
 

INFORMACJA O  PRACY 

 RACIĄSKIEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU  PUBLICZNEGO  

 

                      

  Informację przedstawili podczas sesji Rady Miejskiej w Raciążu w dn. 26. 05. 2015 r. 

współprzewodniczący RRDPP : Stefan Modrzejewski – dotychczasowe  dokonania i Artur 

Adamski – plany i kierunki działania. 

                                              

4 miesiące temu Rada Miejska w Raciążu przyjęła uchwałę określającą tryb powołania 

Raciąskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (w skrócie RRDPP). 

Członkowie  rady uważają za swój obowiązek przedstawienie Radzie Miejskiej 

informacji dotyczącej organizacji i początku jej działalności. 

  

Kolejność działań była następująca: 

20 stycznia 2015 roku przedstawiciele organizacji pozarządowych działających  na 

terenie Raciąża zgłosili  do Burmistrza Miasta wniosek o powołanie Raciąskiej Rady 

Działalności Pożytku Publicznego. 

27 stycznia Rada Miejska w Raciążu przyjęła uchwałę w sprawie  określenia trybu 

powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Raciąskiej Rady Działalności 

Pożytku Publicznego, co zostało zawarte w Regulaminie działania tej rady, będącym  

załącznikiem do Uchwały Rady Miejskiej. 

Na podstawie § 6 i § 7 wymienionego Regulaminu Burmistrz Miasta Raciąża,  zwołał 

10 lutego zebranie wyborcze. 

 

W skład Raciąskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego weszło 6 

przedstawicieli czynnie działających  organizacji pozarządowych na terenie miasta 

wybranych w głosowaniu tajnym; 2 przedstawicieli Rady Miejskiej powołanych uchwałą oraz 

2 przedstawicieli organu wykonawczego, wyznaczonych zgodnie z zarządzeniem Burmistrza. 

 

Powstała pierwsza w powiecie płońskim Rada Działalności Pożytku Publicznego, 

która jest organem konsultacyjnym i opiniodawczym.  

 

Zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Miasta Raciąża z 11 lutego bieżącego roku 

skład RRDPP przedstawia się następująco: 

- Stefan Modrzejewski – przedstawiciel Stowarzyszenia Seniorów, Emerytów i Rencistów            

w Raciążu, 

- Jacek Szelągowski – przedstawiciel Stowarzyszenia Przedsiębiorców Miasta i Gminy 

Raciąż, 

- Tomasz Noskiewicz – przedstawiciel Stowarzyszenia Promocji Medialnej Ziemi Raciąskiej, 

-  Michał Adamczyk – przedstawiciel Fundacji Ludzi i Miejsc Ziemi Płońskiej, 

-  Janusz Chłopik – przedstawiciel Klubu Sportowego „Błękitni”  Raciąż, 

-  Dawid Smoleński – przedstawiciel Ochotniczej Straży Pożarnej w Raciążu, 

-  Artur Gizler – przedstawiciel Rady Miejskiej w Raciążu,  

-  Edyta Obrębska  – przedstawicielka Rady Miejskiej w Raciążu, 

-  Wiesława Czerwińska – Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciążu, 

wyznaczona zgodnie z zarządzeniem Burmistrza, 

-  Artur Adamski – Dyrektor Miejskiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji im. Ryszarda 

Kaczorowskiego w Raciążu, wyznaczony zgodnie z zarządzeniem Burmistrza. 



 

Do głównych zadań Raciąskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego należy: 
-  opiniowanie projektów strategii rozwoju miasta, 

-  opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań 

publicznych oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi 

w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego, w tym programów współpracy, 

-  wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych, 

-  udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji 

publicznej a organizacjami pozarządowymi, 

-  wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań 

do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz w sprawach rekomendowanych standardów 

realizacji zadań publicznych, 

-  termin wyrażenia przez RRDPP opinii wynosi 14 dni od dnia doręczenia  projektu 

programu współpracy oraz projektu strategii rozwoju gminy. Nieprzedstawienie opinii                      

w terminie oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia. 

 10 marca odbyło się  I posiedzenie Raciąskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego 

z udziałem burmistrza i wiceburmistrza oraz koordynatora współpracy z organizacjami 

pozarządowymi,  podczas którego osoby, które weszły w skład  Rady otrzymały  nominacje 

na członków RRDPP. 

 

 Wybrani zostali współprzewodniczący Rady. Członkowie reprezentujący III sektor 

wybrali  na współprzewodniczącego  ze strony organizacji pozarządowych  Stefana 

Modrzejewskiego. Funkcję współprzewodniczącego reprezentującego Jednostkę Samorządu 

Terytorialnego decyzją Burmistrza pełni Artur Adamski. 

 

13 kwietnia odbyło się II posiedzenie Rady, w którym wzięli także udział: Burmistrz 

Miasta Raciąża, przewodniczący Rady Miejskiej, współprzewodniczący Wojewódzkiej Rady 

Działalności Pożytku Publicznego, koordynator współpracy z NGO, pracownicy Urzędu 

Miejskiego odpowiedzialni za obsługę administracyjną RRDPP.  

 

Raciąska Rada Działalności Pożytku Publicznego do tej pory przyjęła 6 uchwał w 

następujących sprawach: 

1) w sprawie zaopiniowania projektu uchwały dotyczącej  przyjęcia programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 

Miasto Raciąż w 2015 roku, 

2) w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasto Raciąż na 2015 

rok, 

3) wyznaczenia przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej 

opiniującej oferty w konkursie na realizację zadania publicznego w zakresie letniego 

wypoczynku dzieci i młodzieży w 2015 roku, 

4) w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, 

5) wzmocnienia sprawności realizacji zadań przez Radę, 

6) w sprawie ustalenia planu pracy Raciąskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego na 

2015 rok. 

