
VI posiedzenia Raciąskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego III kadencji dnia  05 października 2021 r. 

 PROTOKÓŁ  

Z VI POSIEDZENIA  

RACIĄSKIEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO  

III KADENCJI 

w dniu 05 października 2021 r. 

 

  

VI posiedzenie Raciąskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego III kadencji odbyło się                            

w budynku Miejskiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego                   

w Raciążu.  

 

W posiedzeniu uczestniczyło 7 członków RRDPP według załączonej listy obecności,                            

co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał. 

 

Ad – 1 

Otwarcie VI posiedzenia do Raciąskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego                             

III kadencji. 

 

Posiedzenie otworzył Współprzewodniczący Rady pan Stefan Modrzejewski, który przywitał 

członków Rady, Burmistrza Miasta Raciąża Mariusza Godlewskiego, zaproszonych gości: pana 

Roberta Kędzierskiego – Przewodniczącego Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Raciążu oraz panią Ewelinę Duddek sekretarza Miejskiej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Raciążu i przedstawił porządek dzisiejszego 

posiedzenia: 

 

1. Otwarcie posiedzenie 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 Raciąża 

5. Podsumowanie akcji „Lato”  

6. Informacja o działalności stowarzyszeń funkcjonujących na terenie miasta 

7. Opiniowanie Programu współpracy Gminy Miasto Raciąż z organizacjami 

pozarządowymi na 2022 rok 

8. Opiniowanie uchwał 

9. Sprawy różne 
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10. Zamknięcie posiedzenia RRDPP 

 

 

 

Ad – 2 

Przyjęcie porządku obrad  

Członek RRDPP Artur Adamski poprosił o zmianę kolejności dwóch punktów posiedzenia.                 

Zaproponował, żeby w pierwszej kolejności był omawiany temat Akcja: Lato a następnie 

informacja o realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                     

oraz Przeciwdziałania Narkomanii  na terenie miasta Raciąża. 

 

Nowy porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad – 3 

Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia RRDPP 

 

Protokół z V posiedzenia RRDPP z dnia 10 czerwca 2021 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. 

W tym roku, w związku z ograniczeniami spowodowanymi pandemią COVID – 19 zajęcia 

odbywały się głównie w formie warsztatów. Kolejną nowością było zaangażowanie                            

do przeprowadzenia akcji organizacji pozarządowych, które organizowały zajęcia dla dzieci. 

Członkowie Regionalnego Stowarzyszenia Twórców Kultury i Dziedzictwa Narodowego                       

w Raciążu uczyli dzieci rękodzieła, Stowarzyszenie „Psijazna Dłoń” przeprowadziło akcje 

edukacyjną dotyczącą opieki nad zwierzętami a Jednostka Strzelecka prowadziła musztrę. 

Ponadto dzieci odwiedzili m.in. policjanci oraz druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej                           

w Raciążu. Dużym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia teatralne.  Pomimo tego,                              

że tegoroczne zajęcia wakacyjne organizowane przez Miejskie Centrum Kultury były inne niż 
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te z lat poprzednich to udało się zorganizować dzieciakom efektywne spędzenie wolnego 

czasu.  

 

Ad - 5 

 

Informacja o realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii  na terenie miasta Raciąża 

 

Pan Robert Kędzierski Przewodniczący Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Raciążu poinformował, że Komisja realizuje działania na podstawie Uchwały                       

nr XX/168/2020 Rady Miejskiej w Raciążu  z dnia 18 grudnia 2020 roku w spawie uchwalenia 

Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                      

oraz Przeciwdziałaniu Narkomani dla gminy Miasto Raciąż na 2021 rok oraz Uchwały 

XXII/192/2021 zmieniającej Uchwałę nr XX/168/2020 Rady Miejskiej w Raciążu  z dnia                    

18 grudnia 2020 roku w spawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki                                          

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomani dla gminy 

Miasto Raciąż na 2021 rok wydanych na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 

1990 roku o samorządzie gminnym w związku z art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 

1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu oraz  art. 5 ustawy                                               

o przeciwdziałaniu Narkomani. 

 

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  działa w składzie 7 osobowym: 

 

Przewodniczy Komisji Robert Kędzierski, Sekretarz Ewelina Duddek oraz 5 członków komisji. 

Środki przeznaczone na działanie ustawowe MKRPA  pochodzą z opłat rocznych                                    

za korzystanie  z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wnoszonych przez 

prowadzące sprzedaż podmioty gospodarcze. W tym roku planowane wydatki zaplanowane  

w rocznym harmonogramie wydatków zostały określone w wysokości 137.000,00 zł. Z uwagi 

na wyższe dochody opłat rocznych budżet zwiększono do 149.071,83 zł.  

