
Raciąska Rada Działalności Pożytku Publicznego 
 

VI  posiedzenie RRDPP I kadencji 

W dniu 14 grudnia 2015 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Raciążu w godzinach 

popołudniowych odbyło się VI posiedzenie Raciąskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego I 

kadencji.     

Współprzewodniczący RRDPP Stefan Modrzejewski otworzył posiedzenie witając Zastępcę 

Burmistrza Pawła Rybkę,  Koordynatora ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi Pana 

Andrzeja Rybus-Tołłoczko, członków Rady oraz pracownika Urzędu Miejskiego odpowiedzialnego 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. Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasto Raciąż na 2016 rok  

5. Budżet Miasta 

6. Plany konkursowe organizacji pozarządowych z terenu Gminy Miasto Raciąż na 2016 rok 

7. Informacja o uchwałach podjętych przez Raciąską Radę Działalności Pożytku Publicznego w 

trybie obiegowym 

8. Wolne wnioski i zapytania 

9. Zamknięcie posiedzenia RRDPP 

 

Ad – 2 

Członkowie Raciąskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego jednogłośnie przyjęli protokół z 

ostatniego posiedzenia RRDPP. 

 

Ad – 3 

Członkowie RRDPP jednogłośnie przyjęli porządek VI posiedzenia. 

 

Ad – 4  

Założenia do Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasto Raciąż na 2016 rok zostały omówione przez Panią 
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Wiesławę Czerwińską - Przewodniczącą Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych. Przedstawiono członkom RRDPP zasady przyjmowania programu. 

Do głównych założeń Miejskiego programu należą: 

- funkcjonowanie w Raciążu grupy wsparcia Anonimowych Alkoholików; 

- wydawanie niebieskich kart (w 2015 wydano 9 takich kart); 

- kontynuowanie funkcjonowania grupy PaT „Profilaktyka a Ty” działającej przy MCKSiR 

szczególnie angażowanie dzieci i młodzieży z gimnazjum i liceum; 

- wydawanie przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych opinii nt. 

punktów sprzedaży alkoholu.  

Przewodnicząca Miejskiej Komisji poinformowała, że na 2016 rok budżet przewidziany na realizację 

Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii dla Gminy Miasto Raciąż wynosi 90 000,00 zł.  

Po zapoznaniu członków RRDPP z głównymi założeniami MPPiRPA zaproponowane zostały przez 

członków działania zaadresowane szczególnie do dzieci i młodzieży ze środowisk, w których 

występuje problem uzależnień.  

Wychodząc z założenia, że zajęcia dla dzieci i młodzieży organizowane przy współpracy MKRPA 

oraz innych jednostek Miejskich mają charakter profilaktyczny, ukazują dzieciom alternatywne 

metody spędzania czasu wolnego oraz rozbudzają ciekawość  i wyobraźnię. W związku z powyższym 

zostaną napisane programy zajęć z zakresu kultury, sportu, rekreacji oraz  ochrony środowiska, które 

będą ujęte w przyszłorocznym Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasto Raciąż.  

Przeznaczenie puli środków z budżetu MKRPA na działalność promocyjną kampanii 

profilaktycznych, m.in. druk plakatów i ulotek  (zakup tonerów, papieru itp.) 

 

Ad – 5 

Budżet Gminy Miasto Raciąż na 2016 rok został szczegółowo omówiony przez Panią Skarbnik Marię 

Karwowską. Plan budżetu opiewa na ok. 16 mln zł, z czego po stronie wydatków zagwarantowane są 

m.in.: 

- spłata kredytu w wysokości 158 tys. zł; 

- dotacja dla klubu „Błękitni – Raciąż” – 300 tys. zł; 

- wykonanie m.in. elewacji budynku Urzędu Miejskiego w Raciążu; 

natomiast po stronie dochodów gwarantowane będą m.in. 80 tys. zł na prowadzenie Miejsko-Gminnej 

Biblioteki, z tym 30 tys. zł wpłynie z budżetu Gminy Raciąż a 50 tys. zł ze Starostwa.  
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Ad – 6 

Plany konkursowe organizacji pozarządowych na przyszły rok są zbliżone do zrealizowanych 

konkursów w tym roku tzn: Stowarzyszenie Seniorów, Emerytów i Rencistów w dalszym ciągu 

preferują zagraniczne wyjazdy integracyjne, będą przewidziane środki na letni wypoczynek dzieci i 

młodzieży.  

