
Raciąska Rada Działalności Pożytku Publicznego 

X  posiedzenie RRDPP I kadencji 

W dniu 19 września 2016 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Raciążu w godzinach 

popołudniowych odbyło się X posiedzenie Raciąskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego 

I kadencji. 

Współprzewodniczący RRDPP Pan Stefan Modrzejewski otworzył posiedzenie witając 

Pełnomocnika Burmistrza Miasta Raciąż do spraw współpracy społeczno-gospodarczej Pana 

Andrzeja Rybus-Tołłoczko, członków Rady oraz Inspektora ds. kontroli, oświaty, sportu, 

kultury, spraw społecznych i zdrowia Panią Renatę Kujawę (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. Promowanie postaw obywatelskich. Budżet obywatelski. 

5. Konsultacje rewitalizacji Miasta. 

6. Sport w Raciążu. 

7. Opracowanie Programu współpracy Miasta Raciąża z organizacjami pozarządowymi 

na 2017 r. 

8. Opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej.  

9. Wolne wnioski i zapytania 

10. 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 

W punkcie dotyczącym promowania postaw obywatelskich oraz budżetu obywatelskiego Pan 

Andrzej Rybus-Tołłoczko przedstawił stan prac związanych z realizowaniem budżetu 

obywatelskiego w 2016 r. Przypomniał, że najwięcej osób głosowało na „Remont trzech 

pomieszczeń garażowych w Ochotniczej Straży Pożarnej w Raciążu”. Zadanie to zostało 

zrealizowane. Kolejne zadanie polegające na wykonaniu trawników zieleni, rabat i nasadzeń 

przy Wspólnocie Mieszkaniowej Kilińskiego 56 B, ze względu na charakter prac, zostało 

przeniesione na przyszły rok. Następne zadanie polegające na wykonaniu odwodnienia przy 

budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Kilińskiego 58 będzie zrealizowane w tym roku. 

Natomiast zadanie pn. „Wymiana częściowej nawierzchni na chodnikach – ulica Mławska”, 

prawdopodobnie w większym niż we wniosku zakresie, zostanie zrealizowane po 

zakończeniu zadania w zakresie odwodnienia przy budynku Wspólnoty Mieszkaniowej 

Kilińskiego 58. Podkreślił także, że nowa edycja Budżetu Obywatelskiego powinna być 

poprzedzona informacją na łamach gazety lokalnej. Współprzewodniczący RRDPP Artur 

Adamski zwrócił uwagę na podział zadań, zastanawiając się jednocześnie nad podziałem 

środków na zadania ogólno-miejskie i tzw. lokalne. Pan Andrzej Rybus-Tołłoczko stwierdził, 

że wszystko zależy od kwoty jaką Rada Miejska przeznaczy na przyszły rok. Uważał 

również, że gdyby kwota została na poziomie 50.000 zł to nie powinno się jej dzielić, a jeśli 

byłaby większa to możliwe byłoby podzielenie puli ze względu na charakter zadania. 

Członkowie Rady wspólnie podjęli decyzję o podjęciu Uchwały nr 35/2016 w sprawie 

wystąpienia z wnioskiem do Burmistrza o zwiększenie w 2017 roku środków na budżet 

obywatelski. Uchwała ta została przez członków Rady podjęta jednogłośnie. 

 

Ad – 5 

Następnie pan Andrzej Rybus-Tołłoczko przedstawił informacje dotyczące rewitalizacji, a 

właściwie Gminnego Programu Rewitalizacji, który stanowi podstawę do składanych 

wniosków. Na wstępie wypowiedzi podziękował Pani Wiesławie Czerwińskiej, będącej 

jednocześnie kierownikiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciążu, za pomoc w 

przygotowywaniu danych społecznych oraz ustalaniu wskaźników. Dane te są bardzo 

precyzyjne i dotyczą obszaru rewitalizowanego. Proces przygotowywania programu nadal 

trwa, ale jak tylko będzie ukończony to w ciągu 7 dni zostanie przekazany do konsultacji. Pan 
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Andrzej Rybus–Tołłoczko poprosił Panów Współprzewodniczących o zorganizowanie 

wówczas posiedzenia, na którym byliby obecni nie tylko członkowie RRDPP ale też inni 

przedstawiciele, działających na naszym terenie, organizacji pozarządowych. Podkreślił 

także, że zagadnienia zawarte w programie będą też przedmiotem składanych wniosków 

składanych do RPO WM.  

