
IX  posiedzenia Raciąskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego III kadencji dnia 10 maja 2022 r. 

 PROTOKÓŁ  

Z IX POSIEDZENIA  

RACIĄSKIEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO  

III KADENCJI 

w dniu 10 maja 2022 r. 

 

  

IX 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 9 członków RRDPP według załączonej listy obecności,                            

co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał. 

 

Ad – 1 

Otwarcie IX posiedzenia do Raciąskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego                             

III kadencji. 

 

Posiedzenie otworzył Współprzewodniczący Rady pan Stefan Modrzejewski, który przywitał 

członków Rady oraz zaproszonych gości i przedstawił porządek dzisiejszego posiedzenia: 

 

1. Otwarcie posiedzenia RRDPP 

2. Przyjęcie porządku obrad 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia RRDPP 

4. Dyskusja na temat przygotowań do „Dnia Organizacji Pożytku Publicznego” 

5. Informacja o działalności stowarzyszeń działających na terenie miasta w 2021 roku – 

Ochotnicza Straż Pożarna 

6. Informacja o podejmowanych działaniach w związku  z pandemią koronawirusa oraz 

przebiegu akcji szczepień przeciw COVID – 19 na terenie miasta 

7. Opiniowanie uchwał 

8. Sprawy różne 

9. Zamknięcie posiedzenia RRDPP 
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Ad – 2 

Przyjęcie porządku obrad  

 

Współprzewodniczący Rady pan Stefan Modrzejewski poprosił o prowadzenie do porządku obrad 

zmiany i przeniesienia tematu dotyczącego przedstawienia informacji o działalności drużyn 

harcerskich i zuchowych Związku Harcerstwa Polskiego jako organizacji pożytku publicznego w 

późniejszym terminie.  

 

Nowy porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 

Ad – 3 

Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia RRDPP 

 

Protokół z VIII posiedzenia RRDPP z dnia 26 stycznia 2022 r. został przyjęty jednogłośnie, 

 

Ad – 4 

Dyskusja na temat przygotowań do „Dnia Organizacji Pożytku Publicznego” 

 

Burmistrz Miasta Mariusz Godlewski poinformował, że dnia 04 czerwca 2022 r. planuje się 

zorganizować „Dzień Organizacji Pożytku Publicznego”. Wydarzenie ma na celu przybliżenie 

mieszkańcom Raciąża profili organizacji pozarządowych, które działają na terenie miasta. 

Każde ze Stowarzyszeń będzie miało okazję zaprezentować się na scenie i opowiedzieć o 

swojej działalności. Podczas trwania całego wydarzenia na terenie dużego parku będą 

rozstawione stoiska, w których Stowarzyszenia będą przedstawiały swoje wyroby, 

opowiadały o swojej aktywności i informowały w jaki sposób można wstąpić w ich szeregi. 

Burmistrz poprosił przedstawicieli obecnych na spotkaniu Stowarzyszeń o udział w 

planowanym wydarzeniu.  

Ad – 5 

Informacja o działalności stowarzyszeń działających na terenie miasta w 2021 

roku – Ochotnicza Straż Pożarna 

 

Dariusz Dobrosielski przedstawiciel Ochotniczej Straży Pożarnej w Raciążu przedstawił 

sprawozdanie z działalności jednostki w 2021 roku. Omówił stan organizacyjny OSP, 

działalność organizacyjną i prewencyjną oraz inne działania, w tym współpracę z 

organizacjami pozarządowymi.  
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Pan Leszek Kowalski zapytał czy ruszyły już jakieś prace dotyczące budowy Państwowej 

Straży Pożarnej w naszym mieście. 

 

Burmistrz odpowiedział, że został złożony projekt budowlany oraz wniosek o podłączenie 

kanalizacji.   Na razie nie posiadam żadnych innych informacji. Straż w Płońsku chce oddać 

budynek do użytkowania do listopada 2023 r. 

 

Sprawozdanie z działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Raciążu za rok 2021 stanowi Załącznik do niniejszego 

protokołu.  

 

Ad - 6 

Informacja o podejmowanych działaniach w związku  z pandemią koronawirusa 

oraz przebiegu akcji szczepień przeciw COVID – 19 na terenie miasta 

 

Burmistrz Miasta poinformował, że w okresie od kwietnia do października 2021 r w Raciążu 

działał Powszechny Punkt Szczepień, który mieścił się w Miejskim Centrum Kultury, Sportu i 

Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu. Był to pierwszy Powszechny Punkt 

Szczepień działający na terenie Powiatu Płońskiego.  Moim priorytetem było aby w punkcie 

były dostępne szczepionki Pfizera i Moderny.  

 

Do dnia 20 marca 2022 r. pierwszą dawką szczepionki przeciwko COVID- 19 zaszczepiło się 

61,5% mieszkańców (2702 osoby) natomiast dwiema szczepionkami 60,0 % (2635 osób). 

Miasto Raciąż uplasowało się na drugim miejscu w Powiecie Płońskim w ilości 

zaszczepionych mieszkańców – 60,0 % ( pierwsze miejsce zajęło miasto Płońsk – 60,5%). 

 

24 lipca 2021 r. w ramach promocji szczepień odbył się Piknik „Raciąż, szczepimy się”. 

Podczas imprezy z okazji zaszczepienia się w Powszechnym Punkcie Szczepień skorzystało 

około 200 osób. Ponadto na mieszkańców czekała loteria z nagrodami, darmowa pizza, 

zabawa taneczna i darmowe atrakcje dla dzieci.  

 

Obecnie dawkę przypominającą można przyjąć w Ośrodku Zdrowia w Raciążu.  
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Ad – 7 

Opiniowanie uchwał 

 

Brak uchwał 

 

Ad - 8 

Sprawy różne 

Brak pytań.  

 

 

Ad - 9 

Zamknięcie obrad. 

 

Po wyczerpaniu porządku posiedzenia Współprzewodniczący zamknęli IX posiedzenie 

Raciąskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego III kadencji. 

 

 

 

                  Współprzewodniczący                         

  

 

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

 

           

       

 


