
 
P r o t o k ó ł  Nr XXI.2016 

 
z sesji Rady Gminy Raciąż, która odbyła się 

w dniu 30 grudnia 2016r. w sali konferencyjnej 
Urzędu Gminy Raciąż, ul. Kilińskiego 2. 

 
 
Posiedzenie rozpoczęto o godz. 10:00, zakończono o godz. 13:00. 
 
Na stan 15 radnych obecnych było 14. Nieobecny był radny Janusz Kędzierski – 
nieobecność usprawiedliwiona, 
 

Spoza Rady Gminy udział w posiedzeniu wzięli: 
 

1/ Ryszard Giszczak – Wójt Gminy Raciąż; 
2/ Barbara Rumianowska – Skarbnik Gminy; 
3/ Gabriela Kowalska – Sekretarz Gminy; 
4/ Kierownicy Referatów i jednostek organizacyjnych; 
5/ Sołtysi – wg załączonej listy; 
6/ Dyrektorzy szkół z terenu Gminy Raciąż; 
7/ Przedstawiciele lokalnej prasy 
oraz zaproszeni goście: 
- Pani Elżbieta Grodkiewicz – członek Zarządu Powiatu; 
- Pan Henryk Kozakiewicz – radny Powiatu Płońskiego; 
- Pan Jan Mączewski – Przewodniczący Rady Powiatu; 
- Pan Paweł Jakubowski – Komendant  Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej 
                                     w Płońsku; 
- Pan Aleksander Jarosławski – Wójt Gminy Płońsk (Prezes Zarządu Oddziału 
                                             Powiatowego ZOSP RP); 
- Pan Antoni Czapski – Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP. 
 
 
Przebieg obrad: 
 
Pkt 1. 
 Pan Jarosław Jaworski – Przewodniczący Rady Gminy otworzył obrady XXI 
sesji Rady Gminy, powitał wszystkich zebranych oraz oświadczył, że na posiedzeniu 
obecnych jest 14 radnych, jest kworum władne do podejmowania prawomocnych 
uchwał. 
 
Pkt 2. 
 Przewodniczący Rady Gminy przedstawił proponowany porządek obrad: 
 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Ustalenie porządku dziennego obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XX sesji Rady Gminy. 
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4. Zgłaszanie pytań i wniosków.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

5. Rozpatrzenie projektów uchwał: 

 

    1) w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raciąż; 

2) w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Raciąż na 2016 rok; 

3) zmieniająca Uchwałę Nr XVI.102.2016 z dnia 6 maja 2016r. w sprawie 
udzielenia  pomocy finansowej dla Powiatu Płońskiego; 
 
4) zmieniająca Uchwałę Nr XVI.103.2016 z dnia 6 maja 2016r. w sprawie 
udzielenia  pomocy finansowej dla Powiatu Płońskiego; 
 
5) zmieniająca Uchwałę Nr XVII.107.2016 z dnia 1 lipca 2016r. w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Płońskiego; 
 
6) w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 
    2016; 
 
7) projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raciąż na lata 2017-2020; 

8) projekt uchwały budżetowej Gminy Raciąż na 2017 rok; 

9) zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym 
projekcie uchwały o WPF i projekcie uchwały budżetowej Gminy Raciąż na 2017 
rok; 
 
10) uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raciąż; 

11) uchwalenie Budżetu Gminy Raciąż na 2017 rok; 
 
12) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych na 2017 rok; 
 
13) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2017-
2019; 
 
14) w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Raciąż na      
lata 2017-2020 z perspektywą do 2023r. 
 
15) w sprawie zmian w Statucie Gminy Raciąż; 
 
16) w sprawie zarządzenia wyborów do organu sołectwa Kossobudy.  
 

6. Wolne wnioski i zapytania. 

7. Zamknięcie obrad XXI sesji Rady Gminy. 
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Ad.pkt 2. 

Radni nie zgłaszali wniosków, ani uwag do proponowanego porządku obrad. 
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie, udział w głosowaniu wzięło 14 
radnych. 
 