W tej części VI posiedzenia RRDPP głos zabrał również koordynator ds. współpracy z organizacjami 

pozarządowymi Andrzej Rybus-Tołłoczko, który pokrótce zapoznał członków RRDPP ze zmianami 

ustawy o rachunkowości mówiącymi głównie o możliwości stosowania przez organizacje 

pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie, uproszczonej księgowości w przypadku do 100 tys. zł rocznego obrotu.  

  

Ad – 7 

Justyna Dumińska – pracownik Urzędu Miejskiego odpowiedzialny za administracyjno – techniczną 

obsługę RRDPP, poinformowała o uchwałach, które zostały podjęte w okresie między posiedzeniami 

RRDPP drogą elektroniczną: 

- Uchwała nr 9/2015 Raciąskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 30.10.2015 r. w 

sprawie zaopiniowania projektu regulaminu zgłaszania i wyboru projektów do realizacji w 

ramach budżetu obywatelskiego; 

- Uchwała nr 10/2015 Raciąskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 03.12.2015 r. 

w sprawie wyznaczenia przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej 

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

upowszechniania kultury fizycznej. 

Uchwała nr 11/2015 Raciąskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 14.12.2015 r. w 

sprawie zaopiniowania projektu Budżetu Gminy Miasto Raciąż na 2016 rok.  – uchwała podjęta na 

posiedzeniu RRDPP na VI posiedzeniu Rady.  

 

Ad – 8 

W wolnych wnioskach i zapytaniach członek RRDPP Michał Adamczyk zaprosił wszystkich chętnych 

na ogólnopolskie liczenie ptaków, które m.in. odbędzie się na terenie Gospodarstwa 

Agroturystycznego „Sielanka” Pólka – Raciąż. Coroczne Zimowe Ptakoliczenie wzorowane jest na 

Brytyjskim Big Garden Birdwatch a kordynatorem Polskiej edycji jest Ogólnopolskie Towarzystwo 

Ochrony Ptaków - OTOP. Pan Michał Adamczyk jest jego członkiem i będzie miał przyjemność 

zorganizować takie kameralne spotkanie pod patronatem OTOP po raz pierwszy na terenie (i w 

okolicach) Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego Pólka-Raciąż. Ptakoliczenie odbędzie się 

31.01.2016 roku o godz 8:00 z Sielanki. Jest to wspaniała okazja dla początkujących i tych bardziej 
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zaawansowanych miłośników przyrody, a przede wszystkim ptaków. W wspólnym gronie będzie 

można obserwować, monitorować i liczyć ptaki.  

Zimowe Ptakoliczenie jest to pierwsza tego typu incjatywa w całym powiecie Płońskim. Warto ją 

wspierać, promować, ponieważ inicjatywa również "dotyka" Miasto Raciąż. Miasto w okresie 

zimowym jest wspaniałą "stołówką" dla ptactwa z okolicznego Zespołu Przyrodniczego. W Raciążu 

można spotkać wiele ciekawych okazów tj: dzięcioł czarny, kowalik, dzierzba srokosz, bąk itp. 

 

Ad – 9 

Po wyczerpaniu tematyki VI posiedzenie Raciąskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego zostało 

zamknięte.   

 

Protokół sporządziła: Justyna Dumińska 

 

 

Współprzewodniczący 

Raciąskiej Rady Działalności 

Pożytku Publicznego 

 

Artur Adamski                                                          Stefan Modrzejewski    

                                                                  


