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 PROTOKÓŁ  
Z V POSIEDZENIA  

RACIĄSKIEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO  
III KADENCJI 

w dniu 10 czerwca 2021 r. 
  

V posiedzenie Raciąskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego III kadencji odbyło się                            

w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Raciążu. 

 

W posiedzeniu uczestniczyło 7 członków RRDPP według załączonej listy obecności, co 

stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał. 

 

Ad – 1 

Otwarcie V posiedzenia do Raciąskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego                             

III kadencji. 

 

Posiedzenie otworzył Współprzewodniczący Rady pan Stefan Modrzejewski, który przywitał 

członków Rady oraz Burmistrza Miasta Raciąża Mariusza Godlewskiego i przedstawił 

porządek dzisiejszego posiedzenia: 

 

1. Otwarcie posiedzenie RRDPP; 

2. Przyjęcie porządku obrad; 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia RRDPP; 

4. Informacja o stanie ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony powietrza przed 

zanieczyszczeniami na terenie Raciąża; 

5. Informacja o podejmowanych działaniach w związku z pandemią koronawirusa                     

oraz przebiegu akcji szczepień przeciw COVID – 19 na terenie miasta 

6. Opiniowanie Raportu o stanie Gminy Miasta Raciąż. 

7. Informacja o wynikach konkursów na realizację zadań publicznych. 

8. Opiniowanie uchwał; 

9. Sprawy różne; 

10. Zamknięcie posiedzenia RRDPP 

Ad – 2 

Przyjęcie porządku obrad 

 

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 
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Ad – 3 

Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia RRDPP 

 

Protokół z IV posiedzenia RRDPP z dnia 21 stycznia 2021 r. został przyjęty jednogłośnie, 

 

Ad – 4 

Informacja o stanie ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony powietrza przed 

zanieczyszczeniami na terenie Raciąża 

 

Pan Dariusz Dobrosielski, przedstawiciel Ochotniczej Straży Pożarnej w Raciążu 

poinformował, że ochrona przeciwpożarowa na terenie miasta jest bardzo dobra.                                   

Baza lokalowa jednostki  jest dobrze wyposażona i cały czas druhowie starają się swoimi 

zasobami, swoją pracą oraz dzięki pomy Urzędu utrzymywać ją w jak najlepszym stanie. 

Druhowie sami koszą trawę, sprzątają i w miarę możliwości naprawiają sprzęt. Po trzech 

latach udało się pozyskać fundusze na zakup mundurów bojowych. Kwota dofinansowania to 

40 000,00 tys. zł. Największym problemem jednostki są braki kadrowe. W jednostce jest około 

20 czynnych członków, którzy wyjeżdżają do akcji i czasami zaczyna brakować ludzi. Druhami 

OSP Raciąż są głownie osoby, które pracują zawodowo poza Raciążem lub uczą się i nie zawsze 

mogą być gotowe na wezwanie  a obecna młodzież nie bardzo ma chęci, żeby włączyć się w 

szeregi jednostki. W roku 2020 raciąska jednostka włączyła się w akcje przeciwcowidowe 

m.in. oferowali pomoc seniorom lub osobom przebywającym na kwarantannie w zrobieniu 

zakupów. W ramach walki z COVID-19 nasza jednostka otrzymało środki ochrony osobistej, 

zakupione przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki. Druhowie otrzymali 150 szt. jednorazowych 

maseczek, 15 szt. kombinezonów jednorazowych, cztery komplety ubrań specjalnych wraz z 

hełmem lekkim i goglami, worki na odpady, a także 10 litrów płynu dezynfekcyjnego. Wartość 

przekazanych środków to niemal 14 tysięcy złotych. 

Burmistrz Mariusz Godlewski poinformował, że w ramach walki ze smogiem odbyła się 

kontrola jakości powietrza w mieście. Została sporządzona ewidencja i inwentaryzacja pieców 

na terenie miasta. Urząd przystąpił do projektu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej „Czyste Powietrze”. W ramach tego projektu w Urzędzie 

został utworzony punkt obsługi interesanta, w którym pracownicy pomagają w wypełnianiu 

wniosków na wymianę pieców. W przypadku gdy do Urzędu wpływa  informacja o spalaniu                

w piecach niedozwolonych materiałów, prosimy o zgłoszenie tego faktu na policję gdyż miasto 

nie może ze swojej strony przeprowadzać interwencji w tym zakresie.  
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Ad – 5 

Informacja o podejmowanych działaniach w związku z pandemią koronawirusa                     

oraz przebiegu akcji szczepień przeciw COVID – 19 na terenie miasta 

 

Burmistrz poinformował, że bardzo dużym błędem jest nie włączanie samorządów w walkę z 

COVID-19. Do tej pory nie wiemy ilu mieszkańców było zarażonych koronawirusem, ilu 

przebywało na kwarantannie. Dopiero podczas drugiej fali pandemii samorządy w małym 

stopniu zostały włączone w akcję. Mianowicie miały organizować transport seniorów na 

szczepienia. W naszym mieście zadanie to realizowaliśmy z pomocą naszej OSP. Jestem bardzo 

zadowolony z faktu, że udało się na naszym terenie utworzyć Punkt Szczepień Powszechnych. 

