
I posiedzenia Raciąskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego III kadencji dnia 24 lutego 2020 r. 

 PROTOKÓŁ  

Z I POSIEDZENIA  

RACIĄSKIEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO  

III KADENCJI 

  
w dniu 24 lutego 2020 r. 

 

  

I posiedzenie Raciąskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego III kadencji odbyło się w Urzędzie 

Miejskim w Raciążu. 

 

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

quorum do podejmowania prawomocnych uchwał. 

 

Ponadto spoza Rady w spotkaniu uczestniczył Burmistrz Miasta Mariusz Godlewski.  

 

 

Ad – 1 

Otwarcie I posiedzenia do Raciąskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego III kadencji. 

 

Posiedzenie otworzył Burmistrz Miasta Raciąża Pan Mariusz Godlewski, który przywitał 

uczestników przedstawił porządek dzisiejszego posiedzenia: 

 

1. Otwarcie posiedzenie 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 zapytania i wnioski; 

6. Zamknięcie posiedzenia RRDPP 

Ad – 2 

Uroczyste wręczenie nominacji na członków RRDPP 

 

Burmistrz Miasta wręczył obecnym powołania na członków Raciąskiej Rady Działalności 

Pożytku Publicznego III kadencji, dziękując im za zaangażowanie się w pracę                                      

na rzecz miasta i lokalnej społeczności.  
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Ad – 3 

Wybór Współprzewodniczących RRDPP 

 

Burmistrz poinformował, że zgodnie z Regulaminem członkowie Raciąskiej Rady Działalności 

Pożytku Publicznego ze swojego grona wybierają jednego przedstawiciela na Współprzewodniczącego 

Rady, drugiego jako swojego reprezentanta, mianuje Burmistrz. 

 

Burmistrz poinformował, że ze swojej strony na Współprzewodniczącego Raciąskiej Rady 

Działalności Pożytku Publicznego powołuje pana Stefana Modrzejewskiego – Prezesa Stowarzyszenia 

Seniorów, Emerytów i Rencistów. Pan Leszek Kowalski zaproponował kandydaturę pana Andrzej 

Staniszewskiego przedstawiciela LKS „Błękitni” Raciąż, na Współprzewodniczącego Rady z ramienia 

organizacji pożytku publicznego. Obaj panowie wyrazili zgodę na kandydowanie. Po głosowaniu 

zostali wybrani jednogłośnie na Współprzewodniczących po czym  przejęli przewodnictwo obrad. 

  

Pan Stefan Modrzejewski  podziękował za ponowny wybór na Współprzewodniczącego Raciąskiej 

Rady Działalności Pożytku Publicznego. Liczy na bardzo dobrą współpracę z drugim 

Współprzewodniczącym.  

Poinformował, że w marcu będzie trzeba zrobić zebranie Rady, na którym zostanie ustalony 

harmonogram pracy Rady. Określimy również jej misję, cel i kierunki działania. 

Pan Modrzejewski poinformował, że 10 lutego minęło 5 lat od powołania RRDPP w Raciążu w związku 

z tym, w późniejszym terminie należałoby zorganizować uroczyste posiedzenie Rady, na które 

zostałyby zaproszone władze miasta oraz wszyscy obecni i ówczesnych członkowie Rady.  

 

Pan Andrzej Staniszewski podziękował za zaufanie w wyborze na Współprzewodniczącego Rady. 

Poprosił o przygotowanie aktów prawnych dotyczących organizacji pozarządowych ponieważ, 

niektórzy członkowie są w Radzie po raz pierwszy.  

 

Ad – 4 

Przyjęcie uchwał w sprawie wyznaczenia przedstawicieli organizacji pozarządowych                             

do komisji konkursowych opiniujących oferty w konkursach na realizację zadań publicznych; 

 

Członkowie Rady wytypowali przedstawicieli RRDPP do komisji konkursowych ds. opiniowania ofert w 

ramach konkursów ofert na realizację zadań publicznych.  

 

• w konkursie z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oferty opiniować będą : 

▪ pani Elżbieta Tobolska 

▪ pan Leszek Kowalski 
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• w konkursie z zakresu ochrony i promocji zdrowia oferty opiniować będą: 

▪ pani Marzanna Kubińska 

▪ pan Jerzy Lawendowski 

• w konkursie z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym oferty 

opiniować będą: 

▪ pani Małgorzata Stanisławiak 

▪ pan Dariusz Dobrosielski 

• w konkursie z zakresu zapobiegania bezdomności zwierząt i zapewnienia opieki 

bezdomnym zwierzętom raz ich wyłapywania oferty opiniować będą: 

▪ pani Danuta Kantorowska 

▪ pani Marzanna Kubińska 

• w konkursie z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, 

pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej                             

i kulturowej poprzez organizowanie spotkań, seminariów, konferencji, wystaw, 

koncertów lub przygotowywanie publikacji książkowych o tematyce lokalnej 

▪ pan Andrzej Staniszewski 

▪ pan Stefan Modrzejewski. 

 

Ad – 6 

Wolne zapytania i wnioski 

Pan Artur Adamski poinformował, że w Płońsku planowane jest utworzenie Powiatowej Rady 

Działalności Pożytku Publicznego. Najprawdopodobniej wystosują do naszej Rady pismo z prośbą 

o wytypowanie przedstawiciela.  

Współprzewodniczący Modrzejewski zaproponował żeby najpierw poczekać na oficjalne pismo 

w tej sprawie zanim zaczniemy rozmowy na temat wytypowania przedstawiciela.  

 

Ad – 7 

Zamknięcie obrad. 

 

Po wyczerpaniu porządku posiedzenia Współprzewodniczący zamknęli posiedzenie Raciąskiej 

Rady Działalności Pożytku Publicznego III kadencji. 

 

             Współprzewodniczący                         Współprzewodniczący  

         Stefan Andrzej Modrzejewski               Andrzej Wojciech Staniszewski 

 

          …………………………….                    ……………………………. 

                        (podpis)           (podpis) 

 


