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 PROTOKÓŁ  
Z III POSIEDZENIA  

RACIĄSKIEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO  
III KADENCJI 

  
w dniu 24 września 2020 r. 

 
  
III posiedzenie Raciąskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego III kadencji odbyło się                            

w Urzędzie Miejskim w Raciążu. 

 

W posiedzeniu uczestniczyli 6 członków RRDPP według załączonej listy obecności, co stanowi 

quorum do podejmowania prawomocnych uchwał. 

 
 

Ad – 1 

Otwarcie III posiedzenia do Raciąskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego                             

III kadencji. 

 

Posiedzenie otworzył Współprzewodniczący Rady pan Stefan Modrzejewski, który przywitał 

członków Rady i przedstawił porządek dzisiejszego posiedzenia: 

 

1. Otwarcie posiedzenia RRDPP; 

2. Przyjęcie porządku obrad; 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia RRDPP; 

4. Informacja o realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie miasta Raciąż; 

5. Podsumowanie akcji „LATO” ; 

6. Opiniowanie Programu współpracy Gminy Miasto Raciąż z organizacjami 

pozarządowymi na 2021 rok; 

7. Sprawy różne; 

8. Zamknięcie posiedzenia RRDPP. 

Ad – 2 

Przyjęcie porządku obrad 

 

Pan Artur Adamski wniósł o wprowadzenie zmiany w porządku obrad. Poprosił, żeby                                 

w pierwszej kolejności omówić punkt „Podsumowanie akcji „LATO”” a następnie przejść do 

pozostałych tematów. Jako powód podał konieczność wcześniejszego opuszczenia spotkania 

w celu wyjazdu na posiedzenie Zarządu Powiatu Płońskiego. 
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Wprowadzona zamiana została przyjęta jednogłośnie. Nowy porządek obrad został 

przegłosowany jednogłośnie. 

Ad – 3 

Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia RRDPP 

 

Protokół z II posiedzenia RRDPP z dnia 24 czerwca 2020 r. został przyjęty jednogłośnie, 

 

Ad – 4 

Podsumowanie akcji „LATO” 

 

Pan Artur Adamski pełniący funkcję dyrektora Miejskiego Centrum Kultury, Sportu                             

i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu podsumował Akcję „LATO”. Dyrektor 

poinformował, że jak co roku wspólnie z Gminą Miasto Raciąż, Gminą Raciąż  i Miejską 

Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zostały zorganizowane wakacje dla dzieci. 

Działania nie rozpoczęły się od samego początku wakacji ale mniej więcej od połowy lipca. W 

ramach wakacji zorganizowano przede wszystkim działania na terenie miasta. Odbyło się 

m.in kino plenerowe oraz piknik rodzinny połączony z Festiwalem Kolorów. Dużą 

popularnością cieszyły się tzw. Kreatywne Warsztaty, na których dzieci uczyły się wykonywać 

przedmioty różnymi metodami. Wszystkie działania odbywały się zgodnie z zaleceniami 

epidemiologicznymi. Były zachowane limity miejsc, przypominano o dezynfekcji rąk, i 

obowiązku noszenia maseczek ochronnych. Od wszystkich uczestników były pobierane 

oświadczenia o stanie zdrowia, które były niszczone po 14 dniach. Po tegorocznej Akcji 

„LATO” dało się zauważyć, że jeśli jest organizowany pobyt dzieci w placówce z zapewnioną 

opieką, z posiłkiem, wtedy MCK pęka w szwach, jeśli nie są organizowane pełne wakacje 

zainteresowanie jest mniejsze ale dzieci mają większą korzyść z pracy w mniejszych grupach 

np. w przypadku warsztatów rękodzielniczych.  Mimo tego, że tegoroczne wakacje 

organizowane przez Miejskie Centrum Kultury były inne niż te z lat poprzednich to udało się 

zorganizować dzieciakom efektywne spędzenie wolnego czasu.  

 

St. asp. Robert Kędzierski poinformował, że tegoroczne wakacje były bardzo spokojne. 

Raciąska policja miała drobne problemy z określoną grupą młodzieży ale po   

przeprowadzonych rozmowach z rodzicami osób, które stwarzały problemy otrzymała 

zapewnienia, że  będą zwracali większą uwagę na zachowanie swoich dzieci. Policja miała 

kilka zgłoszeń dotyczących handlu narkotykami oraz pedofilii w Internecie ale poza tymi 

incydentami nie wydarzyło się nic nadzwyczajnego. 
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Ad – 5 

Informacja o realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie miasta Raciąż 

 

Przewodniczący Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pan 

Robert Kędzierski poinformował, że w 2020 odbyło się 6 posiedzeń Komisji, na które łącznie 

zostało wezwanych 15 osób podejrzanych o nadużywanie alkoholu. Zostały wykonane dwie 

opinie psychologiczni – psychiatryczne w przedmiocie uzależnienia oraz wysłano do Sądu 

Rejonowego w Płońsku dwa wnioski o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu 

odwykowemu.  

