/2019 

Z uwagi na szczególną funkcję dyrektora szkoły lub placówki oświatowej i zakres obowiązków 

wynikających z pełnionej funkcji, przepisy prawa przewidują w stosunku do nauczyciela - 

dyrektora szkoły obniżenie wymiaru pensum albo zwolnienie z obowiązku realizacji pensum 

(art. 42 ust. 6 Karty Nauczyciela). 

 

Pensum jest to tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć dydaktycznych, wychowawczych 

i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz. 

 

Kompetencja w zakresie obniżenia wymiaru pensum dyrektorowi szkoły lub placówki 

oświatowej oraz zwolnienie z obowiązku realizacji pensum należy do organu prowadzącego 

szkołę (art.42 ust. 7 Karty Nauczyciela). W przypadku placówek prowadzonych przez 

jednostkę samorządu terytorialnego właściwym organem jest rada gminy. Organ ten ustala w 

stosownej uchwale zniżkę pensum, a ponadto przyznaje dyrektorowi placówki  zwolnienie 

od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych (zwolnienie z 

pensum).  

Rada Miejska w Raciążu zwolniła z obowiązku realizacji pensum Dyrektora Szkoły 

Podstawowej w Raciążu w roku szkolnym 2018/2019. 

 

 

 

52) Uchwała Nr XLI/334/2018 z dnia 31.08.2018 w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia 

spłaty długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w Warszawie 

 

Rada Miejska zdecydowała zaciągnąć na planowany deficyt długoterminową pożyczkę z 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Warszawie w 

wysokości  3.325.000,00 zł  (słownie złotych: trzy miliony trzysta dwadzieścia pięć tysięcy) na 

realizację zadania inwestycyjnego  pn. „Termomodernizacja oraz poprawa efektywności 

energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Raciąż”.  

 

Z uwagi na zmiany harmonogramu realizacji ww. zadania uchwała została uchylona 

28.12.2018r. 

 

 

53) Uchwała Nr XLI/335/2018 z dnia 31.08.2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Miasto Raciąż 

 

Zmian w WPF dokonywano w związku ze zmianami wynikającymi z uchwał w sprawie zmian 

w uchwale budżetowej Gminy Miasto Raciąż na rok 2018 oraz ze zmianami wynikającymi z 

zarządzeń w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Raciąż na rok 2018. 
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Zmiany te w większości polegały na zwiększeniu lub zmniejszeniu planu dochodów oraz 

wydatków i dotyczyły 2018 roku, głównie z tytułu otrzymania lub zwiększenia/zmniejszenia 

dotacji i przeznaczenia jej na wydatki albo zmniejszenia wydatków, lub z tytułu zwiększenia 

własnych dochodów z tytułu podatków czy opłat  oraz przeznaczenia ich na wydatki.  

 

Przyjmowane do budżetu zadania inwestycyjne jedno lub wieloletnie, nowo przyjmowane 

projekty unijne lub zmiany w realizowanych projektach (dostosowywanie do aktualnych 

harmonogramów rzeczowo – finansowych - głównie przesunięcia pomiędzy latami realizacji 

projektu) powodowały podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej. Dokonywano wówczas zmian przychodów (w związku z wprowadzeniem 

wolnych środków czy planowanymi do zaciągnięcia kredytami bądź pożyczkami), w których 

dokonywano zmian  w kilku lub we wszystkich prognozowanych latach, które obejmuje WPF. 

Zmiany te wówczas dotyczyły nie tylko dochodów i wydatków, ale również kwoty deficytu, 

źródeł jego pokrycia,  przychodów czy kwot długu. 

 

 

 

54) Uchwała Nr XLI/336/2018 z dnia 31.08.2018 w sprawie zmian w uchwale 

budżetowej Gminy Miasta Raciąż na rok 2018 

 

Wprowadzono zmiany w  budżecie miasta po stronie dochodów, w tym: 

 

• Zwiększeń w kwocie 242 140,27 zł dokonano w działach: 

 

a) 700 – Gospodarka komunalna – 11 612,27 zł, zwiększono środki z tytułu większego niż 

planowano wpływu środków z czynszów komunalnych oraz odsetek za nieterminowe 

płatności z tego tytułu oraz dostosowano środki zgodnie z aktualizacją harmonogramu 

projektu „Termomodernizacja oraz poprawa efektywności energetycznej budynków 

użyteczności publicznej w Gminie Miasto Raciąż” na lata 2018 – 2019, 

b) 750 – Administracja publiczna – 9 325,00 zł, zwiększono środki z tytułu większego niż 

planowano wpływu z różnych dochodów oraz z tytułu wpływu odszkodowań za szkody z 

TUW, 

c) 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 

sądownictwa – 23 907,00 zł, zwiększono środki zgodnie z pismem z KBW nr DCI-3112-

26/18 z 02.08.2018 r. z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów 

samorządowych w 2018 roku na pierwsze głosowanie,   

d) 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie 

posiadających osobowości prawnej – 57 000,00 zł, zwiększono środki z tytułu większego 

niż planowano wpływu z podatków od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych, z 

tytułu opłat za zajęcia pasa drogowego, opłat za śluby udzielane w plenerze oraz odsetek 

od zaległości,   

e) 801 – Oświata i wychowanie – 10 160,00 zł, zwiększono środki z tytułu większego niż 

planowano wpływu z tytułu dochodów SP oraz zgodnie z decyzją Wojewody 
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Mazowieckiego nr 107 z 31.07.2018 r z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w 

podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe oraz koszty z tym związane,  

f) 852 – Pomoc społeczna – 21 803,00 zł, zwiększono środki zgodnie z decyzjami Wojewody 

Mazowieckiego: 

− Nr 102 z 27.07.2018 z przeznaczenie na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, 

− Nr 108 z 31.07.2018 z przeznaczenie na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie 

opieki oraz obsługę tego zadania, 

− Nr 114 z 14.08.2018 z przeznaczeniem na dofinansowanie organizowania i 

świadczenia usług opiekuńczych, 

g) 855 – Rodzina – 104 500,00 zł, zwiększono środki zgodnie z decyzją Wojewody 

Mazowieckiego  

z przeznaczeniem na realizację Rządowego programu „Dobry start”, 

h) 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 3 833,00 zł, zwiększono środki z 

tytułu odsetek od lokat ze środków pożyczki zaciągniętej na realizację projektu 

„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Raciążu”, z tytułu wpłat opłat z FOŚ 

oraz zwrotów mieszkańców za odbiór azbestu, 

 

• Zmniejszeń w kwocie 3 396 446,69 zł dokonano w działach: 

 

a) 700 – Gospodarka komunalna – 3 387 146,69 zł, zmniejszono – przesunięto środki zgodnie 

z aktualizacją harmonogramu projektu „Termomodernizacja oraz poprawa efektywności 

energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Raciąż” na lata 2018 

– 2019, 

b) 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 9 300,00 zł, zmniejszono środki z 

tytułu dotacji (zwrotu środków) z WFOŚiGW na zadanie pn. „Usuwanie wyrobów 

zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Raciąż”,  

 

Wprowadzono również zmiany w budżecie miasta po stronie wydatków, w tym: 

 

• Zwiększeń w kwocie 289 262,80 zł dokonano w działach: 

 

a) 700 – Gospodarka komunalna – 20 612,27 zł, zwiększono środki na bieżące utrzymanie 

budynków komunalnych pozostających w zasobie Gminy Miasto Raciąż oraz dostosowano 

środki zgodnie z aktualizacją harmonogramu projektu „Termomodernizacja oraz poprawa 

efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Raciąż” 

na lata 2018 – 2019, 

b) 750 – Administracja publiczna – 21 910,53 zł, zwiększono oraz przesunięto środki na 

bieżące funkcjonowanie administracji publicznej oraz promocji miasta, 

c) 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 

sądownictwa – 23 907,00 zł, zwiększono środki zgodnie z pismem z KBW nr DCI-3112-

26/18 z 02.08.2018 r. z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów 

samorządowych w 2018 roku na pierwsze głosowanie,   
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d) 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 7 500,00 zł, zwiększono 

środki na bieżące funkcjonowanie OSP w Raciążu, 

e) 801 – Oświata i wychowanie – 33 995,00 zł, przesunięto środki na bieżące funkcjonowanie 

Szkoły Podstawowej, zwiększono środki na opłaty za pobyt przedszkolaków z terenu 

miasta Raciąża w przedszkolach w innych Gminach oraz zwiększono środki zgodnie z 

decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 107 z 31.07.2018 r z przeznaczeniem na 

wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe oraz koszty z 

tym związane,  

f) 852 – Pomoc społeczna – 21 803,00 zł, zwiększono środki zgodnie z decyzjami Wojewody 

Mazowieckiego: 

− Nr 102 z 27.07.2018 z przeznaczenie na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, 

− Nr 108 z 31.07.2018 z przeznaczenie na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie 

opieki oraz obsługę tego zadania, 

− Nr 114 z 14.08.2018 z przeznaczeniem na dofinansowanie organizowania i 

świadczenia usług opiekuńczych, 

g) 855 – Rodzina – 105 035,00 zł, przesunięto środki na bieżące funkcjonowanie MOPS 

oraz zwiększono środki zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego z 

przeznaczeniem na realizację Rządowego programu „Dobry start”, 

h) 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 11 200,00 zł, zwiększono środki 

na utrzymanie zieleni miejskiej,  

i) 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 22 000,00 zł, przesunięto oraz 

zwiększono środki   na dotacje celową dla MCKSiR z przeznaczeniem na  działalność 

w zakresie kultury fizycznej i sportu  oraz na remont instalacji wodno – kanalizacyjnej 

i teletechnicznej w budynku MCKSiR, 

j) 926 – Kultura fizyczna – 21 300,00 zł, przesunięto i zwiększono środki na bieżące 

utrzymanie hali sportowej i boiska oraz zwiększono środki dla organizacji w zakresie 

kultury fizycznej i sportu. 

 

• Zmniejszeń w kwocie 6 013 569,22 zł dokonano w działach: 

 

a) 700 – Gospodarka komunalna – 5 959 634,22 zł, zmniejszono – przesunięto środki zgodnie 

z aktualizacją harmonogramu projektu „Termomodernizacja oraz poprawa efektywności 

energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Raciąż” na lata 2018 

– 2019, 

b) 750 – Administracja publiczna – 4 000,00 zł, przesunięto środki na bieżące 

funkcjonowanie administracji publicznej oraz promocji miasta, 

c) 801 – Oświata i wychowanie – 20 000,00 zł, przesunięto środki na bieżące funkcjonowanie 

Szkoły Podstawowej, 

d) 855 – Rodzina – 535,00 zł, przesunięto środki na bieżące funkcjonowanie MOPS, 

e) 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 9 300,00 zł, zmniejszono środki na 

zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Raciąż”,  

f) 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 19 000,00 zł, zmniejszono środki 

przeznaczone na dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki i przesunięto na dotacje 
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celową dla MCKSiR z przeznaczeniem na  działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu  

oraz na remont instalacji wodno – kanalizacyjnej i teletechnicznej w budynku MCKSiR,  

g) 926 – Kultura fizyczna – 1 100,00 zł, zmniejszono środki na zadanie inwestycyjne p. 

„Zakup kosiarki trawnikowej samojezdnej”. 

 

 

55) Uchwała Nr XLI/337/2018 z dnia 01.08.2018 w sprawie Zmiany Regulaminu 

umieszczania materiałów reklamowych na tablicach i słupach ogłoszeniowych do 

Gminy Miasto Raciąż 

 

Uchwała została podjęta w związku z likwidacją jednego słupa ogłoszeniowego należącego do 

miasta. Konieczne było wykreślenie z obowiązującego Regulaminu jednego miejsca służącego 

do umieszczania ogłoszeń. 

 

 

56) Uchwała Nr XLII/338/2018 z dnia 25.09.2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Raciąż w rejonie 

ulicy Płockiej 

 

W związku z przystąpieniem  do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego części miasta Raciąż w rejonie ulicy Płockiej w dniu 3 października 2018 roku 

podpisano umowę Nr KP.6721.1.2018 z Firmą BUDPLAN na sporządzenie miejscowego planu 

zagospodarowania w odniesieniu do terenu  w rejonie ul. Płockiej w celu zniesienia scaleń 

gruntów. Termin  realizacji umowy wyznaczono do  3 października 2019 r.  

 

W dniu 16 października 2018  podano do publicznej wiadomości, w tym prasie lokalnej, 

obwieszczenie Burmistrza Miasta Raciąża o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych 

planów stosownie do Uchwały Nr XLII/338/2018 z dnia 25.09.2018  i Uchwały  XLII/339/2018 

z dnia 25.09.2018  oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na 

środowisko projektów zmian miejscowych planów.  W obwieszczeniu podano termin składania 

wniosków do dnia 16 listopada  2018r. w zakresie  wprowadzanych zmian w planach 

miejscowych, jak również składania wniosków do prognozy oddziaływania na środowisko. 18 

października 2018 r. skierowano zawiadomienie o podjętej  Uchwały Nr XLII/338/2018 z dnia 

25 października 2018r. do 30 instytucji i organów uczestniczących w procesie uzgadniania i 

opiniowania planów miejscowych w celu zgłaszania uwag i wniosków  w terminie 30 dni od 

daty otrzymania zawiadomienia. 16 listopada 2018 skierowano pismo do  Państwowego  

Powiatowego  Inspektor Sanitarny w Płońsku oraz do Regionalnego  Dyrektora  

Ochrony Środowiska w Warszawie z prośbą o uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości 

informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko projektów  zmiany 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. W dniu 5 grudnia 2018r. Firma 

BUDPLAN przedłożyła projekty  zmian miejscowych planów, które zostały pozytywnie 

zaopiniowane przez  Miejską  Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną. W dniach 16 i 23 

stycznia 2019 r.  Burmistrz Miasta Raciąża wystąpił do organów uzgadniających przedkładając  
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projekty zmian miejscowych planów  w celu ich uzgodnienia i wydania stosownych opinii. 14-

03-2019 Firma BUDPLAN przekazała uzgodnione projekty uchwał zmian miejscowych 

planów. Następnie Burmistrz Miasta Raciąża podał  do publicznej wiadomości, w tym w prasie 

lokalnej, obwieszczenie  o  wyłożeniu w dniach od 04-04-2019 do 09-05-2019  projektów 

planów miejscowych  do publicznego wglądu wraz z prognozą  oddziaływania na środowisko 

oraz podano  informację o debacie publicznej. Debata ta miała miejsce w  dniu 25 kwietnia 

2019 r.   w Urzędzie Miejskim w Raciążu. 25 kwietnia 2019 r.  Miejska  Komisja  

Urbanistyczno-Architektoniczna ( jako organ doradczy)  dokonała   analizy wprowadzanych 

zmian w planach miejscowych oraz pozytywnie zaopiniowała przedłożone projekty planów 

miejscowych, które będą przedmiotem Uchwał.  W dniu 26-03-2019 r. została podana do 

wiadomości publicznej informacja, że stosownie do art.18 ust.1 ustawy o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym , każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie 

planów miejscowych może wnieść uwagi na piśmie do Burmistrza Miasta Raciąża w 

nieprzekraczalnym terminie do 24 maja 2019r.  

  

  

57) Uchwała Nr XLII/339/2018 z dnia 25.09.2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Raciąż, w 

granicach, obejmujących tereny oznaczone symbolami obszarów od A do S, zgodnie z 

załącznikiem do uchwały Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 29 marca 2004 roku Nr 

XII/91/2014r. 

 

W związku z przystąpieniem do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego Miasta Raciąż w granicach, obejmujących tereny oznaczone symbolami 

obszarów od A do S, w dniu 3 października 2018 roku podpisano umowę Nr KP.6721.1.2018 

z Firmą BUDPLAN  na zmianę  miejscowego planu zagospodarowania w  odniesieniu do 

terenów PU (terenów przemysłowych) w celu zmiany wysokości obiektów budowlanych – 

zmiana w tekście planu. Termin  realizacji określono do 3 października 2019 r.  

 

16 października 2018  r. podano do publicznej wiadomości, w tym prasie lokalnej, 

obwieszczenie Burmistrza Miasta Raciąża o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych 

planów stosownie do Uchwały Nr XLII/338/2018 z dnia 25.09.2018  i Uchwały  XLII/339/2018 

z dnia 25.09.2018  oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na 

środowisko projektów zmian miejscowych planów.  W obwieszczeniu podano termin składania 

wniosków do dnia 16 listopada  2018r. w zakresie  wprowadzanych zmian w planach 

miejscowych, jak również składania wniosków do prognozy oddziaływania na środowisko. 23 

października 2018 r. skierowano zawiadomienie o podjętej  uchwale do 30 instytucji i organów 

uczestniczących w procesie uzgadniania i opiniowania planów miejscowych w celu zgłaszania 

uwag i wniosków w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia. 16 listopada 2018 r. 

skierowano pismo do  Państwowego  Powiatowego  Inspektor Sanitarny w Płońsku oraz do 

Regionalnego  Dyrektora  Ochrony Środowiska w Warszawie z prośbą o uzgodnienie zakresu 

i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko 

projektów  zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 5 grudnia 2018r   

Firma BUDPLAN przedłożyła projekty  zmian miejscowych planów, które zostały pozytywnie 
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zaopiniowane przez  Miejską  Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną. W dniach 16 i 23 

stycznia 2019 r. Burmistrz Miasta Raciąża wystąpił do organów uzgadniających, przedkładając  

projekty zmian miejscowych planów  w celu ich uzgodnienia i wydania stosownych opinii.     

