
X  posiedzenia Raciąskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego III kadencji dnia 28 czerwca 2022 r. 

 PROTOKÓŁ  

Z X POSIEDZENIA  

RACIĄSKIEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO  

III KADENCJI 

w dniu 28 czerwca  2022 r. 

 

  

X 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 X 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 działających na terenie miasta w 2021 roku – 

LKS „Błękitni” Raciąż 

5. Podsumowanie I Raciąskiego Dnia Organizacji Pożytku Publicznego 

6. Informacja o wspólnym posiedzeniu Mazowieckich Rad Pożytku Publicznego 

7. Informacja o wynikach konkursów na realizację zadań publicznych 

8. Przyjęcie planu pracy Raciąskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego                                 

na II półrocze 2022 roku 

9. Opiniowanie Raportu o stanie Gminy Miasta Raciąż 

10. Opiniowanie uchwał 

11. Sprawy różne 

12. 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 IX posiedzenia RRDPP z dnia 10 maja 2022 r. został przyjęty jednogłośnie, 

 

Ad – 4 

Informacja o działalności stowarzyszeń działających na terenie miasta w 2021 roku  

 

Prezes LKS „Błękitni” Raciąż Wojciech Stanowski poinformował, że w 2021 roku w piłkę 

nożną w Klubie grało 80 zawodników, na zajęcia z boksu w dwóch grupach uczęszczało 50 

osób. Niestety w zeszłym roku Klub nie posiadał drużyny seniorskiej. Obecnie Zarząd jest na 

dobrej drodze aby taką drużynę reaktywować. Niedawno odbyło się zebranie, w którym 

uczestniczyli piłkarze chętni do grania dla Klubu. Jedną z decyzji, które zapadły na zebraniu to  

przejście z Ciechanowskiego Związku Piłki Nożnej do Płockiego. W najbliższym czasie będą 

ustalane szczegóły co do przyszłości drużyny seniorów. 

 

Zajęcia z boksu odbywają się trzy razy w tygodniu. Jest stała grupa osób, która uczestniczy w 

treningach. Jeden z zawodników młodzieżowego zespołu zakwalifikowała się do Mistrzostw 

Polski, które odbędą się pod koniec września w Bytowie. 

 

Pan Stefan Modrzejewski – czy zgłosiła się wystarczająca ilość osób chętnych aby utworzyć 

drużynę seniorów? 

Pan Wojciech Stanowski – na chwilę obecną tak. Mamy nadzieję, że na kolejne spotkanie 

zgłosi się jeszcze kilku piłkarzy chętnych do gry. 

 

Ad – 5 

Podsumowanie I Raciąskiego Dnia Organizacji Pożytku Publicznego 

 

Burmistrz Miasta Mariusz Godlewski poinformował, że jest bardzo zadowolony z Dnia 

Organizacji Pożytku Publicznego, który odbył się 04 czerwca 2022 r. W wydarzeniu wzięło 
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udział 9 Stowarzyszeń z terenu miasta Raciąża. Przedstawiciele każdej organizacji mieli 

możliwość zaprezentowania się na scenie i powiedzenie kilku słów o swojej działalności. Na 

terenie parku były rozstawione stoiska, na których można było zakupić przedmioty a dochód 

był przeznaczony na wsparcie danej organizacji. Na koniec, każde za Stowarzyszeń otrzymało 

statuetkę z podziękowaniami za pracę wykonywaną na rzecz Gminy Miasta Raciąż. Jedyne 

czego zabrakło to ogólna dyskusja o prowadzonych działalnościach i  problemach z jakimi 

borykają się Stowarzyszenia. 

 

Pan Stefan Modrzejewski powiedział, że organizacja Dnia Organizacji Pożytku Publicznego 

była bardzo dobrym pomysłem. Stowarzyszenia miały możliwość pokazania się szerszej 

publiczności i opowiedzenia o swoich działaniach. Wiemy już jakie należy wyciągnąć wnioski       

i co poprawić, żeby w kolejnym roku to wydarzenia było jeszcze bardziej udane.  

