
II  posiedzenia Miejskiej Rady Seniorów w Raciążu III kadencji dnia 07 lipca  2022 r. 

 PROTOKÓŁ  

Z II POSIEDZENIA  

MIEJSKIEJ RADY SENIORÓW III KADENCJI 

w dniu 07 lipca  2022 r. 

 

  

II posiedzenie Miejskiej Rady Seniorów w Raciążu III kadencji odbyło się                                                  

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

w Raciążu.  

 

W posiedzeniu uczestniczyło 8 członków MRS według załączonej listy obecności,                            

co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.  

 

Ad – 1 

Otwarcie posiedzenie Miejskiej Rady Seniorów                     

 

Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Miejskiej Rady Seniorów pani Maria Chyczewska, 

która przywitała członków Rady oraz zaproszonych gości i przedstawiła porządek 

dzisiejszego posiedzenia: 

 

1. Otwarcie posiedzenie MRS; 

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia MRS; 

3. Przyjęcie porządku obrad; 

4. Przedstawienie informacji o realizacji projektu „Aktywni seniorzy w Raciążu”; 

5. Przyjęcie planu pracy MRS na II półrocze 2022 r ; 

6. Sprawy różne; 

7. Zamknięcie posiedzenia MRS. 

 

Ad – 2 

Przyjęcie porządku obrad  

 

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 
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Ad – 3 

Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia RRDPP 

 

Protokół z I posiedzenie Miejskiej Rady Seniorów został przyjęty jednogłośnie.  

 

Ad – 4 

Przedstawienie informacji o realizacji projektu „Aktywni seniorzy w Raciążu” 

 

Sekretarz Miasta pani Renata Kujawa poinformowała zebranych, iż kilka tygodni temu 

został złożony wniosek na projekt pn. „Aktywni Seniorzy w Raciążu”. W poprzednim tygodniu 

otrzymaliśmy informację, że Miasto Raciąż otrzymało kwotę 25 tys. zł na realizację działań dla 

seniorów z terenu naszego miasta. Kwota dofinansowania to 20 tys. zł, wkład własny wynosi 

5 tys. zł. W przyszłym tygodniu Burmistrz będzie jechał do Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Mazowieckiego w Warszawie podpisać umowę.  

 

Dyrektor Miejskiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Raciążu Pan Artur Adamski 

poinformował, że w ramach projektu zostaną zorganizowane cztery wydarzenia. W lipcu 

odbędzie się spotkanie na lokalnej strzelnicy połączone z ogniskiem i zabawą taneczną.                              

W sierpniu odbędzie się wieczorek taneczny dla seniorów, natomiast we wrześniu zostanie 

zorganizowany Przegląd Twórczości Senioralnej. Ostatnim wydarzeniem będzie Dzień Seniora 

podczas, którego zaprezentuje się chór seniorów z Raciąża a następnie odbędzie się koncert 

zaproszonej gwiazdy.  O wszelkich szczegółach realizacji projektu będą Państwo informowani 

na bieżąco. 

 

Ad – 5 

Przyjęcie planu pracy MRS na II półrocze 2022 r. 

 

Przewodnicząca MRS Maria Chyczewska przedstawiła członkom MRS projekt planu pracy Miejskiej 

Rady Seniorów II półrocze 2022 roku.  

 

Uchwała nr 1/2022 Miejskiej Rady Seniorów z dnia 07 lipca 2022 r. w sprawie przyjęcia planu 

pracy na Miejskiej Rady Seniorów na II półrocze 2022 r. została przyjęta jednogłośnie.  
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Ad – 6 

Sprawy różne 

 

Przewodnicząca MRS Maria Chyczewska zaproponowała, żeby w przyszłości rozważyć 

nawiązanie współpracy między Miejską Radą Seniorów a Raciąską Radą Działalności Pożytku 

Publicznego. 

Pan Stefan Modrzejewski, który pełni funkcję Współprzewodniczącego RRDPP 

poinformował, że do tej pory nigdy nie było żadnej korelacji między tymi dwiema Radami. 

Jednak jak najbardziej możemy zastanowić się nad nawiązaniem współpracy w przyszłości.   

 

Pan Paweł Chrzanowski poinformował zebranych o sytuacji Nocnej i Świątecznej Pomocy 

Lekarskiej w Raciążu. Władze Powiatu Płońskiego wraz ze szpitalem w Płońsku podjęły 

decyzję o zamknięciu punktu w Raciążu. Decyzję motywują dużymi nakładami finansowymi 

oraz małą ilości mieszkańców, którzy z pomocy korzystają. Nie przekonują ich argumenty                   

o tym, że z punku korzystają nie tylko mieszkańcy Raciąża ale również sąsiednich gmin. Od 

dnia 01 lipca 2022 r. Nocna i Świąteczna Pomoc Lekarska w Raciążu przestała funkcjonować.  

 

Członkowie Miejskiej Rady Seniorów z wyszli z inicjatywą, iż wspólnie z Raciąską Radą 

Działalności  Pożytku Publicznego napiszą petycję do władz powiatu płońskiego i dołączą listy 

poparcia, z apelem o utrzymanie Nocnej i Świątecznej Pomocy Lekarskiej.  

 

Pan Paweł Chrzanowski, poinformował, że podpisaną petycję zawiezie na posiedzenie 

Komisji Zdrowia, na którą ma zaproszenie, i która odbędzie się dnia 12 lipca 2022 r.                             

w Starostwie w Płońsku.    

 

Ad - 12 

Zamknięcie obrad. 

 

Po wyczerpaniu porządku posiedzenia Przewodnicząca zamknęła II posiedzenie Miejskiej 

Rady Seniorów w Raciążu. 

 

Przewodnicząca Miejskiej Rady Seniorów 

/-/ Maria Chyczewska  

 

               