14-03-2019 Firma BUDPLAN przekazała uzgodnione projekty uchwał zmian miejscowych 

planów. Następnie Burmistrz Miasta Raciąża podał  do publicznej wiadomości w prasie 

lokalnej  poprzez obwieszczenie  o  wyłożeniu w dniach od 04-04-2019 do 09-05-2019  

projektów planów miejscowych  do publicznego wglądu wraz z prognozą  oddziaływania na 

środowisko oraz podano  informację o debacie publicznej. Debata odbyła się w  dniu 25 

kwietnia 2019 r. w Urzędzie Miejskim w Raciążu. 25 kwietnia 2019 r  Miejska  Komisja  

Urbanistyczno-Architektoniczna (jako organ doradczy)  dokonała   analizy wprowadzanych 

zmian w planach miejscowych oraz pozytywnie zaopiniowała przedłożone projekty planów 

miejscowych, które będą przedmiotem Uchwał.  W dniu 26-03-2019 r. została podana do 

wiadomości publicznej informacja, że stosownie do art.18 ust.1 ustawy o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym , każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie 

planów miejscowych może wnieść uwagi na piśmie do Burmistrza Miasta Raciąża w 

nieprzekraczalnym terminie do 24 maja 2019r.  

 

 

58) Uchwała Nr XLII/340/2018 z dnia 25.09.2018 w sprawie wyrażenia zgody na bycie 

nieruchomości 

 

Uchwała Nr XLI/331/2018 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 31 sierpnia 2018 roku w sprawie 

wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zawierała mylnie oznaczoną podstawę prawną. W 

związku z powyższym  zaszła konieczność ponownego podjęcia uchwały o przedmiocie zbycia 

nieruchomości z prawidłowym oznaczeniem podstawy prawnej. 

 

Do dnia dzisiejszego firma „AGROL” Przedsiębiorstwa Produkcyjno -Handlowego Spółka z 

o.o. nie zakupiła powyższej działki. 

 

 

59) Uchwała Nr XLII/341/2018 z dnia 25.09.2018 w sprawie udzielenia Powiatowi 

Płońskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Gminy Miasto 

Raciąż na dofinasowanie zakupu sprzętu i aparatury medycznej dla Samodzielnego 

Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku 

 

Rada podjęła uchwałę, w której udzieliła  Powiatowi Płońskiemu  pomocy finansowej w formie 

dotacji celowej w wysokości 20.000,00 zł  (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) z 

przeznaczeniem  na  dofinansowanie zakupu sprzętu i aparatury medycznej dla Samodzielnego 

Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku. W oparciu o uchwałę środki 

zostały przekazane.  
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60) Uchwała Nr XLII/342/2018 z dnia 25.09.2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Miasto Raciąż 

 

Zmian w WPF dokonywano w związku ze zmianami wynikającymi z uchwał w sprawie zmian 

w uchwale budżetowej Gminy Miasto Raciąż na rok 2018 oraz ze zmianami wynikającymi z 

zarządzeń w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Raciąż na rok 2018. 

 

Zmiany te w większości polegały na zwiększeniu lub zmniejszeniu planu dochodów oraz 

wydatków i dotyczyły 2018 roku, głównie z tytułu otrzymania lub zwiększenia/zmniejszenia 

dotacji i przeznaczenia jej na wydatki albo zmniejszenia wydatków, lub z tytułu zwiększenia 

własnych dochodów z tytułu podatków czy opłat  oraz przeznaczenia ich na wydatki.  

 

Przyjmowane do budżetu zadania inwestycyjne jedno lub wieloletnie, nowo przyjmowane 

projekty unijne lub zmiany w realizowanych projektach (dostosowywanie do aktualnych 

harmonogramów rzeczowo – finansowych - głównie przesunięcia pomiędzy latami realizacji 

projektu) powodowały podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej. Dokonywano wówczas zmian przychodów (w związku z wprowadzeniem 

wolnych środków czy planowanymi do zaciągnięcia kredytami bądź pożyczkami), w których 

dokonywano zmian  w kilku lub we wszystkich prognozowanych latach, które obejmuje WPF. 

Zmiany te wówczas dotyczyły nie tylko dochodów i wydatków, ale również kwoty deficytu, 

źródeł jego pokrycia,  przychodów czy kwot długu. 

 

 

 

61) Uchwała Nr XLII/343/2018 z dnia 25.09.2018 w sprawie Zmian w uchwale budżetowej 

Gminy Miasta Raciąż na rok 2018 

 

Wprowadzono zmiany w  budżecie miasta po stronie dochodów, w tym: 

 

• Zwiększeń w kwocie 39 743,00 zł dokonano w działach: 

 

a) 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 83,00 zł zwiększono 

dotację ze środków Funduszu Sprawiedliwości z Ministerstwa Sprawiedliwości na zadanie 

pn. „Zakup sprzętu dla OSP Raciąż” 

b) 801 – Oświata i wychowanie – 33 000,00 zł, zwiększono środki z tytułu większego niż 

planowano wpływu z opłat za żywienie w MP oraz zwrotów za przedszkolaków z innych 

Gmin uczęszczających do Miejskiego Przedszkola w Raciążu, 

c) 852 – Pomoc społeczna – 720,00 zł, zwiększono środki zgodnie z decyzją Wojewody 

Mazowieckiego Nr 334/2018 z 17.09.2018 z przeznaczenie na dofinansowanie opłacania 

składek na ubezpieczenie zdrowotne, 

d) 855 – Rodzina – 5 940,00 zł, zwiększono środki z tytułu większego niż planowano wpływu 

dochodów z funduszu alimentacyjnego, 

 

• Zmniejszeń w kwocie 47 346,00 zł dokonano w działach: 
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a) 801 – Oświata i wychowanie – 20 000,00 zł, zmniejszono środki z tytułu opłat za żywienie 

ze Szkoły Podstawowej, 

b) 852 – Pomoc społeczna – 27 346,00 zł, dokonano zmian w planie projektu unijnego pn. 

„Placówka  wsparcia dziennego – Świetlica ARKA”, dofinansowany ze środków EFS, dla 

Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 

9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Podziałanie 9.2.1 Zwiększenie 

dostępności usług społecznych, który realizowany będzie w latach 2018 – 2020. 

 

Wprowadzono także zmiany w budżecie miasta po stronie wydatków, w tym: 

 

• Zwiększeń w kwocie 388 789,94 zł dokonano w działach: 

 

a) 600 – Transport i łączność – 80 000,00 zł, zwiększono środki na bieżące remonty dróg 

miejskich,  

b) 750 – Administracja publiczna – 14 874,45 zł, zwiększono oraz przesunięto środki na 

bieżące funkcjonowanie administracji publicznej oraz promocji miasta, 

c) 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 

sądownictwa – 4 313,93 zł, przesunięto środki między paragrafami klasyfikacji 

budżetowej z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów 

samorządowych w 2018 roku, 

d) 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 83,00 zł zwiększono 

dotację ze środków Funduszu Sprawiedliwości z Ministerstwa Sprawiedliwości na zadanie 

pn. „Zakup sprzętu dla OSP Raciąż” 

e) 801 – Oświata i wychowanie – 139 000,00 zł, przesunięto środki na bieżące 

funkcjonowanie Szkoły Podstawowej oraz miejskiego Przedszkola,  

f) 851 – Ochrona zdrowia – 20 000,00 zł, zwiększono środki z przeznaczeniem na 

dofinansowanie zakupu sprzętu i aparatury medycznej dla SPZZOZ w Płońsku zgodnie z 

umową o pomocy dla powiatu płońskiego, 

g) 852 – Pomoc społeczna – 45 878,56 zł, zwiększono środki zgodnie z decyzją Wojewody 

Mazowieckiego Nr 334/2018 z 17.09.2018 z przeznaczenie na dofinansowanie opłacania 

składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz przesunięto środki na bieżące funkcjonowanie 

MOPS, 

h) 855 – Rodzina – 34 640,00 zł, przesunięto środki na bieżące funkcjonowanie MOPS, 

i) 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 50 000,00 zł, przyjęto środki na 

zadanie inwestycyjne pn.” Zakup i montaż lamp na ul. Rzeźnianej i Warszawskiej”. 

 

• Zmniejszeń w kwocie 396 392,94 zł dokonano w działach: 

 

a) 600 – Transport i łączność – 105 000,00 zł, zmniejszono środki na zadanie inwestycyjne 

pn. „Przebudowa drogi gminnej: ul. Nadrzeczna”, 

b) 750 – Administracja publiczna – 29 870,45 zł, przesunięto środki na bieżące 

funkcjonowanie administracji publicznej, 
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c) 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 

sądownictwa – 4 313,93 zł, przesunięto środki między paragrafami klasyfikacji 

budżetowej z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów 

samorządowych w 2018 roku, 

d) 801 – Oświata i wychowanie – 149 000,00 zł, przesunięto środki na bieżące 

funkcjonowanie Szkoły Podstawowej oraz miejskiego Przedszkola,  

e) 852 – Pomoc społeczna – 107 813,34 zł, przesunięto środki na bieżące funkcjonowanie 

MOPS oraz dokonano zmian w planie projektu unijnego pn. „Placówka  wsparcia 

dziennego – Świetlica ARKA”, dofinansowany ze środków EFS, dla Osi Priorytetowej IX 

Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Usługi społeczne i 

usługi opieki zdrowotnej, Podziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych, 

który realizowany będzie w latach 2018 – 2020. 

f) 855 – Rodzina – 395,22 zł, przesunięto środki na bieżące funkcjonowanie MOPS. 

 

 

 

62) Uchwała Nr XLIII/344/2018 z dnia 12.10.2018 w sprawie Uchwalenia Programu 

Współpracy Gminy Miasto Raciąż z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 2 kwietnia 2003r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie na 2019 rok 

 

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

nakłada na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek uchwalania programu współpracy z 

organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 

wspomnianej ustawy. Program powstał w oparciu o uwagi i propozycje dostarczone zarówno 

przez pracowników Urzędu, jak i Raciąską Radę Działalności Pożytku Publicznego. 

 

Zgodnie z zapisem art. 5a ust. 1 ustawy, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego 

uchwala roczny program współpracy po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3. Konsultacje przedmiotowego programu 

przeprowadzono w terminie od 7 września do 27 września 2018 r. według zasad określonych 

Uchwałą Nr XIII/86/2011 Rady Miejskiej  z dnia 29 grudnia 2011 r. Żadne uwagi nie wpłynęły. 

Projekt przedmiotowego Programu współpracy został pozytywnie zaopiniowany przez 

Raciąską Radę Działalności Pożytku Publicznego. 

 

Podjęcie niniejszej uchwały miało na celu wspieranie organizacji pozarządowych i ich 

inicjatyw oraz zapewnienie sektorowi pozarządowemu dobrych warunków do działania na 

rzecz mieszkańców Raciąża. 
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63) Uchwała Nr XLIII/345/2018 z dnia 02.10.2018 w sprawie zmiany Statutu Gminy 

Miasto Raciąż 

 

Zmiany te podyktowane były nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym i zgodnie z jej 

zapisami Gmina Miasto Raciąż była zobligowana do ich wprowadzenia. Zmianą wymaganą w 

świetle nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym była konieczność dostosowania statutu do 

ustawowego wymogu powołania przez Radę Miejską komisji skarg, wniosków i petycji. 

Zmiany wymagały przewidzenia powołania takiej komisji jako obligatoryjnej na pierwszej sesji 

Rady Miejskiej. Zgodnie z zapisami znowelizowanej ustawy rada ma obowiązek rozpatrywania 

skarg na działalność burmistrza i gminnych jednostek organizacyjnych poprzez komisję skarg, 

wniosków i petycji. Stosownie do art. 18a ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym statut gminy 

określa zasady i tryb działania komisji skarg, wniosków i petycji. Zatem w ramach statutu 

uregulowano funkcjonowanie komisji w nowej kadencji. Ponadto dostosowano zapisy statutu 

w sposób zapewniający spełnienie wymogu transmitowania i utrwalania obrad Rady Miejskiej 

za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Ponadto wprowadzono zapisy zapewniające 

realizację postanowień art. 20 ust. 1b znowelizowanej ustawy o samorządzie gminnym 

dotyczące wyposażenia sali obrad rady w odpowiedni sprzęt do głosowania elektronicznego. 

 

 

64) Uchwała Nr XLIII/346/2018 z dnia 12.10.2018 w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Miasto Raciąż 

 

Zmian w WPF dokonywano w związku ze zmianami wynikającymi z uchwał w sprawie zmian 

w uchwale budżetowej Gminy Miasto Raciąż na rok 2018 oraz ze zmianami wynikającymi z 

zarządzeń w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Raciąż na rok 2018. 

 

Zmiany te w większości polegały na zwiększeniu lub zmniejszeniu planu dochodów oraz 

wydatków i dotyczyły 2018 roku, głównie z tytułu otrzymania lub zwiększenia/zmniejszenia 

dotacji i przeznaczenia jej na wydatki albo zmniejszenia wydatków, lub z tytułu zwiększenia 

własnych dochodów z tytułu podatków czy opłat  oraz przeznaczenia ich na wydatki.  

 

Przyjmowane do budżetu zadania inwestycyjne jedno lub wieloletnie, nowo przyjmowane 

projekty unijne lub zmiany w realizowanych projektach (dostosowywanie do aktualnych 

harmonogramów rzeczowo – finansowych - głównie przesunięcia pomiędzy latami realizacji 

projektu) powodowały podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej. Dokonywano wówczas zmian przychodów (w związku z wprowadzeniem 

wolnych środków czy planowanymi do zaciągnięcia kredytami bądź pożyczkami), w których 

dokonywano zmian  w kilku lub we wszystkich prognozowanych latach, które obejmuje WPF. 

