
VII posiedzenia Raciąskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego III kadencji dnia  08 grudnia  2021 r. 

 PROTOKÓŁ  

Z VII POSIEDZENIA  

RACIĄSKIEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO  

III KADENCJI 

w dniu 08 grudnia 2021 r. 

 

  

VII 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 10 członków RRDPP według załączonej listy obecności,                            

co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał. 

 

Ad – 1 

Otwarcie VII 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 działalności stowarzyszeń funkcjonujących na terenie miasta 

5. Opiniowanie Projektu budżetu Gminy Miasto Raciąż na 2022 rok 

6. Opiniowanie projektów uchwał dotyczących spraw społecznych – rocznych                                    

i wieloletnich 

7. Opiniowanie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy miasto Raciąż na 2022 rok 

8. Opiniowanie uchwał 

9. Podsumowanie pracy Raciąskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w 2021 roku. 

10. Sprawy różne 

11. Zamknięcie posiedzenia RRDPP 
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Ad – 2 

Przyjęcie porządku obrad  

 

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 

Ad – 3 

Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia RRDPP 

 

Protokół z VI posiedzenia RRDPP z dnia 05 października 2021 r. został przyjęty jednogłośnie, 

 

Ad – 4 

Informacja o działalności stowarzyszeń funkcjonujących na terenie miasta 

 

Pani Danuta Kantorowska przedstawiła informację z działalności Regionalnego 

Stowarzyszenia Twórców Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Raciążu. Poinformowała, 

że Stowarzyszenie współpracuje z wieloma różnymi organizacjami oraz jest członkiem 

Lokalnej Grupy Działania – Przyjazne Mazowsze w Płońsku. Pomimo pandemii Covid-19                     

w 2020 roku Stowarzyszeniu udało się zrealizować kilka projektów przy współpracy z 

Urzędem Miejskim w Raciążu, Urzędem Gminy Raciąż oraz Miejskim Centrum Kultury, Sportu                               

i Rekreacji w Raciążu były to m.in. „Raciąż szyje maseczki”, „Bazarek umiejętności” oraz 

konkurs plastyczny „Cztery pory roku”. Stowarzyszenie brało udział w wielu wystawach 

rękodzielniczych m.in. podczas Jarmarku Raciąskiego oraz Jarmarku „Od pola do stołu”                       

zorganizowanego przez Oddział Poświętne w Płońsku  Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa 

Rolniczego. Członkowie Stowarzyszenia prowadzili warsztaty z przędzenia wełny                          

na kołowrotku oraz na krosnach.  

Informacja z działalności Regionalnego Stowarzyszenia Twórców Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Raciążu stanowi 

załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.  

Burmistrz zapytał co według niej było najciekawszym projektem jaki został zrealizowany             

w ubiegłym roku? 

Pani Kantorowska odpowiedziała, że kocha to co robi dlatego nie jest w stanie wybrać 

jednego działania. Wszystko co udało się zrealizować uważa za tak samo ważne. 

Burmistrz odpowiedział, że jemu bardzo podobała się akcja szycia maseczek                                      

dla mieszkańców miasta oraz wydarzenie pn. „Raciąż na bursztynowym szlaku”.     
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Pan Artur Adamski przedstawił informację z działalności Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi 

Raciąskiej „Ziemowit”. Poinformował, że w ostatnim roku udało się zrealizować kilka 

projektów.  Z okazji obchodów święta odzyskania niepodległości został odsłonięty mural                 

oraz film z rekonstrukcją bitwy rozbrojenia wojsk niemieckich. Rozpoczął się projekt 

poszukiwania artefaktów. Na pobliskich terenach udało się odnaleźć kilkaset przedmiotów.  

Zostały one przekazane do konserwatora zabytków w celu zewidencjonowania. Znalezione 

przedmioty zostaną umieszczone w Izbie Pamięci, która będzie utworzona w Raciążu.                       

W ramach projektu dotyczącego wolontariatu w dobie COVID udało się pozyskać fundusze                

na zakup środków ochronnych, które są rozdawane mieszkańcom podczas różnych wydarzeń 

w mieście. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Raciąskiej "Ziemowit" przy współpracy z Miastem 

Raciąż w ramach realizacji projektu pn. „Moja Mała Ojczyzna. Kreowanie postaw 

patriotycznych i obywatelskich" zorganizowało przy udziale Jednostki Strzeleckiej 1006 

Płońsk dwudniowy biwak „Wakacje z ZIEMOWITEM" dla harcerzy z Drużyny Harcerskiej 

,,NIEUSTRASZENI" ze Szkoła Podstawowa im. St. Konarskiego w Raciążu. „Wakacje                                  

z ZIEMOWITEM" to jedno z trzech działań realizowanych w ramach zadania publicznego                    

pn. „Moja Mała Ojczyzna. Kreowanie postaw patriotycznych i obywatelskich" zleconych 

Towarzystwu Przyjaciół Ziemi Raciąskiej "Ziemowit" przez Samorząd województwa 

Mazowieckiego. W trakcie biwaku przeprowadzono wspólne zajęcia: organizacja obozowiska 

- rozbijanie namiotów oraz wspólne przygotowanie posiłków z wykorzystaniem menażek 

biwakowych. Ponadto uczestnicy wzięli udział w zaplanowanej i przygotowanej grze 

terenowej z elementami podchodów harcerskich. Działanie pozwoliło na poznanie miejsc 

historycznych na terenie ziemi raciąskiej, jej historii oraz udziale przodków w wydarzeniach 

sprzed kilkudziesięciu a nawet kilkuset lat. Dodatkowo strzelcy w ramach współpracy 

przeprowadzili musztrę oraz trening strzelecki z broni palnej. Wszyscy uczestnicy dostali 

zestawy biwakowe oraz nagrody za uczestnictwo w grze (gadżety z logiem marki MAZOWSZE 

oraz Towarzystwa "Ziemowit"). 

