Raciąska Rada Działalności Pożytku Publicznego
VI posiedzenie RRDPP II kadencji
W dniu 27 września 2018 roku w siedzibie Miejskiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji
im. Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu w godzinach rannych odbyło się VI posiedzenie
Raciąskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego II kadencji.
Współprzewodniczący RRDPP Pan Dawid Smoleński 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. Opiniowanie i dyskusja nad Programem Współpracy z organizacjami pozarządowymi
na 2019 r.
5. Opiniowanie Statutu Gminy Miasto Raciąż.
6. Możliwości dofinansowania zadań realizowanych przez Stowarzyszenia na 2019 r.
7. Opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej.
8. Wolne wnioski i zapytania.
9. Zamknięcie posiedzenia RRDPP.
Ad – 2
Członkowie Raciąskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego jednogłośnie przyjęli
protokół z ostatniego posiedzenia RRDPP.
Ad –3
Następnie członkowie Rady jednogłośnie zaakceptowali porządek obrad.
Ad –4
W kolejnym punkcie posiedzenia członkowie Rady dyskutowali nad Programem Współpracy
z organizacjami pozarządowymi na 2019 r. Nie zgłaszali żadnych wniosków zmieniających
treść programu i uchwałą nr 41/2018 jednogłośnie zaopiniowali projekt programu.

Ad – 5
Następnie dyskutowano nad projektem zmiany Statutu Gminy Miasto Raciąż. Zmiany te
wymusiła zmiana ustawy o samorządzie gminnym. Projekt ten poddano głosowaniu.
Jednogłośnie podjęto uchwałę nr 42/2018 w sprawie zaopiniowania projektu zmiany Statutu
Gminy Miasto Raciąż.
Ad – 6
W kolejnym punkcie posiedzenia głos zabrał współprzewodniczący Artur Adamski.
Powiedział, iż w ciągu miesiąca pojawią się harmonogramy dofinansowań o jakie będą mogli
starać się stowarzyszenia. Najczęściej są to środki pochodzące z Urzędu Marszałkowskiego,
Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, Powiatu Płońskiego i oczywiście z budżetu
Gminy Miasto Raciąż. Jak tylko takie informacje pokażą się na stronach internetowych
zostaną przekazane mailami do stowarzyszeń. Dodatkowo oferował pomoc przy pisaniu
wniosków.
Pan Adamski podkreślił, iż w 2018 r. złożono wnioski na zorganizowanie Pikniku na 115
lecie Straży, na Uniwersytet III wieku dla Stowarzyszenia Seniorów, na upowszechnienie
wiedzy na temat produktu regionalnego przez Regionalne Stowarzyszenie Twórców Kultury i
Dziedzictwa Narodowego oraz na zajęcia sportowe dla Klubu Sportowego.
Ad – 7
Następnie Renata Kujawa –pracownik Urzędu Miejskiego odpowiedzialna za administracyjno
– techniczną obsługę RRDPP, przedstawiła projekty uchwał, które będą podjęte na najbliższej
sesji tj. Uchwałę w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r. oraz wieloletnią prognozę
finansową. Obie uchwały, odpowiednio o numerach 43/2018 i 44/2018, jednogłośnie
zaopiniowano pozytywnie.
Ad – 8
W punkcie wolne wnioski i zapytania głos zabrał współprzewodniczący Adamski, który
poinformował zebranych o zmianie w składzie zarządu stowarzyszenia Ziemowit. Prezesem
został Artur Adamski, zastępcą Grzegorz Domański. Stowarzyszenie to również będzie
starało się w przyszłym roku o pozyskanie dofinansowania na działalność stowarzyszenia.

2

Ad – 9
Po wyczerpaniu tematyki VI posiedzenie Raciąskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
II kadencji zostało zamknięte.
Protokół sporządziła: Renata Kujawa
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