
Raciąska Rada Działalności Pożytku Publicznego 

IV  posiedzenie RRDPP II kadencji 

W dniu 7 marca 2018 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Raciążu w godzinach 

popołudniowych odbyło się IV 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. Plan pracy Raciąskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w 2018 roku. 

5. Przyjęcie uchwał  w sprawach wyznaczenia przedstawicieli organizacji pozarządowych 

do komisji konkursowej opiniującej oferty w konkursach na realizację zadań 

publicznych. 

6. Zatwierdzenie projektów uchwał Rady Miejskiej zaopiniowanych elektronicznie. 

7. Wolne wnioski i zapytania 

8. Zamknięcie posiedzenia RRDPP. 

 

Ad – 2 

Członkowie Raciąskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego jednogłośnie przyjęli 

protokół z ostatniego posiedzenia RRDPP. 

 

Ad –3 

W tym punkcie członek rady pan Stefan Modrzejewski poprosił, żeby do porządku dodać 

dyskusję na temat bezpieczeństwa na ul. Kilińskiego. Z kolei współprzewodniczący rady pan 

Dawid Smoleński ponownie poruszył temat postawienia paczkomatu w Raciążu i także 

zaproponował dyskusję. Po takich sugestiach postanowiono dodać te punkty do porządku, 

który przedstawił się następująco: 

1. Otwarcie posiedzenia RRDPP. 
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2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia RRDPP. 

3. Przyjęcie porządku obrad. 

4. Plan pracy Raciąskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w 2018 roku. 

5. Zatwierdzenie projektów uchwał Rady Miejskiej zaopiniowanych elektronicznie. 

6. Bezpieczeństwo na ul. Kilińskiego – dyskusja. 

7. Dyskusja na temat postawienia paczkomatu w Raciążu. 

8. Przyjęcie uchwał  w sprawach wyznaczenia przedstawicieli organizacji pozarządowych 

do komisji konkursowej opiniującej oferty w konkursach na realizację zadań 

publicznych. 

9. Wolne wnioski i zapytania 

10. Zamknięcie posiedzenia RRDPP. 

 

Współprzewodniczący Artur Adamski poprosił o przegłosowanie nowego porządku obrad. 

Nowy porządek obrad został przez członków Rady jednogłośnie zaakceptowany. 

 

Ad –4 

Następnie członkowie rady przeszli do następnego punktu porządku, a mianowicie ustalenia 

planu pracy rady na 2018 r. Zaproponowali, żeby w tym roku zająć się takimi tematami jak: 

-  Poznać działalność Stowarzyszeń funkcjonujących na terenie miasta. 

- Zapoznać się ze zmianami w ustawach wpływających na działalność stowarzyszeń. 

- Po debacie społecznej w dniu 14.03.2018 r. poruszyć sprawy bezpieczeństwa w mieście. 

- Podsumować działania skierowane do osób w wieku emerytalnym. 

- Zająć się Programem współpracy organizacji pozarządowych z Gminą Miasto Raciąż na 

2019 rok 

oraz zagadnieniami, które co rocznie ujęte są w planie pracy Rady, czyli Raport ze Strategii 

Gminy Miasto Raciąż, podsumowanie akcji lato oraz opiniowanie stałych programów 

dotyczących spraw społecznych. 

 

Następnie jednogłośnie Uchwałą nr 28/2018 przyjęto zaproponowany plan pracy rady na 

2018 r. 
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Ad – 5  

Następnie Renata Kujawa –pracownik Urzędu Miejskiego odpowiedzialna za administracyjno 

– techniczną obsługę RRDPP, poinformowała o uchwałach, które zostały podjęte w okresie między 

posiedzeniami RRDPP drogą elektroniczną. Były to następujące uchwały: 

 

- Uchwała nr 13/2017 Raciąskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 28.12.2017 r. 

w sprawie zaopiniowania projektu Uchwały Rady Miejskiej w Raciążu w sprawie planu pracy 

Rady Miejskiej w Raciążu na 2018 rok, 

 

- Uchwała nr 14/2017 Raciąskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 28.12.2017 r. w 

sprawie zaopiniowania projektu Uchwały Rady Miejskiej w Raciążu w sprawie ustalenia 

trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek 

oświatowych, dla których Gmina Miasto Raciąż jest organem rejestrującym, 

 

- Uchwała nr 15/2017 Raciąskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 28.12.2017 r. 

w sprawie zaopiniowania projektu Uchwały Rady Miejskiej w Raciążu w sprawie planu pracy 

stałych Komisji Rady Miejskiej w Raciążu na 2018 rok, 

 

- Uchwała nr 16/2017 Raciąskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 28.12.2017 r. 

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

budżetowej Gminy Miasto Raciąż na rok 2018, 

 

- Uchwała nr 17/2017 Raciąskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 28.12.2017 r. w 

sprawie zaopiniowania projektu Uchwały Rady Miejskiej w Raciążu w sprawie  uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Raciąż, 

 

- Uchwała nr 18/2017 Raciąskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 28.12.2017 r. 