Ad.pkt 3. 
 
Protokół z XX sesji Rady Gminy został wyłożony do wglądu przed rozpoczęciem 
obrad, radni mieli możliwość zapoznania się z jego treścią. Radni nie zgłaszali uwag 
ani poprawek. Przewodniczący Rady Gminy wniósł o przyjęcie protokółu, wniosek 
uzasadniając tym, że osobiście zapoznał się z jego treścią, która w pełni 
odzwierciedla przebieg obrad. Protokół został przyjęty jednogłośnie, udział w 
glosowaniu wzięło 14 radnych. 
 
Ad.pkt 4. 
 
 Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że w dniu 18 grudnia 2016r. zmarł 
Roman Rychliński - Sołtys Sołectwa Kossobudy. Wszyscy obecni na sesji powstali                 
z miejsc i uczcili minutą ciszy pamięć zmarłego. 
 
 Pan Antoni Czapski – Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej – powiedział, że podczas 
posiedzenia Zarządu Powiatowego zapadła decyzja o wyróżnieniu dwóch druhów                    
z terenu Gminy Raciąż „Złotym Znakiem Związku OSP RP” druha Janusza 
Marcinkowskiego i „Medalem honorowym im. Bolesława Chomicza” druha 
Eugeniusza Ptasika. Są to odznaczenia nadawane przez Prezydium Zarządu 
Głównego ZOSP RP za zasługi i umacnianie OSP oraz za długoletnią, aktywną 
działalność w OSP. 
 
 Odznaczenia wręczali: Pan Aleksander Jarosławski – Prezes Zarządu Oddziału 
Powiatowego ZOSP RP oraz Pan Paweł Jakubowski Komendant Powiatowy PSP                    
w Płońsku, jednocześnie składając serdeczne gratulacje odznaczonym druhom. Jak 
podkreślił Prezes Aleksander Jarosławski są to dwa najwyższe odznaczenia 
limitowane. 
 
 Pan Paweł Jakubowski – Komendant Powiatowy PSP – skierował apel do 
wszystkich, aby w okresie zimy zwracali szczególną uwagę na urządzenia grzewcze, 
czy sprawnie działają, drożność kratek wentylacyjnych, właściwą wentylację 
pomieszczeń. Mówił o „cichym zabójcy” – tlenku węgła, radził zaopatrzyć się                        
w czujnik tlenku węgla i dymu oraz zaprezentował to urządzenie (koszt 100-150 zł.) 
Wszyscy obecni otrzymali stosowne ulotki z zaleceniami i numerami alarmowymi               
w razie zagrożenia. 
 
 
 Radna Grażyna Szczepańska – również złożyła gratulacje wyróżnionym 
strażakom, powiedziała – dbajcie o nasze bezpieczeństwo i mienie. Podziękowała  
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kolegom radnym i radnym powiatowym za drogę. Pani Grażyna Szczepańska 
powiedziała, że jest radną pierwszą kadencję tj. od 2 lat, z początku nie mogła się 
odnaleźć jako radna, a obecnie czuje się już pewnie, a to dzięki Wójtowi, 
Przewodniczącemu Rady Gminy, pracownikom Urzędu i radnym. Radna złożyła 
wszystkim życzenia dobrego roku 2017. 
 
 Przewodniczący Rady Gminy podziękował za ciepłe słowa, życząc, aby ta miła 
atmosfera została z nami do końca. 

 
 Podziękowania dla strażaków za szybką interwencję – usuniecie powalonego 
drzewa – przekazała pani Gabriela Osowska Sołtys Sołectwa Krajkowo. 
 
 Podziękowania Wójtowi Gminy, radnym Gminy i radnym Powiatu – za 
zrealizowane inwestycje przekazali radni: Eugeniusz Lewandowski i Teresa 
Muchyńska. Ponadto radna Teresa Muchyńska skierowała apel o spowodowanie 
wykonania przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad zjazdu                               
z obwodnicy w kierunku Płońska. 
 
