
XI posiedzenia Raciąskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego III kadencji dnia 11 października 2022 r. 

 PROTOKÓŁ  

Z XI POSIEDZENIA  

RACIĄSKIEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO  

III KADENCJI 

w dniu 11 października 2022 r. 

  

XI 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 7 członków RRDPP według załączonej listy obecności,                            

co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał. 

 

Ad – 1 

Otwarcie XI 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. Informacja o działalności stowarzyszeń działających na terenie miasta – Związek 

Harcerstwa Polskiego.  

5. Informacja o realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie miasta Raciąża. 

6. Podsumowanie akcji: Lato – 2022 

7. Opiniowanie Programu współpracy Gminy Miasto Raciąż z organizacjami pozarządowymi 

na 2023 rok 

8. Opiniowanie uchwał 

9. Sprawy różne. 

Ad – 2 

Przyjęcie porządku obrad  

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 

Ad – 3 
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Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia RRDPP 

 

Protokół z X posiedzenia RRDPP z dnia 28 czerwca 2022 r. został przyjęty jednogłośnie, 

 

Ad – 4 

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

Związek Harcerstwa Polskiego. 

 

Sprawozdanie przedstawiła pani Agnieszka Tarnicka – Dymek, instruktor Związku 

Harcerstwa Polskiego.  Pani Instruktor poinformowała, że we wrześniu 2015 roku  ramach 

projektu Bezpieczna + w Szkole Podstawowej w Raciążu powstała drużyna zuchów i harcerzy. 

Harcerze uświetniają swoje obecnością uroczystości m.in. obchodów rocznicy uchwalenia 

konstytucji, odzyskania Niepodległości oraz rocznice wybuchu II wojny światowej.  Dzięki 

współpracy z jednostką strzelecką harcerze mogli poznać tajniki działań w terenie oraz 

bezpiecznego korzystania z broni podczas zajęć na pobliskiej strzelnicy. Nieodzownym elementem 

działań ZHP w Raciążu jest wyjazd po Światełko Betlejemskiej, które od samego początku 

działalności jest przekazywane władzom miasta podczas Wigilii Miejskiej.  

 

Pan Leszek Kowalski poprosił o uprzątnięcie Grobu Nieznanego Żołnierza przez zbliżającym się 

Dniem Wszystkich Świętych. 

Pani Tarnicka – Dymek odpowiedziała, że harcerze zrobią to bliżej terminu święta. 

Pan Stefan Modrzejewski podziękował za to, że harcerze pamiętają, nie tylko o grobie 

Nieznanego Żołnierza, ale również oraz o grobach dawnych nauczycieli, którzy spoczywają na 

miejskim cmentarzu. 

Pani Tarnicka – Dymek poinformowała, że harcerze pamiętają również o starych grobach                     

i takich, o których nikt już nie pamięta. Pomagają także sprzątać groby osobom starszym, dla 

których taka czynność stanowi duży wysiłek.  

Pani Elżbieta Tobolska Dyrektor Szkoły Podstawowej w Raciążu poinformowała, że jest bardzo 

zadowolona z tego jak drużyna się rozwija. Harcerze mają cały osprzęt na wyjazdy,                                   

w szkole są organizowane noclegi integracyjne. 

 

Pani Tarnicka Dymek powiedziała, że największy problem stanowią wysokie składki, które 

powinny być wpłacane do Hufca ZHP Okręg w Płońsku. Roczna składka dla dziecka wynosi około 

120 zł a dla wielu rodziców jest to bardzo wysoka kwota. Również koszty zakupu mundurów są 

wysokie. W miarę możliwości staramy się żeby dzieci miały przynajmniej górną część munduru, 

aby harcerze dobrze prezentowali się podczas uroczystości.  Mamy obawy, że w końcu ktoś może 
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zwrócić uwagę na to, że harcerze z Raciąża noszą oficjalne umundurowanie a nie opłacają składek 

do Hufca.  