Przewodniczący MKRPA oznajmił, że fundusze Komisji pochodzą z opłat wnoszonych z 

pozwoleń za sprzedaż napojów alkoholowych. Z tych pieniędzy m.in. jest prowadzony punktu 

wsparcia dla osób uzależnionych i ich rodzin, sfinansowano dwa przedstawienia o tematyce 

profilaktyczno – edukacyjnej dla dzieci z Przedszkola Miejskiego, dofinansowano wyścig Legia 

MTB Maraton oraz akcję „LATO”, zakupiono materiały edukacyjne na VII Jarmark Raciąski oraz 

prowadzono działania profilaktyczne dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli w szkole 

podstawowej w Raciążu.  

 

Szczegółowa Informacja o realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii na terenie miasta Raciąż stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.  

 

 

Ad – 6 

Opiniowanie Programu współpracy Gminy Miasto Raciąż z organizacjami 

pozarządowymi na 2021 rok 

 

Członkowie RRDPP projekt Programu współpracy Gminy Miasto Raciąż z organizacjami 

pozarządowymi na 2021 rok otrzymali drogą mailową w celu wcześniejszego  zapoznania. 

 

Podczas dyskusji na Programem współprzewodniczący RRDPP Andrzej Staniszewski 

zaproponował zwiększenie kwoty przeznaczonej na działania związane z przeciwdziałaniem 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Raciąż. Poinformował, że jest członkiem 

Stowarzyszenia Psijazna Dłoń i wie jak duże są ponoszone wydatki na ten cel. Członkowie 

Stowarzyszenia bardzo często pokrywają zabiegi swoich podopiecznych lub zakup karmy ze 
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swoich prywatnych finansów. Współprzewodniczący Staniszewski zaproponował 

zwiększenie kwoty  na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami na przyszły rok  z kwoty  

10 000,00 zł na 15 000,00 zł.  

Burmistrz poinformował, że ostateczna wersja budżetu na przyszły rok będzie  znana 

dopiero w listopadzie. Ale postara się żeby kwota został zwiększona.  

 

Współprzewodniczący Staniszewski poprosił Burmistrza, żeby konkursy dla organizacji 

pozarządowych, w miarę możliwości, były ogłaszane na początku a nie w II kwartale roku. Nie 

chodzi tylko o Stowarzyszenie Psijazna Dłoń ale także o LKS „Błękitni” Raciąż. Ciężko jest 

funkcjonować i prowadzić działalność Stowarzyszenia czy Klubu gdy pieniądze na działalność 

otrzymuje się w kwietniu.  

 

Współprzewodniczący Staniszewski poprosił także o rozważenie zwiększenie ogólnej 

kwoty na działania organizacji pozarządowych. Jeśli kwota 120 tys. zostanie podzielona na 

cztery organizacje to LKS „Błękitni” przy kwocie dofinansowania 90 tys. nie są w stanie 

prowadzić działalności przez cały rok.  

 

Burmistrz odpowiedział,  że tak jak wspomniał wcześniej budżet na przyszły rok jest obecnie 

tworzony ale porozmawia z panią Skarbnik o tej sprawie.   

 

Członkowie RRDPP jednogłośnie podjęli Uchwałę nr 18/2020 Raciąskiej Rady 

Działalności Pożytku Publicznego z dnia 24 września 2020 r. w sprawie zaopiniowania 

Programu współpracy Gminy Miasto Raciąż z organizacjami pozarządowymi na 2021 

rok 

 

Projekt Programu współpracy Gminy Miasto Raciąż z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok stanowi 

załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.  

 

Ad-7 

Sprawy różne 

 

Pan Leszek Kowalski przedstawił pomysł na uatrakcyjnienie miasta oraz zwiększenia jego 

potencjału turystycznego . Zaproponował budowę tężni.  

 

Burmistrz odpowiedział, że również zastanawiał się nad takim pomysłem. Jednak najpierw 

trzeba się zorientować jaki byłoby koszt jej budowy. 
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Ad - 8 

Zamknięcie obrad. 

 

Po wyczerpaniu porządku posiedzenia Współprzewodniczący zamknęli posiedzenie 

Raciąskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego III kadencji. 

 

 

 

             Współprzewodniczący                         Współprzewodniczący  

      /-/   Stefan Andrzej Modrzejewski          /-/     Andrzej Wojciech Staniszewski 

 

 