 Pan Henryk Kozakiewicz – radny Powiatu, kontynuował temat z poprzedniej 
sesji Rady Gminy, dotyczący spalania odpadów w piecach domowych. Spalanie 
niedozwolonych odpadów i wydostające się dymy do atmosfery, zanieczyszczają 
powietrze, którym oddychamy, są szczególnie szkodliwe dla dzieci. W ramach 
profilaktyki radny przekazał wszystkim obecnym ulotki „Dbajmy o środowisko                     
w powiecie płońskim”  oraz złożył wszystkim życzenia noworoczne. 
 
 Pani Elżbieta Grodkiewicz – radna Powiatu Płońskiego również złożyła 
podziękowania za dobrą współpracę z naszym samorządem, przyznała, że drogi 
można budować tylko z udziałem środków samorządu. Złożyła też wszystkim 
najlepsze życzenia na Nowy Rok. 
 
 Radna Grażyna Rogowska wniosła w swoim imieniu i mieszkańców 
miejscowości Folwark-Raciąż do Rady i radnych Powiatu o umieszczenie w planach 
budowy chodnika w tej miejscowości. Jak powiedziała radna, nie chodzi tu                          
o estetykę wsi, ale o bezpieczeństwo, szczególnie dzieci, które chodzą do szkoły. 
 
 
 Wójt Gminy powiedział, że problem spalania odpadów w piecach domowych, 
poruszany przez radnego Kozakiewicza istnieje, nie mamy możliwości nałożenia 
sankcji, nie mamy straży wiejskiej, ani miejskiej.  
 Wójt Gminy poinformował, że nasz wniosek składany na montaż baterii 
fotowoltanicznych został pozytywnie zaopiniowany. 
 Odnośnie budowy chodnika w Folwarku-Raciąż, Wójt przyznał, że głównie 
chodzi o bezpieczeństwo, Gmina na pewno dołoży pieniędzy do tej inwestycji. 
 
 
Ad.pkt 5. 
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 Pani Barbara Rumianowska – Skarbnik Gminy – przedstawiła i omówiła 
projekty uchwał w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raciąż 
i w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok. 
 
(Projekty uchwał w załączeniu do niniejszego protokółu –załącznik nr 1 i 2) 
 

Radni nie zgłaszali innych propozycji zmian. Uchwały zostały podjęte jednogłośnie, 
udział w głosowaniu wzięło 14 radnych. 
 
 Następnie Pani Skarbnik przedstawiła projekty uchwał w sprawach: 
 
1) zmieniająca Uchwałę Nr XVI.102.2016 z dnia 6 maja 2016r. w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej dla Powiatu Płońskiego. W poprzedniej uchwale na drogę 
powiatową Płońsk – Raciąż (odc. Kozolin-Lutomierzyn) przeznaczona była kwota 
150.000,-zł., obecnie jest to kwota: 120.939,-zł.; 
 
2) zmieniająca Uchwałę Nr XZVI.103.2016 z dnia 6 maja 2016r. w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej dla Powiatu Płońskiego. W poprzedniej uchwale na budowę 
mostu przez rzekę „Dobrzyca” wraz z dojazdami, kwota dotacji dla Powiatu wynosiła 
650.000,-zł., w projekcie uchwały proponuje się zmniejszenie kwoty dotacji do 
410.963,-zł. 
 
3) zmieniająca Uchwałę Nr XVII.17.2016 z dnia 1 lipca 2016r. w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej dla Powiatu Płońskiego na remont drogi powiatowej Płońsk – 
Raciąż w miejscowości Kaczorowy była kwota 250.000,-zł. obecnie proponuje się 
kwotę 245.355,-zł. 
 
(Projekty uchwał w załączeniu do protokółu – załącznik nr 3,4 i 5) 
 

 Pani Skarbnik wyjaśniała, że zmniejszenie kwot pomocy finansowej dla 
Powiatu Płońskiego wynika z przeprowadzonych przetargów. 
 
