
Raciąska Rada Działalności Pożytku Publicznego 

XI  posiedzenie RRDPP I kadencji 

W dniu 9 lutego 2017 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Raciążu w godzinach 

popołudniowych odbyło się XI posiedzenie Raciąskiej Rady Działalności Pożytku 

Publicznego I kadencji. 

Współprzewodniczący RRDPP Pan Stefan Modrzejewski otworzył posiedzenie witając Pana 

Burmistrza Mariusza Godlewskiego, Pełnomocnika Burmistrza Miasta Raciąż do spraw 

współpracy społeczno-gospodarczej Pana Andrzeja Rybus-Tołłoczko, członków Rady,  

Inspektora ds. kontroli, oświaty, sportu, kultury, spraw społecznych i zdrowia Panią Renatę 

Kujawę oraz Podinspektora ds. inwestycji, infrastruktury komunalnej i gospodarki 

przestrzennej Panią Ewelinę Szczepańską (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. Rewitalizacja Miasta i jej cele. 

5. Opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej.  

6. Wolne wnioski i zapytania. 

7. Podsumowanie I kadencji RRDPP. 

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 

Następnie pani Ewelina Szczepańska – pracownik urzędu przedstawiła informacje dotyczące 

rewitalizacji. Wyjaśniła, iż celem rewitalizacji jest ożywienie gospodarcze i społeczne, 

poprzez wsparcie różnorodnych projektów w tym działań technicznych, takich jak remonty, 

modernizacja infrastruktury podstawowej, renowacja zabudowy (szczególnie obiektów          

o wartościach architektonicznych i znaczeniu historycznym). Działania rewitalizacyjne 

podejmowane są na najbardziej zdegradowanych obszarach miasta i są działaniami 

kompleksowymi. Oznacza to, że rewitalizacja jest operacją na wielu płaszczyznach. Nie jest 

to jedynie renowacja, czy modernizacja istniejącej zabudowy.  Zadaniem rewitalizacji jest 

przede wszystkim odwrócenie negatywnych trendów takich jak:  

1) degradacja przestrzeni, zanik funkcji danego obszaru, czy brak dostosowania tych funkcji 

do potrzeb mieszkańców lub znajdujących się tam jednostek gospodarczych  

2) występowanie negatywnych zjawisk społecznych (patologie, bezrobocie, przestępczość, 

uzależnienia, niski poziom wykształcenia)  

3) niska, niewielka aktywność w zakresie rozwoju przedsiębiorczości i samozatrudnienia – 

jako odpowiedź na istniejące potrzeby w zakresie handlu, usług, przywróceniem równowagi 

życia społecznego  

Rewitalizacja jako proces kompleksowej odnowy nie może być rozumiana jedynie jako 

przedsięwzięcie remontowo-budowlane. Poprawa jakości infrastruktury jest istotnym 

elementem programów rewitalizacyjnych, który jednak wynikać powinien z potrzeb 

społecznych i gospodarczych. Nie może się wobec tego ograniczać do bieżących remontów, 

ale uwzględnić musi:  

• stworzenie lub zagospodarowanie istniejących przestrzeni publicznych w harmonii      

z otoczeniem (parki, skwery, place zabaw)  

• mobilizowanie mieszkańców do podejmowania aktywności na rzecz uzgodnionych     

w programie rewitalizacji działań,  

• renowacja zabudowy, w tym obiektów infrastruktury społecznej  

• stworzenie infrastruktury dla rozwoju przedsiębiorczości i zapewnieniu różnorakich 

usług dla mieszkańców  

• tworzenie stref bezpieczeństwa i zapobiegania negatywnym zjawiskom społecznym  

• dbałość o obiekty o walorach architektonicznych i historycznych  

Dodatkowo poinformowała, iż Gmina Miasto Raciąż ogłosiła konkurs na wykonanie 

Gminnego Programu Rewitalizacji, a jego wyniki będą znane 3 marca 2017 r. 
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Ad -5  

 

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 37/2016 Raciąskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 18.10.2016 r. 

w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od 

nieruchomości przedsiębiorców tworzących nowe inwestycje i nowe miejsca pracy na terenie 

Gminy Miasta Raciąż w ramach pomocy de minimis, 

 

- Uchwała nr 38/2016 Raciąskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 25.11.2016 r. 

w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie wyrażenia woli na zbycie w drodze 

bezprzetargowej nowopowstałej działki z dzielonej nieruchomości niezabudowanej położonej 

na terenie miasta Raciąż na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej, 

 

- Uchwała nr 39/2016 Raciąskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 25.11.2016 r. w  

sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek opłaty 

targowej, 
 

- Uchwała nr 40/2016 Raciąskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 25.11.2016 r. w 

sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie  przeznaczenia do sprzedaży w formie 

przetargu komunalnego lokalu mieszkalnego nr 14 położonego w Raciążu przy ul. 19 

Stycznia 7A z jednoczesnym zbyciem udziału w nieruchomości wspólnej oraz częściach 

wspólnych budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, 
 

- Uchwała nr 41/2016 Raciąskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 25.11.2016 

r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie wyrażenia woli na zbycie w formie 

przetargowej działki po wydzieleniu z nieruchomości zabudowanej położonej na terenie 

miasta Raciąż, 
 

- Uchwała nr 42/2016 Raciąskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 01.12.2016 r. w 

sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 

nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku, 
 

- Uchwała nr 43/2016 Raciąskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 01.12.2016 r. 