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

uchwale budżetowej miasta Raciąż na 2017 rok, 

 

- Uchwała nr 19/2017 Raciąskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 28.12.2017 r. 

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

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Raciąż, 

 

- Uchwała nr 20/2018 Raciąskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 31.01.2018 r 

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

zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości gruntowej 

stanowiącej własność Gminy Miasto Raciąż na rzecz jej użytkownika wieczystego, 

 

- Uchwała nr 21/2018 Raciąskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 31.01.2018 r. 

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

zgody na zawarcie kolejnych umów na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność 

Gminy Miasto Raciąż, 

 

- Uchwała nr 22/2018 Raciąskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 31.01.2018 r. 

w sprawie zaopiniowania projektu Uchwały Rady Miejskiej w Raciążu w sprawie  
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uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasto Raciąż na 2018 rok, 

 

- Uchwała nr 23/2018 Raciąskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 31.01.2018 r. 

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

uchwały nr XXXII/270/2017 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 6 listopada 2017 roku 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, 

 

- Uchwała nr 24/2018 Raciąskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 31.01.2018 r. 

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

uchwale budżetowej Gminy Miasto Raciąż na rok 2018, 

 

- Uchwała nr 25/2018 Raciąskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 31.01.2018 r. 

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

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Raciąż, 

 

- Uchwała nr 26/2018 Raciąskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 31.01.2018 r. 

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

pomocy finansowej na realizację zadań inwestycyjnych Powiatowi Płońskiemu, 

 

- Uchwała nr 27/2018 Raciąskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 31.01.2018 r. 

w sprawie zaopiniowania projektu Uchwały Rady Miejskiej w Raciążu w sprawie   

zwolnienia z opłat za zamieszczenie w czasopiśmie samorządowym „Puls Raciąża, 

Baboszewa i okolic” ogłoszeń o rekrutacji na nowe miejsca pracy przez przedsiębiorców oraz 

ogłoszeń o poszukiwaniu zatrudnienia przez mieszkańców. 

 

 

Ad – 6 

Członek Rady pan Stefan Modrzejewski, będący mieszkańcem budynku przy ul. Kilińskiego 

poprosił członków Rady o poparcie inicjatywy zainstalowania na ulicy progów 

zwalniających. Argumentował to faktem, że od kilku lat zauważa, że ul. Kilińskiego staje się 

idealnym miejscem dla motocyklistów, którzy właśnie na tej ulicy potrafią rozpędzić się do 

ogromnej szybkości. Dodał też, że wszyscy doskonale wiedzą, że przy tej ul. znajdują się 

szkoły i o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży powinniśmy zabiegać. Pozostali członkowie 

Rady zgodzili się ze zdaniem p. Modrzejewskiego. W związku z czym członkowie Rady 

podjęli uchwałę nr 29/2018 z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem do 

Burmistrza o zwiększenie bezpieczeństwa publicznego poprzez zainstalowanie progów 

zwalniających na ulicy Kilińskiego. Radni Uchwałę tę podjęli jednogłośnie. 
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Ad - 7 

W następnym punkcie posiedzenia głos zabrał współprzewodniczący Dawid Smoleński, który 

kilkakrotnie już wspominał o pomyśle postawienia w Raciążu paczkomatu. Podczas dyskusji 

ustalono, że najlepszym na to miejscem jest plac przy słupie ogłoszeniowym przy ul. 

Piłsudskiego. W związku z czym członkowie Rady podjęli uchwałę nr 30/2018 z dnia             

7 marca 2018 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Burmistrza o zwrócenie się do 

Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej w Raciążu z propozycją ustawienia paczkomatu na 

terenie spółdzielni przy ul. Piłsudskiego. Radni Uchwałę tę podjęli jednogłośnie. 

 

Ad -8  

Członkowie RRDPP na przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowych  

opiniujących oferty w planowanych otwartych konkursach na realizację zadania publicznego 

w zakresie ochrony i promocji zdrowia,  działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,   

wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wytypowali odpowiednio Pana Stefana 

Modrzejewskiego oraz Pana Dawida Smoleńskiego, Pana Andrzeja Pokorskiego i Pana Artura 

Gizlera oraz pana Stefana Modrzejewskiego i panią Janinę Osmańską. 

W związku z powyższym Współprzewodniczący Adamski poprosił członków Rady o 

głosowanie nad projektami uchwał: 

• Uchwałą Nr 31/2018 Raciąskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia            

7 marca 2018 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.  

• Uchwałą Nr 32/2018 Raciąskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia            

7 marca 2018 roku w sprawie wyznaczenia przedstawicieli organizacji 

pozarządowych do komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie na 

realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku 

emerytalnym. 

• Uchwałą Nr  33/2018 Raciąskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia           

7 marca 2018 roku w sprawie wyznaczenia przedstawicieli organizacji 

pozarządowych do komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie na 

realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej. 

