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VIII  posiedzenie RRDPP I kadencji 

W dniu 12 kwietnia 2016 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Raciążu o godz. 10:00 

odbyło się VIII posiedzenie Raciąskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego I kadencji.     

Współprzewodniczący RRDPP Stefan Modrzejewski otworzył posiedzenie witając 

Koordynatora ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi Pana Andrzeja Rybusa-

Tołłoczko, członków Rady oraz pracowników Urzędu Miejskiego odpowiedzialnych za 

współpracę z organizacjami pozarządowymi (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. Pozyskiwanie środków dla organizacji i przedsiębiorców. 

5. Wsparcie w formie księgowości dla organizacji pozarządowych. 

6. Lokalna Karta Dużej Rodziny. 

7. Lokalna Karta Seniora. 

8. Informacja o uchwałach podjętych w trybie obiegowym przez RRDPP. 

9. Wolne wnioski i zapytania 

10. Zamknięcie posiedzenia RRDPP. 

 

Ad – 2 

Członkowie Raciąskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego jednogłośnie przyjęli 

protokół z ostatniego posiedzenia RRDPP. 

 

Ad – 3 

 

Członkowie Raciąskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego jednogłośnie przyjęli 

porządek VIII posiedzenia. 
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Ad – 4  

W tematyce pozyskiwania środków finansowych dla organizacji pozarządowych działających 

na terenie Gminy miasto Raciąż oraz przedsiębiorców Miasta i Gminy Raciąż wypowiedział 

się Pan Andrzej Rybus-Tołłoczko. Poinformował członków Rady, iż ww. środki można 

pozyskiwać m.in. u Wojewody Mazowieckiego na takie działania jak: 

- na rzecz społeczeństwa senioralnego; 

- dla poprawy bezpieczeństwa; 

- na letni wypoczynek dzieci i młodzieży; 

- utworzenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku jako projekt w ramach rządowego Programu 

Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 – termin składania projektów 

upływa 15.04.2016 r. 

Ponadto Pan Andrzej poinformował, iż w chwili obecnej trwają prace - na poziomie 

ministerialnym przy aktywnym udziale wszystkich zainteresowanych organizacji – nad 

wzorem ofert składanych jako małe granty oraz nowym wzorem ofert składanych w ramach 

otwartych konkursów organizowanych przez gminy w ramach współpracy gmin z 

organizacjami pozarządowymi.  

 

Ad – 5 

Andrzej Rybus-Tołłoczko przybliżył również tematykę księgowości dla organizacji 

pozarządowych. Otóż przedstawił istotną sprawę dla organizacji, które na działalność 

statutowa pozyskują różnego rodzaju dotacji z zewnątrz. Mogą one stosować uproszczoną 

księgowość co będzie bardzo wygodnym rozwiązaniem.   

Członek Rady przedstawiciel Klubu Sportowego „Błękitni’ Raciąż,  Janusz Chłopik 

zaproponował aby w miarę możliwości na terenie Raciąża rozpoczął swoje działanie  

Inkubator NGO oferujący pomoc prawną i księgową dla organizacji pozarządowych 

(konsultacje w formie omówienia na podstawie istniejących dokumentów księgowych), 

przede wszystkim tych młodych, które rozpoczynają swoją działalność ale również dla osób, 

które planują utworzenie np. stowarzyszenia, fundacji, itp.   

 

Ad – 6 

Lokalna Karta Dużej Rodziny, dyskusje na ten temat podejmowano również na posiedzeniach 

RRDPP jeszcze w poprzednim roku. Niestety jest to dość trudna sprawa, ponieważ na chwilę 

obecną do utworzenia lokalnej karty dużej rodziny brak jest możliwości finansowych miasta 
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oraz znikome możliwości ofertowe miasta, z których rodziny posiadające taką kartę mogłyby 

skorzystać. Dodatkowo Kierownik MOPS Pani Wiesława Czerwińska poinformowała, że 

rodziny wielodzietne posiadającą Krajowa Kartę Dużej Rodziny w niewielkim stopniu z niej 

korzystają. Ponadto takie rodziny otrzymują również pomoc z MOPS wynikające z ustawy o 

pomocy rodzinie. Odłożono temat do dalszej dyskusji. 

Ad – 7 

Współprzewodniczący Rady Pan Stefan Modrzejewski w związku ze zgłaszanymi potrzebami 

z kręgów senioralnych poprosił o przedyskutowanie kwestii utworzenia Lokalnej Karty 

Seniora, w skrócie LKS. Sprawa jednak wygląda podobnie jak wcześniej omawiana Lokalna 

Karta Dużej Rodziny. Obecnie brak jest ofert na skorzystanie z takiej karty oraz możliwości 

finansowych. Odłożono temat do dalszej dyskusji.  

Ad – 8 

Na VIII posiedzeniu podjęta została uchwała Nr 16/2016 Raciąskiej Rady Działalności 

Pożytku Publicznego w sprawie wyznaczenia przedstawiciela RRDPP do składu Komisji ds. 

oceny projektów realizowanych w ramach Raciąskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 r.  

Rada do składu ww. komisji wytypowała jednogłośnie Pana Jacka Szelągowskiego, który 

wyraził zgodę na wytypowanie jego osoby.  

Ad – 9 - Brak dyskusji.  

Ad – 10 

Po wyczerpaniu tematyki VIII posiedzenie Raciąskiej Rady Działalności Pożytku 

Publicznego zostało zamknięte.   

 

Protokół sporządziła: Justyna Dumińska 

 

Współprzewodniczący 

Raciąskiej Rady Działalności 

Pożytku Publicznego 

Artur Adamski                                                          Stefan Modrzejewski    

                                                                  