 

Na temat działalności Raciąskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego ukazały się  

w 2 artykuły prasowe: w „Pulsie Raciąża” i „Płońszczaku”. Autorom serdecznie dziękujemy. 

 



Informacje na temat bieżącej działalności Rady zamieszczane są na stronie internetowej 

Urzędu Miejskiego, zakładka – RRDPP, posiadamy również adres e-mail: 

rrdpp@miastoraciaz.pl . 

 

Członkowie rady uczestniczyli też w  3 szkoleniach: 

1) dotyczącym przygotowania oferty organizacji pozarządowej realizacji zadania 

publicznego, jako przedstawiciele organizacji pozarządowych, 

2) na temat standardów rad działalności pożytku publicznego. 

Szkolenia prowadził koordynator współpracy z organizacjami pozarządowymi  Andrzej 

Rybus-Tołłoczko. 

3) szkolenie połączone z samooceną początkowej fazy pracy naszej rady dotyczące 

powołania, dotychczasowej pracy oraz komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej. 

 Spotkanie prowadziła pani Stanisława Retmaniak z Biura Obsługi Ruchu i Inicjatyw 

Społecznych w ramach ogólnopolskiego projektu „Wdrażanie standardów współpracy 

jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi.  

 

Członkowie Raciąskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego serdecznie dziękują  za 

dobrą współpracę, za pomoc i wsparcie: Panu Mariuszowi Godlewskiemu – Burmistrzowi 

Miasta Raciąża, Panu  Andrzejowi Staniszewskiemu – Przewodniczącemu Rady Miejskiej, 

Panu Pawłowi Rybce – Zastępcy Burmistrza, Panu Andrzejowi Rybusowi–Tołłoczko – 

Współprzewodniczącemu Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, 

Koordynatorowi współpracy z organizacjami pozarządowymi,  Pracownikom Urzędu 

Miejskiego: Pani Justynie Dumińskiej, która wzorowo, z pełnym zaangażowaniem wykonuje 

zadania związane z obsługą administracyjną naszej Rady oraz Pani Katarzynie Wawrowskiej 

wspierającej Radę  w sprawach organizacyjnych.       

                                  

 

  Plany  i kierunki działania rady na 2015 rok: 

 

Sprawy bieżące; 

 

Lokal dla organizacji pozarządowych : ustalenie miejsca oraz jego funkcjonalności. 

 

Wybory do Rady Programowej MCKSiR: dyskusja nad składem osobowym oraz zakresem 

praw i obowiązków.  

 

Wsparcie dla organizacji pozarządowych  i młodych przedsiębiorstw w postaci 

bezpłatnych usług księgowych. 

 

Karta Dużej Rodziny –  pozyskanie lokalnych partnerów oraz benefity dla posiadaczy karty. 

 

Place zabaw – ich umiejscowienie, liczba, oraz poziom zabezpieczeń . 

 

PPO  (promowanie postaw obywatelskich) - promowanie bezinteresownych działań na 

rzecz innych.  

 

Opracowanie zasad dotyczących sprawozdawczości organizacji pozarządowych. 

 

Organizacja wydarzeń  i zajęć integrujących pokolenia. Wymiana wiedzy i doświadczeń 

między pokoleniami, m.in. zajęcia komputerowe, historyczne itp.  

mailto:rrdpp@miastoraciaz.pl


 

Sprawy długofalowe:  

 

Rewitalizacja miasta: dyskusja nad koncepcją architektury miejskiej, poprawy 

funkcjonalności oraz atrakcyjności centrum miasta.  

 

Budżet obywatelski: część budżetu miasta przeznaczona na cel wybrany przez mieszkańców. 

 

Opracowanie strategii rozwoju miasta: Współpraca przy tworzeniu oraz opiniowanie 

przyjętych rozwiązań. 

 

Plan zagospodarowania oraz funkcjonalności centrum miasta wraz z wyznaczeniem 

nowych miejsc parkingowych: 

 

1. Opracowanie programu współpracy miasta Raciąż z organizacjami 

pozarządowymi. 

 

2. Dokumentowanie historii miasta oraz wyznaczenie ( lub stworzenie) miejsca 

przechowywania eksponatów miasta : tzw. składnica dziejów miasta. 

 

3. Sposób wyznaczenia szeregu budynków świadczących o historii miasta. 

Oznaczenie interesujących miejsc znajdujących się w granicach miasta.  

 

4. Projekty uchwał dotyczących spraw społecznych na przykład: programów 

rocznych i wieloletnich (przeciwdziałanie przemocy, budżet komisji ds. 

rozwiązywania problemów alkoholowych). 

Jest możliwe, żeby charakter działania RRPP był w jak największym stopniu 

odformalizowany.  Ma to na celu zachęcenie jak największej liczby osób do uczestnictwa w 

działaniach rady.  

Każdy z przedstawicieli 3 sektora w radzie, reprezentuje część lokalnego społeczeństwa, 

co gwarantuje szeroką partycypację społeczną w opracowywanych opiniach oraz 

dyskutowanych tematach, co z kolei sprawia, że zakres poruszanych spraw jest uniwersalny 

dla każdej grupy społecznej.  

                           

                                       

 

 

 

 

 

 

  


