
PROTOKÓŁ 

z III posiedzenia Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego 

 

III posiedzenie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego odbyło się 12 stycznia 2016 r. 

o godzinie 15.30 w Sali Narad Urzędu Gminy Dzierżoniów przy ulicy Piastowskiej 1 

w Dzierżoniowie. 

W obradach wzięło udział 14 członków GRDPP,  zgodnie z listą obecności stanowiącą Załącznik nr 

1 do niniejszego protokołu. 

Ad. 1 Przed rozpoczęciem III posiedzenia GRDPP, Wójt Gminy Dzierżoniów, radni oraz zaproszeni 

goście: wiceprezes zarządu Powiatowego Zrzeszenia LZS Sławomir Skorupa oraz sekretarz zarządu 

Powiatowego Zrzeszenia LZS Wiesław Jasiński obejrzeli film o przebiegu spotkania integracyjnego 

wszystkich organizacji NGO z Powiatu Dzierżoniowskiego, w którego organizację włączyły się 

również dwa stowarzyszenia z gminy Dzierżoniów tj. Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Wsi 

„Przystań Mościsko” oraz Stowarzyszenie „Razem dla wsi” z Owiesna. 

Po obejrzeniu filmu, przewodniczący Tomasz Włodek przywitał wszystkich zgromadzonych oraz 

otworzył obrady i przedstawił ich porządek: 

1. Plan pracy Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w roku 2016 – propozycje 

i dyskusja 

2. Informacja o zmianach w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz 

w ustawie Prawo o stowarzyszeniach 

3. Informacja o adresowanych do organizacji pozarządowych konkursach ofert na realizację zadań 

publicznych 

4. Sprawy różne 

 

Następnie głos zabrała Jolanta Zarzeka – przedstawiciel Wójta Gminy Dzierżoniów. Ze względu na 

obecność gości zaproponowała zmiany w porządku obrad: przesunięcie punktu trzeciego w miejsce 

punktu drugiego. Propozycję tę radni przyjęli jednogłośnie. 

Po przejściu do punktu 1 porządku obrad, przewodniczący Tomasz Włodek oddał głos Jolancie 

Zarzece, która przedstawiła proponowany plan pracy GRDPP na rok bieżący. 

Po rozpoczęciu dyskusji na ten temat radni po sugestiach Edyty Mulki-Gonery – zastępcy 

przewodniczącego wspólnie zdecydowali, że prace ustalone na sierpień zostaną przeniesione na luty 



lub marzec (tematyka spotkania: ekonomia społeczna i standardy działania GRDPP) oraz 

z listopada na wcześniejszy termin (tematyka spotkania: płaszczyzna współpracy GRDPP 

z Młodzieżową Radą Gminy Dzierżoniów). 

Ponadto w związku ze zintensyfikowaną działalnością GRDPP, Jolanta Zarzeka zaproponowała, 

aby w lutym Rada spotkała się dwukrotnie. Po krótkiej dyskusji radni ustalili terminy spotkań na 2 

i 23 lutego 2016 r. na godzinę 15.30, jednocześnie na stałe wprowadzając pierwszy wtorek miesiąca 

jako termin kolejnych posiedzeń. 

Ad.2 Po przejściu do punktu 2, Przewodniczący Tomasz Włodek oddał głos Sławomirowi Skorupie 

oraz Wiesławowi Jasińskiemu, którzy mieli przedstawić aktualną sytuację i zakres działania 

Ludowych Klubów Sportowych na terenie gminy. Radni mogli dowiedzieć się jak działają kluby, 

jakie osoby są w nich zrzeszone, z jakimi problemami się borykają oraz jak wygląda infrastruktura 

sportowa w gminie. Ponadto przedstawiciele LKS-ów wyjaśniali, dlaczego wielu graczy gminnych 

klubów sportowych to często mieszkańcy spoza gminy. Radni wraz wójtem Markiem 

Chmielewskim oraz zaproszonymi gośćmi prowadzili dyskusję, jak można pomóc gminnym 

sportowcom, jak polepszyć współpracę klubów z gminnymi organizacjami pozarządowymi oraz jak 

zachęcić młodzież i dzieci z gminy do aktywności fizycznej. 

Wspólnie ustalono, że Rada dołoży wszelkich starań, aby mieszkańcy mieli większą wiedzę na 

temat drużyn sportowych w ich wioskach. Zastanawiano się również, czy dofinansowania i dotacje 

dla klubów nie powinny być przydzielane w zależności od liczby graczy z miejscowości, w której 

działa drużyna. 

Głos w dyskusji zabrała również Jolanta Zarzeka, która zauważyła, że zazwyczaj członkowie 

drużyn sportowych nie chcą się integrować z innymi organizacjami działającymi w gminnych 

miejscowościach, zwracając się do Sławomira Skorupy z prośbą o zorganizowanie spotkania 

działaczy LKS-ów – tak aby mogli oni omówić wszystkie kwestie związane z usprawnieniem ich 

działań. 

Ad 3. Po zakończeniu dyskusji, Przewodniczący Tomasz Włodek przeszedł do punktu 3 i oddał 

głos Jolancie Zarzece, która ze względu na przedłużoną dyskusję o drużynach sportowych, tylko 

pokrótce wspomniała o zmianach w ustawie o działalności pożytku publicznego. Jednocześnie 

poinformowała, iż szerszych informacji na ten temat udzieli na kolejnym posiedzeniu w lutym. 

Ad. 4 Przewodniczący Tomasz Włodek po przejściu do ostatniego punktu obrad ponownie oddał 

głos Jolancie Zarzece, która poinformowała zgromadzonych o najbliższych terminach składania 

ofert w konkursach na realizację zadań publicznych, ogłoszonych przez Powiat Dzierżoniowski 

i gminę Dzierżoniów. 



Na zakończenie obrad radni wybrali przedstawiciela, który będzie odpowiadał za kontakty 

z Młodzieżową Radą Gminy Dzierżoniów. Po głosowaniu przedstawicielem GRDPP została Marta 

Bąba (14 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się). 

Następnie Przewodniczący Tomasz Włodek podziękował wszystkim za przybycie i udział 

w obradach, po czym zamknął III posiedzenie GRDPP . 
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