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III posiedzenie RRDPP I kadencji 

13 czerwca 2015 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Raciążu w godzinach od 10:00 do 11:15 

odbyło się III posiedzenie Raciąskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego I kadencji.     

Współprzewodniczący RRDPP Stefan Modrzejewski otworzył posiedzenie witając 

Koordynatora ds. współpracy z NGO Pana Andrzeja Rybus-Tołłoczko, pracownika Urzędu 

Miejskiego odpowiedzialnego za sprawy kancelaryjno – techniczne RRDPP Justynę 

Dumińską oraz 6 członków Rady (lista osób obecnych na posiedzeniu jest załącznikiem do 

niniejszego protokołu). 

Współprzewodniczący Rady przedstawił również porządek posiedzenia, który wyglądał 

następująco: 

1. Otwarcie posiedzenia RRDPP. 

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia RRDPP. 

3. Przyjęcie porządku obrad. 

4. Dyskusja nad następującymi zagadnieniami: 

1) Rewitalizacja miasta i sposób postępowania z budynkami komunalnymi; 

2) Budżet obywatelski; 

3) Wprowadzenie podatku od drugiego psa; 

4) Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta; 

5) Wygospodarowanie lokalu dla organizacji pozarządowych; 

6) Wybory do Rady Programowej MCKSiR w Raciążu; 

7) Wsparcie w formie księgowości dla organizacji pozarządowych; 

8) Lokalna Karta Dużej Rodziny. 

5. Wolne wnioski i zapytania 

6. Zamknięcie posiedzenia RRDPP. 

 

Ad – 2 

Członkowie Raciąskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego jednogłośnie przyjęli 

protokół z ostatniego posiedzenia RRDPP. 



Raciąska Rada Działalności Pożytku Publicznego 
 

Strona 2 z 4 
 

Ad – 3 

Członkowie RRDPP obecni na czerwcowym spotkaniu wnieśli o zmianę porządku obrad 

dotyczącą przeniesienia  z punktu 4 ppkt 1), 3), 4), 6) oraz 7) na kolejne posiedzenie RRDPP.   

Złożono również wniosek o wprowadzenie do porządku obrad jako pkt 5 głosowanie nad 

uchwałą w sprawie wyznaczenia przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komisji 

konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie na realizację zadania publicznego w 

zakresie ochrony i promocji zdrowia. 

Zmiany w porządku obrad zostały przyjęte jednogłośnie a tym samym porządek po 

naniesionych zmianach został przyjęty jednogłośnie.  

 

Ad – 4  

2) Budżet obywatelski 

Budżet obywatelski to nic innego jak proces, który umożliwia mieszkańcom dyskusję i 

bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na 

przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez obywateli. 

Raciąż, miasto które do tej pory nie miało do czynienia z budżetem partycypacyjnym musi 

zastanowić się na co taki budżet można byłoby przeznaczyć czy na projekty jedynie w sferze 

społecznej czy na projekty inwestycyjne.  

W związku z powyższym Rada podjęła decyzję o powołaniu Zespołu roboczego ds. budżetu 

obywatelskiego, w skład którego będzie wchodził Pan Jacek Szelągowski jako Kierownik 

Zespołu oraz Pan Artur Gizler i Pan Artur Adamski. Zespół będzie pracował przy asyście 

Burmistrza Miasta Pana Mariusza Godlewskiego oraz Pana Andrzeja Rybus-Tołłoczko – 

koordynatora ds.  współpracy z organizacjami pozarządowymi. Zadaniem zespołu będzie 

przygotowanie propozycji budżetu obywatelskiego w Raciążu. 

5) Wygospodarowanie lokalu dla organizacji pozarządowych 

Współprzewodniczący RRDPP Stefan Modrzejewski po przeprowadzeniu wcześniejszych 

konsultacji z Burmistrzem, poinformował Raciąską Radę Działalności Pożytku Publicznego o 

możliwości przeznaczenie na rzecz organizacji pozarządowych działających czynnie na 

terenie Raciąża lokalu w budynku przy ul. Killńskiego 21 po jego wyremontowaniu.  
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6) Wybory do Rady Programowej MCKSiR w Raciążu 

Współprzewodniczący RRDPP Stefan Modrzejewski z racji bycia przez wiele lat 

Przewodniczącym Rady Programowej MCKSiR w Raciążu,  poinformował RRDPP jak taka 

Rada funkcjonowała w przeszłości. Zgodnie z porządkiem obrad sprawy dotyczące tego 

punktu będą omawiane na następnym posiedzeniu RRDPP. 

8) Lokalna Karta Dużej Rodziny 

Temat ten bardzo szczegółowo omówiony został przez Panią Wiesławę Czerwińską – 

Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciążu. Pani Kierownik 

poinformowała m.in. o tym, że w chwili obecnej Kartę Dużej Rodziny posiada ok. 120 

mieszkańców Raciąża. Jednak korzysta z niej nie wiele osób. Osobami korzystającymi są 

przede wszystkim dzieci z rodzin wielodzietnych, które podjęły  naukę w większych 

miastach. Korzystają m.in. z basenów, kin, pizzerii itp. Na terenie Raciąża nie ma możliwości 

skorzystania z ulg jakie płyną z posiadania KDR. Stąd pomysł RRDPP o utworzeniu Lokalnej 

Karty Dużej Rodziny. W związku z powyższym Rada zadecydowała o utworzeniu Zespołu 

roboczego ds. Lokalnej Karty Dużej Rodziny, w skład którego wchodzi Pani Wiesława 

Czerwińska jako Kierownik Zespołu oraz Pan Jacek Szelągowski i Pan Tomasz Noskiewicz.  

 

Ad – 5  

Członkowie RRDPP na przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej  

opiniującej oferty w otwartym konkursie na realizację zadania publicznego w zakresie 

ochrony i promocji zdrowia, wytypowali Pana Michała Adamczyka oraz Pana Dawida 

Smoleńskiego.  

W związku z powyższym Współprzewodniczący poprosił członków Rady o głosowanie nad 

projektem uchwały: 

 Uchwała Nr  7/2015 Raciąskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 13 

czerwca 2015 roku w sprawie wyznaczenia przedstawicieli organizacji 

pozarządowych do komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie na 

realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia.  

Uchwała została podjęta jednogłośnie.  
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Ad – 6  

W wolnych wnioskach i zapytaniach Pan Andrzej Rubus-Tołłoczko przekazał członkom Rady 

informację dotyczącą  Lidera Szlachetnej Paczki w Raciążu. Prośba ze strony Pana Andrzeja 

o przekazanie tej informacji dalej w celu zgłoszenia się jak największej ilości chętnych osób.  

Pan Stefan Modrzejewski poinformował, iż na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Raciążu       

 w dniu 26 maja 2015 roku zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami członków RRDPP została 

przedstawiona publicznie informacja o pracy Raciąskiej Rady Działalności Pożytku 

Publicznego. Informacja ta również dostępna jest na stronie Urzędu Miejskiego w Raciążu   

 w zakładce RRDPP. 

 

Ad – 7 

Po wyczerpaniu tematyki III posiedzenie Raciąskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego 

zostało zamknięte.   

 

Protokołowała: Justyna Dumińska 

 

 

Współprzewodniczący 

Raciąskiej Rady Działalności 

Pożytku Publicznego 

 

Artur Adamski                                                  Stefan Modrzejewski    

                                                             


