
Raciąska Rada Działalności Pożytku Publicznego 

IX  posiedzenie RRDPP I kadencji 

W dniu 20 czerwca 2016 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Raciążu w godzinach 

popołudniowych odbyło się IX posiedzenie Raciąskiej Rady Działalności Pożytku 

Publicznego I kadencji.     

Współprzewodniczący RRDPP Stefan Modrzejewski otworzył posiedzenie witając 

Koordynatora ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi Pana Andrzeja                

Rybus-Tołłoczko, członków Rady oraz pracownika Urzędu Miejskiego odpowiedzialnego za 

współpracę z organizacjami pozarządowymi (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. Ewaluacja budżetu obywatelskiego. 

5. Opracowanie Programu współpracy Miasta Raciąża z organizacjami pozarządowymi 

na 2017 r. 

6. Omówienie nowego Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 

dnia 14 kwietnia 2016r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego 

wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego. 

7. Wolne wnioski i zapytania 

8. 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  

Pani Renata Kujawa – pracownik Urzędu Miejskiego najpierw przypomniała, że 

Zarządzeniem Nr 17/2016 Burmistrz Miasta Raciąża z dnia 14 marca 2016 r. postanowił 

przeprowadzić  konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Miasto Raciąż w sprawie 

Budżetu Obywatelskiego na rok 2016. Celem konsultacji było zebranie od mieszkańców 

Raciąża propozycji zadań do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego, oraz wybór przez 

mieszkańców miasta w drodze głosowania projektów, wcześniej pozytywnie 

zweryfikowanych przez Komisję ds. oceny projektów złożonych w ramach Raciąskiego 

Budżetu Obywatelskiego na 2016 r. W dniach 10 maja 2016 r.-  24 maja 2016 r. można było 

głosować na wyłonione przez komisję projekty, tj.: 

 

1. Remont trzech pomieszczeń garażowych w Ochotniczej Straży Pożarnej w Raciążu. 

2. Wspólnota Mieszkaniowa Kilińskiego 56 B – Wykonanie trawników zieleni, rabat, 

nasadzeń. 

3. Wspólnota Mieszkaniowa Kilińskiego 58 – z projektu polegającego na wykonaniu 

odwodnienia, parkingów i przejazdów z kostki brukowej wybrano częściową 

realizację zadania w zakresie wykonania odwodnienia. 

4. Wspólnota Mieszkaniowa Pl. A. Mickiewicza 18/22 - z projektu polegającego na 

wykonaniu odwodnienia, parkingów i przejazdów z kostki brukowej wybrano 

częściową realizację zadania w zakresie wykonania odwodnienia. 

5. Wymiana częściowej nawierzchni na chodnikach – ulica Mławska. 

 

Po sprawdzeniu kart do glosowania okazało się, że w głosowaniu udział wzięło – 325 osób, 

Kart ważnych wpłynęło – 315,  Kart nieważnych  - 10. Kart ważnych z kilkukrotnym 

wyborem – 10. Po przeliczeniu głosów ważnych ustalono ilość głosów na poszczególne 

zadania: 

•  Remont trzech pomieszczeń garażowych w Ochotniczej Straży Pożarnej w Raciążu - 

262 

• Wspólnota Mieszkaniowa Kilińskiego 56 B – Wykonanie trawników zieleni, rabat, 

nasadzeń - 32 
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• Wspólnota Mieszkaniowa Kilińskiego 58 – z projektu polegającego na wykonaniu 

odwodnienia, parkingów i przejazdów z kostki brukowej wybrano częściową 

realizację zadania w zakresie wykonania odwodnienia - 20 

• Wspólnota Mieszkaniowa Pl. A. Mickiewicza 18/22 - z projektu polegającego na 

wykonaniu odwodnienia, parkingów i przejazdów z kostki brukowej wybrano 

częściową realizację zadania w zakresie wykonania odwodnienia – 2 

• Wymiana częściowej nawierzchni na chodnikach – ulica Mławska - 9 

Po przedstawieniu tych informacji  pan Andrzej Rybus-Tołłoczko zaproponował, aby w 

przyszłości konsultacje w ramach budżetu obywatelskiego poprzedzić promocją oraz 

przekazać bliższe informacje Spółdzielni Mieszkaniowej w Raciążu. Padł też pomysł, aby 

budżet obywatelski był dwutorowy – np. dotyczący propozycji ogólnomiejskich i lokalnych 

lub infrastrukturalnych i tzw. miękkich.  