Zmiany te wówczas dotyczyły nie tylko dochodów i wydatków, ale również kwoty deficytu, 

źródeł jego pokrycia,  przychodów czy kwot długu. 
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65) Uchwała Nr XLIII/347/2018 z dnia 12.10.2018 w sprawie zmian w uchwale budżetowej 

Gminy Miasta Raciąż na rok 2018 

 

Wprowadzono  zmiany w  budżecie miasta po stronie dochodów, w tym: 

 

• Zwiększeń w kwocie 153 999,16 zł dokonano w działach: 

 

a) 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 20 000,00 zł, zwiększono wpływy z tytułu czynszów z 

budynków komunalnych,  

b) 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 39 230,00 zł zwiększono 

dotację od województwa mazowieckiego na „Zakup lekkiego samochodu ratowniczo – 

gaśniczego”, 

c) 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie 

posiadających osobowości prawnej – 10 732,16 zł, zwiększono środki z opłat za 

wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,   

d) 801 – Oświata i wychowanie – 71 200,00 zł, zwiększono środki z tytułu większego niż 

planowano wpływu zwrotów za przedszkolaków z innych Gmin uczęszczających do 

Miejskiego Przedszkola w Raciążu w nowym roku szkolnym, 

e) 852 – Pomoc społeczna – 10 000,00 zł, zwiększono środki z tytułu większego niż 

planowano wpływu refundacji z PUP, 

f) 855 – Rodzina – 2 837,00 zł, zwiększono środki z tytułu większego niż planowano wpływu 

dochodów z funduszu alimentacyjnego, 

 

• Zmniejszeń w kwocie 305 000,00 zł dokonano w działach: 

 

a) 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 305 000,00 zł, zmniejszono 

środki z różnych źródeł na „Zakup lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego”, 

 

 

Wprowadzono również zmiany w budżecie miasta po stronie wydatków,  w tym: 

 

• Zwiększeń w kwocie 121 108,85 zł dokonano w działach: 

 

a) 750 – Administracja publiczna – 31 000,00 zł, zwiększono oraz przesunięto środki na 

bieżące funkcjonowanie administracji publicznej, 

b) 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 2 000,00 zł przesunięto 

środki na bieżące funkcjonowanie OSP Raciąż, 

c) 801 – Oświata i wychowanie – 15 000,00 zł, przesunięto środki na bieżące funkcjonowanie 

Szkoły Podstawowej, 

d) 851 – Ochrona zdrowia – 17 832,16 zł, zwiększono oraz przesunięto środki na realizację 

zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi na terenie miasta,  

e) 852 – Pomoc społeczna – 8 335,69 zł, przesunięto środki na bieżące funkcjonowanie 

MOPS oraz przesunięto środki w ramach realizowanych projektów, 

f) 855 – Rodzina – 15 674,00 zł, przesunięto środki na bieżące funkcjonowanie MOPS, 
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g) 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 5 767,00 zł, zwiększono środki z 

przeznaczeniem na utrzymanie zielni gminnej, 

h) 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 25 500,00 zł, zwiększono dotację 

celowa z przeznaczeniem na działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu, 

 

Zmniejszeń w kwocie 342 109,69 zł dokonano w działach: 

 

a) 750 – Administracja publiczna – 12 000,00 zł, przesunięto środki na bieżące 

funkcjonowanie administracji publicznej, 

b) 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 267 000,00 zł zmniejszono 

środki na realizację zadania pn. „Zakup lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego” 

oraz przesunięto środki na bieżące funkcjonowanie OSP Raciąż, 

c) 801 – Oświata i wychowanie – 15 000,00 zł, przesunięto środki na bieżące funkcjonowanie 

Szkoły Podstawowej, 

d) 851 – Ochrona zdrowia – 7 100,00 zł, przesunięto środki na realizację zadań z zakresu 

przeciwdziałania alkoholizmowi na terenie miasta,  

e) 852 – Pomoc społeczna – 11 172,69 zł, przesunięto środki na bieżące funkcjonowanie 

MOPS oraz przesunięto środki w ramach realizowanych projektów, 

f) 855 – Rodzina – 12 837,00  zł, przesunięto środki na bieżące funkcjonowanie MOPS, 

g) 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 7 000,00 zł, zmniejszono środki na 

zadanie inwestycyjne pn.” Zakup i montaż lamp na ul. Rzeźnianej i Warszawskiej”. 

h) 926 – kultura fizyczna – 10 000,00 zł, przesunięto środki na dotację celową dla MCKSiR 

z przeznaczeniem na działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu, 

 

 

66) Uchwała Nr XLIII/348/2018 z dnia 12.10.2018 w sprawie Zatwierdzenia do realizacji 

projektu pn. „Pakiet kluczowych kompetencji” realizowanego w ramach Osi 

priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.1 Kształcenie i rozwój 

dzieci i młodzieży, Poddziałania 10.01.01. Edukacja ogólna (w tym w szkołach 

zawodowych) 

 

W związku z zaakceptowaniem przez Zarząd Województwa Mazowieckiego projektu pn. 

„Pakiet kluczowych kompetencji” i przyznania dofinansowania w ramach konkursu 

zamkniętego nr RPMA.10.01.01-IP.01-14-061/17 dla osi ramach Osi priorytetowej X Edukacja 

dla rozwoju regionu, Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałania 

10.01.01. Edukacja ogólna ( w tym w szkołach zawodowych) RPO WM,  istniała konieczność 

podjęcia przez Radę Miejską Uchwały zatwierdzającej do realizacji ww. projekt. 

 

Całkowita wartość projektu wynosi 1.300.560,00 zł, w tym uzyskane dofinansowanie wynosi 

1.235.040,00 zł, a wkład własny wynosi 65.520,00 zł. Czas realizacji projektu określa się od 

01.01.2019 r. do 30.06.2020 r. 
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67) Uchwała Nr I/1/2018 z dnia 20.11.2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady 

Miejskiej w Raciążu 

 

W związku z wyborem przez mieszkańców miasta nowych radnych podczas wyborów 

powszechnych nastąpiła konieczność wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Raciążu. 

Radni na tę funkcję wybrali Pana Pawła Chrzanowskiego. 

 

 

68) Uchwała Nr I/2/2018 z dnia 20.11.2018 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących 

Rady Miejskiej w Raciążu 

 

W związku z wyborem przez mieszkańców miasta nowych radnych podczas wyborów 

powszechnych nastąpiła konieczność wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w 

Raciążu. Funkcje te pełnią Pani Marzanna Kubińska oraz Pan Jerzy Lawendowski. 

 

 

 

69) Uchwała Nr II/3/2018 z dnia 05.12.2018 w sprawie zmiany Statutu Gminy Miasto 

Raciąż 

 

Zmiany te podyktowane były nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym i zgodnie z jej 

zapisami Gmina Miasto Raciąż była zobligowana do ich wprowadzenia. Zmianą wymaganą w 

świetle nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym była konieczność dostosowania statutu do 

ustawowego wymogu powołania przez Radę Miejską komisji skarg, wniosków i petycji. 

Zmiany wymagały przewidzenia powołania takiej komisji jako obligatoryjnej na pierwszej sesji 

Rady Miejskiej. Zgodnie z zapisami znowelizowanej ustawy rada ma obowiązek rozpatrywania 

skarg na działalność burmistrza i gminnych jednostek organizacyjnych poprzez komisję skarg, 

wniosków i petycji. Stosownie do art. 18a ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym statut gminy 

określa zasady i tryb działania komisji skarg, wniosków i petycji. Zatem w ramach statutu 

uregulowano funkcjonowanie komisji w nowej kadencji. Ponadto dostosowano zapisy statutu 

w sposób zapewniający spełnienie wymogu transmitowania i utrwalania obrad Rady Miejskiej 

za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Ponadto wprowadzono zapisy zapewniające 

realizację postanowień art. 20 ust. 1b znowelizowanej ustawy o samorządzie gminnym 

dotyczące wyposażenia sali obrad rady w odpowiedni sprzęt do głosowania elektronicznego. 

 

 

70) Uchwała Nr II/4/2018 z dnia 05.12.2018 r. w sprawie ustalenia składu liczbowego 

stałych Komisji Rady Miejskiej 

 

W związku z wyborem przez mieszkańców miasta nowych radnych podczas wyborów 

powszechnych nastąpiła konieczność ustalenia składu liczbowego stałych Komisji Rady 

Miejskiej. Ustalono, iż składy stałych Komisji Rady Miejskiej będą pięcioosobowe. 
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71) Uchwała Nr II/5/2018 z dnia 05.12.2018 w sprawie ustalenia składów osobowych 

stałych Komisji Rady Miejskiej w Raciążu 

 

W związku z wyborem przez mieszkańców miasta nowych radnych podczas wyborów 

powszechnych nastąpiła konieczność ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady 

Miejskiej w Raciążu. Do poniżej wymienionych komisji wchodzili następujący radni: 

 

Komisja Budżetowo – Gospodarcza 

1. Dariusz Dobrosielski 

2. Magdalena Bylińska  

3. Marzanna Kubińska 

4. Izabela Świerczyńska 

5. Jerzy Lawendowski 

 

Komisja Spraw Społecznych 

1. Andrzej Karasiewicz  

2. Krzysztof Dądalski  

3. Ireneusz Brdak 

4. Artur Gizler 

5. Paweł Chrzanowski 

 

Komisja Planowania Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska 

1. Leszek Kowalski  

2. Zbigniew Adamski 

3. Andrzej Sendal 

4. Ryszard Godlewski 

5. Zbigniew Leszczyński 

 

Komisja Rewizyjna: 

1. Artur Gizler 

2. Krzysztof Dądalski  

3. Dariusz Dobrosielski 

4. Andrzej Karasiewicz 

5. Leszek Kowalski 

 

  

72) Uchwała Nr II/6/2018 z dnia 05.12.2018 w sprawie wyboru Przewodniczących stałych 

Komisji Rady Miejskiej w Raciążu  

 

W związku z ustaleniem składów osobowych stałych Komisji Rady Miejskiej w Raciążu 

nastąpiła konieczność wyboru Przewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej w Raciążu. 

Przewodniczącymi niżej wymienionych komisji  zostali  następujący radni: 

 

Komisja Budżetowo – Gospodarcza 

1. Dariusz Dobrosielski – Przewodniczący 
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2. Magdalena Bylińska – Zastępca Przewodniczącego 

 

Komisja Spraw Społecznych 

1. Andrzej Karasiewicz – Przewodniczący 

2. Krzysztof Dądalski - Zastępca Przewodniczącego 

 

Komisja Planowania Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska 

1. Leszek Kowalski – Przewodniczący 

2. Zbigniew Adamski - Zastępca Przewodniczącego 

 

Komisja Rewizyjna: 

1. Artur Gizler – Przewodniczący 

2. Krzysztof Dądalski - Zastępca Przewodniczącego 

 

 

73) Uchwała Nr II/7/2018 z dnia 05.12.2018 w sprawie określenia wzorów formularzy 

informacji i deklaracji podatkowych 

 

Przedmiotowa uchwała została podjęta w celu dostosowania starych formularzy do 

elektronicznych, wykorzystywanych przy pomocy e-PUAP. Wzory uległy niewielkiej 

modyfikacji w porównaniu do obowiązujących w 2018 roku.  Obecnie informacje i deklaracje 

od podatników i osób prawnych składane są na nowych formularzach.  

 

 

 

74) Uchwała Nr II/8/2018 z dnia 05.12.2018 w sprawie wprowadzenia możliwości oraz 

określenia warunków i trybu składania deklaracji na podatek od środków 

transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej 

 

Zgodnie z art. 9 ust. 11 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych rada 

gminy może wprowadzić, w drodze uchwały, możliwość składania deklaracji na podatek od 

środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej.  

 

Minister Finansów rozporządzeniem z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie deklaracji na podatek 

od środków transportowych składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej 

określił sposób przesyłania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą 

środków komunikacji elektronicznej oraz rodzaje podpisu elektronicznego, którym powinny 

być opatrzone deklaracje. Wymienione rozporządzenie wprowadza m.in. możliwość 

wykorzystania elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) do obsługi 

deklaracji na podatek od środków transportowych składanych drogą elektroniczną, za 

pośrednictwem formularza udostępnionego w centralnym repozytorium wzorów pism w formie 

dokumentów elektronicznych (CR), prowadzonym na ePUAP. Ponadto niniejsze 

rozporządzenie przewiduje możliwość opatrywania deklaracji na podatek od środków 
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transportowych kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym 

profilem zaufanym ePUAP.  

 

Przedmiotowa uchwała wprowadza dodatkową, poza tradycyjną, formę składania deklaracji 

podatkowych dla podatku od środków transportowych, poprzez wykorzystanie gotowego 

narzędzia informatycznego w ramach ePUAP, istotną zwłaszcza pod kątem łatwości dostępu 

i upowszechniania e-usług w administracji publicznej. 

 

 

75) Uchwała Nr II/9/2018 z dnia 05.12.2018 w sprawie wprowadzenia możliwości oraz 

określenia warunków i trybu składania formularzy informacji i deklaracji na podatek od 

nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej 

 

Zgodnie z art. 6 ust. 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, art. 

6a ust. 12 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, art. 6 ust. 10  ustawy z dnia 30 

października 2002 r. o podatku leśnym rada gminy mogła wprowadzić, w drodze uchwały, 

możliwość składania informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, na podatek rolny i 

na podatek leśny za pomocą środków komunikacji elektronicznej.  

 

Ważnym było, aby przekazywanie formularzy za pomocą środków komunikacji elektronicznej  

odbywało się w sposób zapewniający bezpieczeństwo, wiarygodność i niezaprzeczalność 

danych w nich zawartych oraz w sposób zapewniający ich ochronę przed nieuprawnionym 

dostępem. Informacje i deklaracje podatkowe przesłane w formie elektronicznej muszą być 

opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą 

kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 5 września 2016 r. o 

usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej lub podpisem potwierdzonym profilem 

zaufanym Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) w rozumieniu 

ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 

publiczne. 

Przedmiotowa uchwała wprowadziła dodatkową, poza tradycyjną, formę składania informacji 

i  deklaracji na podatek od nieruchomości, na podatek rolny i na podatek leśny, poprzez 

wykorzystanie gotowego narzędzia informatycznego w ramach ePUAP, istotną zwłaszcza pod 

kątem łatwości dostępu i upowszechniania e-usług w administracji publicznej. 

 

 

76) Uchwała Nr II/10/2018 z dnia 05.12.2018 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i stawki 

opłaty za pojemnik na terenie miasta Raciąż 

 

Niniejsza uchwała została podjęta w celu zmiany stawek wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. Zmianie uległy wysokości stawek zarówno dla nieruchomości 

zamieszkałych i niezamieszkałych. Podjęcie uchwały było  konieczne, aby możliwe było 

sfinansowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Koszty utrzymania tego 
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systemu wzrastają w wyniku zmian z tytułu opłat środowiskowych za utylizację 

poszczególnych odpadów, a co za tym idzie wzrastają ceny ofert firm biorących udział w 

przetargu. Uchwała w dalszym ciągu obowiązuje. 

 

 

77) Uchwała Nr II/11/2018 z dnia 05.12.2018 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu 

uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli 

nieruchomości na terenie Gminy Miasto Raciąż 

 

Celem podjęcia niniejszej uchwały była zmiana nr rachunku bankowego, na który należy 

dokonywać opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Termin, częstotliwość i tryb 

uiszczania opłaty nie uległy zmianie. Uchwała w dalszym ciągu obowiązuje. 

 

 

78) Uchwała Nr II/12/2018 z dnia 05.12.2018 w sprawie Ustalenia wynagrodzenia 

Burmistrzowi Miasta Raciąż 

 

W drodze uchwały Rada Miejska w Raciążu ustaliła wynagrodzenie burmistrza, uwzględniając 

przy tym wytyczne określone zarówno w rozdziale 4 ustawy o pracownikach samorządowych, 

jak i w Rozporządzeniu w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. W uchwale 

rada określiła szczegółowo wszystkie składniki wynagrodzenia burmistrza, w tym wysokość 

zasadniczego wynagrodzenia, a także wysokość poszczególnych dodatków - specjalnego, 

funkcyjnego i dodatku za wieloletnią pracę. 

 

 

79) Uchwała Nr II/13/2018 z dnia 05.12.2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Miasto Raciąż 

 

Zmian w WPF dokonywano w związku ze zmianami wynikającymi z uchwał w sprawie zmian 

w uchwale budżetowej Gminy Miasto Raciąż na rok 2018 oraz ze zmianami wynikającymi z 

zarządzeń w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Raciąż na rok 2018. 

 

Zmiany te w większości polegały na zwiększeniu lub zmniejszeniu planu dochodów oraz 

wydatków i dotyczyły 2018 roku, głównie z tytułu otrzymania lub zwiększenia/zmniejszenia 

dotacji i przeznaczenia jej na wydatki albo zmniejszenia wydatków, lub z tytułu zwiększenia 

własnych dochodów z tytułu podatków czy opłat  oraz przeznaczenia ich na wydatki.  

 

Przyjmowane do budżetu zadania inwestycyjne jedno lub wieloletnie, nowo przyjmowane 

projekty unijne lub zmiany w realizowanych projektach (dostosowywanie do aktualnych 

harmonogramów rzeczowo – finansowych - głównie przesunięcia pomiędzy latami realizacji 

projektu) powodowały podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej. Dokonywano wówczas zmian przychodów (w związku z wprowadzeniem 

wolnych środków czy planowanymi do zaciągnięcia kredytami bądź pożyczkami), w których 

dokonywano zmian  w kilku lub we wszystkich prognozowanych latach, które obejmuje WPF. 
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Zmiany te wówczas dotyczyły nie tylko dochodów i wydatków, ale również kwoty deficytu, 

źródeł jego pokrycia,  przychodów czy kwot długu. 

 

 

80) Uchwała Nr II/14/2018 z dnia 05.12.2018 w sprawie zmian w uchwale budżetowej 

Gminy Miasta Raciąż na rok 2018 

 

Wprowadzono zmiany w  budżecie miasta po stronie dochodów, w tym: 

 

• Zwiększeń w kwocie 145 155,43 zł dokonano w działach: 

 

a) 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 5 150,00 zł, zwiększono środki z tytułu większego niż 

planowano wpływu z różnych dochodów oraz z odsetek od czynszów z budynków 

komunalnych,  

b) 750  – Administracja publiczna – 12 600,00 zł, zwiększono środki z tytułu otrzymanych 

odszkodowań z firmy ubezpieczeniowej za powstałe szkody, 

c) 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie 

posiadających osobowości prawnej – 35 500,00 zł, zwiększono środki z tytułu  podatku od 

nieruchomości od osób fizycznych, od czynności cywilnoprawnych oraz z tytułu opłat za 

zajęcie pasa drogowego, 

d) 801 – Oświata i wychowanie – 44 100,00 zł, zwiększono środki z tytułu większego niż 

planowano wpływu z tytułu wpłat czesnego w MP, wpłat żywieniowych w MP i SP oraz 

różnych dochodów,   

e) 852 – Pomoc społeczna – 43 797,00 zł, zwiększono środki z tytułu większego niż 

planowano wpływu refundacji z PUP, środków za usługi opiekuńcze oraz zgodnie z 

decyzjami Wojewody Mazowieckiego: 

− Nr 501/2018 z 15.11.2018 r z przeznaczeniem na opłacenie składek od ubezpieczenia 

zdrowotnego, 

− Nr 497/2018 z 15.11.2018 r. z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych, 

− Nr 442/2018 z 13.11.2018 r. z przeznaczeniem na realizację programu „Pomoc 

państwa w zakresie dożywiania”, 

f) 855 – Rodzina – 1 508,43 zł, zwiększono środki z tytułu większego niż planowano wpływu 

dochodów z funduszu alimentacyjnego, 

g) 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2 500,00 zł, , zwiększono środki z 

tytułu większego niż planowano wpływu kosztów upomnienia i odsetek od opłat za odpady 

oraz z tytułu opłat za reklamy. 

