
XII posiedzenia Raciąskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego III kadencji dnia 23 listopada  2022 r. 

 PROTOKÓŁ  

Z XII POSIEDZENIA  

RACIĄSKIEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO  

III KADENCJI 

w dniu 23 listopada 2022 r. 

  

XII 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 8 członków RRDPP według załączonej listy obecności,                            

co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał. 

Ad – 1 

Otwarcie XII 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 – Wizją Zespoleni  

5. Informacja o działalności stowarzyszeń działających na terenie miasta – Społeczne 

Towarzystwo Oświatowe w Raciążu 

6. Opiniowanie Projektu budżetu Gminy Miasto Raciąż na 2023 rok. 

7. Opiniowanie uchwał 

8. Sprawy różne 

9. Zamknięcie posiedzenia RRDPP. 

Ad – 2 

Przyjęcie porządku obrad  

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad – 3 

Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia RRDPP 

Protokół z XI posiedzenia RRDPP z dnia 11 października 2022 r. został przyjęty jednogłośnie, 
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Ad – 4 

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

Wizją Zespoleni. 

 

Sprawozdanie przedstawili pani prezes Anna Wiechowska – Szcześniewska oraz wiceprezes 

pan Andrzej Kowalski. Pani prezes poinformowała, że Stowarzyszenie Wizją Zespoleni powstało 

w 2021 roku. Jego celem jest  działalność na rzecz edukacji, kultury, sportu, zdrowia, i społeczności 

lokalnej. Do tej pory Stowarzyszenie zrealizowało następujące projekty: „Historia Zespołu Szkół w 

Raciążu w pigułce”, „Football King”, „Zwolnieni z teorii”, „Dobre jak u mamy – 

wielokulturowość”. Stowarzyszenie wzięło również udział w konkursie grantowym „Mazowiecka 

Aktywacja”, z którego otrzymało środki w wysokości 4 500 zł. Pieniądze te zostały przeznaczone 

na wyposażenia szkolnego patio.  

Burmistrz Miasta Mariusz Godlewski powiedział, że bardzo się cieszy, że na terenie miasta 

działa kolejne stowarzyszenia.  Burmistrz poinformował także, że miasto Raciąż co roku uchwala 

Program współpracy z organizacjami pożytku publicznego. Organizacja, które wpisują się w cele 

zawarte w Programie mogą skorzystać z dofinansowania. Jeśli w Programie nie ma danej 

działalność, można wnioskować o rozszerzenie dokumentu o dany zakresu.  

 

Szczegółowa informacja o działalności Stowarzyszenia Wizją Zespoleni stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 

protokołu.  

 

Ad – 5 

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

Zespół Szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego 

 

Sprawozdanie przedstawili Dyrektor Zespołu Szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego 

w Raciążu pan Marek Mikołajewski oraz Dyrektor Społecznego Liceum Ogólnokształcącego 

w Raciążu pan Damian Szcześniewski.  Dyrektor Mikołajewski poinformował, że placówka 

kształci zarówno młodzież jak i osoby dorosłe. Osoby dorosłe mają duży wybór kierunków m.in. 

asystent osoby niepełnosprawnej, florysta, ogrodnik, technik BHP, opiekun medyczny. W zajęciach 

mogą uczęszczać zarówno osoby z wykształceniem średnim jak i osoby z wykształceniem 

zawodowym, które mogą skorzystać z dokształcania zawodowego. Obecnie dużą popularnością 

cieszą się kierunki rolnicze i ogrodnicze.  

Dyrektor Społecznego Liceum Ogólnokształcącego poinformował, że w tym roku SLO obchodzi 

29 - lecie istnienia.  Staramy się współpracować z wieloma organami: władzami miasta , gminy 

oraz innymi stowarzyszeniami. Od dwóch lat w szkole funkcjonują klasy o profilach 
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mundurowych. Jest klasa policyjno – penitencjarna, pożarnicza, a od przyszłego roku szkolnego 

ruszy klasa wojskowa.  Staramy się brać udział w różnych projektach. Już kilkukrotnie braliśmy 

udział w programie Erazmus + .Najbliższa jego edycja odbędzie się w grudniu i to my będziemy 

gościć u siebie osoby z zagranicy. Dyrektor poinformował, że w SLO obecnie jest 124 uczniów,              

a w szkole dla dorosłych 400. 

Współprzewodniczący Andrzej Staniszewski zapytał czy do szkół chodzą tylko osoby z terenu 

miasta Raciąża. 