 

W 2021 roku odbyło się 7 posiedzeń MKRPA, na które łącznie zostało wezwanych 14 osób 

podejrzanych o nadużywanie alkoholu. Na dzień dzisiejszy zostało wysłanych do Sądu 

Rejonowego w Płońsku 6 wniosków o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu 

odwykowemu oraz zlecono wykonie 6 opinii psychologiczno-psychiatrycznych w przedmiocie 

uzależnienia od alkoholu. 
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Działania profilaktyczne i dofinansowanie zadań 

• Zakup materiałów plastycznych dla dzieci na zajęcia pozalekcyjne – 54,00 zł; 

• Zakup gadżetów i materiałów profilaktycznych dla mieszkańców Raciąża – 6.806,72 zł; 

• Cykliczna publikacja informacji o działalności MKRPA w Raciążu w prasie 984,00 zł; 

• Szkolenia dla członków komisji, sprzedawców napojów alkoholowych oraz 

mieszkańców Raciąża wraz z cateringiem – 2.800,00 zł; 

• Punkt Wsparcia dla osób uzależnionych i ich rodzin – 15.600,00 zł (na dzień 

05.10.2021 r.); 

• Dofinansowanie zajęć edukacyjno-profilaktycznych w gospodarstwie 

agroturystycznym – 1.000,00 zł. 

 

Planowane działania: 

• Dofinansowanie zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży na kwotę 8.000,00 zł; 

• Zakup sprzętu do zajęć lekcyjnych dla dzieci i młodzieży w kwocie 8.000,00 zł; 

• Działania profilaktyczne dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli w szkołach. 

 

Ad – 5 

Informacja o działalności stowarzyszeń funkcjonujących na terenie miasta 

 

Prowadzenie obrad przejął Współprzewodniczący Andrzej Staniszewski i poprosił   

prezesów stowarzyszenia Seniorów, Rencistów i Emerytów oraz   Lokalnego Stowarzyszenia 

na Rzecz Bezdomnych Zwierząt „Psijazna Dłoń” o przedstawienie sprawozdań                                         

z ich działalności. 

 

Współprzewodniczący RRDPP Stefan Modrzejewski, który jest Prezesem Stowarzyszenia 

Seniorów, Emerytów i Rencistów w Raciążu poinformował, że Stowarzyszenie  powstało                       

w 2014 roku. Jest organizacją zrzeszającą ludzi starszych z naszego miasta i okolic. Realizuje 

swoje cele poprzez nieodpłatną działalność pożytku publicznego 

 

Co roku podejmowane są przez zarząd stowarzyszenia działania służące integracji, poprawie 

jakości i poziomu życia seniorów, ich rozwojowi osobowemu oraz wzrostowi aktywności 

społecznej osób starszych. 
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W 2020 roku, pomimo trudnej sytuacji spowodowanej pandemią, członkowie Stowarzyszenia 

Seniorów, Emerytów i Rencistów w Raciążu uczestniczyli, na ile to było możliwe, w zajęciach 

organizowanych przez zarząd. Wszystkie działania służyły dalszej integracji, wzajemnej 

pomocy i rozwojowi aktywności społecznej. 

 

W 2020 roku zarząd stowarzyszenia, podobnie jak w latach ubiegłych, pozyskał środki z 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach konkursu ofert na 

realizację zadania publicznego pn. „Raciąski Uniwersytet Trzeciego Wieku" w ramach 

programu „Polityka Senioralna”. Zadanie to zostało wsparte przez Burmistrza Miasta Raciąża 

ze środków budżetu Gminy Miasto Raciąż w ramach współpracy z organizacjami 

samorządowymi. Pozyskaliśmy również środki od Zarządu Powiatu Płońskiego na realizację 

zadania z zakresu kultury fizycznej, promocji i ochrony zdrowia w 2020 roku pod tytułem: „W 

zdrowym ciele zdrowy duch - zajęcia aerobiku dla seniorów z problemami zdrowotnymi" oraz 

pn. „Sprawność w każdym wieku - zajęcia fitness z elementami zumby dla seniorów".  

 

W 2021 roku Stowarzyszenie otrzymało środki od Burmistrza Miasta Raciąża na realizację 

zadania publicznego pod tytułem „wyjazdowe formy wypoczynku sposobem na 

aktywizowanie członków lokalnej społeczności w wieku emerytalnym” oraz od Powiatu 

Płońskiego na realizację zadań publicznych pod tytułem: Sprawność w każdym wieku — 

zajęcia fitness z elementami zumby   dla seniorów” i „ Aerobik dla seniorów — to jest to”. 

