
Raciąska Rada Działalności Pożytku Publicznego 

III  posiedzenie RRDPP II kadencji 

W dniu 26 października 2017 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Raciążu w godzinach 

porannych odbyło się III posiedzenie Raciąskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego II 

kadencji. 

Współprzewodniczący RRDPP Pan Artur Adamski otworzył posiedzenie witając 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. Podsumowanie Akcji Lato w mieście. 

5. Dyskusja na temat raportu ze strategii Gminy Miasto Raciąż. 

6. Opiniowanie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2018 r. 

7. Dyskusja na temat rewitalizacji Miasta i sposobie postępowania z budynkami komunalnymi. 

8. Ewaluacja budżetu obywatelskiego na 2017 r. 

9. Opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej.  

10. Wolne wnioski i zapytania 

11. Zamknięcie posiedzenia RRDPP. 

 

Ad – 2 

Członkowie Raciąskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego jednogłośnie przyjęli 

protokół z ostatniego posiedzenia RRDPP. 

 

Ad –3 

Porządek obrad został przez członków Rady jednogłośnie zaakceptowany. 

 

Ad –4 

Odnośnie podsumowania Akcji Lato w mieście głos zabrał współprzewodniczący Artur 

Adamski, który mówił o akcji lato, obywającej się w MCKSiR. Powiedział, że dzieci w ilości 

ok. 80 uczestniczyły w zajęciach podczas jednego tygodnia w lipcu i jednego w sierpniu. W 
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tym okresie oprócz zajęć w MCKSiR  zajęcia organizowane były także w straży, na boisku 

sportowym. Uczestnicy zajęć wyjechały też na wycieczkę do Solca Kujawskiego. Z uwagi na 

fakt, iż grupy były liczne należało zatrudnić jako wychowawców osoby spoza MCKSiR. 

Dodatkowo dzieci przez całe wakacje mogły korzystać z darmowych prelekcji filmów. Całość 

wydatków pokrywały środki pochodzące z tzw. korkowego. Wiceprzewodniczący 

zasygnalizował też, że w najbliższym czasie skończy się umowa z Kinem za Rogiem i 

wówczas podpisze umowę z ZAiKS, dzięki czemu będzie większy wybór oferowanych 

filmów.  

Członek rady p. Wiesława Czerwińska uzupełniła również wypowiedź przedmówcy dodając, 

że jak co roku grupa dzieci z Raciąża pojechała na kolonie z Caritasem. 

 

Ad – 5  

W sprawie raportu ze strategii Gminy Miasto Raciąż głos zabrała p. Renata Kujawa – 

pracownik Urzędu Miejskiego w Raciąża. Najpierw krótko przedstawiła historię powstania 

Strategii oraz jej cele. Potem mówiła o działaniach mających za zadanie monitoring realizacji 

Strategii Rozwoju Gminy Miasto Raciąż na lata 2016-2026. W strategii przyjęto, iż system 

monitoringu stanu Gminy Miasto Raciąż będzie prowadzony przez Komisję Rady Miejskiej 

ds. Monitorowania Strategii i Zespół ds. Monitorowania Strategii funkcjonujący przy 

Urzędzie Miejskim. Zespół oraz Komisja wspólnie opracowali dla każdego celu 

strategicznego zestaw kilku obiektywnych mierników pozwalających skutecznie monitorować 

postępy w realizacji strategii rozwoju. Zgodnie z zapisami Strategii - jej monitoring 

prowadzony jest w cyklu rocznym. Postęp w realizacji celów strategicznych Strategii Rozwoju 

Gminy Miasta Raciąż można ocenić w sposób mierzalny analizując wartości mierników 

monitoringu, przypisanych poszczególnym celom. Po czym P. Kujawa przedstawiła realizację 

poszczególnych mierników, wskaźników monitoringu Strategii Rozwoju Gminy Miasto 

Raciąż  w 2016 r., podkreślając że będą one stanowiły bazę do wykonania wskaźników w 

przyszłych latach. 