Dyrektor Szcześniewski odpowiedział, że w szkole dla dorosłych uczą się osoby z miasta, gminy 

oraz innych, dalszych miejscowości. Zdarzało się, że mieliśmy nawet uczniów z Niemiec. 

Natomiast w SLO obecnie jest mniej więcej proporcja pół na pół uczniów z miasta i z gminy.   

Burmistrz zauważył, ze w ostatnich latach szkoła bardzo się rozwinęła. 

Dyrektor Szcześniewski odpowiedział, że staramy się robić co możemy, żeby szkoła przyciągała 

nowych uczniów.  

Współprzewodniczący Stefan Modrzejewski powiedział, że przez wiele lat był nauczycielem                    

w STO. Był także opiekunem stażu pana Damiana Szcześniewskiego. Bardzo się cieszę, że SLO 

pod skrzydłami dyrektora Szcześniewskiego tak rozkwita i widać, że wstąpił w nią nowy, młody 

duch.  

Ad – 6 

Opiniowanie Projektu budżetu Gminy Miasto Raciąż na 2023 rok. 

Członkowie RRDPP projekt uchwały w sprawie budżetu Gminy Miasto Raciąż na 2023 rok 

otrzymali drogą mailową w celu zapoznania się.  

 

Burmistrz Godlewski poinformował, że w budżecie znajdują się koszty dotyczące wszystkich 

projektów, które są obecnie realizowane m.in. remonty dróg i budowa bloku na ul. Akacjowej.               

W budżecie są zawarte kwoty na realizację zadań jakie były zagwarantowane na ten rok, oznacza 

to, że po przeprowadzeniu koniecznych przetargów kwoty te będą na pewno dużo wyższe.                  

Z jednej strony planowanie przyszłorocznego budżetu było trudne a z drugiej strony nigdy                          

w historii nie było realizowanych jednocześnie tylu projektów. Żeby nie pozyskanie środków 

zewnętrznych nie bylibyśmy w stanie tego wszystkiego zrobić. Na dzień dzisiejszy budżet jest 

zbilansowany.  

 

Uchwała nr 51/2022 Raciąskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia                            

23 listopada 2022 r. w sprawie zaopiniowania budżetu Gminy Miasto Raciąż na 2023 r. 

została przyjęta pozytywnie.   

 

 



XII posiedzenia Raciąskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego III kadencji dnia 23 listopada  2022 r. 

Ad – 7 

Opiniowanie uchwał 

Brak uchwał.  

 

Ad – 8 

Sprawy różne 

 

Burmistrz Godlewski poinformował, że wczoraj odbyło się Nadzwyczajne Posiedzenie Rady 

Społecznej SPZZOZ, które dotyczyło zamknięcia punktu nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej w 

Raciążu. Co miesiąc szpital otrzymywał z NFZ kwotę blisko 80 000,00 zł na funkcjonowanie 

punktu pomocy. Od lipca placówka w Raciążu, zgodnie z wolą dyrekcji szpitala, została zamknięta 

o czym NFZ nie został poinformowany, a otrzymywana  kwota była wydawana przez szpital na 

inne cele. Teraz szpital będzie musiał zwrócił nieprawidłowo wydatkowaną kwotę, a dodatkowo 

została nań nałożona kara pieniężna. Podczas spotkania panował chaos gdyż dyrekcja nie zgadza się 

z zarzutami o wydanie pieniędzy niezgodne z przeznaczeniem. Według wstępnych ustaleń istnieje 

możliwość, że punkt opieki w Raciążu wznowi działalność z dniem 01 grudnia.   

 

Współprzewodniczący Andrzej Staniszewski oraz pani Małgorzata Stanisławiak jako 

członkowie Stowarzyszenia „Psijazna Dłoń” poprosili o możliwość zaproszenia na następne 

spotkanie RRDPP Komendanta Komisariatu Policji w Raciążu. Do Stowarzyszenia dociera coraz 

więcej niepokojących informacji o złym traktowaniu zwierząt na terenie miasta i wskazane byłoby 

nawiązanie dobrej współpracy z policją aby móc zapewnić zwierzętom odpowiednie traktowanie                   

i życie w odpowiednich warunkach.    

 

Ad - 9 

Zamknięcie obrad. 

 

Po wyczerpaniu porządku posiedzenia Współprzewodniczący zamknęli XII posiedzenie Raciąskiej 

Rady Działalności Pożytku Publicznego III kadencji. 

 

 

                  Współprzewodniczący                          

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

 


