
Raciąska Rada Działalności Pożytku Publicznego 

V  posiedzenie RRDPP II kadencji 

W dniu 17 kwietnia 2018 roku w siedzibie Miejskiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji 

im. Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu. w godzinach popołudniowych odbyło się V 

posiedzenie Raciąskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego II kadencji. 

Współprzewodniczący RRDPP Pan Artur Adamski otworzył posiedzenie witając członków 

Rady oraz osoby zaproszone (listy osób obecnych na posiedzeniu są załącznikami do 

niniejszego protokołu). 

Współprzewodniczący Rady przedstawił również porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia RRDPP. 

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia RRDPP. 

3. Przyjęcie porządku obrad. 

4. Działalność Stowarzyszeń funkcjonujących na terenie miasta. 

5. Zmiany w ustawach wpływających na działalność Stowarzyszeń  w szczególności dot. 

zmian w zakresie ochrony danych osobowych. 

6. Bezpieczeństwo w mieście – wnioski po debacie społecznej w dniu 14.03.2018 r. 

7. Zatwierdzenie projektów uchwał Rady Miejskiej zaopiniowanych elektronicznie. 

8. Wolne wnioski i zapytania 

9. Zamknięcie posiedzenia RRDPP. 

 

Ad – 2 

Członkowie Raciąskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego jednogłośnie przyjęli 

protokół z ostatniego posiedzenia RRDPP. 

 

Ad –3 

Następnie członkowie Rady jednogłośnie zaakceptowali porządek obrad. 

 

Ad –4 

W kolejnym punkcie posiedzenia przedstawiciele stowarzyszeń działających na terenie miasta 

podsumowanie swoje działania. 

Pierwszy głos zabrał Dawid Smoleński, będący wiceprezesem OSP w Raciążu, który 

powiedział, że stowarzyszenie złożyło projekt do Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Mazowieckiego na organizację obchodów 115-lecia OSP w Raciążu i zakup instrumentów. 

Poza tym Straż podpisała 28 lutego 2018 r. umowę z Urzędem Marszałkowskim o przyznaniu 
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pomocy na projekt pn. „Poprawa dostępności do oferty sportowo-rekreacyjnej gminy Miasta 

Raciąż poprzez utworzenie ogólnodostępnego placu rekreacyjno-sportowego”. Ochotnicza 

Straż Pożarna złożyła też do Wojewody Mazowieckiego w ramach programu „Porządek i 

bezpieczeństwo publiczne” projekt pt. „Inicjatywy edukacyjne podnoszące świadomość dzieci 

oraz seniorów w Gminie Miasto Raciąż w zakresie poprawy ich bezpieczeństwa”. 

Członkowie straży aktywnie współpracują z miastem i wszystkimi jednostkami 

organizacyjnymi miasta przy organizacji różnego typu imprez.  

Następnie głos zabrał Andrzej Pokorski przedstawiciel Stowarzyszenia Klubu 

Motocyklowego Cavalcada, który powiedział, że klub składa się z 35 członków. Ich głównym 

celem jest turystyka motocyklowa. Członkowie stowarzyszenia chętnie współpracują z 

Urzędem Miejskim w Raciążu i Urzędem Gminy w Raciążu. Uczestniczą też w imprezach 

organizowanych przez MCKSiR, np. w WOŚP. Imprezami cyklicznie organizowanymi przez 

klub są: Rajd rowerowy, Otwarcie sezonu motorowego. Stowarzyszenie organizuje też 

szkolenia z udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej. Już po raz trzeci wspólnie z 

Fundacją DKMS rejestrowali dawców szpiku. 

Kolejnym przedstawicielem Stowarzyszenia działającym na terenie miasta była Pani Danuta 

Kantorowska – Prezes Regionalnego Stowarzyszenia Twórców Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego w Raciążu. Stowarzyszenie to powstało w październiku 2018 r., a wcześniej 

członkowie współpracowali ze sobą pod nazwą „Baby robią”. Celem stowarzyszenia jest 

integracja twórców kultury tj. przedstawicieli rękodzieła, malarzy, pisarzy, hafciarzy. 