Po czym dotychczas prowadzący zabranie Pan Stefan Modrzejewski poprosił 

współprzewodniczącego Artura Adamskiego o dalsze prowadzenie posiedzenia. 

 

Ad – 5 

Zanim członkowie Rady przeszli do działań związanych z opracowaniem Programu 

współpracy Miasta Raciąża z organizacjami pozarządowymi na 2017 r. Pan Andrzej      

Rybus-Tołłoczko poinformował, że w przyszłym tygodniu odbędzie się spotkanie grupy osób 

pracującej nad przygotowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji. Zgodnie z przepisami, 

nie jest to już tylko proces remontów placów, parków czy budynków. Owszem będzie można 

takie działania sfinansować w ramach takiego programu, niemniej jednak musi być to poparte 

zmianą społeczną, jaka dzięki temu nastąpi. W związku z tym trzeba wyznaczyć obszar 

zdegradowany oraz obszar rewitalizowany. By to zrobić, trzeba zebrać jak najwięcej danych o 

mieszkańcach i naszym mieście. Przygotowanie programu i jego realizacja będzie procesem 

długotrwałym i angażującym wszystkie podmioty w Raciążu. I dlatego nowy program 

współpracy Miasta Raciąża z organizacjami pozarządowymi na 2017 r. powinien być 

powiązany z programem rewitalizacji. Pan Andrzej Rybus-Tołłoczko złożył także wniosek do 

współprzewodniczącego z prośbą o powołanie grupy roboczej współpracującej przy 

opracowaniu programu, do której proponuje: p. Wiesławę Czerwińską, p. Artura Adamskiego, 

p. Stefan Modrzejewskiego. Grupa ta mogłaby spotkać się w miesiącach VII-VIII 2016 r., aby 

porozmawiać o obszarach zdegradowanych Raciąża. Podczas dyskusji padały pomysły 

dotyczące miejsc rewitalizacji: 
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- parku miejskiego, 

-terenu za kościołem tzw. wodnej góry. 

 

Ad -6  

Koordynator ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi Andrzej Rybus-Tołłoczko 

omówił nowe Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 

kwietnia 2016r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania 

z realizacji zadania publicznego. Powiedział, iż nowością w ofertach do 10 tys. zł jest 

możliwość wykazywania wkładu własnego rzeczowego oraz prostsze sprawozdania. W 

najbliższym też czasie będzie zmiana wzoru oferty, umów i sprawozdań. 

 

Ad – 7 

W wolnych wnioskach i zapytaniach członkowie RRDPP  pogratulowani p. 

Modrzejewskiemu – prezesowi Zarządu Nauczycielskiego Klubu Seniora wystawy "RACIĄŻ 

- PODRÓŻ W CZASIE".   

Następnie  w pozostałych wnioskach poruszono kwestię sportu w mieście oraz utworzenie 

biura dziedzictwa Raciąża. 

 

Ad – 8 

Po wyczerpaniu tematyki IX posiedzenie Raciąskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego 

zostało zamknięte.   

 

 

Protokół sporządziła: Renata Kujawa 

 

 

Współprzewodniczący 

Raciąskiej Rady Działalności 

Pożytku Publicznego 

Artur Adamski                                                                              Stefan Modrzejewski

    

http://umraciaz.nazwa.pl/wer3/index.php/545-wystawa-raciaz-podroz-w-czasie
http://umraciaz.nazwa.pl/wer3/index.php/545-wystawa-raciaz-podroz-w-czasie