 

Ad – 6 

Kolejnym punktem posiedzenia było opiniowanie Programu współpracy z organizacjami 

pozarządowymi na 2018 r. Przy tym punkcie głos zabrał gość posiedzenia p. Andrzej Rybus-

Tołłoczko – pełnomocnik Burmistrza ds. społeczno-gospodarczych i powiedział, że zadania 

dotychczas ujęte w Programach Współpracy sprawdzały się i trafiały w inicjatywy organizacji 

pozarządowych, składających swoje oferty. Według niego należałoby dodać do zadań jedynie 
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działalność na rzecz weteranów. Poza tym nie należy nic zmieniać, bo program spełnia swoje zadanie. 

Dodał także, że w ostatnim czasie powstało nowe stowarzyszenie Baby robią.  

Po czym członkowie rady pozytywnie zaakceptowali zaproponowany program współpracy. 

Ad - 7 

Następnie zaproszony gość pani Ewelina Szczepańska – pracownik Urzędu Miejskiego  

przedstawiła podsumowujące informacje na temat rewitalizacji. Najpierw przypomniała, że   

w pierwszym etapie na mapę zostały nałożone czynniki, które dotyczyły m.in. posiadaczy 

Niebieskiej Karty, ilości osób korzystających z pomocy społecznej, wyniki edukacyjne oraz 

elementy związane z kulturą. W ten sposób został otrzymany obszar, który według 

wskaźników może być rewitalizowany. Obszar ten został poddany konsultacjom społecznym, 

które polegały na zgłaszaniu w Urzędzie Miejskim propozycji zmiany obszaru. Odbyło się 

także spotkanie dla mieszkańców oraz  spacer badawczy po obszarze proponowanym do 

zrewitalizowania. Wnioski otrzymane po spotkaniu z mieszkańcami i po spacerze badawczym 

zostały naniesione na mapkę.  Po podjęciu uchwały dotyczącej przystąpienia do sporządzenia 

gminnego programu rewitalizacji obszar rewitalizacji został zapełniany treścią o tym co 

będzie w jego ramach robione.  Utworzenie programu rewitalizacji spowoduje, że będziemy 

mogli wystąpić o środki na jego realizację. Po opracowaniu programu i przyjęciu go przez 

Radę Miejską trafił on do samorządu województwa, gdzie jest oceniany pod względem 

zgodności z  ustawą o rewitalizacji i możliwościach jego realizacji 

 

Ad -8  

Następnie Pani Renata Kujawa przedstawiła informacje dotyczące budżetu obywatelskiego na 2017 r. 

W odpowiedzi na Regulamin zgłaszania i wyboru projektów do realizacji w ramach budżetu 

obywatelskiego w 2017 roku ogłoszony przez Burmistrza Miasta wpłynęły trzy wnioski. 

Spośród nich tylko dwa komisja projektowa ds. oceny wniosków oceniła pozytywnie i 

dopuściła do głosowania. W dniach 28 czerwca 2017 r.- 12 lipca 2017 r. odbyło się 

głosowanie. Wzięło w nim udział wzięło 179 osób.  Kart ważnych wpłynęło – 168, a kart 

nieważnych -11. Kart ważnych z kilkukrotnym wyborem było 4. 

Po przeliczeniu głosów ważnych ustalono ilość głosów na poszczególne zadania: 

• Budowa lamp hybrydowych na ulicy Rzeźnianej – 35 głosów 

• Malowanie elewacji budynku  Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Raciążu, przy ul. 

Kilińskiego 23 – 141 głosów 

Z uwagi na fakt, iż w chwili obecnej na ul. Rzeźnianej wykonywane są prace związane z kanalizacją 

to zadanie związane z budową lamp należało przesunąć na 2018 r. Z kolei malowanie elewacji jest 
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częścią składową projektu z dofinansowaniem unijnym i również będzie zrealizowane w przyszłym 

roku. 