Stowarzyszenie współpracuje z Mazowieckim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego, MCKSiR 

oraz Urzędem Miejskim. Członkowie stowarzyszenia wystawiali swoje prace  w Muzeum 

Etnograficznym w Warszawie oraz na kiermaszach, jarmarkach organizowanych na terenie 

powiatu płońskiego. Stowarzyszenie jest pomysłodawcą cyklicznych spotkań pn. „Pytaj jeśli 

jeszcze możesz i masz kogo”, których efektem będzie  książka zawierająca wspomnienia 

ludzi, którzy żyli i mieszkali w Raciążu przed, podczas i po wojnie. Zarząd Stowarzyszenia 

złożył także wniosek do Zarządu Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn. 

„Produkty tradycyjne i regionalne Mazowsza w Raciążu”. 

Na koniec głos zabrał Pan Stefan Modrzejewski prezes Stowarzyszenia Seniorów, 

Emerytów i Rencistów. Celem Stowarzyszenia jest: integrowanie środowiska emerytów i 

rencistów różnych grup zawodowych, tworzenie możliwości realizacji wspólnych 

zainteresowań, organizowanie wycieczek i różnych przedsięwzięć o charakterze kulturalnym, 
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oświatowym, rozrywkowym i.t.p., podejmowanie działań na rzecz  nawiązywania i rozwijania 

kontaktów i współpracy z instytucjami, szkołami i innymi organizacjami pozarządowymi.  

Liczy około 200 członków. Seniorzy zrzeszeni w Stowarzyszeniu są bardzo aktywni. Ich 

działalność jest widoczna i znacząca w życiu raciąskiej społeczności. Pracują w trzech 

klubach: Klubie Emerytów i Rencistów, Klubie Seniora oraz Nauczycielskim Klubie Seniora. 

Uczestniczą w projektach promujących współpracę międzypokoleniową. Zrzeszeni seniorzy 

biorą udział w uroczystościach organizowanych w mieście z okazji  świąt i rocznic, np. 

Konstytucji 3 Maja,  Święta Niepodległości i różnych imprezach: Jarmark Raciąski „Pod 

Skrzatami Szuwarkami”, Dni Miasta i Gminy Raciąż i innych. Seniorzy zrzeszeni w 

Stowarzyszeniu uczestniczyli w spotkaniach z przedstawicielami władz samorządowych, 

pisarzami, poetami i podróżnikami. Byli organizatorami wystaw fotograficznych i spotkań 

autorskich. Nawiązali szeroką współpracę międzypokoleniową z czynnymi nauczycielami, 

młodzieżą szkolną i dziećmi z przedszkola. Uczestniczyli w różnych kursach, szkoleniach i 

warsztatach. Zorganizowali wiele wycieczek krajowych i zagranicznych, wyjazdów do teatru, 

wyjść do kina, spotkań plenerowych i pikników integracyjnych. Stowarzyszenie jest jednym z 

fundatorów zegara na wieży ratusza, odsłoniętego z okazji 590 rocznicy nadania Raciążowi  

praw miejskich, a prezes Stowarzyszenia jest autorem publikacji „Moje Miasto. Włodarze 

Raciąża”, która została wydana dla uczczenia tej rocznicy. 

Stowarzyszenie z powodzeniem brało udział w dotychczasowych konkursach na realizację 

zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, 

ogłaszanych przez Burmistrza Miasta Raciąża i zamierza również w tym roku starać się 

pozyskać dodatkowe środki na działalność stowarzyszenia. 

