
Raciąska Rada Działalności Pożytku Publicznego 

II  posiedzenie RRDPP II kadencji 

W dniu 29 maja 2017 roku w siedzibie Miejskiego Centrum, kultury, Sportu i Rekreacji im. 

Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu w godzinach popołudniowych odbyło się II posiedzenie 

Raciąskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego II kadencji. 

Współprzewodniczący RRDPP Pan Artur Adamski otworzył posiedzenie witając Burmistrza 

Miasta, Przewodniczącego Rady Miejskiej, członków Rady oraz osoby zaproszone (listy osób 

obecnych na posiedzeniu są załącznikami do niniejszego protokołu). 

Współprzewodniczący Rady przedstawił również porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia RRDPP. 

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia RRDPP. 

3. Przyjęcie porządku obrad. 

4. Przyjęcie planu pracy rady na 2017 r. 

5. Promowanie postaw obywatelskich. Budżet obywatelski na 2017 r. 

6. Podsumowanie konsultacji rewitalizacji Miasta. 

7. Akcje prewencyjne w walce z dopalaczami i zażywaniem alkoholu wśród nieletnich – 

potrzeba czy konieczność. 

8. Projekt „Przyszłość na warsztacie” w ramach ogólnopolskiego programu „Młody 

Obywatel”. 

9. Zmiana ulicy 19-go Stycznia. 

10. Opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej.  

11. Wolne wnioski i zapytania 

12. Zamknięcie posiedzenia RRDPP. 

 

Ad – 2 

Członkowie Raciąskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego jednogłośnie przyjęli 

protokół z ostatniego posiedzenia RRDPP. 
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Ad –3 

Porządek obrad został przez członków Rady jednogłośnie zaakceptowany. 

 

Ad –4 

Członkowie Rady zaproponowali, żeby w tym roku zająć się takimi tematami jak: 

-  Rewitalizacja miasta i sposób postępowania z budynkami komunalnymi. 

- Podsumowanie akcji lato. 

- Podsumowanie działań skierowanych do osób w wieku emerytalnym. 

- Program współpracy organizacji pozarządowych z Gminą Miasto Raciąż na 2018 rok 

- Realizacja budżetu obywatelskiego 

oraz zagadnienia, które nie udało się zrealizować/ omówić w 2016 roku. 

 

Następnie jednogłośnie Uchwałą nr 3 przyjęto zaproponowany plan pracy rady na 2017 r. 

 

Ad – 5  

W sprawie promowania postaw obywatelskich oraz budżetu obywatelskiego na 2017 r. zabrał 

głos Burmistrz Miasta, który przedstawił krótko zarysy złożonych projektów i dalszy ciąg 

planowanych czynności. Powiedział również, że informacja o głosowaniu ukaże się w Pulsie 

Raciąża, aby jak najwięcej osób włączyło się do głosowania. 

 

Ad – 6 

Następnie pani Ewelina Szczepańska przedstawiła podsumowanie konsultacji rewitalizacji 

Miasta. W okresie od dnia 26 kwietnia 2017 r. do 26 maja 2017 r. przeprowadzono 

konsultacje społeczne z mieszkańcami gminy Raciąż w sprawie wyznaczenia obszaru 

zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta Raciąż. Ich celem było zebranie od 

mieszkańców Raciąża wniosków, uwag i opinii w sprawie wyznaczenia obszaru 

zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Konsultacje przeprowadzono w następujących 

formach: 

a) protokołowanego, bezpośredniego spotkania z mieszkańcami Miasta Raciąż w dniu 17 

maja 2017 r., na którym nastąpiła prezentacja projektu uchwały w sprawie wyznaczenia 

obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji oraz była możliwość składania 

wniosków, uwag i opinii, 

b) spaceru badawczego z mieszkańcami Miasta Raciąż w dniu 20 maja 2017 r w granicach 
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obszaru zdegradowanego i rewitalizacji na którym także nastąpiła prezentacja projektu 

uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji oraz 

była możliwość składania wniosków, uwag i opinii, 

c) poprzez składanie wniosków, uwag i opinii w formie pisemnej na „Formularzu 

konsultacyjnym” w dniach od dnia 26 kwietnia 2017 r. do 26 maja 2017 r. 

