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 PROTOKÓŁ  
Z II POSIEDZENIA  

RACIĄSKIEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO  
III KADENCJI 

  
w dniu 04 czerwca  2020 r. 

 
  
II 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. 

 
 

Ad – 1 

Otwarcie II posiedzenia do Raciąskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego III 

kadencji. 

 

Posiedzenie otworzył Współprzewodniczący Rady pan Stefan Modrzejewski, który przywitał 

członków Rady i przedstawił porządek dzisiejszego posiedzenia: 

 

1. Otwarcie posiedzenie RRDPP; 

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia RRDPP; 

3. Przyjęcie porządku obrad; 

4. Przyjęcie dokumentów dotyczących misji, wizji i celów RRDPP; 

5. Przyjęcie planu pracy RRDPP na II półrocze 2020 r ; 

6. Opiniowanie Raportu o stanie Gminy Miasto Raciąż za 2019 rok; 

7. Sprawy różne; 

8. Zamknięcie posiedzenia RRDPP. 

Ad – 2 

Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia RRDPP 

 

Protokół z I posiedzenia RRDPP z dnia 24 lutego 2020 r. został przyjęty jednogłośnie, 

 

Ad – 3 

Przyjęcie porządku obrad 

 

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 
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Ad – 4 

Przyjęcie dokumentów dotyczących misji, wizji i celów RRDPP 

 

Współprzewodniczący RRDPP Stefan Modrzejewski przedstawił i omówił zebranym misję, 

wartości i cele Raciąskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Poinformował, że misją 

Rady jest wzmacnianie lokalnego społeczeństwa obywatelskiego, zinstytucjonalizowanie 

zasady dialogu obywatelskiego oraz współpracy pomiędzy sektorem publicznym a sektorem 

pozarządowym, działanie na rzecz partnerstwa samorządu miejskiego i trzeciego sektora oraz 

innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w podejmowaniu 

przedsięwzięć dla dobra społeczności Raciąża.  

 

Wartościami na jakich opiera się Rada to wspólne dobro, partnerstwo, odpowiedzialność                        

oraz partycypacja społeczna. Natomiast do głównych celów Rady należą m.in. wzmacnianie 

roli organizacji pozarządowych, realizacja zasady dialogu obywatelskiego doskonalenie relacji 

partnerskich pomiędzy sektorami życia publicznego. 

 

Członkowie RRDPP jednogłośnie podjęli Uchwałę nr 6/2020 Raciąskiej Rady Działalności 

Pożytku Publicznego z dnia 04 czerwca 2020 r. w sprawie określenia misji, wartości i 

celów Raciąskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.  

 

Ad – 5 

Przyjęcie planu pracy RRDPP na II półrocze 2020 r. 

 

Współprzewodniczący Rady Andrzej Staniszewski omówił plan pracy Rady na II półrocze 

2020 r. Poinformował, że do końca roku planowane są cztery posiedzenia, na których będą 

poruszane tematy dotyczące m.in. realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie miasta Raciąż, 

działalności stowarzyszeń funkcjonujących na terenie miasta oraz będzie opiniowany 

Program współpracy Gminy Miasto Raciąż               z organizacjami pozarządowymi na 2021 

rok. 

 

Członkowie RRDPP jednogłośnie podjęli Uchwałę nr 7/2020 Raciąskiej Rady Działalności 

Pożytku Publicznego z dnia 04 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia planu pracy 

Raciąskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego na II półrocze 2020 roku. 
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Ad – 6 

Opiniowanie Raportu o stanie Gminy Miasto Raciąż za 2019 rok 

 

Zgodnie z art. 28aa ust. 1 z dnia 8 marca 1990 r. ustawy o samorządzie gminnym Burmistrz 

Miasta przedstawia Radzie Miejskiej  w terminie do dnia 30 maja Raport o stanie Gminy za 

rok poprzedni. Na podstawie Raportu Rada Miejska na Sesji absolutoryjnej podejmuje 

uchwałę w sprawie udzielenia burmistrzowi wotum zaufania.  

 

Raport o stanie Gminy Miasto Raciąż za rok 2019 został przesłany drogą mailową do 

członków RRDPP w celu zapoznania się. 

 

Pan Leszek Kowalski poinformował, że Raport jest napisany dobrze. Zostały w nim 

przedstawione zadania zrealizowane w ostatnim roku, są porównania do lat poprzednich. 

Zostały także zawarte informacje  o finansach i inwestycjach.  

 

Pan Andrzej Staniszewski zapytał,  czy wiadomo coś na temat budowy bloku mieszkalnego 

na ul. Akacjowej. 

Pan Dariusz Dobrosielski (Radny Rady Miejskiej w Raciążu) odpowiedział, że na razie nic się 

nie dzieje w tym temacie, gdyż nie ma zabezpieczonych funduszy w budżecie na ten cel.                      

Z informacji przekazanych przez burmistrza wynika, że będziemy starali się zdobyć 

dofinansowanie na rozpoczęcie budowy budynku.   

 

Pani Danuta Kantorowska zapytała, co dzieje się z budynkiem po byłej siedzibie 

Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. 

Pan Leszek Kowalski (Radny Rady Miejskiej w Raciążu) odpowiedział, że w budynku znajduje 

się baza dla pracowników Spółki a teren wokół budynku wykorzystywany jest na PSZOK.  

Jakiś czas temu był ogłoszony przetarg na sprzedaż budynku ale nikt nie był zainteresowany 

kupnem.  

 

Członkowie RRDPP jednogłośnie podjęli Uchwałę nr 8/2020 Raciąskiej Rady Działalności 

Pożytku Publicznego z dnia 04 czerwca 2020 r. w sprawie zaopiniowania Raportu                         

o stanie Gminy Miasto Raciąż za rok 2019. 
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Ad-7 

Sprawy różne 

 

Współprzewodniczący Rady Andrzej Staniszewski poinformował zebranych,                                          

że współprzewodniczący  wystąpili z prośbą o opinię prawną w sprawie określenia zakresu 

opiniowania projektów uchwał Rady Miejskiej. Według otrzymanej odpowiedzi zgodnie                     

z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Regulaminu Raciąskiej 

Rady Działalności Pożytku Publicznego RRDPP opiniuje jedynie uchwały wskazane w zakresie 

jej kompetencji. 

 

Opinia prawna z dnia 01 czerwca 2020 r. stanowi załącznik do niniejszego protokołu.   

 

Pani Danuta Kantorowska poinformowała, że w najbliższych dniach planuje umówić się na 

spotkanie z Burmistrzem w sprawie budynku po dawnej synagodze przy ul. Kilińskiego 11. 

 

Ad - 8 

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) 

 


