
IV  posiedzenie RRDPP I kadencji 

21 września 2015 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Raciążu w godzinach od 15:00 do 

16:30 odbyło się IV posiedzenie Raciąskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego I 

kadencji.     

Współprzewodniczący RRDPP Stefan Modrzejewski otworzył posiedzenie witając 

Burmistrza Mariusza Godlewskiego,  Koordynatora ds. współpracy z organizacjami 

pozarządowymi Pana Andrzeja Rybus-Tołłoczko, przedstawicieli organizacji spoza RRDPP, 

8 członków Rady oraz pracowników Urzędu Miejskiego odpowiedzialnych za współpracę z 

organizacjami pozarządowymi (listy osób obecnych na posiedzeniu są załącznikami do 

niniejszego protokołu).  

Współprzewodniczący Rady przedstawił również porządek posiedzenia, który przedstawiał 

się 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) Wyznaczenie nowych miejsc parkingowych i ewentualnie określenie nowego 

zagospodarowania centrum miasta; 

3) Wprowadzenie podatku od drugiego psa; 

4) Opracowanie strategii rozwoju miasta; 

5) Wybory do Rady Programowej MCKSiR w Raciążu; 

6) Wsparcie w formie księgowości dla organizacji pozarządowych; 

7) Opracowanie Programu Współpracy Miasta Raciąża z organizacjami pozarządowymi 

na 2016 rok; 

8) Tworzenie placów zabaw; 

9) Promowanie postaw obywatelskich (PPO) 

10) Budżet obywatelski. 

5. Wolne wnioski i zapytania 

6. Zamknięcie posiedzenia RRDPP. 

 

 

 



Ad – 2 

Członkowie Raciąskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego jednogłośnie przyjęli 

protokół z ostatniego posiedzenia RRDPP. 

 

Ad – 3 

Z uwagi na różnorodność i złożoność zagadnień przedstawionych pod obrady Rady 

członkowie jednogłośnie podjęli decyzję o przesunięciu niektórych tematów na kolejne 

posiedzenie RRDPP. I tak w porządku obrad pozostały priorytetowe zagadnienia:  

1) Opracowanie Programu Współpracy Miasta Raciąża z organizacjami pozarządowymi 

na 2016 rok; 

2) Budżet Obywatelski; 

3) Promowanie Postaw Obywatelskich (PPO). 

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

naniesionych zmianach również został przyjęty jednogłośnie.  

 

Ad – 4  

 

1) Opracowanie Programu Współpracy Miasta Raciąża z organizacjami pozarządowymi  

oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.               

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok.  

Analizę Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2016 rozpoczął Pan 

Andrzej Rybus-Tołłoczko – Koordynator ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi. 

Analizując punkt po punkcie dokonano 8 poprawek uwzględniających nowelizację ustawy            

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  

Koordynator poinformował również, że zostaną ogłoszone konsultacje w sprawie projektu 

Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi.    

Dodatkowo poinformowano, że Program Współpracy ustawowo musi być przyjęty do 30 

listopada 2015 roku.  

 

2) Budżet obywatelski 

21 września 2015 roku o godzinie 14:30 odbyło się posiedzenie Zespołu roboczego ds. 

budżetu obywatelskiego w skład, którego wchodził Pan Jacek Szelągowski pełniący funkcję 

przewodniczącego Zespołu oraz Pan  Artur Gizler i  Pan Artur Adamski będący członkami 

Zespołu.  



Przewodniczący przedstawił RRDPP oraz wszystkim zebranym na IV posiedzeniu RRDPP 

podsumowanie pracy ww. Zespołu.  

Głównym założeniem wprowadzenia budżetu obywatelskiego jest współuczestnictwo 

mieszkańców w zarządzaniu miastem.   

Budżet partycypacyjny ma za zadanie pobudzać do aktywności mieszkańców i w oparciu      

 o ich zaangażowanie budować społeczeństwo obywatelskie i wzmacniać dialog pomiędzy 

wszystkimi stronami, które będą brały udział w jego projekcie. 

Podsumowaniem dyskusji nt: Raciąskiego Budżetu Obywatelskiego jest wykaz rzeczy 

mogących zostać zrealizowanych w zależności od kwoty jaka w ramach Budżetu 

Obywatelskiego zostanie przeznaczona: 

1. Odkorkowanie ulicy Kilińskiego w Raciążu – zrobienie objazdu od ulicy 

Warszawskiej lub ronda na ulicy Kilińskiego; 

2. Postawienie progów zwalniających np. na ulicy Płockiej i Wolności; 

3. Siłownie napowietrzne; 

4. Zakupienie dodatkowych zabawek na Miejski Plac Zabaw; 

5. Poliuretanowa nawierzchnia pod zabawki na Miejskim Placu Zabaw; 

6. Przeprowadzenie dalszej rewitalizacji Dużego Parku; 

7. Zwiększenie ilości parkingów/ stojaków na rowery; 

8. Lodowisko na terenie miasta; 

9. Przeprowadzenie działań prozdrowotnych np. szczepienia przeciwko grypie dla osób 

starszych; 

10. Przeprowadzenie działań edukacyjnych dla rodzin niewydolnych wychowawczo; 

11. Pomoc materialna (meble, odzież) oraz żywnościowa rodzinom szczególnie 

potrzebującym. 

Członkowie doszli do wniosku, że jednym ze sposobów dotarcia do mieszkańców z ww. 

propozycjami do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego, będzie roznoszenie kart 

informacyjnych przez radnych Rady Miejskiej w Raciążu. Każdy radny będzie roznosił karty 

w obrębie swojego okręgu wyborczego dzięki czemu wypełnione karty nie będą się 

dublowały.  

 

3) Promowanie Postaw Obywatelskich (PPO)  

Współprzewodniczący RRDPP Artur Adamski poinformował wszystkie osoby zebrane na IV 

posiedzeniu Rady o tym, że w naszym mieście jest wiele osób, które bezinteresownie 

pomagają innym ludziom. Wśród nich znajdują się również wolontariusze np. Szlachetnej 



Paczki. W związku z powyższym dobrze byłoby docenić te osoby. Należy opracować 

regulamin zgłaszania kandydatur oraz sposobu przyznawania nagród za Promowanie Postaw 

Obywatelskich.   

 

Ad – 7 

Po wyczerpaniu tematyki IV posiedzenie Raciąskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego 

zostało zamknięte.   

 

Protokołowała: Justyna Dumińska 

 

 

Współprzewodniczący 

Raciąskiej Rady Działalności 

Pożytku Publicznego 

 

Artur Adamski                                                  Stefan Modrzejewski    

                                                                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


