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Władze miasta Raciąża w końcówce 
poprzedniej kadencji oraz w kadencji 
2014-2018 skupiły swoje wysiłki na 
zdobywanie dotacji i dofinansowań do 
budżetu miejskiego. To jest bowiem 
jedyna droga do tego, żeby miasto się 
rozwijało. Udało się to znakomicie. Ale 
samo pozyskanie środków to jeszcze 
nie wszystko, trzeba je zrealizować do 
końca, a następnie rozliczyć

Zostało zrealizowanych oraz obec-
nie są realizowane w Raciążu zadania i 
projekty na kwotę około 36 milionów 
złotych, w której to kwocie znajduje się  
ponad 21 milionów złotych pochodzą-
cych wprost z dofinansowań oraz do-
datkowo 2,5 miliona złotych uzyskane-
go zwrotu z podatku VAT. To skala nie 
spotykana wcześniej w Raciążu ani  w 
większości gmin naszego powiatu.

Pozyskanie dofinansowań to za-
wsze duży sukces, jednak samo pozy-
skanie środków zewnętrznych to jesz-
cze nie wszystko. Sama realizacja zadań 
to proces niezwykle trudny. Trzeba 
pilnować terminów, zakresu, postępu 
prac. Trzeba weryfikować czy realizo-
wane prace odzwierciedlają założenia 
projektów. Ważne jest by przez cały 
okres realizacji projektu zajmowali się 
nim ludzie, którzy mają w tej kwestii 
znaczącą wiedzę i doświadczenie. By 
byli to ludzie, którzy znają projekt od 
podszewki. Większość projektów reali-
zowanych przez Gminę Miasto Raciąż 
jeszcze trwa, prace postępują, jednak 
największe dopiero przed nami. Mamy 
nadzieję, że rozliczenia pojektów także 
będą przygotowywane prze kompetent-
nych ludzi. 

Jednostki miejskie zyskały wiele
Urząd Miejski zerealizował i reali-

zuje zadania o łącznej wartości ponad 
27 milionów złotych przy dofinanso-
waniu ponad 15 milionów złotych.

W Miejskie Centrum Kultury re-
alizowane są projekty o łącznej wartości 
5,5 miliona złotych z dofinansowaniem 
w kwocie ponad 3,5 miliona złotych.

W Szkole Podstawowej zrealizowa-
ne zostaną projekty i zadania na kwotę 
ponad 2 miliony  złotych  z czego środ-
ki zewnętrzne to kwota 1,7 miliona 
złotych.

MOPS uzyskał dofiansowania w 
kwocie ponad 500 tysięcy złotych przy 
wartości projektów prawie 600 tysięcy 
złotych.

W Przedszkolu realizowane były 
projekty z dofinasowaniem 54 tysiące 
złotych na łączną kwotę projektów po-
nad 100 tysięcy złotych.

Liczne działania podjęto
Gmina Miasto Raciąż podjęła się 

realizacji licznych zadań z dofinanso-
waniem ze środków zewnętrznych. W 
ten sposób finansowano m.in zadania:

Uporządkowanie gospodarki wod-
no-ściekowej w Raciążu - w ra-
mach projektu została zmodernizowa-

na stacja uzdatniania wody, kończy się 
budowa nowoczesnej miejskiej oczysz-
czalni ścieków miejska oraz dobiega 
końca budowa 6,64 km kanalizacji 
sanitarnej na ulicach. To najważniej-
szy, największy i najbardziej wymagjący 
projekt realizowany obecnie. Wartość 
projektu to kwota ponad 13 milionów 
złotych

Termomodernizacja oraz poprawa 
efektywności energetycznej budynków 
użyteczności publicznej w Gminie 
Miasto Raciąż – termomodernizacja. 
Zakłąda on termomodernizację bu-
dynków szkoły, przedszkola, urzędu, 
domu kultury, straży pożarnej, biblio-
teki i ośrodka pomocy społęcznej oraz 
hali sportowej. Zakres prac w poszcze-
gólnych budynkach jest indywidualny. 
Wykonywane są docieplenia ścian, 
zewnętrznych, dachów lub stropoda-
chów, wymiana okien i drzwi zewnętrz-
nych, ocieplenie części podłóg wraz z 
ich odbudową, wymianę oświetlenia 
na energooszczędne led, przebudowę 
systemów grzewczych, modernizacja 
instalacji c.w.u. oraz instalację fotowol-
taiczna (OZE).  Wartość projektu to 
prawie 9 milionów złotych

Modernizacja budynku Miejskiego 
Centrum Kultury Sportu i Rekreacji, 
zakup wyposażenia i oraz projekty dla 
mieszkańców prowadzone przez Cen-
trum – kwota projektów 5,5 miliona 
złotych

Projekty realizowane przez Szko-
łę Podstawową – wyrównywanie szns 
edukacyjnych uczniów, zakup pomocy 
szkolnych, tablic i monitorów interak-
tywnych, instalacja monitoringu, mo-
dernizacja szatni, poprawienie bezpie-
czeństwa, budowa ścieżki edukacyjno 
ekologicznej, aktywna tablica, rozwój 
kompetencji uczniów. Łączna wartość 
tych projektów to kwota pona 2 milio-
ny złotych