 

Ad – 6 

Informacja o wspólnym posiedzeniu Mazowieckich Rad Pożytku Publicznego 

 

Prowadzenie obrad przejął pan Stefan Modrzejewski. 

 

Pan Stefan Modrzejewski poinformował, że 11 maja 2022 r. reprezentował naszą Radę na 

wspólnym posiedzeniu mazowieckich Rad Działalności Pożytku Publicznego, które odbyło się 

w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie.  Celem spotkania 

była dalsza aktywizacja działalności rad lokalnych z podkreśleniem kontaktów z władzami 

samorządowymi. Podczas posiedzenia pan Modrzejewski zabrał głos i w swojej wypowiedzi 

pokreślił owocną współpracę Rady z Burmistrzem Miasta i Radą Miejską oraz z organizacjami 

pozarządowymi z terenu naszego miasta. 

 

Szczegółowa informacja o wspólnym posiedzeniu mazowieckich Rad Działalności Pożytku Publicznego stanowi 

załącznik do niniejszego protokołu.  

 

Ad – 7 

Informacja o wynikach konkursów na realizację zadań publicznych 

 

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

ogłoszone trzy konkursy dla organizacji pozarządowych: na realizację zadania publicznego                    

w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, na realizację zadania publicznego w 

zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt i zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz 
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ich wyłapywanie oraz na realizację zadań w zakresie wspierania działalności na rzecz osób w 

wieku emerytalnym. W konkursie na promocję sportu, na I półrocze 2022 r. ofertę złożył LKS 

„Błękitni” Raciąż. Klub otrzymał dofinansowanie w kwocie 28 595,00 zł na zadanie pn. 

„Organizowanie rozgrywek piłkarskich dla różnych grup wiekowych”. W konkursie na 

działania przeciwdziałania bezdomności zwierząt, ofertę złożyło Lokalne Stowarzyszenie na 

Rzecz Bezdomnych Zwierząt „Psijazna Dłoń”. Stowarzyszenie otrzymało dofinansowanie w 

kwocie 21 000,00 zł na zadnie pn. „Opieka nad bezdomnymi zwierzętami”. Stowarzyszenie 

Seniorów, Emerytów i Rencistów w Raciążu na zadnie pod nazwą „Aktywizowanie członków 

lokalnej społeczności w wieku emerytalnym poprzez organizowanie wyjazdowych form 

wypoczynku” otrzymało kwotę 9 000,00 zł. , 

 

Ad – 8 

Przyjęcie planu pracy Raciąskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego                                 

na II półrocze 2022 roku 

  

Pan Stefan Modrzejewski przedstawił członkom Rady projekt uchwały w sprawie ustalenia 

planu pracy Raciąskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w II półrocze 2022 r. 

Nikt z zebranych nie wniósł uwag.  

 

Uchwała Nr 48/2022 Raciąskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia  28 czerwca 2022 r. 

w sprawie ustalenia planu pracy Raciąskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego na II półrocze 

2022 roku została podjęta jednogłośnie.  

 

Ad - 9 

Opiniowanie Raportu o stanie Gminy Miasta Raciąż 

 

Pan Stefan Modrzejewski poinformował, że Raport o stanie Gminy Miasto Raciąż za rok 

2021 został przesłany do członków RRDPP drogą mailową w celu zapoznania się.  

Nikt nie wniósł uwag do Raportu. 

 

Uchwała Nr  49/2022 Raciąskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia  28 czerwca 2022 r. 

w sprawie zaopiniowania Raportu o stanie Gminy Miasto Raciąż za rok 2021 uchwała została 

podjęta jednogłośnie.  
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Ad – 10 

Opiniowanie uchwał 

 

Brak uchwał 

Ad - 11 

Sprawy różne 

Brak pytań.  

 

Ad - 12 

Zamknięcie obrad. 

 

Po wyczerpaniu porządku posiedzenia Współprzewodniczący zamknęli X posiedzenie 

Raciąskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego III kadencji. 

 

 

 

                  Współprzewodniczący                         

  

 

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

 

 

           

       

 