 

Pan Artur Adamski, który jest Członkiem Zarządu Płońskiego powiedział, że można byłoby 

pozyskać środki na zakup mundurków z programów ogłaszanych przez Marszałka Województwa 

Mazowieckiego, z Powiatu Płońskiego lub innych programów. Dodał  jeszcze, że obecność 

harcerzy z naszej drużyny, którzy podczas Wigilii Miejskiej przekazują światełko betlejemskie, 

bardzo podwyższa rangę tego wydarzenia. 

 

Pani Elżbieta Tobolska Dyrektor Szkoły Podstawowej w Raciążu podziękowała opiekunkom 

harcerzy za pracę jaką wkładają w rozwój drużynę. Często poświęcają swój prywatny czas i 

pieniądze wożąc dzieci na zgrupowania.  

 

Szczegółowa informacja o działalności Związku Harcerstwa Polskiego w Raciążu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 

protokołu.  

 

Ad – 5 

Informacja o realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie miasta Raciąża. 

 

Przewodniczący Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pan Rober Kędzierski 

poinformował, że Komisja działała w 10 osobowym składzie. Planowane wydatki określono w 

rocznym harmonogramie wydatków i opiewały one na kwotę 150.000,00 zł. Z uwagi na wyższe 

dochody opłat rocznych, budżet zwiększono do 195.714,81 zł.  

W 2022 roku odbyły się 3 posiedzenia MKRPA, na które łącznie zostało wezwane 14 osób 

podejrzanych o nadużywanie alkoholu. Na dzień dzisiejszy planowane jest wysłanie 6 wniosków             

o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu oraz zlecenie wykonania 6 opinii 

psychologiczno-psychiatrycznych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.  

 

Szczegółowa informacja o działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych stanowi załącznik 

nr 2 do niniejszego protokołu.  

Ad – 6 

Podsumowanie akcji: Lato – 2022 

 

Pan Artur Adamski poinformował, że w tym roku oferta „Akcji: Lato” nie była bardzo atrakcyjna. 

Wszelkie działania były organizowane własnym sumptem przez MCKSiR przede wszystkim ze 

względu na ograniczone możliwości finansowe. W zajęciach uczestniczyło około 60 dzieci. Były 

dla nich organizowane m.in. gry plenerowe, zajęcia taneczne i gimnastyczne, pokazy kinowe oraz 
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zajęcia rękodzielnicze.  Wspólnie ze Szkołą Podstawową i Miejskim Ośrodkiem Pomocy 

Społecznej był realizowany projekt “Kochaj, szanuj, nie krzywdź, nie bij”, w ramach którego były 

organizowane warsztaty aktywności z elementami terapeutycznymi oraz zajęcia dla dzieci z rodzin, 

które dotknęła przemoc domowa. Od września ruszyły standardowe zajęcia w MCKSiR. Od tego 

sezony mamy nowego instruktora na zajęciach tanecznych dla dzieci. Po miesiącu zajęć zarówno 

dzieci jak i rodzice są zadowoleni z zajęć.  

 

Ad – 7 

Opiniowanie Programu współpracy Gminy Miasto Raciąż z organizacjami 

pozarządowymi na 2023 rok 

 

Pan Stefan Modrzejewski poinformował, że Programu współpracy Gminy Miasto Raciąż z 

organizacjami pozarządowymi na 2023 rok został przesłany do członków RRDPP drogą mailową w 

celu zapoznania się.  Nikt nie wniósł uwag do Programu 

 

Uchwała Nr 50/2022 Raciąskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia  11 października 2022 r. w 

sprawie zaopiniowanie Programu współpracy Gminy Miasto Raciąż z organizacjami 

pozarządowymi na 2023 rok. Uchwała została pozytywnie zaopiniowana.  

 

Ad – 9 

Opiniowanie uchwał 

 

Brak uchwał 

Ad - 10 

Sprawy różne 

Brak pytań.  

Ad - 13 

Zamknięcie obrad. 

 

Po wyczerpaniu porządku posiedzenia Współprzewodniczący zamknęli XI posiedzenie Raciąskiej 

Rady Działalności Pożytku Publicznego III kadencji. 

 

                  Współprzewodniczący                          

 

  Stefan Andrzej Modrzejewski           Andrzej Wojciech Staniszewski 