 

• Zmniejszeń w kwocie 276 258,00 zł dokonano w działach: 

 

a) 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie 

posiadających osobowości prawnej – 77 000,00 zł, zmniejszono środki z tytułu  podatku 

od nieruchomości od osób prawnych  oraz od spadków i darowizn, 
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b) 758 – Różne rozliczenia – 121 500,00 zł, zmniejszono środki z tytułu zwrotu podatku VAT 

z realizowanego projektu ze względu na termin zwrotu podatku z US, 

c) 852 – Pomoc społeczna – 5 000,00 zł, zmniejszono środki zgodnie z decyzją Wojewody 

Mazowieckiego Nr 496/2018 z 15.11.2018 r. z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków 

okresowych, 

d) 855 – Rodzina – 72 758,00 zł, zł, zmniejszono środki z zgodnie z decyzjami Wojewody 

Mazowieckiego: 

− Nr 593/2018 z 15.11.2018 r z przeznaczeniem na realizacje zadania 500+, 

− Nr 498/2018 z 15.11.2018 r. z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, 

− Nr 514/2018 z 15.11.2018 r. z przeznaczeniem na realizację programu Karty Dużej 

Rodziny, 

− Nr 492/2018 z 15.11.2018 r. z przeznaczeniem na realizację programu Dobry start. 

 

 

Wprowadzono również zmiany w budżecie miasta po stronie wydatków, w tym: 

 

• Zwiększeń w kwocie 219 972,98 zł dokonano w działach: 

 

a) 600 – Transport i łączność – 32 000,00 zł, przesunięto oraz zwiększono środki na bieżące 

utrzymanie dróg, 

b) 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 20 000,00 zł, zwiększono środki na bieżące utrzymanie 

budynków w zasobie komunalnym Miasta, 

c) 750 – Administracja publiczna – 15 200,60 zł, przesunięto środki na bieżące 

funkcjonowanie administracji publicznej, 

d) 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 2 000,00 zł przesunięto 

środki na bieżące funkcjonowanie monitoringu miejskiego, 

e) 801 – Oświata i wychowanie – 89 362,67 zł, przesunięto oraz zwiększono środki na bieżące 

funkcjonowanie Szkoły Podstawowej, 

f) 852 – Pomoc społeczna – 30 324,28 zł, przesunięto środki na bieżące funkcjonowanie 

MOPS oraz przesunięto środki w ramach realizowanych projektów oraz zwiększono środki 

zgodnie z decyzjami Wojewody Mazowieckiego: 

− Nr 501/2018 z 15.11.2018 r z przeznaczeniem na opłacenie składek od ubezpieczenia 

zdrowotnego, 

− Nr 497/2018 z 15.11.2018 r. z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych, 

− Nr 442/2018 z 13.11.2018 r. z przeznaczeniem na realizację programu „Pomoc 

państwa w zakresie dożywiania”, 

g) 855 – Rodzina – 7 085,43 zł, przesunięto środki na bieżące funkcjonowanie MOPS, 

h) 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 24 000,00 zł, przesunięto oraz 

zwiększono środki z przeznaczeniem na oświetlenie uliczne miasta. 

 

• Zmniejszeń w kwocie 351 075,55 zł dokonano w działach: 

 

a) 600 – Transport i łączność – 5 440,00 zł, przesunięto środki na bieżące utrzymanie dróg, 
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b) 750 – Administracja publiczna – 30 985,66 zł, przesunięto oraz zmniejszono środki na 

bieżące funkcjonowanie administracji publicznej, 

c) 757 – Obsługa długu publicznego – 50 000,00 zł, zmniejszono środki przeznaczone na 

poręczenia kredytu udzielone spółce PGKiM,  

d) 801 – Oświata i wychowanie – 49 430,63 zł, przesunięto środki na bieżące funkcjonowanie 

Szkoły Podstawowej oraz Miejskiego Przedszkola oraz zmniejszono dotację dla 

Niepublicznego Przedszkola, 

e) 852 – Pomoc społeczna – 100 402,22 zł, przesunięto środki na bieżące funkcjonowanie 

MOPS oraz przesunięto środki w ramach realizowanych projektów oraz zmniejszono 

środki zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 496/2018 z 15.11.2018 r. z 

przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych, 

f) 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 20 832,04 zł, przesunięto środki na bieżące 

funkcjonowanie Szkoły Podstawowej, 

g) 855 – Rodzina – 78 335,00 zł, przesunięto środki na bieżące funkcjonowanie MOPS oraz 

zmniejszono środki  zgodnie z decyzjami Wojewody Mazowieckiego: 

− Nr 593/2018 z 15.11.2018 r z przeznaczeniem na realizacje zadania 500+, 

− Nr 498/2018 z 15.11.2018 r. z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, 

− Nr 514/2018 z 15.11.2018 r. z przeznaczeniem na realizację programu Karty Dużej 

Rodziny, 

− Nr 492/2018 z 15.11.2018 r. z przeznaczeniem na realizację programu Dobry start, 

h) 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 15 650,00 zł, zmniejszono środki na 

utrzymanie zieleni gminnej, ochronę gleb, FOŚ oraz przesunięto środki na oświetlenie 

uliczne miasta, 

 

 

81) Uchwała Nr II/15/2018 z dnia 05.12.2018 w sprawie określenia wysokości stawek 

opłaty targowej 

 

Z utrzymaniem targowiska wiążą się koszty związane z utrzymaniem czystości, wywozem 

odpadów, naprawami infrastruktury. Brak wpływów z opłaty targowej na odpowiednim 

poziomie, spowodowało konieczność przeznaczenia na pokrycie kosztów utrzymania 

targowiska środków budżetu miasta innych niż wpływy z opłaty targowej. Rozmiar zadań 

wykonywanych przez gminę wymusza dbałość o stan finansów gminy i tym samym 

podwyższenie dochodów gminy, w tym m.in. z opłaty targowej. 

 

Podjęcie uchwały miało za zadanie wsparcie budżetu miasta w utrzymaniu targowicy. Koszty 

jej utrzymania rosną z roku na rok, dlatego konieczna była podwyżka cen. Do chwili obecnej 

funkcjonowały stawki określone Uchwałą Nr XXIII/202/2016 Rady Miejskiej z dnia 15 grudnia 

2016 roku. 
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82) Uchwała Nr II/16/2018 z dnia 05.12.2018 w sprawie określenia wysokości stawek 

podatku od środków transportowych 

 

Uchwała została sporządzona w oparciu o ustawę o opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2018 r. poz. 

1445 z późn. zm.) oraz na podstawie Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 15 października 

2018 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2019 r. i 

Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2018 r. w sprawie górnych granic stawek 

kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2019 r. opublikowanym w Monitorze Polskim z 3 

sierpnia 2018 r (M.P. poz. 745). Stawki obowiązujące w danym roku podatkowym ulegają 

corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym  wskaźnikowi cen 

towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki 

ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego i są zaokrąglone w 

górę do pełnych groszy.  

 

 

 

83) Uchwała Nr II/17/2018 z dnia 05.12.2018 w sprawie określenia wysokości stawek 

podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku 

 

Uchwała została podjęta w oparciu  o ustawę o opłatach lokalnych oraz na podstawie 

Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2018 r., które przedstawia maksymalne 

stawki podatku. Zadaniem Rady było opracowanie i podjęcie nowych stawek obowiązujących 

na terenie Miasta Raciąż. Stawki, które będą obowiązywały w 2019 r. są wyższe w porównaniu 

z obowiązującymi w 2018 r. W 2018 r. obowiązywały stawki przyjęte Uchwałą Nr 

XXII/188/2016 w dniu 01 grudnia 2016r. 

 

 

 

84) Uchwała Nr II/18/2018 z dnia 05.12.2018 w sprawie opłaty od posiadania psów 

 

Uchwała powstała z myślą o zwiększeniu w budżecie środków, które przyczynią się do 

udzielenia pomocy bezpańskim psom znajdujących się na terenie Miasta Raciąż.  

 

 

 

85) Uchwała Nr II/19/2018 z dnia 28.12.2019 w sprawie ustalenia składów osobowych 

stałych Komisji Skarg, Petycji i Wniosków 

 

W związku z wyborem przez mieszkańców miasta nowych radnych podczas wyborów 

powszechnych nastąpiła konieczność ustalenia składów osobowych stałych Komisji Skarg, 

Petycji i Wniosków. Do komisji tej weszli następujący radni: 

 

1. Andrzej Sendal  

2. Zbigniew Leszczyński  
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3. Krzysztof Dądalski 

4. Magdalena Bylińska 

5. Leszek Kowalski 

 

 

86) Uchwała Nr II/20/2018 z dnia 28.12.2019 w sprawie wyboru Przewodniczącego 

Komisji Skarg, Petycji i Wniosków 

 

W związku z ustaleniem składów osobowych stałych Komisji Skarg, Petycji i Wniosków 

nastąpiła konieczność wyboru Przewodniczącego stałej Komisji Skarg, Petycji i Wniosków 

Przewodniczącymi zostali następujący radni: 

 

1. Andrzej Sendal – Przewodniczący 

2. Zbigniew Leszczyński - Zastępca Przewodniczącego 

 

 

87) Uchwała Nr II/21/2018 z dnia 28.12.2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Miasto Raciąż 

 

Zmian w WPF dokonywano w związku ze zmianami wynikającymi z uchwał w sprawie zmian 

w uchwale budżetowej Gminy Miasto Raciąż na rok 2018 oraz ze zmianami wynikającymi z 

zarządzeń w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Raciąż na rok 2018. 

 

Zmiany te w większości polegały na zwiększeniu lub zmniejszeniu planu dochodów oraz 

wydatków i dotyczyły 2018 roku, głównie z tytułu otrzymania lub zwiększenia/zmniejszenia 

dotacji i przeznaczenia jej na wydatki albo zmniejszenia wydatków, lub z tytułu zwiększenia 

własnych dochodów z tytułu podatków czy opłat  oraz przeznaczenia ich na wydatki.  

 

Przyjmowane do budżetu zadania inwestycyjne jedno lub wieloletnie, nowo przyjmowane 

projekty unijne lub zmiany w realizowanych projektach (dostosowywanie do aktualnych 

harmonogramów rzeczowo – finansowych - głównie przesunięcia pomiędzy latami realizacji 

projektu) powodowały podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej. Dokonywano wówczas zmian przychodów (w związku z wprowadzeniem 

wolnych środków czy planowanymi do zaciągnięcia kredytami bądź pożyczkami), w których 

dokonywano zmian  w kilku lub we wszystkich prognozowanych latach, które obejmuje WPF. 

Zmiany te wówczas dotyczyły nie tylko dochodów i wydatków, ale również kwoty deficytu, 

źródeł jego pokrycia,  przychodów czy kwot długu. 

 

 

 

88) Uchwała Nr II/22/2018 z dnia 28.12.2019 w sprawie Zmian w uchwale budżetowej 

Gminy Miasta Raciąż na rok 2018 

 

Wprowadzono zmiany w  budżecie miasta po stronie dochodów, w tym: 
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• Zwiększeń w kwocie 255 246,00 zł dokonano w działach: 

 

a) 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 14 000,00 zł, zwiększono środki z tytułu większego niż 

planowano wpływu środków z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz z różnych 

dochodów, 

b) 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie 

posiadających osobowości prawnej – 168 080,00 zł, zwiększono środki z tytułu  podatku 

od nieruchomości oraz od środków transportowych od osób fizycznych, od czynności 

cywilnoprawnych, z tytułu opłat skarbowych oraz z tytułu udziałów gmin w podatkach 

stanowiących dochód budżetu państwa,   

c) 758 – Różne rozliczenia – 32 293,00 zł, zwiększono środki z tytułu odsetek od lokat oraz 

przyjęto rezerwę subwencji ogólnej dla jst zgodnie z pismem ST3.4751.4.2018 z dnia 

12.12.2018 r., 

d) 801 – Oświata i wychowanie – 7 000,00 zł, zwiększono środki z tytułu większego niż 

planowano wpływu z tytułu wpłat czesnego w MP oraz różnych dochodów,   

e) 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 5 372,00 zł, wprowadzono środki 

zgodnie z umową nr WPS-VIII.946.2.168.2018 z dnia 15.11.2018 r. z przeznaczeniem na 

wzmocnienie roli asystentów rodziny z Funduszu Pracy, 

f) 855 – Rodzina – 3 501,00 zł, zwiększono środki z tytułu większego niż planowano wpływu 

dochodów z funduszu alimentacyjnego, 

g) 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 25 000,00 zł, zwiększono środki z 

tytułu większego niż planowano wpływu opłat za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi,  

 

• Zmniejszeń w kwocie 1 213 011,69 zł dokonano w działach: 

 

a) 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 300,00 zł, zmniejszono środki z tytułu mniejszego niż 

planowano wpływu środków za korzystanie z przystanków,  

b) 750  – Administracja publiczna – 551,04 zł, przesunięto dofinansowanie w ramach projektu 

pod nazwą „Platforma e – Urząd w Raciążu” współfinansowanego z EFRR w ramach Osi 

Priorytetowej II „Wzrost e – potencjału Mazowsza”, Działania 2.1 „E – usługi”, 

Poddziałania 2.1.1 „E – usługi dla Mazowsza” Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, w części bieżącej na 2019 rok zgodnie 

z harmonogramem, 

c) 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 70 000,00 zł, zmniejszono 

środki od Komendanta Głównej Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup 

samochodu strażackiego,   

d) 758 – Różne rozliczenia – 915 901,70 zł, zmniejszono środki z tytułu zwrotu podatku VAT 

z realizowanego projektu ze względu na termin zwrotu podatku z US, 

e) 801 – Oświata i wychowanie – 19 500,00 zł, zmniejszono środki z tytułu mniejszego niż 

planowano wpływu z różnych dochodów oraz refundacji z PUP w MP w Raciążu,   

f) 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 206 758,95 zł, przesunięto 

dofinansowanie w ramach projektu pod nazwą: „Uporządkowanie gospodarki wodno - 
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ściekowej w Raciążu:  budowa kanalizacji sanitarno - grawitacyjnej ciśnieniowej w 

Raciążu, rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Raciążu, 

modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Witkowo” na 2019 rok zgodnie z 

harmonogramem. 