Powyższe uchwały zostały podjęte jednogłośnie.  
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Ad – 9 

 

W wolnych wnioskach i zapytaniach członek rady pani Wisława Czerwińska wystąpiła z 

prośbą do pozostałych członków o zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w 

sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach 

wsparcia. Powiedziała, że projekt ten będzie przedmiotem dyskusji na sesji Rady Miejskiej w 

dniu 23 marca 2018 r. Wystąpieniem z takim wnioskiem argumentowała koniecznością 

podjęcia takiej uchwały, ponieważ na naszym terenie są świadczeniobiorcy kierowani przez 

Miejski Ośrodek pomocy Społecznej w Raciążu do ośrodków wsparcia, zapewniającym im 

schronienie. W związku z powyższym projekt uchwały poddano głosowaniu. Uchwałę nr 

34/2018 w sprawie zaopiniowania projektu Uchwały Rady Miejskiej w Raciążu w sprawie 

ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia 

podjęto jednogłośnie. 

 

Następnie współprzewodniczący Artur Adamski poinformował zebranych o nowych 

projektach złożonych przez stowarzyszenia i MCKSiR. 1. Projekt pn. "Raciąż Moja Mała 

Ojczyzna. Kreowanie postaw patriotycznych i obywatelskich" – beneficjentem jest Miejskie 

Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu. Złożony w 

ramach programu realizowanego przez Muzeum Historii Polski w Warszawie "Patriotyzm 

jutra". Projekt zakłada  rekonstrukcję działań wojennych z wykorzystaniem grup 

rekonstrukcyjnych, publikację wspomnień mieszkańców z okresów wojennych                         

i powojennych, wyjazdy szlakiem Wielkiej wojny.       

2. Projekt pn. "Uniwersytet Trzeciego Wieku w Raciążu" – beneficjentem jest Stowarzyszenie 

Seniorów, Emerytów i Rencistów w Raciążu. Wniosek składany był do Zarządu 

Województwa Mazowieckiego w ramach programu pn. „Działalność na rzecz integracji i 

reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”. Projekt 

zakłada organizację UTW, w tym warsztaty (m.in. kulinarne, komputerowe i rekreacyjne), 

wycieczki i uroczyste zakończenie roku akademickiego połączone z obchodami dnia seniora.  

3. Projekt pn. "Obchody 115 - lecia istnienia OSP w Raciążu jako modelowy przykład 

kulturowego włączenia różnych grup wiekowych" – beneficjentem jest Ochotnicza Straż 

Pożarna w Raciążu.  Wniosek złożony w ramach konkursu: Kultura, sztuka, ochrona dóbr 

kultury i dziedzictwa narodowego ogłoszonego przez:  Urząd Marszałkowski Województwa 
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Mazowieckiego - Wydział ds. Tworzenia Przestrzeni Kulturowej i Turystycznej. Zakłada 

organizację obchodów 115-lecia OSP w Raciążu i zakup instrumentów.  

4. Projekt pn. „Produkty tradycyjne i regionalne Mazowsza w Raciążu” - beneficjentem jest 

Regionalne Stowarzyszenie Twórców Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Raciążu. 

Wniosek złożony do Wojewody Mazowieckiego. Zakłada upowszechnienie produktów 

tradycyjnych i regionalnych z listy produktów tradycyjnych i regionalnych Mazowsza. 

5. Projekt pn. „Inicjatywy edukacyjne podnoszące świadomość dzieci oraz seniorów w 

Gminie Miasto Raciąż w zakresie poprawy ich bezpieczeństwa” – beneficjent Ochotnicza 

Straż Pożarna w Raciążu. Złożony do Wojewody Mazowieckiego w ramach programu 

„Porządek i bezpieczeństwo publiczne”. Zakłada organizację pikniku dla mieszkańców 

gminy, przeprowadzenie warsztatów z pierwszej pomocy dla dzieci oraz osób starszych oraz 

konkursy plastyczne dla dzieci. 

Współprzewodniczący powiedział także o projektach już realizowanych przez gminę. Projekt 

na kanalizację miasta realizowany jest zgodnie z harmonogramem. Są natomiast problemy z 

projektem na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej, ponieważ w pierwszym 

przetargu  nie dokonano wyboru wykonawcy z uwagi na fakt, iż złożone oferty przekraczały 

możliwości finansowe gminy. Drugi przetarg najprawdopodobniej zostanie ogłoszony ok. 10 

marca 2018 r. W przypadku siłowni zewnętrznej umowa z Marszałkiem jest już podpisana, 

niedługo nastąpi wyłonienie wykonawcy zadania. 

   

 

Ad–10 

 

Po wyczerpaniu tematyki IV posiedzenie Raciąskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego 

II kadencji zostało zamknięte. 

 

Protokół sporządziła: Renata Kujawa 

 

 

Współprzewodniczący 

Raciąskiej Rady Działalności 

Pożytku Publicznego 

Artur Adamski                                                                              Dawid Smoleński 


