
Raciąska Rada Działalności Pożytku Publicznego 

 I  posiedzenie RRDPP II kadencji 

W dniu 8 marca 2017 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Raciążu w godzinach od 13:00 

do14:30 odbyło się I posiedzenie Raciąskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego II kadencji.     

  

W posiedzeniu uczestniczyło 8 członków RRDPP według załączonej listy obecności, co stanowi 

quorum i Rada mogła podejmować prawomocne uchwały.  

Ponadto spoza Rady w spotkaniu uczestniczyli: 

1. Mariusz Godlewski – Burmistrz Miasta, 

2. Paweł Rybka – Zastępca Burmistrza Miasta, 

3. Paulina Adamiak – Redaktor naczelna „Pulsu Raciąża, Baboszewa i okolic”. 

 

 

Ad – 1 

Otwarcie I posiedzenia Raciąskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego II kadencji. 

 

Posiedzenie otworzył Zastępca Burmistrza Miasta Raciąża Pan Paweł Rybka, który przywitał 

członków Rady oraz przedstawił porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie I Posiedzenia RRDPP. 

2. Uroczyste wręczenie nominacji na członków RRDPP. 

3. Wybór Współprzewodniczących RRDPP. 

4. Przyjęcie uchwał  w sprawie wyznaczenia przedstawicieli organizacji pozarządowych do 

komisji konkursowych opiniujących oferty w konkursach na realizację zadań publicznych. 

5. Wolne wnioski i zapytania 

6. Zamknięcie I Posiedzenia RRDPP. 

 

Ad – 2 

Uroczyste wręczenie nominacji na członków RRDPP 

 

Zastępca Burmistrza Miasta Raciąża uroczyście wręczył obecnym nominacje na członków 

Raciąskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego II kadencji, dziękując im za zaangażowanie się 

w pracę tego gremium. 
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Ad – 3 

Wybór Współprzewodniczących RRDPP 

 

Członkowie Rady reprezentujący III sektor wybrali Pana Dawida Smoleńskiego na 

Współprzewodniczącego ze strony organizacji pozarządowych. Natomiast funkcję 

Współprzewodniczącego Rady reprezentującego Jednostkę Samorządu Terytorialnego, decyzją 

Burmistrza będzie pełnił Pan Artur Adamski – Dyrektor Miejskiego Centrum Kultury, Sportu                   

i Rekreacji. Współprzewodniczący przejęli przewodnictwo obrad. 

 

Ad – 4 

Wyznaczenie przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowych 

opiniujących oferty w konkursach na realizację zadań publicznych 

 

Następnie Rada podjęła pracę merytoryczną, polegającą na wytypowaniu przedstawicieli  RRDPP do 

komisji konkursowych ds. opiniowania ofert w ramach konkursów ofert na realizację zadań publicznych 

w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz w zakresie działalności na rzecz osób 

w wieku emerytalnym. Członkowie komisji jednogłośnie zdecydowali o wytypowaniu tych samych 

osób do planowanych dwóch otwartych konkursów. Do prac komisji p. Stefan Modrzejewski zgłosił 

kandydaturę p. Andrzeja Pokorskiego, a współprzewodniczący Artur Adamski zgłosił kandydaturę pana 

Artura Gizlera. Po ich akceptacji dotyczącej kandydowania członkowie Rady przeszli do głosowania. 

Uchwałą nr 1/2017, podjętą 6 głosami za przy dwóch głosach wstrzymujących się, zostali wytypowani 

do pracy w komisji  opiniowania ofert w ramach konkursu w zakresie wspierania i upowszechniania 

kultury fizycznej. Natomiast Uchwałą nr 2/2017, podjętą 6 głosami za przy dwóch głosach 

wstrzymujących się, zostali wytypowany do prac komisji opiniowania ofert w ramach konkursu w 

zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.  

 

Ad – 5 

Wolne wnioski i zapytania. 

 

W wolnych wnioskach i zapytaniach padła propozycja włączenia członków Rady do prac w 

programie Rewitalizacji miasta, ponieważ miasto dostało dofinansowanie na utworzenie tego 

programu.  
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Następnie członek RRDPP Pan Artur Gizler przedstawił swój pomysł na upiększenie naszego 

miasta poprzez nasadzenie kwiatów na skwerku, tak jak było to zorganizowane w poprzednim roku. 

Pani Wiesława Czerwińska dodała, że dobrze byłoby włączyć do tego zadania dzieci, będące pod 

opieką asystenta rodziny, a pani Janina Osmańska zgłosiła do tych prac raciąskich emerytów. Pan 

Gizler zwrócił także uwagę na konieczność uzupełnienia nasadzeń przy drodze na cmentarz. 

 

Współprzewodniczący Artur Adamski wspomniał także o złożonym przez miasto projekcie Razem 

Bezpieczniej, w którym ujęte są wyniesienia trzech przejść dla pieszych, zakup defibrylatora dla 

Ochotniczej Straży Pożarnej oraz zakup dwóch dodatkowych kamer do monitoringu miejskiego. 

Pan Artur Gizler dodał, że aby zwiększyć bezpieczeństwo w mieście dobrze byłoby zainstalować 

fotoradary. 

 

Członkowie poruszyli też tematy, które nurtują wszystkich mieszkańców tj. miejsca parkingowe, 

stojaki na rowery, gazownictwo w mieście oraz fotowoltaika i pompy cieplne, których 

zainstalowanie zredukowałoby koszty utrzymania budynków. 

 Pomysły spotkały się z dużym zainteresowaniem i aprobatą wszystkich członków RRDPP. 

 

Pod koniec spotkania zabrał głos Burmistrz Miasta Mariusz Godlewski, który poinformował Radę   

o problemach związanych z kosztami projektu na kanalizację i trudnościami z jego finansowaniem. 

Po czym współprzewodniczący Artur Adamski zapytał o budżet obywatelski w 2017 r.                    

W odpowiedzi usłyszał, że burmistrz postara się znaleźć na ten cel środki w budżecie.  

 

Ad – 6 

Zamknięcie I posiedzenia RRDPP II kadencji 

 

Po wyczerpaniu tematyki I posiedzenie Raciąskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego II 

kadencji zostało zamknięte.  

 

Protokołowała : 

……………………………. 

           (podpis) 

Współprzewodniczący 

Raciąskiej Rady Działalności 

Pożytku Publicznego 

 

            Artur Adamski                                   Dawid Smoleński 


