
VIII posiedzenia Raciąskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego III kadencji dnia  26 stycznia 2022 r. 

 PROTOKÓŁ  

Z VIII POSIEDZENIA  

RACIĄSKIEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO  

III KADENCJI 

w dniu 26 stycznia 2022 r. 

 

  

VIII 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 6 członków RRDPP według załączonej listy obecności,                            

co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał. 

 

Ad – 1 

Otwarcie VIII posiedzenia do Raciąskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego                             

III kadencji. 

 

Posiedzenie otworzył Współprzewodniczący Rady pan Andrzej Staniszewski, 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. Informacja o działalności stowarzyszeń funkcjonujących na terenie miasta za rok 2021  

– Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi w Raciążu 

5. Przyjęcie planu pracy RRDPP na I półrocze 2022 rok 

6. Przyjęcie uchwał w sprawie wyznaczenia przedstawicieli RRDPP do komisji 

konkursowych opiniujących oferty w konkursach na realizację zadań publicznych 

7. Opiniowanie uchwał 

8. Sprawy różne 

9. 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 VII posiedzenia RRDPP z dnia 08 grudnia 2021 r. został przyjęty jednogłośnie, 

 

Ad – 4 

Informacja o działalności stowarzyszeń funkcjonujących na terenie miasta 

 

Pan Andrzej Otowski Skarbnik Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi w Raciążu 

poinformował, że Stowarzyszenie HDK liczy około 140 członków. Są to mieszkańcy zarówno 

miasta Raciąża jak i Gminy Raciąż. Honorowi Dawcy Krwi w Raciążu od lat czynnie oddają 

krew potrzebującym. W sumie oddali około 2 tys. litrów krwi.  Są osoby, które na przestrzeni 

lat indywidualnie oddały nawet po 100 litrów krwi. Niektórzy członkowie ze względu na wiek 

lub stan zdrowia nie mogą już być czynnymi krwiodawcami ale nadal są w strukturach 

Stowarzyszenia. Co dwa miesiące do Raciąża przyjeżdża krwiobus, w którym każdorazowo 

krew oddaje około 20 – 30 osób. W podzięce za oddanie krwi, raz w roku, organizowana jest 

wycieczka dla członków HDK. Jest to okazja do wymiany dobrych praktyk oraz wspólnych 

doświadczeń związanych z krwiodawstwem ale również okazja do integracji i spędzenia 

wolnego czasu w miłej i przyjaznej atmosferze. Na przełomie listopada i grudnia odbywa się 

spotkanie wigilijne podczas, którego krwiodawcy otrzymują paczki ufundowane przez 

Burmistrza Miasta Raciąża i Wójta Gminy Raciąż. W roku 2022 Stowarzyszenie Honorowych 

Dawców Krwi w Raciążu będzie obchodziło 40lecie istnienia. Z tej okazji planowane są 

uroczyste obchody Jubileuszu.  

Współprzewodniczący Stefan Modrzejewski podziękował za wszystko co robią raciąscy 

krwiodawcy  i pogratulował pięknej działalności, która ratuje ludzkie życie.  

Ad – 5 

Przyjęcie planu pracy RRDPP na I półrocze 2022 rok 

 

Współprzewodniczący RRDPP Pan Stefan Modrzejewski przedstawił zebranym 

propozycję Planu Pracy Raciąskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego na I półrocze 2022 

roku. Podkreślił, że w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną plan ten może ulec 
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zmianie. 

Nikt z zebranych nie wniósł uwag do projektu uchwały.  

 

•  Uchwała Nr 43/2022 Raciąskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego                                     

z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia planu pracy Raciąskiej Rady 

Działalności Pożytku Publicznego  na I półrocze 2022 roku została przyjęta 

jednogłośnie.  

 

Ad - 6 

Przyjęcie uchwał w sprawie wyznaczenia przedstawicieli RRDPP do komisji 

konkursowych opiniujących oferty w konkursach  

na realizację zadań publicznych 

 

• Uchwała Nr 44/2022 Raciąskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego                                     

z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli organizacji 

pozarządowych do komisji konkursowej opiniującej oferty w konkursie na realizację 

zadania publicznego w zakresie wspierania  i upowszechniania kultury fizycznej. 

• Uchwała Nr 45/2022 Raciąskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego                                 

z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli organizacji 

pozarządowych do komisji konkursowej opiniującej oferty w konkursie na realizację 

zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia. 

• Uchwała Nr 46/2022 Raciąskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego                                 

z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli organizacji 

pozarządowych do komisji konkursowej opiniującej oferty w konkursie na realizację 

zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym. 

• Uchwała Nr 47/2022 Raciąskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego                                 

z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli organizacji 

pozarządowych do komisji konkursowej opiniującej oferty w konkursie na realizację 

zadania publicznego w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt i zapewnienia opieki 

bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie. 

 

Ad – 7 

Opiniowanie uchwał 

 

Brak uchwał 
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Ad - 10 

Sprawy różne 

Nikt nie zabrał głosu. 

Ad - 7 

Zamknięcie obrad. 

 

Po wyczerpaniu porządku posiedzenia Współprzewodniczący zamknęli VIII posiedzenie 

Raciąskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego III kadencji. 

 

 

                  Współprzewodniczący                         

  

 

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

 

           

       

 