 

 

Wprowadzono także zmiany w budżecie miasta po stronie wydatków, w tym: 

 

• Zwiększeń w kwocie 178 357,38 zł dokonano w działach: 

 

a) 750 – Administracja publiczna – 19 534,57 zł, przesunięto środki na bieżące 

funkcjonowanie administracji publicznej, 

b) 801 – Oświata i wychowanie – 31 000,00 zł, przesunięto środki na bieżące funkcjonowanie 

Szkoły Podstawowej, 

c) 851 – Ochrona Zdrowia – 5 040,00 zł, przesunięto środki na bieżące funkcjonowanie i 

działania Miejskiej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w ramach 

przeciwdziałania alkoholizmowi,  

d) 852 – Pomoc społeczna – 13 509,81  zł, przesunięto środki na bieżące funkcjonowanie 

MOPS oraz przesunięto środki w ramach realizowanych projektów, 

e) 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 5 372,00 zł, wprowadzono środki 

zgodnie z umową nr WPS-VIII.946.2.168.2018 z dnia 15.11.2018 r. z przeznaczeniem na 

wzmocnienie roli asystentów rodziny z Funduszu Pracy, 

f) 855 – Rodzina – 3 501,00 zł, zwiększono środki na bieżące funkcjonowanie MOPS, 

g) 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 84 800,00 zł, przesunięto oraz 

zwiększono środki z przeznaczeniem na gospodarkę odpadami, FOŚ oraz oświetlenie 

uliczne miasta, 

h) 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 15 600,00 zł, przesunięto dotacje 

podmiotową z Miejskiej Biblioteki na MCKSiR, 

 

• Zmniejszeń w kwocie 1 136 123,07 zł dokonano w działach: 

 

a) 600 – Transport i łączność – 40 000,00 zł, zmniejszono środki na bieżące utrzymanie dróg 

oraz na wykup gruntów pod drogi gminne, 

b) 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 21 500,00 zł, zmniejszono środki na bieżące 

funkcjonowanie gospodarki nieruchomościami oraz zmniejszono opłaty do wspólnot 

mieszkaniowych, 

c) 710 – Działalność usługowa – 15 000,00 zł, zmniejszono środki na zmiany planu 

zagospodarowania przestrzennego, 

d) 750 – Administracja publiczna – 222 923,37 zł, przesunięto oraz zmniejszono środki na 

bieżące funkcjonowanie administracji publicznej oraz dokonano przesunięcia w ramach 

projektu pod nazwą „Platforma e – Urząd w Raciążu” współfinansowanego z EFRR w 

ramach Osi Priorytetowej II „Wzrost e – potencjału Mazowsza”, Działania 2.1 „E – 

usługi”, Poddziałania 2.1.1 „E – usługi dla Mazowsza” Regionalnego Programu 
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Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, w części bieżącej na 2019 

rok zgodnie z harmonogramem, 

e) 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 76 150,00 zł, zmniejszono 

środki na zarzadzanie kryzysowe oraz zmniejszono wartość zadania pn.  „Zakup lekkiego 

samochodu ratowniczo – gaśniczego”, 

f) 757 – Obsługa długu publicznego – 19 000,00 zł, zmniejszono środki przeznaczone na 

odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczki,  

g) 801 – Oświata i wychowanie – 118 480,00 zł, przesunięto oraz zmniejszono środki na 

bieżące funkcjonowanie Szkoły Podstawowej oraz Miejskiego Przedszkola, 

h) 851 – Ochrona Zdrowia – 5 040,00 zł, przesunięto środki na bieżące funkcjonowanie i 

działania Miejskiej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w ramach 

przeciwdziałania alkoholizmowi,  

i) 852 – Pomoc społeczna – 22 309,81 zł, przesunięto oraz zmniejszono środki na bieżące 

funkcjonowanie MOPS oraz przesunięto środki w ramach realizowanych projektów, 

j) 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 8 000,00 zł, zmniejszono środki na wypłatę 

stypendiów socjalnych dla uczniów, 

k) 855 – Rodzina – 16 000,00 zł, przesunięto  oraz zmniejszono środki na bieżące 

funkcjonowanie MOPS, 

l) 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 555 969,89 zł, zmniejszono oraz 

przesunięto środki na gospodarkę ściekową, gospodarkę odpadami, oczyszczanie miasta, 

FOŚ, utrzymanie zieleni gminnej, oświetlenie uliczne miasta oraz dokonano przesunięcia 

w ramach projektu pod nazwą: „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w 

Raciążu:  budowa kanalizacji sanitarno - grawitacyjnej ciśnieniowej w Raciążu, rozbudowa 

i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Raciążu, modernizacja stacji 

uzdatniania wody w miejscowości Witkowo” na 2019 rok zgodnie z harmonogramem, 

m) 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 15 600,00 zł, przesunięto dotacje 

podmiotową z Miejskiej Biblioteki na MCKSiR, 

n) 926 – Kultura fizyczna – 150,00 zł, zmniejszono środki na bieżące utrzymanie hali 

sportowej. 

 

 

 

89) Uchwała Nr III/23/2018 z dnia 28.12.2018 w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Miasto Raciąż 

 

Zmian w WPF dokonywano w związku ze zmianami wynikającymi z uchwał w sprawie zmian 

w uchwale budżetowej Gminy Miasto Raciąż na rok 2018 oraz ze zmianami wynikającymi z 

zarządzeń w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Raciąż na rok 2018. 

 

Zmiany te w większości polegały na zwiększeniu lub zmniejszeniu planu dochodów oraz 

wydatków i dotyczyły 2018 roku, głównie z tytułu otrzymania lub zwiększenia/zmniejszenia 

dotacji i przeznaczenia jej na wydatki albo zmniejszenia wydatków, lub z tytułu zwiększenia 

własnych dochodów z tytułu podatków czy opłat  oraz przeznaczenia ich na wydatki.  

 



str. 80 

 

Przyjmowane do budżetu zadania inwestycyjne jedno lub wieloletnie, nowo przyjmowane 

projekty unijne lub zmiany w realizowanych projektach (dostosowywanie do aktualnych 

harmonogramów rzeczowo – finansowych - głównie przesunięcia pomiędzy latami realizacji 

projektu) powodowały podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej. Dokonywano wówczas zmian przychodów (w związku z wprowadzeniem 

wolnych środków czy planowanymi do zaciągnięcia kredytami bądź pożyczkami), w których 

dokonywano zmian  w kilku lub we wszystkich prognozowanych latach, które obejmuje WPF. 

Zmiany te wówczas dotyczyły nie tylko dochodów i wydatków, ale również kwoty deficytu, 

źródeł jego pokrycia,  przychodów czy kwot długu. 

 

 

90) Uchwała Nr III/24/2018 z dnia 28.12.2018 w sprawie Uchwała Budżetowa Gminy 

Miasta Raciąż na rok 2019 

 

Podstawą gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego w danym roku 

budżetowym jest uchwała budżetowa, która jest najwyższym aktem prawa lokalnego oraz 

najistotniejszym narzędziem zarządzania gminą.  

 

Budżet Gminy Miasta Raciąż na rok 2019 oparto na projektach planów finansowych 

przedłożonych przez dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych miasta przyjętych 

przez Burmistrza. 

 

Wartości liczbowe zawarte w planie budżetu ustalono na podstawie analizy przewidywanego 

wykonania dochodów i wydatków poniesionych w roku 2018 oraz informacji zawartych w 

otrzymanych informacjach, decyzjach. Planując budżet miasta na 2019 rok uwzględniono 

również wskaźniki podane przez Ministerstwo Finansów zwiększając środki na wydatki o 

planowany wskaźnik cen towarów  i usług oraz zrezygnowano z niektórych wydatków 

budżetowych, z uwagi na brak środków w budżecie miasta. 

 

 

91) Uchwała Nr III/25/2018 z dnia 28.12.2018 w sprawie przyjęcia planu pracy stałych 

Komisji Rady Miejskiej w Raciążu na 2019 rok 

 

Przedmiotową uchwałą przyjęto plan pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Raciążu na 2019 

rok. 

 

 

92) Uchwała Nr Uchwała Nr III/26/2018 z dnia 28.12.2018 w sprawie przyjęcia planu pracy 

Rady Miejskiej w Raciążu na 2019 rok 

 

Przedmiotową uchwałą przyjęto plan pracy planu pracy Rady Miejskiej w Raciążu na 2019 rok. 
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93) Uchwała Nr III/27/2018 z dnia 28.12.2018 w sprawie uchylająca uchwałę                           

Nr XLI/334/2018 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 31 sierpnia 2018r. w sprawie 

zaciągnięcia i zabezpieczenia spłaty długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 

 

Uchylono  Uchwałę  XLI/334/2018 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 31 sierpnia 2018r. w 

sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia spłaty długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości  3.325.000,00 

zł  (słownie złotych: trzy miliony trzysta dwadzieścia pięć tysięcy ) na realizację zadania 

inwestycyjnego  pn.” Termomodernizacja oraz poprawa efektywności energetycznej budynków 

użyteczności publicznej w Gminie Miasto Raciąż”.  

 

94) Uchwała Nr III/28/2018 z dnia 28.12.2018 w sprawie Ustanowienia wieloletniego 

programu osłonowego Gminy Miasto Raciąż w zakresie dożywiania w ramach 

realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-

2023 

 

W związku z podjęciem przez Radę Miejską przedmiotowej Uchwały w sprawie ustanowienia 

wieloletniego rządowego programu” Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 oraz 

mając na celu zapewnienie podstawowych potrzeb bytowych mieszkańcom miasta Raciąża 

przyjęto powyższy program. Program ten skierowany jest do osób starszych, 

niepełnosprawnych oraz dzieci i młodzieży. Istotnym jego elementem jest zapewnienie tym 

osobom gorącego posiłku. 

 

Z tej formy pomocy skorzystało od miesiąca stycznia 2019 r. - 94 dzieci i młodzieży. 

 

 

95) Uchwała Nr III/29/2018 z dnia 28.12.2018 w sprawie Podwyższenia kryterium 

dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte 

rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 

 

Uchwała podwyższa do 150 % kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o 

pomocy społecznej dla celów przyznawania pomocy w ramach rządowego programu  „Posiłek 

w szkole i w domu”. Zaczęto ją stosować od 01.01.2019 r. 

 

 

96) Uchwała Nr III/30/2018  z dnia 28.12.2018 w sprawie określenia zasad zwrotu 

wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku, 

świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego 

w postaci produktów żywnościowych przez osoby objęte wieloletnim rządowym 

programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 
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Zgodnie z podjętą Uchwałą odstępuje się od żądania zwrotu wydatków w zakresie pomocy w 

formie posiłków, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia 

rzeczowego dla dzieci i młodzieży oraz osób znajdujących się w trudnej sytuacji.  Uchwała 

realizowana jest na bieżąco od 01.01.2019 r. 

 

 

97) Uchwała Nr III/31/2018 z dnia 28.12.2018 w sprawie szczegółowych warunków 

przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze 

oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak 

również trybu ich pobierania 

 

Uchwała reguluje warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz 

specjalistyczne usługi opiekuńcze. Ustalona od dnia 01.01.2019 r. stawka całkowitego kosztu 

usługi wynosi -15 zł za 1 godzinę, a dla specjalistycznych usług -22 zł.  

 

Od m-ca stycznia 2019 r. z tej formy pomocy skorzystało 51 osób. Odpłatność za świadczone 

usługi w okresie od stycznia 2019 r. do marca 2019 r. wyniosła 14 280,77 zł. Realizowana na 

bieżąco od 01.01.2019 r. 

 

 

98) Uchwała Nr III/32/2018 z dnia 28.12.2018 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie 

przeznaczenia do sprzedaży lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku przy ul. 

Kilińskiego 56/2 w Raciążu 

 

Powyższa Uchwała uchyla Uchwałę Nr XLIV/316/2014 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 25 

września 2014 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu użytkowego mieszczącego 

się w budynku przy ul. Kilińskiego 56/2 w Raciążu. 

 

Ogłaszane cztery przetargi ustne nieograniczone na zbycie w/w lokalu użytkowego kończyły 

się wynikiem negatywnym. Z uwagi na brak oferentów zainteresowanych nabyciem 

przedmiotowego lokalu został on zagospodarowany na potrzeby własne miasta. Obecnie w w/w 

lokalu mieści się Placówka Wsparcia Dziennego – Świetlica Arka. 

 

 

99) Uchwała Nr III/33/2018 z dnia 28.12.2019 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie 

przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu lokalu mieszkalnego nr 1 położonego 

w Raciążu przy ul. Błonie 31/1 

 

W związku z trudną sytuacją mieszkaniową występująca na terenie miasta, brakiem wolnych 

mieszkań z przeznaczeniem do zasiedlenia oraz dużą ilością złożonych wniosków o wynajem 

lub zamianę lokalu mieszkalnego niecelowe jest zbycie lokalu mieszkalnego nr 1 położonego 

przy ul. Błonie 31/1.  
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100) Uchwała Nr III/34/2018 z dnia 28.12.2018 w sprawie zwolnień od podatku od 

nieruchomości 

 

Przedmiotowa uchwała została podjęta na skutek uchylenia przez Regionalną Izbę 

Obrachunkową   w § 2 pkt 5 uchwały Nr II/17/2018 z dnia 05 grudnia 2018 r. w sprawie 

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

 

 

 

VII. Aktywność obywatelska (organizacje pozarządowe, budżet 

partycypacyjny) 
 

Na obszarze miasta działa wiele pozarządowych organizacji społecznych, kulturalnych, 

sportowych, turystycznych i innych. 

 

Społeczeństwo Raciąża chętnie angażuje się we wszelkie proponowane im działania. Wiele 

inicjatyw społecznych wypływa oddolnie, od pojedynczych osób czy grup. Wydaje się, iż 

mieszkańcy identyfikują się ze swoją społecznością lokalną. 

 

Śmiało można powiedzieć, iż na obszarze miasta występuje znaczny kapitał społeczny. 

Charakteryzujący się wysokim poziom wzajemnego zaufania, siecią wzajemnych powiązań, 

przepływem informacji, aktywnością społeczną mieszkańców, potencjałem kulturowym oraz 

wyznawanymi przez mieszkańców postawami i wartościami. 

 

Kapitał społeczny jest potrzebny do zgodnego działania mieszkańców dla wspólnego dobra 

miasta. Jego wysoki poziom ułatwia nawiązywanie współpracy dzięki przekonaniu, że ludzie 

mogą liczyć na wzajemność w przyszłości, jak również wspólne rozwiązywanie problemów 

lokalnych. 

 

Na obszarze Gminy Miasto Raciąż działają następujące organizacje pozarządowe: 

1. Stowarzyszenie Seniorów, Emerytów i Rencistów w Raciążu, 

2. Stowarzyszenie Przedsiębiorców Miasta i Gminy Raciąż,  

3. Stowarzyszenie Promocji Medialnej Ziemi Raciąskiej, 

4. Klub Sportowy „Błękitni” Raciąż, 

5. Ochotnicza Straż Pożarna w Raciążu, 

6. Stowarzyszenie Klub Motocyklowy Cavalcade, 

7. Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi w Raciążu, 

8. Towarzystwo Ochrony Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego Ziemi Raciąskiej, 

9. Stowarzyszenie Żyjmy zdrowo w zgodzie z naturą, 

10. Towarzystwo Przyjaciół ziemi Raciąskiej „Ziemowit” w Raciążu, 

11. Fundacja Ludzi i Miejsc Ziemi Płońskiej, 



str. 84 

 

12. Fundacja Profilaktyki, Resocjalizacji oraz Pomocy Rodzinom Zagrożonym 

Wykluczeniem Społecznym „ Radość dzieciom”,  

13. Parafia rzymsko-katolicka Pod Wezwaniem Świętego Wojciecha w Raciążu 

14. Regionalne Stowarzyszenie Twórców Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Raciążu 

 

Podstawowym kryterium decydującym o podjęciu współpracy z Organizacjami 

Pozarządowymi jest prowadzenie przez nie działalności na terenie Gminy Miasto Raciąż  lub 

na rzecz jej mieszkańców. Współpraca realizowana jest w oparciu o zasadę pomocniczości, 

jawności, efektywności, uczciwej konkurencji, partnerstwa i suwerenności stron, a wzajemne 

oddziaływania regulują przepisy prawa. Zlecenie realizacji zadań publicznych Organizacjom 

Pozarządowym odbywa się po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, ogłaszanego i 

przeprowadzonego w oparciu o przepisy ustawy lub po spełnieniu wymagań dotyczących 

zgłoszeń ofert z własnej inicjatywy organizacji pożytku publicznego. 

 

Gmina miejska ściśle współpracuje z organizacjami pozarządowymi. W tym celu corocznie 

zostają podejmowane Uchwały Rady Miejskiej w Raciążu w sprawie uchwalenia Programu 

Współpracy Gminy Miasto Raciąż z organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o 

których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 

poszczególne lata. Program ten jednym z podstawowych dokumentów określających zakres i 

zasady współdziałania samorządu z podmiotami prowadzącymi działalność w sferze pożytku 

publicznego. 

 

 

 

VIII. Podsumowanie  
 

 

Raport o stanie Gminy Miasto Raciąż szczegółowo przedstawił sytuację finansową, majątkową 

i polityki prowadzone przez samorząd miejski. 

 

Sytuacja finansowa miasta była stabilna. Zobowiązania  regulowano terminowo. Zaplanowane 

do realizacji zadania inwestycyjne prowadzono zgodnie z harmonogramami 

 

Urząd Miejski oraz jednostki podległe realizowały zadania, zgodnie z przyjętymi planami 

finansowymi oraz założonymi celami.  Skutecznie prowadzono system kontroli zarządczej. W 

2018 roku w jednostkach prowadzone były kontrole wewnętrzne i zewnętrzne, podczas 

których monitorowany był stopień wykonania określonych celów i zadań.   

 



Załącznik nr 1 

do Raportu o stanie gminy 

 
Sprawozdanie  

z realizacji Strategii Rozwoju Gminy 

Miasto Raciąż 

 

w 2018 r. 

 

 

 
 

 
 

 

RACIĄŻ   CZERWIEC   2019  R. 
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I. WSTĘP 

 

Strategia Rozwoju Gminy Miasta Raciąż na lata 2016-2026 została przyjęta Uchwałą            

nr XIV/118/2016 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 22 lutego 2016 r. Dokument ten zawiera 

wyznaczone dla rozwoju miasta cele strategiczne oraz  uszczegóławiające je cele operacyjne. 