 

Ad -6  

 

Sprawę sportu w Raciążu przedstawił współprzewodniczący RRDPP pan Artur Adamski. 

Według niego sport powinien być ujęty całościowo, a kierowane przez niego Miejskie 

Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji tylko w nazwie ma sport, bo nie ma podjętych żadnych 

uchwał cedujących na niego organizację sportu w Raciążu. Pan Artur Adamski dodał także, 

że w MCKSiR na chwilę obecną prowadzone są zajęcia z zumby oraz krav maga. Dodał 

również, że dochodzą do niego sygnały o potrzebach stworzenia różnych dyscyplin 

sportowych, np. lekkoatletyki, siatkówki, koszykówki. Trzeba też pamiętać, że  sport 

zaproponowany przez miasto mógłby być „wyskocznią” dla raciąskich dzieci.  Do tej pory w 

naszym mieście funkcjonuje tylko jedna dyscyplina sportowa, jaką jest piłka nożna, a 

należałoby spróbować rozszerzyć tę ofertę. Dobrym przykładem działalności sportowej jest 

MOSiR w Drobinie, gdzie dzieci chętnie uczestniczą w różnych dyscyplinach. Pani Wiesława 

Czerwińska dodała, iż ważne byłoby zdiagnozowanie potrzeb dzieci, np. przy pomocy ankiet. 

Pan Adamski zgodził się z tym i zauważył, że bez pomocy szkoły to nie uda się włączyć 

najmłodszych. Jednak największym problemem związanym z całościowo ujętym sportem jest 

jego finansowanie, a najbardziej rozsądnym zmniejszenie środków na dyscyplinę piłki 

nożnej. Pani Wiesława Czerwińska dodała, że byłaby także możliwość dofinansowania sportu 

z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, ponieważ takie 

działania na pewno odciągnęłyby dzieci od złych używek oraz ukazałyby im alternatywne 

metody spędzania czasu wolnego. Pan Adamski zauważył także inną możliwość zdobycia 

środków, a mianowicie -współpracę z gminą wiejską. Na zakończenie dyskusji 

współprzewodniczący pan Stefan Modrzejewski zauważył potrzebę szerszego spojrzenia na 

sport i podjęcie działań we właściwym kierunku, co przełożyło się na podjęcie uchwały nr 

36/2016 w sprawie poparcia  inicjatywy polegającej na wsparciu sportu w zakresie różnych 

dyscyplin sportowych. Uchwała ta została jednogłośnie podjęta. 
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Ad–7 

Członkowie RRDPP wspólnie zdecydowali, że Program współpracy miasta Raciąża z 

organizacjami pozarządowym na rok 2017 pozostanie taki sam jak w poprzednim roku. Do 

zadań priorytetowych realizowanych przez miasto Raciąż we współpracy finansowej i 

pozafinansowej z organizacjami dodana zostanie jedynie rewitalizacja. 

Ad – 8 

 

Renata Kujawa–pracownik Urzędu Miejskiego odpowiedzialny za administracyjno – 

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

między posiedzeniami RRDPP drogą elektroniczną. Są nimi następujące uchwały: 

 

- Uchwała nr 17/2016 Raciąskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 12.07.2016 r. 

w sprawie zaopiniowania projektu Uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na 

prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru 

zabytków, 

- Uchwała nr 18/2016 Raciąskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 12.07.2016 

r. w sprawie zaopiniowania projektu Uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu 

świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela 

nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

- Uchwała nr 19/2016 Raciąskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 12.07.2016 r. w 

sprawie zaopiniowania projektu Uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania 

czystości i porządku na terenie miasta Raciąż, 
 

- Uchwała nr 20/2016 Raciąskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 12.07.2016 r. w 

sprawie zaopiniowania projektu Uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości 

na terenie Gminy Miasto Raciąż, 
 

- Uchwała nr 21/2016 Raciąskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 29.08.2016 r. w 

sprawie zaopiniowania projektu Uchwały zmieniającą Uchwałę nr XVIII/159/2016 z dnia 12 

lipca 2016r w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miasto 

Raciąż, 
 

- Uchwała nr 22/2016 Raciąskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 29.08.2016 r. w 

sprawie zaopiniowania projektu Uchwały zmieniającej Uchwałę nr XVII/147/2016 Rady 