w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny 

wniosków o realizację zadań publicznych, 
 

- Uchwała nr 44/2016 Raciąskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 01.12.2016 r. w 

sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie przyjęcia gminny program wspierania rodziny w 

gminie miasto Raciąż na lata  2016 – 2018, 

 

- Uchwała nr 45/2016 Raciąskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 01.12.2016 r. w 

sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 

transportowych, 

 

- Uchwała nr 46/2016 Raciąskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 01.12.2016 r. w 

sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy 
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Społecznej  w Raciążu na realizację jako partnera projektu pn. „ Aktywizacja – Integracja – Zmiana” 

w  ramach Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”,   

 

- Uchwała nr 47/2016 Raciąskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 01.12.2016 r. w 

sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie  w Gminie Miasto Raciąż na lata 2016-2020, 

 

- Uchwała nr 48/2016 Raciąskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 01.12.2016 

r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Regulaminu udzielania 

pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy 

Miasto Raciąż", 
 

- Uchwała nr 49/2016 Raciąskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 01.12.2016 r. w 

sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zmiany programu współpracy z organizacjami 

pozarządowymi, 

 

- Uchwała nr 50/2016 Raciąskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 28.12.2016 r. 

w sprawie zaopiniowania projektu uchwały zmieniającej uchwałę  nr IX/55/2011 Rady 

Miejskiej w Raciążu z dnia 19 sierpnia 2011 roku w sprawie ustalenia opłat za świadczenia 

udzielane przez  Miejskie  Przedszkole w Raciążu zmienioną uchwałą nr XXXIV/230/2013 

Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 28 sierpnia 2013 roku , 

 

 

- Uchwała nr 51/2016 Raciąskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 18.01.2017 r. 

w sprawie zaopiniowania projektu budżetu Gminy Miasto Raciąż na 2017 rok, 

 

- Uchwała nr 52/2016 Raciąskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 18.01.2017 r. 

w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej,  

 

- Uchwała nr 53/2016 Raciąskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 18.01.2017 r. 

w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i    

Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych oraz  Przeciwdziałania Narkomanii dla  Gminy  

Miasto Raciąż na 2017r. 

 

- Uchwała nr 54/2016 Raciąskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 26.01.2017 

r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół 

podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego 

 

 

Ad–6 

 

W wolnych wnioskach i zapytaniach nie padły żadne pytania. 

 

Ad–7 

Następnie nastąpiło podsumowanie działalności RRDPP I kadencji. Najpierw głos zabrał 

Artur Adamski, który podsumował I kadencję pod względem statystycznym oraz przypomniał 

najważniejsze tematy, którymi zajmowała się rada podczas I kadencji. Następnie głos zabrał 
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Pan Stefan Modrzejewski – współprzewodniczący rady, który złożył podziękowania Panu 

Burmistrzowi Mariuszowi Godlewskiemu za życzliwość i wsparcie, Panu Przewodniczącemu 

Rady Miejskiej Andrzejowi Staniszewskiemu za przyjazne zainteresowanie pracą RRDPP, 

Panu Zastępcy Burmistrza Pawłowi Rybce, Pani Skarbnik - Marii Karwowskiej, Pani 

Kierownikowi MOPS Wiesławie Czerwińskiej za owocne współdziałanie zarówno w pracy 

rady, jak i w przedstawianiu potrzebnych dokumentów. Przedstawił także podziękowania 

pracownikom urzędu p. Renacie Kujawie, Justynie Dumińskiej, Katarzynie Wawrowskiej, 

Ewelinie Szczepańskiej za współpracę z radą. Na wyrazy podziękowania zasłużył także pan 

Andrzej Rybus –Tołłoczko, który podczas prac rady cechował się dużym zaangażowaniem, 

wyrozumiałością i pomocą na każdym etapie działania rady. Pan Stefan Modrzejewski nie 

zapomniał także podziękować drugiemu współprzewodniczącemu Panu Arturowi 

Adamskiemu oraz innym członkom rady za owocną pracę, merytoryczną dyskusję oraz za 

wiele spędzonych wspólnie godzin. Następnie głos zabrał Burmistrz Miasta Raciąża, który 

także podziękował wszystkim członkom RRDPP I kadencji za zaangażowanie w pracę rady 

oraz wręczył pamiątkowe dyplomy. 

 

Ad–7 

 

Po wyczerpaniu tematyki XI posiedzenie Raciąskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego 

zostało zamknięte. 

 

Protokół sporządziła: Renata Kujawa 

 

 

Współprzewodniczący 

Raciąskiej Rady Działalności 

Pożytku Publicznego 

Artur Adamski                                                                              Stefan Modrzejewski 