 
Ad – 5  

Następnie Andrzej Rybus Tołłoczko – odpowiedzialny za wdrożenie RODO w Urzędzie 

Miejskim, wyjaśnił główne obowiązki stowarzyszeń w związku z wejściem z dniem 25 maja 

2018 r.  nowych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Wyjaśnił, że możemy 

przetwarzać dane osobowe członków stowarzyszeń dopiero wtedy, gdy osoba, której dane 

dotyczą, wyrazi na to zgodę; wynika to z przepisów prawa; dla dobra publicznego lub zostały 

udostępnione administratorowi. Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele 

przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym 

prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, administrator wdraża odpowiednie środki 

techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z rozporządzeniem i aby 

móc to wykazać. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane. Dane 
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osobowe członków stowarzyszenia powinny być przechowywane w siedzibie stowarzyszenia 

w zamkniętej szafie. Każde stowarzyszenie powinno stworzyć analizę ryzyka, ponieważ na 

ryzyko w zakresie ochrony danych wpływają różne czynniki, zarówno zewnętrzne, jak i 

wewnętrzne, ważne jest sporządzenie ich listy. Należy też zidentyfikować i sklasyfikować 

wszystkie aktywa organizacji, które wiążą się z przetwarzaniem danych osobowych. Poprzez 

„aktywa” rozumieć należy zarówno informacje, w tym dane osobowe, jak i inne zasoby 

organizacji, takie jak:  

- posiadana wiedza, 

- personel, 

- sprzęt,  

- oprogramowanie,  

- inne środki techniczne i organizacyjne związane z przetwarzaniem danych 

osobowych.  

W każdym stowarzyszeniu powinien zostać przyjęty dokument będący polityką 

bezpieczeństwa, czyli polityką ochrony danych osobowych. Nowe rozporządzenie nałożyło 

także m.in. na stowarzyszenia obowiązek informacyjny, który powinien zawierać:  

1. dane kontaktowe administratora oraz Inspektora Ochrony Danych (jeżeli został 

powołany), np. e-mail i telefon. 

2. gdy przetwarzanie odbywa się na mocy przepisu prawa, należy wskazać ten przepis. 

3. gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu 

administratora lub strony trzeciej, należy go wskazać. 

4. gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody podmiotu danych o prawie do 

cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

5. gdy dane zostały pozyskane nie bezpośrednio od podmiotu danych, źródło 

pochodzenia danych osobowych, a gdy ma to zastosowanie – czy pochodzą one ze 

źródeł publicznie dostępnych. 

6. informacji o zamiarze przekazywania danych do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej oraz o stwierdzeniu lub braku stwierdzenia przez Komisję 

Europejską odpowiedniego stopnia ochrony. W przypadku przekazania do państwa nie 

gwarantującego odpowiedniego poziomu ochrony należy podać informację o 

odpowiednich lub właściwych zabezpieczeniach oraz o możliwościach uzyskania 

kopii danych lub o miejscu udostępnienia danych 



 

 5 

7. okresie, przez który dane osobowe będą przechowywane, a gdy nie jest to możliwe, 

kryteria ustalania tego okresu. 

8. prawie do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących 

osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania oraz o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o 

prawie do przenoszenia danych. 

9. prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

10. zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz – 

przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, 

a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla 

osoby, której dane dotyczą. 

Ważne jest, że nie ma milczącego wyrażania zgody. Nie ma zgłoszeń mailami. Dane 

przechowujemy tak długo dokąd są nam potrzebne. Przy wyrażaniu zgodny potrzebny nam 

jest cel przetwarzania. Obowiązkowo należy też prowadzić rejestr czynności przetwarzania, 

który zawiera imię i nazwisko lub nazwę oraz dane kontaktowe administratora, cele 

przetwarzania; opis kategorii osób, których dane dotyczą; opis kategorii danych osobowych; 

kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w tym odbiorców 

w państwach trzecich (w tym dodatkowe informacje związane z przekazaniem danych do 

państwa trzeciego); jeżeli jest to możliwe, planowane terminy usunięcia poszczególnych 

kategorii danych; jeżeli jest to możliwe, ogólny opis technicznych i organizacyjnych środków 

bezpieczeństwa. Ważną uwagą było wskazanie adresu strony internetowej gdzie znajdują się 

wszystkie najważniejsze informacje  www.giodo.gov.pl. 