Miejskiej w Raciążu z dnia 03 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia Regulaminu 

wynagrodzenia nauczycieli w Miejskim Zespole Szkół oraz w Miejskim Przedszkolu w 

Raciążu, 
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- Uchwała nr 23/2016 Raciąskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 29.08.2016 r. w 

sprawie zaopiniowania projektu Uchwały zmieniającą Uchwałę nr XVIII/160/2016 w sprawie 

określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty 

budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, 
 

- Uchwała nr 24/2016 Raciąskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 29.08.2016 r. w 

sprawie zaopiniowania projektu Uchwały w sprawie zwolnienia od obowiązku realizacji 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dyrektora Miejskiego Zespołu Szkół w 

Raciążu w roku szkolnym 2016/2017, 
 

- Uchwała nr 25/2016 Raciąskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 29.08.2016 r. w 

sprawie zaopiniowania projektu Uchwały w sprawie zwolnienia od obowiązku realizacji 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dyrektora Miejskiego Przedszkola w Raciążu 

w roku szkolnym 2016/2017, 
 

- Uchwała nr 26/2016 Raciąskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 29.08.2016 r. w 

sprawie zaopiniowania projektu Uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania 

dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie miasta Raciąż, 
 

- Uchwała nr 27/2016 Raciąskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 29.08.2016 r. w 

sprawie zaopiniowania projektu Uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Miasto Raciąż, 
 

- Uchwała nr 28/2016 Raciąskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 29.08.2016 r. w 

sprawie zaopiniowania projektu Uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy 

Miasto Raciąż na rok 2016, 
 

- Uchwała nr 29/2016 Raciąskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 29.08.2016 r. w 

sprawie zaopiniowania projektu Uchwały w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia spłaty 

długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Warszawie. 

 

Na X posiedzeniu RRDPP członkowie Rady jednogłośnie wyrazili również pozytywne opinie 

nt.: 

- Uchwały nr 30/2016 Raciąskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 19.09.2016 r. 

w sprawie zaopiniowania projektu Uchwały zmieniającej Uchwałę nr XXXVIII/206/2010 

Rady Miejskiej z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie określania zakresu i formy informacji o 

przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasto Raciąż oraz o przebiegu wykonania planów 

finansowych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Miejskiej Biblioteki 

oraz Miejskiego Centrum Kultury, Sportu i rekreacji w Raciążu za pierwsze półrocze wraz z 

informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, 

 

- Uchwały nr 31/2016 Raciąskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 19.09.2016 

r. w sprawie zaopiniowania projektu Uchwały zmieniającej Uchwałę nr XVII/149/2016 Rady 

Miejskiej z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Miasta Raciąż – Raciąż Północny,  
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-Uchwały nr 32/2016 Raciąskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 19.09.2016 r. 

w sprawie zaopiniowania projektu Uchwały w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów 

oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej w Gminie 

Miasto Raciąż, 

 

- Uchwały nr 33/2016 Raciąskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 19.09.2016 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 2017 rok, 

 

-Uchwały nr 34/2016 Raciąskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 19.09.2016 r. 

w sprawie zaopiniowania projektu Uchwały w sprawie zwolnienia od podatku nieruchomości 

przedsiębiorców tworzących nowe inwestycje i nowe miejsca pracy na terenie Gminy Miasto 

Raciąż w ramach pomocy de minimis. 

 

Ad–9 

 

W wolnych wnioskach i zapytaniach współprzewodniczący RRDPP pan Stefan Modrzejewski 

zwrócił się z pytaniem do Pana Andrzeja Rybus-Tołłoczko czy współprzewodniczący 

powinni złożyć sprawozdanie końcowe z działalności Rady podczas całej kadencji. Otrzymał 

informację, iż przepisy o tym nie mówią, ale dobrze byłoby przedstawić je Radzie Miejskiej. 

 

Ad–10 

 

Po wyczerpaniu tematyki X posiedzenie Raciąskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego 

zostało zamknięte. 

 

Protokół sporządziła: Renata Kujawa 

 

 

Współprzewodniczący 

Raciąskiej Rady Działalności 

Pożytku Publicznego 

Artur Adamski                                                                              Stefan Modrzejewski 