 

Ad – 9 

 

Następnie Renata Kujawa –pracownik Urzędu Miejskiego odpowiedzialny za administracyjno 

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

przez członków zaopiniowane. Podjęto następujące uchwały: 

 

- Uchwałę nr 9/2017 Raciąskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 26.10.2017 r. 

w sprawie zaopiniowania projektu Uchwały Rady Miejskiej w Raciążu w sprawie  

zaciągnięcia kredytu długoterminowego, 

 

- Uchwałę nr 10/2017 Raciąskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 26.10.2017 r. w 

sprawie zaopiniowania projektu Uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na zbycie w drodze 

bezprzetargowej nieruchomości położonej w Raciążu na poprawę warunków 

zagospodarowania nieruchomości przyległej, 

 

- Uchwałę nr 11/2017 Raciąskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 26.10.2017 r. 

w sprawie zaopiniowania projektu Uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy 

Gminy Miasto Raciąż z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w 

art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie na 2018 rok. 

 
 

Ad–10 

 

W wolnych wnioskach i zapytaniach podzielił się swoim pomysłem współprzewodniczący 

Dawid Smoleński. Według niego dobrą inicjatywą byłoby ustawienia w Raciążu paczkomatu 

zewnętrznego. Podczas dyskusji zastanawiano się nad jego umiejscowieniem. Pomysły 

dotyczyły miejsca przy dawnej poczcie, przy MCKSiR oraz przy rondzie w centrum. 

Członek rady Artur Gizler podsunął pomysł stworzenia flagi Raciąża wykorzystując pomysły 

dzieci i młodzieży z naszej szkoły podstawowej. Uważał, że dobrze byłoby także 

zainstalować w mieście stojaki na rowery. 

Następnie głos oddano panu Andrzejowi Rybus-Tołłoczko, który przypomniał wszystkim 

zebranym, że została uchwalona ustawa o Narodowym Instytucie Wolności - Centrum 

Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, wprowadzającą nową instytucję, która ma wspierać 
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organizacje pozarządowe. Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa 

Obywatelskiego ma  także rozdzielać przeznaczone dla organizacji pozarządowych środki. 

Nowa instytucja funkcjonująca przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów ma przejąć zadania 

Departamentu Pożytku Publicznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - 

obecnie odpowiedzialnego za III sektor. Dodał jeszcze, że będą też nowe wzory ofert.  

Inny typ informacji przekazał współprzewodniczący Artur Adamski, który podkreślił, że w 

przyszłym roku będziemy obchodzili 115-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej i 60-lecie 

MCKSiR. Dlatego też chciałby przygotować dodatki tematyczne do Pulsu, tak aby informacje 

o tych wydarzeniach były dostępne dla każdego. W tym momencie głos zabrał pan Stefan 

Modrzejewski, który powiedział, że również Nauczycielski Klub Seniora będzie miała swój 

10 – letni jubileusz i on także pracuje nad opracowaniem wspomnień z działalności klubu z 

lat 2008-2018. Wspomnienia te będą w formie multimedialnej, ale jeśli udałoby się zdobyć 

środki to także w wersji papierowej.  

Na końcu dyskutowano na temat terminu kolejnego posiedzenia. Wspólnie zdecydowano, że 

mimo iż w harmonogramie następne posiedzenie powinno odbyć się w grudniu, to ze względu 

na nawał pracy związany z zakończeniem roku posiedzenie to będzie przesunięte na początek 

nowego roku. 

 

Ad–11 

 

Po wyczerpaniu tematyki III posiedzenie Raciąskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego 

II kadencji zostało zamknięte. 

 

Protokół sporządziła: Renata Kujawa 

 

 

Współprzewodniczący 

Raciąskiej Rady Działalności 

Pożytku Publicznego 

Artur Adamski                                                                              Dawid Smoleński 