Przebudowa chodników i dróg w 
Raciążu z rezerwy rządowej – nowe 
chodniki na ulicach Zielona, Hankie-
wicza, Ogrodowa, Słoneczna, Cicha, 
częściowo Piłsudskiego, nowy asfalt na 
ulicach Błonie i Nadrzeczna. Łączna 
wartość projektów 1,5 miliona złotych  

Rozbudowa i modernizacja bazy 
oświatowej Miejskiego Zespołu Szkół 
w Raciążu – wypłacenie  przez MJ-
WPU dofinansowania zadania w kwo-
cie 1,3 miliona złotych

„Platforma e-urząd w Raciążu” - 
projekt ma na celu wdrożenie elektro-
nicznego systemu obiegu dokumentów 
(EOD), ujednolicenie infrastruktury 
teleinformatycznej (programy biuro-
we, antywirusowe, systemowe, zakup 
nowoczesnego sprzętu komputerowe-
go do Urzędu i jednostek podległych), 
utworzenie punktu potwierdzania pro-
filu zaufanego (PPPZ), zintegrowanie 
systemów podatkowo – księgowych z 
elektronicznym obiegiem dokumen-
tów. Wdrożenie platformy umożłiwoja-
jącej mieszkańcom  załatwianie spraw 
bez przychodzenia do urzędu. Wartość 
projektu pona 1 milion złotych

Remont lokali i budynków komu-
nalnych stanowiących własność Gminy 
Miasto Raciąż  - remonty kilkunastu 
budynków i lokali komunalnych z 
dofinansowania rządowego. Wartość 
wykonanych remontów to prawie 1 
milion złotych

Projekty realizowane przez MOPS 
– „Aktywni Raciążanie ma start”, 
„Aktywizacja - integracja – zmiana”, 
„Placówka wsparcia dziennego Arka”, 
„Droga do samodzielności”  o łącznej 
wartości około 600 tysięcy zł.

Budowa nowego placu rekreacyj-
nego na osiedlu Jana Pawła II 300 ty-
sięcy złotych

Budowa pompowni ścieków na uli-
cy Akacjowej 233 tysięce złotych

Budowa placu zabaw przy Przed-
szkolu za kwotę 100 tysięcy złotych

Obniżenie krawężników przy 
przejściach dla pieszych, utwardznie 
parkingu na stadionie łączna kwota za-
dań 100 tysięcy złotych

Własne środki również wykorzystano
Liczne działania inwestycyjne były 

również realizowane z wykorzystaniem 
środków własnych Gminy Miasto Ra-
ciąż. Ważniejsze zadania wykonane środ-
ków własnych samorządu Raciąża to :

• Wykonano projekty drogowe na 
ulice : Rzewuskiego, Rzeźniana, Barań-
sakiego, Bolesława Chrobrego, Jesiono-

wa, Lipowa, Wnorowskiego, Mieszka 
I, H. Dobrzańskiego, B. Zielińskiego

• Modernizacja mostu położonego 
na rzece Karsówce w ciągu ul. Wolności

• Zakupiono bramę oraz instru-
menty muzyczne dla orkiestry OSP

• Budowa wodociągu w ul. Polnej
• Zakup nowej siedziby Biblioteki 
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• Modernizacje i remonty w bu-
dynku szkoły podstawowej

• Modernizacje i remonty w bu-
dynk przedszkola miejskiego

• Cykliczne i stałe modernizacje i 
remonty budynków komunalnych

• Wybudowano wodociąg w ul. 
Kilińskiego

• Zbudowano kanalizację sanitarną 
wraz z przykanalikami na ul. Kilińskie-
go

• Wykonanie parkingów i odwod-
nienia przy blokach mieszkalnych przy 
ul. Kilińskiego 56B i 58

• Remont budynku wielorodzinne-
go na ulicy Akacjowej

• Modernizacja budynku wieloro-
dzinnego na ulicy Błonie

• Zakup i montaż kotła do Miej-
skiej Ciepłowni w Raciążu

• Zakup zakup wyposażenia dla 
OSP Racioąż: piła do betonu i stali, 
narzędzia hydrauliczne, sprzęt strażac-
ki, wymiana drzwi,  wykonanie na-

wierzchni z kostki brukowej, remont 
budyneku OSP

• Nowy chodnik na  ul. Mławskiej
• Położenie kostki na części  ul. Ba-

rańskiego
• Przygotowanie pod kostkę: wy-

konanie nawierchni utwardzonej i 
obrzeży krawężników ulicach Jesiono-
wa i Lipowa

• Modernizacja i remont budynku 
urzędu Miejskiego, budowa serwerowni

• Dostawa i montaż 11 lamp hy-
brydowych w Gminie Miasto Raciąż 
ul. Jesionowa i Lipowa

• Dostawa i montaż lamp hybrydo-
wych na ulicy Rzeźnianej i Warszawskiej

• Przebudowa kanalizacji deszczo-
wej w ul. Słonecznej

• Przebudowa kanalizacji deszczo-
wej ul. Kwiatowa

• Zakup i montaż hydrantu prze-
ciwpożarowego

• Zakup kosiarki trawnikowej sa-
mojezdnej

• Cykliczny dofinansowany pro-
gram utylizacji azbestu

• Opracowanie program gospodar-
ki niskoemisyjnej

• Przyjęto studium zagospodaro-
wania przestrzennego dla miasta

• Wprowadzenie E-dziennika w 
szkole

• Monitoring w MOPS
UM RACIĄŻ

Realizacja zadań jeszcze przed nami

Projekty wciąż 
trwają