Jest to jeden z lepiej prosperujących PSP w Powiecie Płońskim. W zeszłym roku, na początku 

pandemii, gdy maseczki ochronne były bardzo ciężko dostępne Urząd zakupił maseczki dla 

mieszkańców, które były roznoszone   przez pracowników Urzędu. Podczas pandemii Urząd 

Miejski cały czas działał normalnie oczywiście z zachowaniem reżimu sanitarnego.  

 

Ad-6 

Opiniowanie Raportu o stanie Gminy Miasta Raciąż za 2020 r.  

 

Prowadzenie obrad przejął Wiceprzewodniczący RRDPP Andrzej Staniszewski.  

 

Zgodnie z art. 28aa ust. 1 z dnia 8 marca 1990 r. ustawy o samorządzie gminnym Burmistrz 

Miasta przedstawia Radzie Miejskiej  w terminie do dnia 30 maja Raport o stanie Gminy za 

rok poprzedni. Na podstawie Raportu Rada Miejska na Sesji absolutoryjnej podejmuje 

uchwałę w sprawie udzielenia burmistrzowi wotum zaufania.  

 

Raport o stanie Gminy Miasto Raciąż za rok 2020 został przesłany drogą mailową do 

członków RRDPP w celu zapoznania się. 

 

Po wniesieniu kilku uwag Raport o stanie Gminy Miasto Raciąż za rok 2020 został pozytywnie 

zaopiniowany przez członków RRDPP. 
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Ad - 7 

Informacja o wynikach konkursów na realizację zadań publicznych. 

 

Burmistrz Miasta Raciąża Mariusz Jerzy Godlewski poinformował, że w tym roku zostały 

ogłoszone dwa konkursy dla organizacji pozarządowych: na realizację zadania publicznego                    

w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz na realizację zadania 

publicznego w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt i zapewnienia opieki bezdomnym 

zwierzętom oraz ich wyłapywanie. W konkursie na promocję sportu, na I półrocze 2021 r. 

ofertę złożył LKS „Błękitni” Raciąż. Klub otrzymał dofinansowanie w kwocie 50 000,00 zł na 

zadanie pn. „Organizowanie rozgrywek piłkarskich dla różnych grup wiekowych”. W 

konkursie na działania przeciwdziałania bezdomności zwierząt, na pierwsze półrocze 2021 r 

ofertę złożyło Lokalne Stowarzyszenie na Rzecz Bezdomnych Zwierząt „Psijazna Dłoń”. 

Stowarzyszenie otrzymało dofinansowanie w kwocie 7 500,00 zł na zadnie pn. „Opieka nad 

bezdomnymi zwierzętami”. Ponadto Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi w Raciążu 

złożyło uproszczoną ofertę na zadanie z obszaru ochrony i promocji zdrowia pn. „W zdrowym 

ciele, zdrowy duch” na realizację, której Stowarzyszenie otrzymało dofinansowanie w kwocie 

1 000,00 zł.  

Ad – 8 

Opiniowanie uchwał 

 

• Uchwała nr  32/2021 Raciąskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia                         

24 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia projektu zmiany Regulaminu dostarczania wody                   

i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasto Raciąż. 

Uchwała zaopiniowana pozytywnie.  

 

• Uchwała nr  33/2021 Raciąskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia                    

24 marca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań                           

i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Raciąża. 

Uchwała zaopiniowana pozytywnie.  

 

 

• Uchwała nr  34/2021 Raciąskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia                    

24 marca 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania 
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Zasobem Gminy Miasto Raciąż na lata 2021 – 2025. 

Uchwała zaopiniowana pozytywnie.  

 

• Uchwała nr  35/2021 Raciąskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia                    

24 marca 2021 r. w sprawie uchwalenia „Programu Przeciwdziałania Przemocy w 

Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Miasto Raciąż na lata 2021 – 

2025” 

Uchwała zaopiniowana pozytywnie.  

 

• Uchwała nr  36/2021 Raciąskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia                    

24 marca 2021 r. w sprawie zaopiniowania Raportu o stanie Gminy Miasto Raciąż za rok 

2020.  

Uchwała przyjęta jednogłośnie. 

 

Ad – 9 

Sprawy różne 

Brak pytań. 

 

Zamknięcie obrad. 

 

Po wyczerpaniu porządku posiedzenia Współprzewodniczący zamknęli posiedzenie 

Raciąskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego III kadencji. 

 

 

 

             Współprzewodniczący                         Współprzewodniczący  

         Stefan Andrzej Modrzejewski               Andrzej Wojciech Staniszewski 

 

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

                        (podpis)           (podpis) 

 