Radni nie zgłaszali pytań. Uchwały zostały podjęte jednogłośnie, udział w 
głosowaniu wzięło 14 radnych. 
 

 Kolejny projekt uchwały przedstawiła Pani Skarbnik, w sprawie ustalenia 
wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016. 
 
Wykaz wydatków niewygasających: 
 
1) Przebudowa drogi w Cieciersku; 
2) Przebudowa drogi w miejscowości Pólka-Raciąż; 
3) Przebudowa drogi gminnej w Strożęcinie; 
4) Przebudowa drogi gminnej Sierakowo-Draminek 

Inwestycje te będą zrealizowane w I półroczu 2017r. 
 
(Projekt uchwały w załączeniu do protokółu – załącznik nr 6). 
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Radni nie zgłaszali pytań. Uchwała została podjęta jednogłośnie, udział w 
głosowaniu wzięło 14 radnych. 
 

 
 Pani Barbara Rumianowska – Skarbnik Gminy przedstawiła projekt 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raciąż. 
 
(Projekt uchwały w załączeniu do protokółu – załącznik nr 7) 

 
 Przewodniczący Rady Gminy – zapoznał radnych z treścią Uchwały                             
Nr Ci.337.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie 
z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta 
Gminy Raciąż projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej. 
 
(Kserokopia Uchwały Składu Orzekającego RIO – w załączeniu do protokołu – zał. nr 8) 

 
Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raciąż została podjęta 
jednogłośnie, udział w głosowaniu wzięło 14 radnych. 
 
 Następnie Pani Skarbnik – przedstawiła projekt uchwały budżetowej Gminy 
Raciąż na 2017 rok. 
 
(Projekt uchwały w załączeniu do protokółu – załącznik nr 9) 
 
 Przewodniczący Rady Gminy – zapoznał radnych z treścią Uchwały 
Ci.338.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie               
z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta 
Gminy Raciąż projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok. 
 
(Kserokopia uchwały w załączeniu do protokółu – załącznik nr 10)       
 
 Przewodniczący Rady Gminy informował, że wszyscy radni w pierwszej 
dekadzie grudnia otrzymali (w formie pisemnej) projekt Wieloletniej Prognozy 
Finansowej i projekt Uchwały Budżetowej na 2017 rok. Komisje Rady Gminy na 
wspólnym posiedzeniu w dniu 21 grudnia 2016r. analizowały projekty uchwał                      
i wydały pozytywną opinię o projekcie WPF i projekcie budżetu na 2017 rok. 
 
 
 Przewodnicząca Komisji Budżetowej i Finansów  - pani Teresa Muchyńska 
powiedziała, że poszczególne Komisje Rady Gminy nie zgłaszały do Komisji 
Budżetowej uwag, ani wniosków do projektu WPF i projektu budżetu na 2017 rok. 

 
Radni nie zgłaszali się do dyskusji. 
 
Wójt Gminy nie zgłaszał autopoprawek do projektu budżetu Gminy na 2017 rok. 
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 Przewodniczący Rady Gminy proponował głosowanie. Uchwała Budżetowa 
Gminy Raciąż na 2017 rok została podjęta jednogłośnie, udział w głosowaniu wzięło 
14 radnych. 
 
 Przewodniczący Rady Gminy – przedstawił projekt uchwały w sprawie 
przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów 
Alkoholowych na 2017 rok na terenie Gminy Raciąż. 
 
(Projekt uchwały w załączeniu do protokółu – załącznik nr 11) 

 
Radni nie zgłaszali uwag, ani propozycji zmian w projekcie Programu. Uchwała 
została podjęta jednogłośnie, udział w głosowaniu wzięło 14 radnych. 
 
 
 Przewodniczący Rady Gminy - zapoznał radnych z projektem uchwały                       
w sprawie przyjęcie Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2017-2019. 
 
