
Raciąska Rada Działalności Pożytku Publicznego 

V  posiedzenie RRDPP I kadencji 

W dniu 14 października 2015 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Raciążu w godzinach od 

14:00 do 15:10 odbyło się V posiedzenie Raciąskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego I 

kadencji.     

Współprzewodniczący RRDPP Artur Adamski otworzył posiedzenie witając Burmistrza 

Mariusza Godlewskiego,  Koordynatora ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi Pana 

Andrzeja Rybus-Tołłoczko, członków Rady oraz pracownika Urzędu Miejskiego 

odpowiedzialnych za współpracę z organizacjami pozarządowymi (listy osób obecnych na 

posiedzeniu są załącznikami do niniejszego protokołu).  

Współprzewodniczący Rady przedstawił również porządek posiedzenia, który przedstawiał 

się następująco: 

1. Otwarcie posiedzenia RRDPP. 

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia RRDPP. 

3. Przyjęcie porządku obrad. 

4. Budżet obywatelski.  

5. Opiniowanie uchwał w sprawach: 

 zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej w Raciążu  w sprawie zmiany 

uchwały nr IV/26/2015 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 27 stycznia 2015 roku               

w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizację i trybu 

działania Raciąskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. 

6. Wolne wnioski i zapytania 

7. 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 V posiedzenia. 
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Ad – 4  

Budżet Obywatelski w Raciążu 

Na V posiedzeniu RRDPP członkowie Rady zajęli się wstępnym opracowaniem regulaminu 

wyboru projektów jakie będą mogły zostać zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego.  

Omówiono głównie takie zagadnienia jak: 

1) Kto może zgłaszać projekty i na jakich zasadach? 

2) Jaka może być  maksymalna kwota projektu? 

3) Ile będzie dni na zgłaszanie projektów? 

4) Kto może wchodzić w skład Komisji projektowej? 

5) Ile będzie dni na głosowanie na projekty? 

6) Na ile maksymalnie projektów będzie można zagłosować? 

7) Od ilu lat będzie można głosować i w jakiej formie? 

Jacek Szelągowski – członek RRDPP, zaproponował, że dobrym źródłem informacji nt. 

budżetu obywatelskiego byłaby ulotka na ten temat.  

Burmistrz natomiast poinformował, że w najbliższym wydaniu gazety „PULS RACIĄŻA” 

zostanie zamieszczony artykuł o budżecie partycypacyjnym.  

 

Ad – 5 

Andrzej Rybus-Tołłoczko omówił czego dotyczy nowelizacja ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 

roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  Otóż zmianie uległ m.in. czas 

trwania kadencji Rad Działalności Pożytku Publicznego. Zmiany te należy wnieść w drodze 

uchwały przez Radę Miejska w Raciążu.  

Członkowie RRDPP pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały Rady Miejskiej w Raciążu  w 

sprawie zmiany uchwały nr IV/26/2015 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 27 stycznia 2015 

roku w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizację i trybu działania 

Raciąskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. 

 

Ad – 6 

W wolnych wnioskach i zapytaniach współprzewodniczący Rady Artur Adamski 

poinformował, że 05.11.2015 r. odbędzie się szkolenie skierowane przede wszystkim do 

przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz podmiotów ekonomii społecznej 

 (np. organizacji pozarządowych). Podczas szkolenia uczestnicy będą wcielać się w rolę osób 

zarządzających PES (spółdzielnią socjalną)  oraz będą musieli zmagać się z ich codziennymi 



Raciąska Rada Działalności Pożytku Publicznego 

wyzwaniami i obowiązkami. Szkolenie ma na celu pokazanie praktycznego wymiaru 

zarządzania PES a przez co zbudowanie świadomości i poczucia zrozumienia potrzeb PES 

wśród przedstawicieli JST. 

 

Ad – 7 

Po wyczerpaniu tematyki V posiedzenie Raciąskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego 

zostało zamknięte.   

 

Protokołowała: Justyna Dumińska 

 

 

 

 

Współprzewodniczący 

Raciąskiej Rady Działalności 

Pożytku Publicznego 

 

Artur Adamski                                                    Stefan Modrzejewski    

                                                                  

         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