 

Odbyły się już trzy wyjazdy turystyczno-rekreacyjne: do Zakopanego, w Bieszczady i 

Grudziądza. Seniorzy także wzięli udział w VIII Jarmarku Raciąskim. Podobnie jak w latach 

ubiegłych przygotowali dwa stoiska: z wyrobami cukierniczymi i rękodzielniczymi. Pozostałe 

zadania realizowane  są na bieżąco. 

 

Informacja o działalności Stowarzyszenia Seniorów, Emerytów i Rencistów w Raciążu stanowi załącznik                             

nr 1 do protokołu.  

Pani Małgorzata Stanisławiak Prezes Lokalnego Stowarzyszenia na Rzecz Bezdomnych 

Zwierząt „Psijazna Dłoń” poinformowała, że  Stowarzyszenie działa na rzecz humanitarnego 

traktowania zwierząt oraz zapewnienia im niezbędnych warunków bytowania. Stara się 

kształtować właściwy stosunek do zwierząt poprzez działania informacyjno-edukacyjne. 
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Cele postawione przed Stowarzyszeniem w ramach realizowanego zadania to m.in. odławianie 

i opieka nad zwierzętami bezpańskimi, socjalizacja, leczenie i oddanie do adopcji, 

prowadzenie akcji czipowania zwierząt bezdomnych, prowadzenie akcji kastracji/sterylizacji 

zwierząt oraz poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierząt bezpańskich — adopcje.  

 

W ramach zadania odłowiono 14 psów. 10 z nich zapewniono opiekę 

weterynaryjną. Jeden z psów został bezpośrednio po odłowieniu przetransportowany                       

do fundacji w Poznaniu i już tam poddane opiece weterynaryjnej. Spośród psów, które 

zostały pod opieką Stowarzyszenia, 3 były w stanie wymagającym przeprowadzenia 

zabiegów chirurgicznych ratujących życie. Dzięki współpracy z miastem Raciąż, odłowione 

psy miały schronienie w miejskiej przechowalni. Na wykarmienie psów, będących                             

w przechowalni, zakupiono ponad 200 kg karmy. Stowarzyszenie „Psijazna Dłoń” każdemu                     

z psów szukała nowych domów i aż 9 psów zostało adoptowanych, 2 przebywają w domach 

tymczasowych, a 3 oddano pod opiekę fundacji specjalizujących się w opiece nad psami 

określonych ras. 

 

Ważnym działaniem jest sterylizacja/kastracja bezpańskich psów. W ramach projektu 

przeprowadzono 8 takich zabiegów. Objęto nimi te zwierzęta, których stan zdrowia                          

na to w danej chwili pozwalał. 

 

Informacja o działalności Lokalnego Stowarzyszenia na Rzecz Bezdomnych Zwierząt „Psijazna Dłoń”  w Raciążu 

stanowi załącznik   nr 2 do protokołu.  

Ad – 6 

Opiniowanie Programu współpracy Gminy Miasto Raciąż z organizacjami 

pozarządowymi na 2022 rok. 

 

Członkowie RRDPP projekt Programu współpracy Gminy Miasto Raciąż z organizacjami 

pozarządowymi na 2022 rok otrzymali drogą mailową w celu wcześniejszego  zapoznania. 

 

Podczas dyskusji nie wniesiono żadnych uwag do projektu Programu. 
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Członkowie RRDPP jednogłośnie podjęli Uchwałę nr 37/2021 Raciąskiej Rady 

Działalności Pożytku Publicznego z dnia 05 października 2021 r. w sprawie 

zaopiniowania Programu współpracy Gminy Miasto Raciąż z organizacjami 

pozarządowymi na 2022 rok 

 

Burmistrz Mariusz Godlewski powiedział, że dobrze byłoby gdyby członkowie RRDPP 

przemyśleli pomysł na stworzenie wspólnego projektu dotyczącego promocji organizacji 

pozarządowych. Może należałoby zorganizować spotkanie podczas, którego można byłoby 

podyskutować nad zainicjowaniem wspólnych działań z organizacjami pożytku publicznego 

jak również innymi pomiotami. np. Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych.  

Ad – 7 

Opiniowanie uchwał 

 

Nie było żadnych uchwał do zaopiniowania. 

 

Ad – 8 

Sprawy różne 

Brak pytań. 

 

Ad - 9 

Zamknięcie obrad. 

 

Po wyczerpaniu porządku posiedzenia Współprzewodniczący zamknęli VI posiedzenie 

Raciąskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego III kadencji. 

 

 

             Współprzewodniczący                         Współprzewodniczący  

         Stefan Andrzej Modrzejewski               Andrzej Wojciech Staniszewski 

 

          …………………………….                          ……………………………. 

                        (podpis)           (podpis) 

 