(Projekt uchwały wraz z załącznikiem – w załączeniu do protokółu – załącznik nr 12) 
 

 Obecna na sesji Pani Anna Walczewska – Kierownik GOPS wyjaśniała,                       
iż obecnie przedstawiony Program jest kontynuacją poprzedniego na lata 2013-
2016. Gminny Program Wspierania Rodziny jest propozycją zintegrowanych 
kierunków działań na rzecz rodziny, realizowanych na terenie Gminy Raciąż. 
Program zakłada pomoc rodzinom przeżywającym trudności, poprzez działania 
zmierzające do wzmocnienia roli i funkcji rodziny, rozwijanie umiejętności 
opiekuńczo – wychowawczych oraz zapewnienie bezpieczeństwa dziecku i rodzinie. 
 
Radni, po zapoznaniu się z Programem, nie zgłaszali uwag. Uchwała została podjęta 
jednogłośnie, udział w głosowaniu wzięło 14 radnych. 
 
 
 Następnie Przewodniczący Rady Gminy – przedstawił projekt uchwały                      
w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Raciąż na lata 2017 
– 2020 z perspektywą do 2023r. 
 
(Projekt uchwały wraz z Programem w załączeniu do protokółu – załącznik nr 13) 
 

 Pani Monika Konczewska – Kierownik Ref. RRG wyjaśniała, że Program 
ochrony środowiska dla Gminy Raciąż na lata 2017 – 2020 jest podstawowym 
dokumentem do realizacji zadań własnych, dostosowanych do ochrony środowiska. 
Skutkiem realizacji Programu będzie poprawa jakości środowiska naturalnego oraz 
jakości życia mieszkańców. Dokument określa narzędzia realizacji zadań, monitoring 
oraz jednostki odpowiedzialne za ich wykonanie. 
 
Radni nie zgłaszali się do dyskusji. Uchwała została podjęta jednogłośnie, udział                   
w głosowaniu wzięło 14 radnych. 
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 Przewodniczący Rady Gminy – przedstawił projekt uchwały w sprawie zmian 
w Statucie Gminy Raciąż. 
 
(Projekt uchwały w załączeniu do protokółu – załącznik nr 14) 
 

Sekretarz Gminy wyjaśniała, że w związku z likwidacją BOSS, w załączniku nr 2 
skreśla się pkt 2: ”Biuro Obsługi Szkół Samorządowych”. 
 
Uchwała w sprawie zmian w Statucie Gminy została podjęta jednogłośnie, udział                
w głosowaniu wzięło 14 radnych. 
 
 Następnie Przewodniczący Rady Gminy – przedstawił projekt uchwały                      
w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających sołtysa w Sołectwie Kossobudy. 
 
(Projekt uchwały w załączeniu do protokółu – załącznik nr 15) 
 

Uchwala została podjęta jednogłośnie, udział w głosowaniu wzięło 14 radnych. 
 
Ad.pkt 6. 
 
 Pan Paweł Jakubowski – Komendant Powiatowy PSP w Płońsku dziękował za 
zaproszenie, życzenia, za docenienie pracy strażaków. Podziękowania również złożył 
za wsparcie finansowe PSP przy budowie komendy. Podkreślił, że w pracy strażaków 
ma istotne znaczenie sieć i jakość dróg, dziękował za każde wsparcie,                                     
w jakiejkolwiek formie. Wszystkim obecnym złożył życzenia na Nowy Rok. 
  
 Życzenia noworoczne złożyli również: druh Prezes Aleksander Jarosławski, 
Przewodniczący Rady Powiatu – Jan Mączewski oraz Wójt i Przewodniczący Rady 
Gminy. Podsumowując rok – dziękuję za empatię – powiedział Wójt Gminy. 
 
Ad.pkt 7. 
 
Po wyczerpaniu porządku dziennego, Przewodniczący rady Gminy zamknął obrady 
XXI sesji Rady Gminy. 
 
 
 
                                                                                Przewodniczący Rady Gminy 
 
                                                                                        Jarosław Jaworski 
 
 
 
 
Protokółowała: 
R.Kaźmierczak 


