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PROTOKÓŁ 

z II posiedzenia Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego 

 

II posiedzenie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego odbyło się w dniu 15 grudnia 

2015 roku o godz. 15:30 w Sali Narad Urzędu Gminy Dzierżoniów przy ul. Piastowskiej 1. 

W obradach wzięło udział 13 członków GRDPP, zgodnie z listą obecności, która stanowi 

Załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 1 Obrady otworzył Przewodniczący Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego 

Tomasz Włodek, który powitał zebranych i przedstawił porządek obrad. 

 

Ad. 2 Członek GRDPP Jolanta Zarzeka przybliżyła zebranym działalność Lokalnej Grupy 

Działania „Ślężanie”. 

Omówiła również możliwość pozyskiwania środków finansowych w obliczu nowej 

perspektywy finansowej: 

- małe projekty dla NGO, 

- system oceny wniosków, 

- możliwości pozyskiwania funduszy na działalność gospodarczą przez mieszkańców gminy 

Dzierżoniów. 

 

Ad. 3 Członek GRDPP Edyta Mulka-Gonera przedstawiła nowe możliwości, jakie daje nam 

założenie stowarzyszenia w formie Przedsiębiorstwa Społecznego. 

Omówiła również plusy i minusy założenia Przedsiębiorstwa Społecznego oraz pokrótce 

przedstawiła zasady jego funkcjonowania. 

 

Ad. 4 Następnie głos zabrała Kamila Kossowska, która przedstawiła zebranym propozycje 

projektu przygotowanego do konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Pracy i Polityki 

Społecznej w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. 



Projekt przewiduje m.in. rozszerzenie oferty wsi tematycznej miejscowości Owiesno oraz 

warsztaty i szkolenia dla mieszkańców gminy Dzierżoniów w kierunku tworzenia własnych 

ofert wsi tematycznych. 

Pomysł złożenia wniosku spotkał się z dużym zainteresowaniem radnych GRDPP. 

Członkowie Rady składali również swoje propozycje działań, jakie według nich warto byłoby 

uwzględnić we wniosku konkursowym. 

 

Ad. 5  Radni zapoznali się również z modelowymi standardami funkcjonowania rad pożytku 

publicznego, takimi jak: 

- standard tworzenia rady działalności pożytku publicznego, 

- standard komunikacji, 

- standard funkcjonowania rad działalności pożytku publicznego, 

- standard monitoringu i ewaluacji. 

Po zapoznaniu się ze standardami radni przystąpili do pracy nad utworzeniem planu pracy na 

najbliższy rok. 

 

Ad. 6 W kolejnym punkcie Wójt Gminy Dzierżoniów Marek Chmielewski przedstawił 

propozycje podziału środków finansowych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji 

zadań publicznych gminy Dzierżoniów w zakresie: 

- wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu  

-  działalności na rzecz osób niepełnosprawnych  

-  działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych 

-  kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego  

- podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz 

rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej  

 - działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym  

-  turystyki i krajoznawstwa  

-  przeciwdziałania alkoholizmowi  

-  zwalczania narkomanii. 

Radni przedyskutowali przedstawione propozycje i zaproponowali niewielkie zmiany. 

 

Ad. 7 W punkcie „Sprawy różne” radni dyskutowali o terminie kolejnego posiedzenia. Po 

krótkiej dyskusji, kolejne obrady wstępnie ustalono na dzień 12.01.2016 r. godz. 15:30. 

 



W związku z omówieniem wszystkich planowanych kwestii, Przewodniczący GRDPP 

Tomasz Włodek podziękował radnym za udział w obradach i zamknął posiedzenie. 

 

 

 

Sekretarz       Przewodniczący 
Gminnej Rady Działalności     Gminnej Rady Działalności 
Pożytku Publicznego      Pożytku Publicznego 

/-/ Marta Bąba             /-/ Tomasz Włodek 

 