Strategia Rozwoju Raciąża jest dokumentem o fundamentalnym znaczeniu dla rozwoju 

obszaru, ponieważ to stan rozwoju gminy w największym stopniu będzie świadczył o jakości 

oraz trafności ustaleń Strategii oraz efektywności jej wdrażania. 

Przy tworzeniu Strategii wyznaczono także działania mające za zadanie monitoring realizacji 

Strategii Rozwoju Gminy Miasto Raciąż na lata 2016-2026. Monitoring ten będzie 

odzwierciedlał stan rozwoju gminy i będzie stanowił jego integralną część. W 2016 r. po raz 

pierwszy dokonano monitorowania strategii. Realizacja wybranych wskaźników w 2016 roku  

stanowi bazę porównawczą do realizacji wskaźników osiągniętych w 2017 r. i 2018 r. 

Uzyskane dane pokażą poprawność doboru wskaźników. Opracowane sprawozdanie               

z monitoringu służy badaniu i ocenie sposobu oraz efektywności dążenia do założonych 

celów oraz poziomu ich osiągania. Informacje, na podstawie których opracowano 

przedstawione sprawozdanie, pozyskano od podmiotów gromadzących dane niezbędne do 

monitoringu wskaźników strategii. 

 

II. METODOLOGIA PRZEPROWADZENIA MONITORINGU 

STRATEGII 

 

Proces monitorowania polega na systematycznej obserwacji zmian zachodzących w ramach 

realizacji poszczególnych polityk i programów rozwoju Miasta. Umożliwia kontrolę postępu 

ich realizacji, weryfikację osiąganych rezultatów oraz porównanie ich zgodności z celami 

strategicznymi zgodnych z wizją Gminy Miasto Raciąż. Wizja, o której mowa brzmi: 

„Miasto  przyjazne dla inwestorów i mieszkańców, zapewniające rozwój w wymiarze 

indywidualnym i zbiorowym, zgodne z naturą i dbające o poszanowanie tradycji oraz 

kultury”. 

 

W strategii przyjęto, iż system monitoringu stanu Gminy Miasto Raciąż będzie 

prowadzony przez Komisję Rady Miejskiej ds. Monitorowania Strategii i Zespół ds. 
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Monitorowania Strategii funkcjonujący przy Urzędzie Miejskim. Zespół oraz Komisja 

wspólnie opracowali dla każdego celu strategicznego zestaw kilku obiektywnych mierników 

pozwalających skutecznie monitorować postępy w realizacji strategii rozwoju. 

Zgodnie z zapisami Strategii jej monitoring prowadzony jest w cyklu rocznym.  

 

III. ANALIZA WARTOŚCI OSIĄGNIĘTYCH WSKAŹNIKÓW 

MONITORINGU W ODNIESIENIU DO POSZCZEGÓLNYCH 

CELÓW 

 

Postęp w realizacji celów strategicznych Strategii Rozwoju Gminy Miasta Raciąż 

można ocenić w sposób mierzalny analizując wartości mierników monitoringu, przypisanych 

poszczególnym celom, tj.: 

1. Cel strategiczny nr 1: Pozyskanie inwestorów głównie z zewnątrz, jak 

też ożywienie inwestycji realizowanych przez kapitał lokalny - wzrost 

przedsiębiorczości oraz poprawa zdolności adaptacyjnych i 

konkurencyjności małych i średnich firm. 

 

Dzięki zewnętrznemu oddziaływaniu środowiska lokalnego małe i średnie 

przedsiębiorstwa mogą istnieć i rozwijać więź ze środowiskiem lokalnym. Środowisko to 

udostępnia podstawowe zasoby, zapewnia wsparcie instytucjonalne i zmniejsza niestabilność 

rynków. Małe firmy z kolei opierają swoją działalność na lokalnych zasobach czynników 

produkcji. W te wzajemne interakcje małych firm i  środowiska lokalnego za każdym razem 

bezpośrednio zaangażowane są lokalne społeczności. Rola środowiska lokalnego w rozwoju 

MŚP nie ogranicza się jednak tylko do dostarczania zasobów. Niezwykle ważne jest także, 

aby środowisko to tworzyło przyjazny dla małej przedsiębiorczości klimat. Dlatego też 

Gmina Miasto Raciąż przyjęła uchwałą Rady Miejskiej w Raciążu nr XXI/181/2016 z dnia 

21 października 2016 r. preferencyjny system podatków i opłat. 

Stworzenie warunków do rozwoju działalności gospodarczej jest podstawowym 

obszarem troski strategicznej, zmierzającym do uzyskania następujących efektów: 

1. Powiększenie istniejących już stref lub utworzenie nowych terenów 

inwestycyjnych. 
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2. Stworzenie odpowiednich warunków dla rozwoju przedsiębiorczości. 

3. Poprawienie dostępności i jakości usług umożliwiających inkubację 

przedsiębiorczości. 

4. Wzrost liczby nowopowstałych podmiotów gospodarczych. 

5. Zmniejszenie liczby upadających przedsiębiorstw. 

6. Poprawa dostępności dobrze skomunikowanych i uzbrojonych terenów 

inwestycyjnych. 

7. Zwiększenie stopy inwestycji w sektorze prywatnym. 

8. Przyciągnięcie inwestorów zagranicznych. 

 

Dla tego celu strategicznego przyjęto następujące cele operacyjne: 

 

• 1.2. Promocja miasta wobec inwestorów 

 

Monitorowanie postępu realizacji celu prowadzone jest w oparciu o następujące wskaźniki: 

 

Lp. 
Wskaźniki monitorowania celu 

operacyjnego  1.2 

Jednostka Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 

1 Ilość przygotowanych i 

rozpowszechnionych ofert. 

szt. 2500 1000 0 

 

W 2018 r. nie utworzono folderów z informacją o możliwościach inwestowania w Raciążu. 

Łącznie w ciągu dwóch kolejnych lat przygotowano 3500 szt. folderów promujących miasto 

wobec inwestorów. 

 

• 1.3. Zapewnienie odpowiednich warunków dla inwestorów oraz wspieranie 

powstawania i rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości 

 

Monitorowanie postępu realizacji celu prowadzone jest w oparciu o następujące mierniki: 
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Lp. 
Wskaźniki monitorowania celu 

operacyjnego  1.3 
Jednostka 

Rok 

2016 

Rok 

2017 

Rok 

2018 

1. Ilość przedsiębiorców korzystających 

ze stworzonego preferencyjnego 

systemu podatków i opłat. 

Osoba/ 

przedsiębiorstwo 

 

0 

 

0 

 

0 

2. Ilość podmiotów gospodarczych na 

100 mieszkańców 

szt. 6 6 6 

 

Przyjęte w 2016 r. wskaźniki mające na celu zapewnienie odpowiednich warunków dla 

inwestorów oraz wspieranie powstawania i rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości w 

2018 r. pozostały na takim samym poziomie. 

 

• 1.5. Tworzenie i rozwój e-usług skierowanych do przedsiębiorców i obywateli 

 

Lp. 
Wskaźniki monitorowania celu 

operacyjnego  1.3 
Jednostka 

Rok 

2016 

Rok 

2017 

Rok 

2018 

1. Ilość udostępnionych on-line 

dokumentów zawierających 

informacje sektora publicznego 

 

szt. 

 

7 

 

7 

 

7 

 

Przyjęte w 2016 r. wskaźniki mające na celu tworzenie i rozwój e-usług skierowanych do 

przedsiębiorców i obywateli w 2018 r. pozostały na takim samym poziomie. 

 

2. Cel strategiczny nr 2: Zwiększenie konkurencji potencjału 

kwalifikacyjnego zasobów ludzkich  

 

Kapitał ludzki to ogół wiedzy, doświadczeń, umiejętności poszczególnych mieszkańców, 

mających dla gminy wartość ekonomiczną. Kapitał ludzki obejmuje zarówno kapitał 

indywidualny poszczególnych osób, jak również zasoby będące efektem organizowania się    

i występowania pracy zespołowej (np. zespoły i działy w ramach struktury organizacyjnej). 

Nie sposób dziś pominąć znaczenia  gospodarki opartej na wiedzy, gdzie kluczem do sukcesu 

są kompetencje i doświadczenia mieszkańców bez względu na wiek. 
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Dla tego celu strategicznego przyjęto następujące cele operacyjne: 

 

• 2.1. Zapewnienie wysokiego poziomu edukacji dzieci i młodzieży 

dostosowującego  wykształcenie do potrzeb rynku pracy i umożliwiającego 

podejmowanie nauki na  dowolnie wybranych studiach 

 

Monitorowanie postępu realizacji celu prowadzone jest w oparciu o następujące wskaźniki: 

 

Lp. 
Wskaźniki monitorowania celu 

operacyjnego  2.1 

Jednostka Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 

1 Ilość nauczycieli doskonalących się osoba 55 63 64 

 

2 

Ilość dzieci i młodzieży 

korzystających z dodatkowych zajęć 

pozalekcyjnych w zakresie nauki 

języków obcych i informatyki. 

 

osoba 

 

0 

 

38 

 

0 

 

W celu zapewnienia wysokiego poziomu edukacji dzieci i młodzieży dostosowującego  

wykształcenie do potrzeb rynku pracy i umożliwiającego podejmowanie nauki na  dowolnie 

wybranych studiach w 2018 roku, analogicznie jak w roku 2016, przeszkolono wszystkich 

nauczycieli szkoły i przedszkola. W 2018 r. drugi wskaźnik nie został osiągnięty, ponieważ w 

Szkole Podstawowej w Raciążu nie zorganizowano żadnych dodatkowych zajęć 

pozalekcyjnych w zakresie nauki języków obcych i informatyki.  

 

• 2.2. Wpływ na stosowne podmioty decyzyjne i współpraca z nimi przy realizacji 

działań dotyczących podnoszenia poziomu kwalifikacji osób  bezrobotnych          

i zagrożonych   utratą zatrudnienia i zwiększenie przez to ich mobilności 

zawodowej. 

 

Monitorowanie postępu realizacji celu prowadzone jest w oparciu o następujące wskaźniki: 
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Lp. 
Wskaźniki monitorowania celu 

operacyjnego  2.2. 
Jednostka Rok 2016 Rok 2017 

 

Rok 2018 

 

1 

Ilość spotkań promujących 

przedsiębiorczość w zakresie 

kompleksowego wsparcia dla osób 

chcących podjąć działalność 

gospodarczą. 

 

szt. 

 

1 

 

2 

 

1 

 

W 2018 r., analogicznie jak w 2016, umożliwiono osobom chcącym podjąć działalność 

gospodarczą  uczestniczenie w 1 spotkaniu promującym przedsiębiorczość w zakresie 

kompleksowego dla nich wsparcia. 

 

3. Cel strategiczny nr 3:  Poprawa warunków życia mieszkańców. 

 

Jakość życia w gminie, nazywana też jakością środowiska życia bądź poziomem 

warunków bytowych oraz możliwości konsumpcyjnych społeczności lokalnej należy           

do jednego z trzech podstawowych celów strategicznych samorządu terytorialnego. Pozostałe 

dwa w skrócie można przedstawić jako: rozwój gospodarczy i ochronę środowiska. Są one 

bardzo pojemne i obejmują zarówno maksymalizację dochodów ludności, rozwój 

infrastruktury technicznej i społecznej, tworzenie instytucji okołobiznesowych, zachowanie 

tożsamości mieszkańców, zwiększenie skuteczności zarządzania i wiele innych. 

Przedstawione cele nie funkcjonują oddzielnie. Wzajemnie wpływają na siebie i warunkują  

realizację. Dlatego też chcąc zbadać intencje gmin odnośnie polepszania jakości życia 

mieszkańców w gminach należy przeanalizować różne cele rozwojowe, ze szczególnym 

uwzględnieniem celów głównych.  

 

Dla tego celu strategicznego przyjęto następujące cele operacyjne: 

 

• 3.1. Zwiększenie porządku publicznego oraz bezpieczeństwa mieszkańców 

miasta 

 

Monitorowanie postępu realizacji celu prowadzone jest w oparciu o następujące wskaźniki: 
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Lp. 

Wskaźniki 

monitorowania celu 

operacyjnego  3.1. 

Jednostka Rok 2016 

 

Rok 2017 

 

Rok 2018 

 

1 

Kwota środków 

budżetowych 

przeznaczonych na 

zwiększenie 

bezpieczeństwa 

mieszkańców miasta. 

 

zł 

 

 

56.930,62 

 

2.161.938,07 

 

2 474 813,27 

 

Z danych przedstawionych w tabeli wynika, że co roku z budżetu miasta przekazywane są 

wyższe środki przeznaczone na zwiększenie bezpieczeństwa miasta. W 2018 r. wykonano 

malowanie pasów na przejściach dla pieszych, częściową wymianę znaków drogowych pionowych,  

przebudowano drogę gminną na ul. Nadrzecznej, opracowano dokumentację kosztorysowo-

opisową dot. miejsc postojowych przy ul. Mickiewicza 17. Naprawiono także nawierzchnie 

dróg i chodników gminnych na łączną kwotę 1 563 837,54 zł. W 2018 r. wykupiono również 

grunty pod drogi gminne. Przekazano także wsparcie finansowe dla policji  na dodatkowe patrole, 

wypłacono ekwiwalenty za akcje ratownicze strażaków, zakupiono paliwo do samochodów 

strażackich,  usunięto także  skutki wichur. Zakupiono sprzęt ratowniczy dla OSP oraz lekki 

samochód ratowniczo-gaśniczy. Ważnym elementem poprawy bezpieczeństwa mieszkańców było 

zmodernizowano Stację Uzdatniania Wody, na którą wydatkowano 356 300,00 zł. 

 

• 3.2. Podniesienie poziomu ochrony zdrowia na terenie Raciąża 

 

Monitorowanie postępu realizacji celu prowadzone jest w oparciu o następujące wskaźniki: 

 

Lp. 
Wskaźniki monitorowania celu 

operacyjnego 3.2. 

Jednostka Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 

 

1 

Ilość zorganizowanych akcji 

wpływających na podniesienie 

poziomu ochrony zdrowia na terenie 

miasta. 

 

szt. 

 

39 

 

32 

 

36 
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Ilość zorganizowanych akcji wpływających na podniesienie poziomu ochrony zdrowia na 

terenie miasta w 2018 r. w niewielkim stopniu zwiększyła się w porównaniu do roku 2017.  

 

• 3.3. Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną – modernizacja, budowa, 

rozbudowa, przebudowa i wyposażenie bazy lokalowej szkół (sale gimnastyczne, 

boiska, pływalnie,   pracownie przedmiotowe i komputerowe). 

 

Monitorowanie postępu realizacji celu prowadzone jest w oparciu o następujące wskaźniki: 

 

Lp. 
Wskaźniki monitorowania 

celu operacyjnego 3.3. 

Jednostka Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 

 

1 

Kwota środków 

budżetowych 

przeznaczonych na 

inwestycje w infrastrukturę 

edukacyjną 

 

zł 

 

134.107,91 

 

234.251,13 

 

119 170,49 

 

W 2018 r. z budżetu miasta wydatkowano mniej środków niż w latach ubiegłych na 

inwestycje w infrastrukturę edukacyjną, ale w miarę możliwości budżetowych gmina stara się 

doposażać miejskie jednostki organizacyjne w niezbędny sprzęt.  Do Szkoły Podstawowej w 

Raciążu zakupiono m.in. ławki, stoliki, regały, pufy, komputery, tablicę interaktywną, 

monitor interaktywny. Wyremontowano salę ćwiczeń i pomieszczenie socjalne, 

zaadaptowano salę na pracownię komputerową, dokonano robót związanych z montażem 

stolarki aluminiowej. Ponadto pomalowano klatkę schodową, korytarz i zejścia do świetlicy. 

Naprawiono także chodnik. Natomiast w Miejskim Przedszkolu wymieniono ogrodzenia 

wokół Przedszkola oraz zakupiono 48 krzeseł, 9 stołów, 3 regały do sali dziecięcej, zestaw 

do sali dyrektora składający się z 4 szaf i 1 biurka. 

 

• 3.4. Realizacja czynszowego budownictwa komunalnego i socjalnego, a także 

wyznaczenie terenów (uzbrojonych w media) pod inwestycje mieszkaniowe.      

 

Monitorowanie postępu realizacji celu prowadzone jest w oparciu o następujące wskaźniki: 
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Lp. 
Wskaźniki monitorowania celu 

operacyjnego 3.4. 

Jednostka Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 

 

 

1 

Kwota środków budżetowych 

przeznaczonych na realizację 

czynszowego budownictwa 

komunalnego i socjalnego, a także 

wyznaczenie terenów (uzbrojonych w 

media) pod inwestycje mieszkaniowe 

 

 

zł 

 

 

0 

 

 

32.201,40 

 

 

0 

 

W 2018 r.  nie wydatkowano środków budżetowych przeznaczonych na realizację 

czynszowego budownictwa komunalnego i socjalnego. 