 

Podczas konsultacji wpłynęło ok. 10 uwag. Wnioski otrzymane po spotkaniu z mieszkańcami 

i po spacerze badawczym zostały naniesione na mapkę, ale wcześniej skonfrontowane ze 

wskaźnikami, bo należy pamiętać, że obszar zdegradowany może zostać wskazany jako 

zdegradowany, jeśli znajduje się w stanie kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych 

zjawisk społecznych, w szczególności bezrobocia, ubóstwa,  przestępczości, niskiego 

poziomu edukacji lub kapitału społecznego, a także niewystarczającego poziomu 

uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym oraz gdy występuje na nim co najmniej jedno 

z negatywnych zjawisk gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych i 

technicznych. Obszar, na którym występuje szczególna koncentracja tych zjawisk, na którym 

gmina zamierza prowadzić rewitalizację z uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego, 

wyznacza się jako obszar rewitalizacji, który nie może być większy niż 30% powierzchni 

danego samorządu i nie może na tym terenie mieszkać więcej niż 20% mieszkańców. 

Pani Szczepańska dodała także, że w dniach 2-3.06.2017 r. planuje się warsztaty 

przyszłościowe, polegające na zbieraniu pomysłów do gminnego programu rewitalizacji. 

 

Ad -7  

Odnośnie akcji prewencyjnych w walce z dopalaczami i zażywaniem alkoholu wśród 

nieletnich głos zabrał zaproszony na posiedzenie rady gość – Komendant Komisariatu Policji 

w Raciążu podkomisarz Andrzej Mikołajewski. Przedstawił on wszystkim zebranym problem 

istniejący w szkołach i odbywający się tam handel narkotykami i dopalaczami. Wyjaśnił też  

różnice w grożących konsekwencjach prawnych za posiadanie narkotyków a dopalaczy. 

Zwrócił też uwagę na łatwość dostępu do alkoholu przez nieletnich i zaproponował 

zorganizowanie szkolenia dla sprzedawców, uzmysławiając im jednocześnie ryzyko utraty 

licencji w przypadku sprzedaży alkoholu nieletnim. Podkreślił również, że w szkole przed 

wakacjami będą pogadanki na temat dopalaczy, narkotyków i alkoholu. Pani kierownik 

MOPS Wiesława Czerwińska dodała, że w poprzednim tygodniu była pogadanka dla ok. 150 

osób (rodziców) jak ustrzec dziecko przed alkoholem i dopalaczami. Z kolei Pani Osmańska 

zapytała czy policja będzie walczyła z tzw. „melinami”? Na to pytanie komendant 
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odpowiedział, że w czerwcu planuje się zwiększenie akcji sprawdzających miejsca, w których 

sprzedaje się nielegalnie alkohol.  

 

Ad–8 

Następnie o projektach w ramach ogólnopolskiego programu „Młody Obywatel” 

organizowanego wspólnie przez Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz Fundację BGK 

mówiła pani Edyta Obrębska, członek Rady i opiekun projektów. Były organizowane dwa 

projekty - „Supermiejscy” i „Prolokalni”. „Supermiejskich” tworzyła grupa projektowa z klas 

I oraz II Liceum Ogólnokształcącego im. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” z Zespołu 

Szkół w Raciążu. W dniu 20 maja 2017 r. zorganizowali oni „Warsztaty przyszłościowe”, na 

których przygotowano atrakcje dla każdego mieszkańca miasta, od najmłodszych do 

najstarszych. Dzieci mogły pobawić się w przeciąganie liny, zjeść sałatkę owocową i zrobić 

własną pizzę. Młodzież grała w siatkówkę i badmintona. Zaś dorośli planowali przyszłości 

miasta odpowiadając na kreatywne pytania młodzieży, a seniorzy mogli zagrać w quiz 

„Kocham Cię Raciążu”. Z kolei grupę „Prolokalni” tworzyli Uczniowie z Miejskiego Zespołu 

Szkół w Raciążu, realizujący temat: „Urząd od podszewki”. Podczas realizacji tego projektu 

grupa młodych mieszkańców naszego miasta spotykała się z przedstawicielami różnych 

środowisk w naszym mieście zadając im pytania związane z projektem. Raciążanie byli 

pytani, m.in.. o częstotliwość odwiedzania urzędu, rodzaj załatwianych w  nim spraw czy 

pomysły na wprowadzenie i udoskonalenie pracy urzędu. To właśnie na włączeniu i 

zaangażowaniu mieszkańców zależało Prolokalnym najbardziej. Pani Obrębska przedstawiła 

też prośby dzieci i młodzieży, którzy postulowali m.in.o darmowe wi-fi, utworzenie kawiarni. 