 

Burmistrz powiedział, że cieszy się bardzo, że Stowarzyszenie „ Ziemowit” w końcu zaczęło 

właściwie działać. Pomimo tego, że istnieje ono już od dawna to od pewnego czasu właściwie 

nic się w nim nie działo.     
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Ad - 5 

Opiniowanie Projektu budżetu Gminy Miasto Raciąż na 2022 rok 

 

Członkowie RRDPP projekt uchwały w sprawie budżetu Gminy Miasto Raciąż na 2022 rok 

otrzymali drogą mailową w celu zapoznania się.  

Uchwała nr 38/2021 Raciąskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia                            

08 grudnia 2021 r. w sprawie zaopiniowania budżetu Gminy Miasto Raciąż na 2022 r. 

została przyjęta pozytywnie.   

 

Współprzewodniczący RRDPP Andrzej Staniszewski zapytał Burmistrza na jakim etapie 

jest pozyskiwanie funduszy z programu “Polski Ład”. 

Burmistrz odpowiedział, że mamy pół roku na przygotowanie  przetargu na remonty dróg 

miejskich. Została już podpisana umowa z firmą na wykonanie dokumentacji i w ciągu sześciu 

miesięcy zostanie ogłoszony przetag na prace. Dużym niebezpieczeństwem są rosnące ceny 

materiałów budowlanych. Cały “Polski Ład” jest finansowany z pożyczek i realnie może być 

taka sytuacja, żę część przekazanych gminom pieniędzy zostanie niewykorzystana.                            

My napewno ogłosimy przetarg na pracę ale jaki będzie jego wynik to się okaże. 

  

Ad – 6 

Opiniowanie projektów uchwał dotyczących spraw społecznych – rocznych  i 

wieloletnich 

 

Prowadzenie obrad przejął Współprzewodniczący Andrzej Staniszewski. 

 

Członkowie RRDPP projekty omawianych programów otrzymali dorgą mailową przez posiedzeniem. 

Po zapoznaniu się z materiałami nikt nie wniósł uwag.  

 

• Uchwała nr 39/2021 Raciąskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 08 

grudnia 2021 r. w sprawie zaopiniowania Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych na lata 2022 – 2030” została przyjęta  pozytywnie.  

• Uchwała nr 40/2021 Raciąskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 08 

grudnia 2021 r. w sprawie zaopiniowania Miejskiego Programu Profilaktyki i 
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Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla 

Gminy Miasto Raciąż na 2022 rok została przyjęta  pozytywnie. 

•  Uchwała nr 41/2021 Raciąskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 08 

grudnia 2021 r. w sprawie zaopiniowania Gminnego Programu Opieki Nad 

Zabytkami Gminy Miasto Raciąż na lata 2022 – 2025 została przyjęta  pozytywnie..  

 

 

Ad – 7 

Opiniowanie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy miasto Raciąż na 2022 rok 

 

Członkowie RRDPP projekt Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Raciąż w 2022 roku otrzymali drogą mailową w 

celu wcześniejszego  zapoznania. 

 

Podczas dyskusji nie wniesiono żadnych uwag do projektu Programu. 

 

Uchwała nr 42/2021 Raciąskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 08 grudnia 2021 r. 

w sprawie zaopiniowania Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy miasto Raciąż na 2022 rok została 

przyjęta  pozytywnie. 

 

Ad – 8 

Opiniowanie uchwał 

Brak uchwał 

Ad – 9 

Podsumowanie pracy Raciąskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego                               

w 2021 roku. 

 

Współprzewodniczący Raciąskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego Stefan 

Modrzejewski poinformował, że w 2021 roku odbyły się cztery zwyczajne posiedzenia Rady 

oraz jedno o charakterze edukacyjno – integracyjnym. Podczas posiedzeń m.in. były 

omawiane działania stowarzyszeń z terenu miasta, zapoznano się z informacją o stanie 

ochrony przeciwpożarowej oraz o działaniach związanych z pandemią COVID-19 i przebiegu 
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akcji szczepień na terenie Miasta Raciąż. Ponadto członkowie Rady opiniowali projekty 

uchwał oraz programów rocznych i wieloletnich.  

 

Jak w latach poprzednich członkowie Rady byli wyznaczani do komisji konkursowych 

opiniujących oferty  w konkursach na realizację zadań publicznych w roku 2021 roku.  

Wzorowo układała się współpraca Raciąskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego                            

z Burmistrzem Miasta , Starostą Powiatu Płońskiego oraz wieloma innymi organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 

działającymi na terenie miasta.   

 

Sprawozdanie z działalności Raciąskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w 2021 roku stanowi załącznik nr 2                               

do niniejszego protokołu.  

 

Ad - 10 

Sprawy różne 

Artur Adamski poinformował, że trwają przygotowania do uruchomienia raciąskiej filii 

wydziału komunikacji. W styczniu będzie ogłoszony przetarg na remont pomieszczeń                                      

a w czerwcu planowane jest uruchomienie punktu.  

 

Ad - 11 

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) 

 