 

• 3.5. Likwidacja barier architektonicznych dla niepełnosprawnych 

 

Monitorowanie postępu realizacji celu prowadzone jest w oparciu o następujące wskaźniki: 

 

Lp. 
Wskaźniki monitorowania celu 

operacyjnego 3.5. 
Jednostka Rok 2016 

 

Rok 2017 

 

Rok 2018 

 

1 

Wysokość środków przeznaczona na 

likwidację barier architektonicznych 

dla niepełnosprawnych. 

 

zł 

 

0 

 

3.540,38 

 

0 

 

W 2018 r. nie wydatkowano środków na likwidację barier architektonicznych dla 

niepełnosprawnych.  

 

• 3.6. Zapewnienie pomocy społecznej najbardziej potrzebującym i zwiększenie 

skuteczności w rozwiązywaniu problemów społecznych. 

 

Monitorowanie postępu realizacji celu prowadzone jest w oparciu o następujące wskaźniki: 
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Lp. 
Wskaźniki monitorowania celu 

operacyjnego 3.6. 

Jednostka Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 

 

1 

Ilość osób w stosunku do których 

podjęto działania zmierzające do ich 

włączenia społecznego. 

 

osoba 

 

142 

 

175 

 

155 

 

W 2018 r. podjęto mniej niż w 2017 r., ale więcej niż w 2016 r. działań w stosunku do osób 

najbardziej potrzebującym, zmierzając tym samym do ich włączenia społecznego.  

 

• 3.7. Zapewnienie sprawnej, przyjaznej dla obywateli i zgodnej ze standardami 

europejskim obsługi przez urząd  administracji publicznej. 

 

Monitorowanie postępu realizacji celu prowadzone jest w oparciu o następujące wskaźniki: 

 

Lp. 
Wskaźniki monitorowania celu 

operacyjnego 3.7. 

Jednostka Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 

 

1 

Ilość szkoleń, dokształceń kadry 

urzędu zapewniających im wyższe 

kwalifikacje. 

 

szt. 

 

74 

 

34 

 

18 

 

W 2018 r.  pracownicy Urzędu Miejskiego w mniejszym stopniu niż w 2017 roku  korzystali 

ze szkoleń, kursów, z uwagi na fakt, że korzystali z dostępu do internetowej platformy 

szkoleniowej Akademia Wspólnoty. 

  

• 3.8.Rozwój bazy sportowej i rekreacyjnej 

 

Monitorowanie postępu realizacji celu prowadzone jest w oparciu o następujące wskaźniki: 

 

Lp. 
Wskaźniki monitorowania celu 

operacyjnego 3.8. 

Jednostka Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 

1 Wysokość środków finansowych 

przeznaczonych na rozwój bazy 

sportowej i rekreacyjnej 

zł. 28.380,00 21.030,10 17 736,80 
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W 2018 r. wydatkowano mniej środków niż w latach poprzednich przeznaczonych na rozwój 

bazy sportowej i rekreacyjnej. W 2018 r. wykonano wertykulację boiska oraz inne roboty 

renowacyjne płyty stadionu, zakupiono kosiarkę samojezdną – 11 900,00 zł. Wyczyszczono 

także siedzenia na trybunach. 

 

4. Cel strategiczny nr 4: Poprawa jakości środowiska przyrodniczego. 

 

Czyste środowisko to lepsze warunki życia, ponieważ istnienie odpowiedniej infrastruktury 

ochrony środowiska umożliwia zapewnienie mieszkańcom wysokiej jakości życia. 

Stworzone zostają także korzystne warunki dla rozwoju przedsiębiorstw działających zgodnie 

z zasadami poszanowania środowiska, co zwiększa konkurencyjność i atrakcyjność obszaru 

miasta. 

 

Dla tego celu strategicznego przyjęto następujące cele operacyjne: 

 

• 4.1. Zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska. 

 

Monitorowanie postępu realizacji celu prowadzone jest w oparciu o następujące wskaźniki: 

 

Lp. 
Wskaźniki monitorowania celu 

operacyjnego  4.1. 

Jednostka Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 

 

1 

Wysokość środków budżetowych 

przeznaczonych na zmniejszenie 

zanieczyszczenia środowiska. 

 

zł 

 

0 

 

911.973,16 

 

9 016 658,17 

 

W 2018 r. znacznie więcej środków wydatkowano niż w 2017 r. z przeznaczeniem na 

zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska. Osiągnięta w 2018 r. wysokość środków 

związana jest przede wszystkim z realizacją projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno - 

ściekowej w Raciążu”, realizowanego w ramach działania 2.3 "Gospodarka wodno - 

ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do 

zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. 
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• 4.2. Zmniejszenie zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej                  

i w budynkach mieszkalnych, w tym termomodernizacja. 

 

Monitorowanie postępu realizacji celu prowadzone jest w oparciu o następujące wskaźniki: 

 

Lp. 
Wskaźniki monitorowania celu 

operacyjnego  4.2. 

Jednostka Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 

1 Ilość m2 powierzchni budynków 

poddanych termomodernizacji 

m2 0 0 1 470,42 m2 

 

2 

Liczba wybudowanych jednostek 

wytwarzania energii elektrycznej z 

OZE 

 

szt. 

 

0 

 

0 

 

2 

 

W 2018 r. został po raz pierwszy osiągnięty wskaźnik dotyczący ilości powierzchni 

budynków poddanych termomodernizacji oraz liczby wybudowanych jednostek wytwarzania 

energii elektrycznej z OZE.  Gmina Miasto Raciąż w 2018 r. rozpoczęła realizację projektu 

„Termomodernizacja oraz poprawa efektywność energetycznej budynków użyteczności 

publicznej w Gminie Miasto Raciąż”. W 2018 r. termomodernizacji poddano dwa budynki, tj. 

budynek Miejskiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego w 

Raciążu oraz budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Raciążu. Dalszy wzrost wskaźników 

widoczny będzie w następnym roku. 

 

• 4.3. Inwestycje związane z budową i modernizacją oświetlenia ulicznego                

i parkowego 

 

Monitorowanie postępu realizacji celu prowadzone jest w oparciu o następujące wskaźniki: 

Lp. 
Wskaźniki monitorowania celu 

operacyjnego  4.3. 

Jednostka Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 

 

1 

Wysokość środków budżetowych 

przeznaczonych na inwestycje 

związane z budową i modernizacją 

oświetlenia ulicznego i parkowego 

 

zł 

 

96.793,62 

 

18.696,00 

 

42 656,40 

 



str. 15 
 

W 2018 r. wydatkowano więcej niż w 2017 r. środków budżetowych przeznaczonych na 

inwestycje związane z budową i modernizacją oświetlenia ulicznego i parkowego. Ze 

środków wydatkowanych w 2018 r. dostarczono i zamontowano 4 lampy hybrydowe na ulicy 

Rzeźnianej i ulicy Warszawskiej. 

 

• 4.6. Podnoszenie poziomu wiedzy ekologicznej w zakresie wiadomości                   

o środowisku przyrodniczym, konieczności jego ochrony 

 

Monitorowanie postępu realizacji celu prowadzone jest w oparciu o następujące wskaźniki: 

 

Lp. 
Wskaźniki monitorowania celu 

operacyjnego  4.6. 

Jednostka Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 

 

1 

Ilość programów, konkursów 

ogłoszonych w mieście, mających za 

zadanie podniesienie poziomu wiedzy 

ekologicznej 

 

szt. 

 

13 

 

8 

 

12 

 

W 2018 r. zorganizowano więcej niż w 2017 r. programów, konkursów, mających za zadanie 

podniesienie poziomu wiedzy ekologicznej.  

 

5. Cel strategiczny nr 5:  Zapewnienie właściwych kierunków rozwoju 

kultury, sportu i rekreacji. 

 

Utożsamianie się społeczności z zamieszkiwanym przez nią obszarem uważane jest obecnie 

za jeden z ważniejszych czynników rozwoju tego obszaru. Sport i kultura fizyczna są bardzo 

ważnym elementem działania na rzecz rozwoju gminy, gdyż wpływają, na jakość życia 

mieszkańców i przyczyniają się do kształtowania zdrowego społeczeństwa aktywnie 

uczestniczącego w życiu regionu, zaangażowanego w rozwiązywanie codziennych 

problemów, a przede wszystkim społeczeństwa wolnego od uzależnień i patologii. Aktywne 

ruchowo i zdrowe społeczeństwo buduje pozytywny wizerunek każdej gminy, również 

Miasta Raciąża. Sport jest dziedziną, wzbudzającą coraz większe zainteresowanie oraz 

posiadającą wielką możliwość docierania do mieszkańców oraz zrzeszania ich, niezależnie   

od wieku i miejsca zamieszkania. Sport propaguje poczucie wspólnej przynależności               
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i uczestniczenia w życiu społecznym, dzięki czemu może stać się istotnym narzędziem 

służącym integracji mieszkańców.  

 

Dla tego celu strategicznego przyjęto następujące cele operacyjne: 

 

• 5.1 Wykorzystanie walorów historycznych w celu rozwoju turystyki i promocji 

miasta 

 

Monitorowanie postępu realizacji celu prowadzone jest w oparciu o następujące wskaźniki: 

 

Lp. 
Wskaźniki monitorowania celu 

operacyjnego  5.1. 

Jednostka Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 

 

1 

Ilość zorganizowanych imprez 

kulturalnych wykorzystujących 

walory historyczne w celu rozwoju 

turystyki i promocji miasta. 

 

szt. 

 

4 

 

4 

 

7 

 

W 2018 r. zorganizowano 7 imprez kulturalnych wykorzystujących walory historyczne w 

celu rozwoju turystyki i promocji miasta, co prawie dwukrotnie przewyższa ilość 

zorganizowanych imprez w latach poprzednich. W 2018 r. zorganizowano Majówkę, V 

Jarmark Raciąski, 19 Międzynarodowy Wyścig kolarski „Memoriał Romana Siemińskiego”, 

Zawody kolarskie „Legia MTB Maraton”,  Biesiadę Romską, Piknik Rodzinny - The Heus 

Cup oraz Piknik motocyklowy. 

 

• 5.2 Propagowanie wiedzy o regionie, zwłaszcza wśród młodzieży szkolnej 

(organizowanie wycieczek turystyczno – krajoznawczych, organizowanie 

konkursów na temat wiedzy o historii miasta czy regionu) 

 

Monitorowanie postępu realizacji celu prowadzone jest w oparciu o następujące wskaźniki: 
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Lp. 
Wskaźniki monitorowania celu 

operacyjnego  5.2. 

Jednostka Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 

1 Ilość zorganizowanych akcji 

propagujących wiedzę o regionie 

szt. 6 6 10 

 

W 2018 r. zorganizowano 10 akcji propagujących wiedzę o regionie. Akcjami promującymi 

miasto Raciąż była rekonstrukcja Powstania Warszawskiego, Obchody 227 rocznicy 

ustanowienia Konstytucji 3 maja,  Akcja „Odjazdowy bibliotekarz”, Strażacki Piknik 

Rodzinny oraz II Raciąski Rajd Rowerowy. Zorganizowano również mini projekt: Raciąż w 

Internecie, Miejsko-Gminne biegi przełajowe Dla Niepodległej oraz Konkurs Piosenki 

Patriotycznej. W 2018 kontynuowano także projekt edukacyjny Akademia Młodego 

Obywatela Jana Karskiego. Efektem projektu było wydanie książki  Miejsce urodzenia, 

której bohaterami są lokalni mieszkańcy wspominający czas wojny i okupacji. Książka 

znajduje się w Bibliotece Narodowej i jest dostępna dla badaczy historii. Współautorami 

dzieła są uczestnicy projektu, którzy zaangażowali się w badanie lokalnej przeszłości. 

 

 

• 5.3. Wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego. 

 

Monitorowanie postępu realizacji celu prowadzone jest w oparciu o następujące wskaźniki: 

 

Lp. 
Wskaźniki monitorowania celu 

operacyjnego  5.3. 

Jednostka Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 

1 Ilość wydarzeń wspierających 

amatorski ruchu artystyczny. 

szt. 3 3 4 

 

W 2018 r. odbyły się 4 wydarzenia wspierające amatorski ruchu artystyczny. W 2018 r. 

zorganizowano przegląd piosenki dziecięcej i młodzieżowej, plener malarski, konkurs plastyczny 

"Ozdoba wielkanocna" oraz powitanie lata. 

 

• 5.5 Rewitalizacja rynku i jego okolic. 

 

Monitorowanie postępu realizacji celu prowadzone jest w oparciu o następujące wskaźniki: 
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Lp. 
Wskaźniki monitorowania celu 

operacyjnego  5.5. 

Jednostka Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 

 

1 

Wysokość środków finansowych 

wydatkowanych na rewitalizację 

rynku i jego okolic 

 

zł 

 

0 

 

129.652,90 

 

0 

W 2018 r.  nie wydatkowano środków finansowych na rewitalizację rynku i jego okolic.  

 

 

IV. PODSUMOWANIE 

 

Monitoring strategii jest stałym procesem obserwacji, mającym na celu zapewnienie 

informacji na temat słuszności i skuteczności podejmowanych działań oraz możliwości 

pozyskiwania danych, ich kompleksowości i wiarygodności. W związku z powyższym dla 

gwarancji tego, że założenia (cele) postawione w Strategii Rozwoju  Gminy Miasto Raciąż  

są realizowane konsekwentnie, dokonano przeglądu zadań wykonanych w kolejnych latach 

jej obowiązywania. 

Monitoringiem objęte zostały sfery życia społecznego i gospodarczego, a także 

środowiskowego. Z przeprowadzonej analizy wynika, iż wymiar priorytetowy nadano 

zadaniom, których wykonanie przyczyni się do zaspokojenia podstawowych potrzeb 

społeczności, a zakładane cele strategii zostaną zrealizowane. Jak wynika z treści niniejszego 

sprawozdania  większość działań była realizowana. Część z nich jest wpisana do zadań 

samorządu i wykonywana corocznie, a niektóre są działaniami jednorazowymi. 

Zaznaczyć należy, iż niektóre cele, nie mające wykonania w latach ubiegłych zostaną 

zrealizowane w latach następnych. Zarówno wykonane zadania jak i planowane do 

wykonania poprawią atrakcyjność naszego miasta, a także zaspokoją podstawowe potrzeby 

społeczności. 

 

 

V. ZAŁĄCZNIKI 

 

1. Realizacja mierników, wskaźników monitoringu Strategii Rozwoju Gminy Miasto Raciąż  

w 2018  r. 



Realizacja mierników, wskaźników monitoringu Strategii Rozwoju Gminy Miasto Raciąż  w 2018 r. 

 

Cel Strategiczny Cel Operacyjny Miernik  Źródło Realizacja 
1. Pozyskanie inwestorów 

głównie z zewnątrz, jak też 

ożywienie inwestycji 

realizowanych przez kapitał 

lokalny - wzrost 

przedsiębiorczości oraz poprawa 

zdolności adaptacyjnych i 

konkurencyjności małych i 

średnich firm. 

 

1.2 Promocja miasta wobec 

inwestorów 

Ilość przygotowanych i 

rozpowszechnionych ofert. 

 W 2018 r. nie utworzono 

folderów z informacją o 

możliwościach 

inwestowania w Raciążu  

1.3 Zapewnienie 

odpowiednich warunków dla 

inwestorów oraz wspieranie 

powstawania i rozwoju małej i 

średniej przedsiębiorczości. 

 

Ilość przedsiębiorców 

korzystających ze 

stworzonego 

preferencyjnego systemu 

podatków i opłat. 

 

 
Żaden z przedsiębiorców 

nie skorzystał ze 

stworzonego 

preferencyjnego systemu 

podatków i opłat, zgodnie 

z przyjętą uchwałą Rady 

Miejskiej w Raciążu nr 

XXI/181/2016 z dnia 21 

października 2016 r. 

Ilość podmiotów 

gospodarczych na 100 

mieszkańców 

Dane z CEIDG Na 100 mieszkańców 

naszego miasta przypada  6 

podmiotów gospodarczych 

 

1.5 Tworzenie i rozwój e-

usług skierowanych do 

przedsiębiorców i obywateli. 

- Ilość udostępnionych on-

line dokumentów 

zawierających informacje 

sektora publicznego  

Dane uzyskane 

ze strony 

http://umraciaz.

nazwa.pl/ 

Miasto udostępniało w 

2018 r. 7 dokumentów on-

line dostępnych dla każdej 

zainteresowanej osoby.  

2. Zwiększenie konkurencji 

potencjału kwalifikacyjnego 

zasobów ludzkich. 

 

2.1. Zapewnienie wysokiego 

poziomu edukacji dzieci i 

młodzieży dostosowującego 

wykształcenie do potrzeb rynku 

pracy i umożliwiającego 

podejmowanie nauki na   

dowolnie wybranych studiach. 

