
Raciąska Rada Działalności Pożytku Publicznego 
 

Strona 1 z 3 
 

 

II posiedzenie RRDPP I kadencji 

13 kwietnia 2015 r. w Gospodarstwie Agroturystycznym „Sielanka” w miejscowości                  

Pólka- Raciąż w godzinach od 17:00 do 18:15 odbyło się II posiedzenie Raciąskiej Rady 

Działalności Pożytku Publicznego I kadencji.     

Współprzewodniczący RRDPP Pan Stefan Modrzejewski otworzył posiedzenie witając 

Burmistrza Miasta Raciąża Pana Mariusza Godlewskiego, przewodniczącego Rady Miejskiej 

Pana Andrzeja Staniszewskiego, Koordynatora współpracy z NGO Pana Andrzeja Rybus-

Tołłoczko, pracowników Urzędu Miejskiego odpowiedzialnych za obsługę administracyjną  

RRDPP oraz 8 członków Rady według listy obecności załączonej do niniejszego protokołu. 

Pan Stefan Modrzejewski przedstawił również porządek posiedzenia, który wygląda 

następująco: 

1. Otwarcie posiedzenia RRDPP. 

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia RRDPP. 

3. Przyjęcie porządku obrad. 

4. Dyskusja. 

5. Przyjęcie uchwał  w sprawach: 

- 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. 

- wyznaczenia przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej opiniującej 

oferty w konkursie na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób  w 

wieku emerytalnym. 

- o wzmocnieniu sprawności realizacji zadań przez Radę. 

6. Wolne wnioski i zapytania 

7. Zamknięcie posiedzenia RRDPP. 

 

 



Raciąska Rada Działalności Pożytku Publicznego 
 

Strona 2 z 3 
 

Ad – 2 

Członkowie Raciąskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego jednogłośnie przyjęli 

protokół z ostatniego posiedzenia RRDPP.  

Ad – 3 

Członkowie RRDPP również jednogłośnie przyjęli porządek dzisiejszych obrad  

Ad – 4  

W dyskusji nad uchwałami zostali wytypowani przedstawiciele RRDPP do komisji 

konkursowych ds. opiniowania ofert w ramach konkursów ofert na realizację zadań 

publicznych w zakresie letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w 2015 roku oraz w zakresie 

działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym. Zarówno do jednej jak i drugiej komisji 

zostali wytypowani Pan Jacek Szelągowski oraz Pan Dawid Smoleński.  

Przedyskutowana została również uchwała dotycząca wzmocnienia sprawności realizacji zadań 

przez Raciąską Radę Działalności Pożytku Publicznego. Omówione zostały 4 standardy Rad 

Działalności Pożytku Publicznego:  

1. Standard tworzenia Rady Działalności Pożytku Publicznego; 

2. Standard komunikacji; 

3. Standard funkcjonowania Rady Działalności Pożytku Publicznego; 

4. Standard monitoringu i ewaluacji. 

Ponadto członkowie Rady wspólnie przygotowali harmonogram pracy RRDPP na 2015 roku.  

Ad – 5 

Współprzewodniczący RRDPP Pan Stefan Modrzejewski poprosił członków Rady                                   

o głosowanie nad omówionymi projektami uchwał: 

 Uchwała nr  3/2015  Raciąskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego  z dnia                 

13  kwietnia 2015 r. w sprawie 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. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie.  

 Uchwała nr  4/2015  Raciąskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego  z dnia                       

13  kwietnia 2015 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli organizacji pozarządowych 
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do komisji konkursowej opiniującej oferty w konkursie na realizację zadania 

publicznego  w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie.  

 Uchwała nr  5/2015  Raciąskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego  z dnia                      

13  kwietnia 2015 r. o wzmocnieniu sprawności realizacji zadań Rady. 

Uchwała podjęta została jednogłośnie. 

 Uchwała nr  6/2015  Raciąskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego  z dnia                      

13  kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia planu pracy Raciąskiej Rady Działalności 

Pożytku Publicznego na 2015 rok. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

Ad – 6 

Współprzewodniczący RRDPP Pan Artur Adamski w wolnych wnioskach i zapytaniach 

poinformował członków  Rady o możliwości aplikowania do XV Ogólnopolskiego Turnieju           

„Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku”. Dyrektor MCKSiR wspomniał również o chęci 

stworzenia strefy darmowego WiFi w Dużym Parku w Raciążu, a co za tym idzie również 

utworzenia ogólnodostępnych miejsc do wygodnego i łatwego korzystania z przenośnych 

urządzeń elektronicznych takich jak: laptopy czy tablety łączących się przez WiFi. 

Współprzewodniczący Adamski zaproponował aby utworzony został budżet obywatelski.  

Ad – 7 

Po wyczerpaniu tematyki II posiedzenie Raciąskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego 

zostało zamknięte. 

Protokołowała:  Justyna Dumińska 

 

Współprzewodniczący 

Raciąskiej Rady Działalności 

Pożytku Publicznego 

 

 

          Artur Adamski                                   Stefan Modrzejewski

                                 


