
 

  DZIAŁALNOŚĆ  RRDPP   W  2015  ROKU  

 

20 stycznia 2015 roku przedstawiciele organizacji pozarządowych działających w   

Raciążu zgłosili Burmistrzowi Miasta Raciąż wniosek o powołanie Raciąskiej Rady 

Działalności Pożytku Publicznego (RRDPP). 

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. 

 Burmistrz Miasta Raciąż,  zwołał 10 lutego zebranie wyborcze na podstawie § 6 i 

§ 7 Regulaminu RRDPP. 

 

W skład Raciąskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego weszło  sześciu 

przedstawicieli, czynnie działających  organizacji pozarządowych na terenie miasta, 

wybranych w głosowaniu tajnym; dwóch przedstawicieli Rady Miejskiej powołanych 

uchwałą oraz dwóch 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 trzeci 

sektor wybrali  na współprzewodniczącego  ze strony organizacji pozarządowych  

Stefana Modrzejewskiego. Funkcję współprzewodniczącego, reprezentującego jednostkę 

samorządu terytorialnego, decyzją Burmistrza Miasta Raciąż pełni Artur Adamski. 

 

Raciąska Rada Działalności Pożytku Publicznego w 2015 roku odbyła 6 

posiedzeń. Przyjęła  uchwały w następujących sprawach: 

1)  zaopiniowania projektu uchwały dotyczącej  przyjęcia programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 

Miasto Raciąż w 2015 roku, 

2)  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) ustalenia planu pracy Raciąskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego na 2015 rok, 

7) wyznaczenia przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej 

opiniującej oferty w konkursie na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i 

promocji zdrowia, 

8) zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr IV/26/2015 Rady 

Miejskiej z dnia 27 stycznia 2015 roku dotyczącej określenia trybu powoływania 

członków oraz organizacji i trybu działania Raciąskiej Rady Działalności Pożytku 

Publicznego,  

9) zaopiniowania projektu regulaminu zgłaszania i wyboru projektów do realizacji w 

ramach budżetu obywatelskiego, 

10) wyznaczenia przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej 

opiniującej oferty w konkursie na realizację zadania publicznego w zakresie 

wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, 

11) zaopiniowania projektu Budżetu Gminy Miasto Raciąż na 2016 rok.  

 

Powołano 2 zespoły robocze do spraw: 

- Budżetu obywatelskiego; Jacek Szelągowski – przewodniczący, Artur Adamski, Artur    

Gizler, 

- Lokalnej Karty Dużej Rodziny; Wiesława Czerwińska – przewodnicząca, Jacek 

Szelągowski, Tomasz Noskiewicz. 

 

Członkowie rady uczestniczyli t w  trzech 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.  

 

26 maja 2015 roku współprzewodniczący RRDPP  przedstawili informację o pracy 

rady podczas sesji Rady Miejskiej w Raciążu: Stefan Modrzejewski –  dotychczasowe  

dokonania i Artur Adamski – plany i kierunki działania.   

 

Informacje na temat bieżącej działalności rady zamieszczane są na stronie internetowej 

Urzędu Miejskiego, zakładka – RRDPP (protokoły, uchwały). Rada posiada również adres        

e-mail: rrdpp@miastoraciaz.pl .         

                                              

Na temat działalności Raciąskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego ukazały się  

artykuły prasowe: Powołano Raciąską Radę Działalności Pożytku Publicznego, [w:] „Puls 

Raciąża” nr 1 (44) 2015; Będzie rada pożytku,  [w:] „Płońszczak” nr 5 (1033); Obradowali 

radni miasta, [w:] „Płońszczak” nr 22 (1050); Pierwsza w powiecie, [w:] „Tygodnik Płocki” 

17.02.2015. 

 

Bardzo dobrze układa się współpraca rady z burmistrzem Raciąża Mariuszem 

Godlewskim, przewodniczącym Rady Miejskiej Andrzejem Staniszewskim, wiceburmistrzem 

Pawłem Rybką, współprzewodniczącym Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku 

Publicznego, koordynatorem współpracy z organizacjami pozarządowymi Andrzejem Rybus-

Tołłoczko,  pracownikami Urzędu Miejskiego: Justyną Dumińską, która wzorowo wykonuje 

swoje  obowiązki  związane ze współpracą z RRDPP oraz  Katarzyną Wawrowską 

wspierającą radę  w sprawach organizacyjnych.  

 

W 2016 roku RRDPP będzie nadal prowadziła działalność pożytku publicznego  na rzecz 

raciąskiej społeczności. Społecznie użyteczne działanie  będzie dotyczyło przede wszystkim 

takich kategorii sfery zadań publicznych  jak: polityka społeczna i zdrowie, działalność 

pomocowa, kultura i tożsamość narodowa, edukacja , sport i środowisko, zrównoważony 

rozwój, społeczeństwo obywatelskie.  

             

                                

/-/ Stefan Modrzejewski 
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