 

Ilość nauczycieli 

doskonalących się. 
Dane uzyskane 

ze Szkoły 

Podstawowej w 

Raciążu oraz 

Miejskiego 

Przedszkola w 

Raciąża 

W 2018 r. 64 nauczycieli 

uczestniczyło w kursach, 

szkoleniach, konferencjach 

i warsztatach. 

 

 

Ilość dzieci i młodzieży 

korzystających z 

dodatkowych zajęć 

pozalekcyjnych w zakresie 

nauki języków obcych i 

Dane uzyskane 

ze Szkoły 

Podstawowej w 

Raciążu – 38 

uczniów 

W 2018 r. nie 

organizowano 

dodatkowych zajęć 

pozalekcyjnych w zakresie 

nauki języków obcych i 



informatyki. informatyki. 

2.2. Wpływ na stosowne 

podmioty decyzyjne i współpraca 

z nimi przy realizacji działań 

dotyczących podnoszenia 

poziomu kwalifikacji osób  

bezrobotnych i zagrożonych   

utratą zatrudnienia i zwiększenie 

przez to ich mobilności 

zawodowej. 

 

- Ilość spotkań promujących 

przedsiębiorczość w 

zakresie kompleksowego 

wsparcia dla osób chcących 

podjąć działalność 

gospodarczą. 

Dane z UM w 

Raciążu -1 

spotkanie 

- 10 lipca 2018 r. w 

Centrum Edukacyjno-

Konferencyjnym MODR w 

Płońsku odbyło się 

spotkanie informacyjno-

szkoleniowe pt.: „Zasady 

przyznawania  pomocy 

finansowej z zakresu 

rozwijania działalności 

gospodarczej w ramach 

inicjatywy Leader”. 

3. Poprawa warunków życia 

mieszkańców. 

3.1. Zwiększenie porządku 

publicznego oraz bezpieczeństwa 

mieszkańców miasta. 

 

- Kwota środków 

budżetowych 

przeznaczonych na 

zwiększenie bezpieczeństwa 

mieszkańców miasta. 

Dane z UM w 

Raciążu – 

łącznie z 

budżetu 

wydatkowano 

2 474 813,27 zł 

W 2018 r.  malowano pasy 

(znaki poziome)– 

10 686,95 zł, częściowo 

wymieniono znaki 

drogowe pionowe – 1 

774,65 zł, przebudowano 

drogę gminna na ul. 

Nadrzecznej – 297 700,00 

zł, opracowano 

dokumentację 

kosztorysowo-opisową dot. 

miejsc postojowych przy 

ul. Mickiewicza 17 – 5 

535,00 zł, naprawiono 

nawierzchnie dróg i 

chodników gminnych – 

1563 837,54 zł, wykupiono 

grunty pod drogi gminne – 

49 294,00 zł, przekazano  

wsparcie finansowe dla 

policji (dodatkowe patrole 

-4000,00 zł, wypłacono 

ekwiwalenty za akcje 

ratownicze strażaków -

21 607,00 zł oraz zakup 

paliwa do samochodów 



strażackich -16 229,82 zł,  

usunięto skutki wichur – 

2 563,31 zł, 

zmodernizowano Stację 

Uzdatniania wody – 

356 300,00 zł, zakupiono 

sprzęt ratowniczy dla OSP 

– 7 415,00 oraz lekki 

samochód ratowniczo-

gaśniczy – 137 870,00 zł. 

3.2. Podniesienie poziomu 

ochrony zdrowia na terenie 

Raciąża. 

 

- Ilość zorganizowanych 

akcji wpływających na 

podniesienie poziomu 

ochrony zdrowia na terenie 

miasta. 

36 W 2018 r. na terenie 

Raciąża przeprowadzone 

były następujące akcje: 

- Walka z rakiem piersi – 

Mammobus - 4 

- Akcja krwiodawstwa – 6 

- Obchody Światowego 

Dnia Zdrowia 

Psychicznego -1 

- Organizacja Dnia 

warzywa i owoców -1  

- Warsztaty dla rodziców 

związane ze zdrowym 

odżywianiem -1 

- Program opracowany 

przez SANEPID „Trzymaj 

formę” -1 

- Program opracowany 

przez SANEPID  „Chroń 

się przed kleszczami 

wszystkimi sposobami” -1, 

- Realizacja programu  

,,Owoce i warzywa w 

szkole” -1, 

- Realizacja programu   

„Mleko w szkole” -1, 

- Udział w plastycznym 

szkolnym konkursie 

,,Dbam o zdrowie” -1, 



- Rozdawanie ulotek 

informujących o 

szkodliwości tzw. jedzenia  

śmieciowego -1, 

- Udział w ogólnopolskim 

konkursie wiedzy na temat 

zdrowia i jego ochrony 

MEDITEST 

zorganizowanym przez 

Ogólnopolskie Centrum 

Edukacji w Warszawie -1, 

- Udział w konkursie 

plastycznym SK PCK 

,,Dbam o zdrowie” -1 

- Udział w ogólnopolskim 

projekcie ,,Zdrowo jem, 

więcej wiem”  - fundacji 

BOŚ -1 

- Projekt edukacyjny 

„Choroby cywilizacyjne 

XXI wieku” -1 

- Udział w powiatowym 

konkursie plastycznym 

zorganizowanym przez 

zarząd PCK w Płońsku 

,,Zdrowe zęby, ładny 

uśmiech” -1 

- Udział w programie 

„Extra Szkolna Stołówka z 

Delmą”-1 

- Smak życia - czyli debata 

o dopalaczach -1 

- Program NOE -1 

- Spotkanie z pielęgniarką 

szkolną- pogadanka nt. 

zdrowego odżywiania oraz 

konieczności spożywania I 

i II śniadania -1 

- Przygotowywanie przez 



rodziców zdrowych 

poczęstunków dla dzieci 

podczas uroczystości 

szkolnych (andrzejek, balu 

karnawałowego) -2  

- Spotkanie z pielęgniarką 

szkolną - rozmowa na 

temat higieny i dbania o 

zdrowie -1 

- Debaty na zajęciach 

wychowawczych 

dotyczące zdrowego trybu 

życia -1 

- Udział w projekcie 

,,Umiem pływać 2018”-1 

- Zajęcia sportowe w 

ramach projektu SKS -1 

- Fluoryzacja zębów  w 

szkole podstawowej -1 

- ,,Co grozi palaczom?" -

1 
3.3. Inwestycje w infrastrukturę 

edukacyjną – modernizacja, 

budowa, rozbudowa, przebudowa 

i wyposażenie bazy lokalowej 

szkół (sale gimnastyczne, boiska, 

pływalnie, pracownie 

przedmiotowe i komputerowe) 

 

- Kwota środków 

budżetowych 

przeznaczonych na 

inwestycje w infrastrukturę 

edukacyjną 

Faktury 

potwierdzające 

wydatki na 

łączną kwotę 

119 170,49 zł 

W 2018 r. do Szkoły 

Podstawowej w Raciążu 

naprawiono zapadnięty 

chodnik z kostki brukowej 

prowadzący do szkoły (30 

m2), wyremontowano salę 

ćwiczeń i pomieszczenie 

socjalne, zaadaptowano 

salę na pracownię 

komputerową, dokonano 

robót związanych z 

montażem stolarki 

aluminiowej. Ponadto 

zakupiono materiały do 

malowania klatki 

schodowej, korytarza i 

zejścia do świetlicy, 55 

myszek komputerowych, 



mikrofon, dysk 120 GB, 25  

komputerów, drukarkę HP 

Laser, 2 czytniki kodów 

kreskowych, 2 klawiatury, 

licencję do systemu 

Windows Serwer oraz 

pakiet 70 licencji 

dostępowych do systemu, 

serwer Fujitsu, kartę WiFi 

gablotę magnetyczną, 4 

zasilacze, czytnik kart, 

monitor interaktywny, 

tablicę interaktywną, pilot 

do elektronicznej tablicy 

wyników, poidełko wody 

pitnej ze stali, odkurzacz 

wielofunkcyjny, 4 flagi 

60x90, 5 flag 120x75, 2 

mocowania do flag, 3 

antyramy plexi, 7 czarnych 

obrzeży, 10 ławek 

korytarzowych, 

elektrozaczep, 2 czajniki 

1,7l, 2 stoły do pracowni 

komputerowej, 9 skrzydeł 

drzwiowych, 6 puf 

medium, 12 puf little, 2 

stoliki, 8 regałów na 

książki, 2 stoły, 6 krzeseł, 

2 banery reklamowe, 1 

rower HEXAGON, 26 

krzeseł Daniel, 20 stroi 

sportowych, 20 bluz 

bramkarskich, 10 piłek 

CASA,  pomoce 

dydaktyczne,, artykuły do 

świetlicy szkolnej i 

biblioteki szkolnej, 4 małe 

rusztowania, 6 dużych 



rusztowań. 

W Miejskim Przedszkolu 

wymieniono ogrodzenia 

wokół Przedszkola oraz 

zakupiono 48 krzeseł, 9 

stołów, 3 regały do sali 

dziecięcej, zestaw do sali 

dyrektora składający się z 

4 szaf i 1 biurka. 

3.4. Realizacja czynszowego 

budownictwa komunalnego i 

socjalnego, a także wyznaczenie 

terenów (uzbrojonych w media) 

pod inwestycje mieszkaniowe.    

 

- - - 

3.5. Likwidacja barier 

architektonicznych dla 

niepełnosprawnych 

-  - - 

3.6. Zapewnienie pomocy 

społecznej najbardziej 

potrzebującym i zwiększenie 

skuteczności w rozwiązywaniu 

problemów społecznych. 

-Ilość osób w stosunku do 

których podjęto działania 

zmierzające do ich 

włączenia społecznego. 

155 W stosunku do 155 osób 

podjęto działania 

zmierzające do ich 

włączenia społecznego. 

3.7. Zapewnienie sprawnej, 

przyjaznej dla obywateli i 

zgodnej ze standardami 

europejskim obsługi przez urząd  

administracji publicznej. 

-Ilość szkoleń, dokształceń 

kadry urzędu 

zapewniających im wyższe 

kwalifikacje. 

18 zaświadczeń  

ukończenia 

szkoleń 

  

W 2018 r. pracownicy 

Urzędu Miejskiego  

uczestniczyli w 18 

szkoleniach 

indywidualnych.  

Korzystali także z dostępu 

do platformy szkoleniowej 

Akademia Wspólnoty dla 

wszystkich pracowników 

urzędu. Łącznie otrzymali   

18 zaświadczeń 



ukończenia szkoleń 

zapewniających im wyższe 

kwalifikacje. 

3.8.Rozwój bazy sportowej i 

rekreacyjnej 

- Wysokość środków 

finansowych 

przeznaczonych na rozwój 

bazy sportowej i 

rekreacyjnej 

Łącznie 

wydatkowano 

17 736,80 zł 

W 2018 r. wykonano 

wertykulację boiska– 

1 036,80 zł, zakupiono 

kosiarkę samojezdną – 

11 900,00 zł, wynajęto 

myjkę do wyczyszczenia 

siedzeń na trybunach – 1 

300,00 zł oraz wykonano 

roboty renowacyjne płyty 

stadionu – 3 500,00 zł. 

4. Poprawa jakości środowiska 

przyrodniczego 

4.1. Zmniejszenie 

zanieczyszczenia środowiska. 

- Wysokość środków 

budżetowych 

przeznaczonych na 

zmniejszenie 

zanieczyszczenia 

środowiska. 

Łącznie 

wydatkowano na 

ten cel 

9 016 658,17 zł 

W 2018 r. wydatkowano 

środki na budowę 

kanalizacji sanitarnej, 

grawitacyjnej i 

ciśnieniowej – 

2 365 609,66 zł, dokonano 

modernizacji i rozbudowy 

oczyszczalni ścieków – 

6 639 927,54 zł oraz 

dokonano utylizacji 

azbestu – 11 120,97 zł. 

4.2. Zmniejszenie zużycia energii 

w budynkach użyteczności 

publicznej i w budynkach 

mieszkalnych, w tym 

termomodernizacja. 

 

- Ilość m2 powierzchni 

budynków poddanych 

termomodernizacji 

 

Protokół 

odbioru 

budynków -

1472 m2 

Poddano modernizacji 2 

budynki (budynek 

Miejskiego Centrum 

Kultury, Sportu i Rekreacji 

oraz budynek Ochotniczej 

Straży Pożarnej) o 

powierzchni łącznej           

1 470,42 m2 

 
-Liczba wybudowanych 

jednostek wytwarzania 

energii elektrycznej z OZE 

2 budynki 

4.3. Inwestycje związane z 

budową i modernizacją 

oświetlenia ulicznego i 

parkowego 

- Wysokość środków 

budżetowych 

przeznaczonych na 

inwestycje związane z 

budową i modernizacją 

oświetlenia ulicznego i 

Faktura 

dostarczenia i 

montażu 4 lamp 

hybrydowych 

42 656,40 zł 

Dostarczono i 

zamontowano 4 lampy 

hybrydowe na ulicy 

Rzeźnianej i ulicy 

Warszawskiej. 



parkowego 

4.6. Podnoszenie poziomu 

wiedzy ekologicznej w zakresie 

wiadomości o środowisku 

przyrodniczym, konieczności 

jego ochrony 

-Ilość programów, 

konkursów ogłoszonych w 

mieście, mających za 

zadanie podniesienie 

poziomu wiedzy 

ekologicznej 

13 - Konkurs organizowany 

przez Remondis wraz z 

udziałem Urzędu 

Miejskiego w Raciążu 

„Pokaż jak segregujesz i 

środowisko ratujesz” -1 

- Program „Czyste 

powietrze wokół nas” -1 

- Dzień Ziemi - 

przedstawienie -1 

- Szkolny Konkurs 

Ekologiczny ,,NIE dla 

smogu!” -1 

- Zbiórka makulatury -2 

- Zbiórka nakrętek 

plastikowych -2 

- Zbiórka baterii -3 

-Zbiórka zużytych 

telefonów komórkowych -

1 

- Projekt edukacyjny 

realizowane na lekcjach 

biologii w klasach VIII i 

III gimnazjum 

(kwiecień/maj) - 

Ochrona środowiska na 

co dzień i Racjonalne 

gospodarowanie 

zasobami przyrody -1 
 

5. Zapewnienie właściwych 

kierunków rozwoju kultury, 

sportu i rekreacji 

5.1 Wykorzystanie walorów 

historycznych w celu rozwoju 

turystyki i promocji miasta. 

 

-Ilość zorganizowanych 

imprez kulturalnych 

wykorzystujących walory 

historyczne w celu rozwoju 

turystyki i promocji miasta. 

7 W 2018 r. zorganizowano: 

- Majówkę - 1,  

-V Jarmark Raciąski -1,  

- 19 Międzynarodowy 

Wyścig kolarski 

„Memoriał Romana 

Siemińskiego” -1 



- Zawody kolarskie „Legia 

MTB Maraton” -1 

- Biesiadę Romską -1,  

- Piknik Rodzinny - The 

Heus Cup -1, 

- Piknik motocyklow -1. 

5.2 Propagowanie wiedzy o 

regionie, zwłaszcza wśród 

młodzieży szkolnej 

(organizowanie wycieczek 

turystyczno – krajoznawczych, 

organizowanie konkursów na 

temat wiedzy o historii miasta 

czy regionu). 

-Ilość zorganizowanych 

akcji propagujących wiedzę 

o regionie 

10 Akcje promujące Raciąż: 

- rekonstrukcja 

Powstania 

Warszawskiego -1,  

- Obchody 227 rocznicy 

ustanowienia 

Konstytucji 3 maja - 2,  

- Akcja „Odjazdowy 

bibliotekarz” -1, 

- Strażacki Piknik 

Rodzinny -1, 

- II Raciąski Rajd 

Rowerowy -1 

- Mini projekcie Raciąż 

w Internecie -1 

- Miejsko- Gminne biegi 

przełajowe Dla 

Niepodległej -1 

- Konkurs Piosenki 

Patriotycznej -1, 

-kontynuacja projektu 

edukacyjnego Akademia 

Młodego Obywatela 

Jana Karskiego - 1 
5.3 Wspieranie amatorskiego 

ruchu artystycznego. 

 

-Ilość wydarzeń 

wspierających amatorski 

ruchu artystyczny. 

 

4 W 2018 r. były 

organizowane cztery 

wydarzenia wspierające 

amatorski ruchu 

artystyczny: 

- Przegląd Piosenki 

dziecięcej i młodzieżowej-



1,  

- Plener malarski -1, 

- Konkurs Plastyczny 

"Ozdoba wielkanocna"-

1, 

- Powitanie lata -1. 
5.5 Rewitalizacja rynku i jego 

okolic. 

 

- Wysokość środków 

finansowych 

wydatkowanych na 

rewitalizację rynku i jego 

okolic 

- - 

 