Wówczas głos zabrał burmistrz, który potwierdził słowa przekazane uczestnikom projektu, że 

postara się, aby postulaty młody ludzi zrealizować. 

 

Ad – 9 

W tym punkcie głos zabrał Burmistrz Miasta Pan Mariusz Godlewski i powiedział, że zmiana 

ulicy 19-go Stycznia jest podyktowana otrzymanym pismem z Instytutu Pamięci Narodowej 

Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, w który stwierdzono, że nazwa 

ulicy 19 stycznia nie może upamiętniać osób, organizacji, wydarzeń lub dat symbolizujących 

komunizm lub inny ustrój totalitarny, ani w inny sposób takiego ustroju propagować. Dlatego 

też poprosił członków rady o przedstawienie swoich pomysłów, bo dobór nazwy ulicy jest 

ważną czynnością. Przewodniczący Rady Miejskiej dodał także, że radni miejscy rozmawiali 

już na temat propozycji nazwania ulicy, ale nie zdecydowali się na żadną konkretną. Pan 
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Chądzyński – członek Stowarzyszenia Seniorów, Emerytów i Rencistów w Raciążu 

zaproponował dwie nazwy Strażacką lub Stanisława Żochowskiego, nauczyciela i twórcy 

chóru w Raciążu. Inni członkowie podkreślali, że może lepiej zorganizować głosowanie 

wśród mieszkańców. Propozycja ta spotkała się z akceptacją Burmistrza. 

 

Ad.10  

 

Następnie Renata Kujawa –pracownik Urzędu Miejskiego odpowiedzialny za administracyjno 

– techniczną obsługę RRDPP, przedstawiła projekty uchwał Rady Miejskiej, które zostały 

przez członków zaopiniowane. Są nimi następujące uchwały: 

 

- Uchwała nr 4/2017 Raciąskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 29.05.2017 r. 

w sprawie zaopiniowania projektu Uchwały Rady Miejskiej w Raciążu w sprawie  

zaciągnięcia i zabezpieczenia spłaty długoterminowej pożyczki z Narodowego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, 

 

- Uchwała nr 5/2017 Raciąskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 29.05.2017 r. w 

sprawie zaopiniowania projektu Uchwały w sprawie  przeznaczenia do sprzedaży w formie 

przetargu komunalnego lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w Raciążu przy ul. Akacjowej 

1 z jednoczesnym zbyciem udziału w nieruchomości wspólnej oraz w częściach wspólnych 

budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokalu, 
 

- Uchwała nr 6/2017 Raciąskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 29.05.2017 r. w 

sprawie zaopiniowania projektu wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej 

nieruchomości położonej w Raciążu, 
 

- Uchwała nr 7/2017 Raciąskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 29.05.2017 r. w 

sprawie zaopiniowania projektu Uchwały uchylenia uchwały w sprawie przeznaczenia do 

sprzedaży w formie przetargu komunalnego lokalu mieszkalnego nr 14 położonego w 

Raciążu przy ul. 19 Stycznia 7a z jednoczesnym zbyciem udziału w nieruchomości wspólnej 

oraz w częściach wspólnych budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku 

właścicieli lokali. 

 

- Uchwała nr 8/2017 Raciąskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 29.05.2017 r. 

w sprawie zaopiniowania projektu Uchwały Rady Miejskiej w Raciążu w sprawie określenia 

jednostki obsługującej, jednostek obsługiwanych oraz zakresu obowiązków powierzonych 

jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi 

 

Ad–11 

 

W wolnych wnioskach i zapytaniach Burmistrz podkreślił, że dla niego ważne są organizacje 

pozarządowe i na współpracę z nimi w budżecie jest przeznaczonych dużo pieniędzy. 
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Zauważył też, że jest mu przykro, że jedna z takich właśnie organizacji działa w taki sposób, 

że zniechęca go do dalszego działania.  

 

Ad–10 

 

Po wyczerpaniu tematyki II posiedzenie Raciąskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego II 

kadencji zostało zamknięte. 

 

Protokół sporządziła: Renata Kujawa 

 

 

Współprzewodniczący 

Raciąskiej Rady Działalności 

Pożytku Publicznego 

Artur Adamski                                                                              Dawid Smoleński 