 

Ad – 6 

W kolejnym punkcie posiedzenia głos zabrała pani Wiesława Czerwińska, która przedstawiła 

najważniejsze punkty debaty społecznej odbytej w dniu 14.03.2018 r. Spotkanie to dotyczyło 

społecznych problemów zarówno miasta Raciąża, jak i gminy Raciąż. Omówiono również w 

jaki sposób zrealizowane zostały wnioski zgłoszone przez mieszkańców w czasie poprzedniej 

debaty społecznej. Poruszono temat dotyczący problemu dewastacji mienia po byłej szkole 

przy ul. Kilińskiego (pozostającej w zarządzie Starostwa i Gminy żydowskiej). Rozmawiano 

na temat naruszania zakazu zatrzymywania przy ul. Błonie. Dyskutowano również o 

zanieczyszczaniu klatek schodowych w budynkach mieszkalnych na osiedlu przy ul. 

Piłsudskiego. Rozmawiano także o demoralizacja nieletnich, spożywaniu alkoholu i paleniu 

papierosów. Kolejnym tematem debaty było oznakowanie ulicy umożliwiającej wyjazd na ul. 
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Mławską (z terenu osiedla przy ulicy Piłsudskiego). Podczas debaty rozmawiano także o 

naprawie nawierzchni na ul. 11 Listopada, która znajduje się w ciągu drogi powiatowej  3743 

w relacji Raciąż-Koziebrody. Debatowano także o podwyższeniu dozwolonej prędkości  w 

terenie zabudowanym ( ul. Zawoda, Cieciersk,  ul. Mławska, Pólka Raciąż.  

Pojawiły się też nowe wnioski: wykonanie zjazdów z obwodnicy Raciąża trasa k-60, 

połączenie z drogą powiatową  i oznaczenia zjazdów w kierunku Płońska; wyznaczenie 

przejścia dla pieszych przy szkole i oznaczenie przystanku dla autobusu szkolnego oraz progu 

zwalniającego  w miejscowości Unieck; kontrola przestrzegania obowiązku szczepienia 

psów; zmiana organizacji ruchu w rejonie skrzyżowania Placu Mickiewicza z ulicami Płocka, 

Mławska, Wolności (wykonanie ronda) oraz ograniczenie przejazdu pojazdów ciężarowych 

przez miasto; oświetlenie w rejonie parku miejskiego przy ul. Parkowej.  

  

Ad – 7 

Następnie Renata Kujawa –pracownik Urzędu Miejskiego odpowiedzialna za administracyjno 

– techniczną obsługę RRDPP, poinformowała o uchwałach, które zostały podjęte w okresie między 

posiedzeniami RRDPP drogą elektroniczną. Były to następujące uchwały: 

 

- Uchwała nr 35/2018 Raciąskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 23.03.2018 r. 

w sprawie zaopiniowania projektu Uchwały Rady Miejskiej w Raciążu w sprawie przyjęcia 

programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie Gminy Miasto Raciąż w 2018 roku 

- Uchwała nr 36/2018 Raciąskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 23.03.2018 r 

w sprawie podziału Miasta Raciąża na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz 

ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych. 

 

- Uchwała nr 37/2018 Raciąskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 23.03.2018 r. 

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

 

- Uchwała nr 38/2018 Raciąskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 23.03.2018 r. 

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Raciąż, 

 

- Uchwała nr 39/2018 Raciąskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 23.03.2018 r. w 

sprawie zaopiniowania projektu Uchwały Rady Miejskiej w Raciążu w podziału Miasta 

Raciąża na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib 

obwodowych komisji wyborczych 

 

- Uchwała nr 40/2018 Raciąskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 23.03.2018 r. 

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Raciąż. 
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Ad – 8 

 

W punkcie wolne wnioski i zapytania nikt z zebranych nie zabrał głosu.  

 

Ad – 9 

 

Po wyczerpaniu tematyki V posiedzenie Raciąskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego II 

kadencji zostało zamknięte. 

 

Protokół sporządziła: Renata Kujawa 

 

 

Współprzewodniczący 

Raciąskiej Rady Działalności 

Pożytku Publicznego 

Artur Adamski                                                                              Dawid Smoleński 


