
PROTOKÓŁ 

z IV posiedzenia Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego 

 

IV Posiedzenie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego odbyło się 2  lutego  2016 r. 

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

w Dzierżoniowie. 

W obradach wzięło udział 11 członków GRDPP, zgodnie z listą obecności stanowiącą Załącznik 

nr 1 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 1 Posiedzenie GRDPP otworzył przewodniczący Tomasz Włodek. Po powitaniu radnych 

przeszedł do odczytania porządku obrad: 

1. Zasady oraz standardy funkcjonowania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego, 

regulamin GRDPP. 

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

w ustawie Prawo o stowarzyszeniach 

3. Sprawy różne 

Po przegłosowaniu ww. porządku obrad głos zabrała Jolanta Zarzeka, która przedstawiła Monikę 

Adamską-Tchoryk – pełnomocnika ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi na terenie 

gminy Dzierżoniów oraz pokrótce przedstawiła zakres jej obowiązków. 

Ad. 1 Po przejściu do punktu 1 porządku obrad ponownie głos zabrała Jolanta Zarzeka, która 

przedstawiła prezentację dotyczącą regulaminu gminnych rad pożytku oraz standardów 

dotyczących m.in. tworzenia rad, ich komunikacji, funkcjonowania, monitoringu i ewaluacji działań. 

Następnie zaproponowała podział członków rady na zespoły zadaniowe, w celu przygotowania 

poszczególnych standardów dla Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Powstały cztery 

zespoły zadaniowe, które opracują następujące standardy: 

1. Standard komunikacji 

 a. Edyta Mulka-Gonera 

 b. Justyna Bartkowiak-Kujawa 

 c. Grzegorz Zieliński 

 d. Agnieszka Ożga 



2. Standard funkcjonowania 

 a. Elżbieta Kędzierska-Dydo 

 b. Tomasz Włodek  

 c. Leszek Paziński 

 d. Kamila Wegner 

3. Standard monitoringu 

 a. Urszula Zając  

 b. Bożena Kołodziej 

 c. Marta Bąba  

 d. Marian Kowal 

4. Standard ewaluacji 

 a. Jolanta Zarzeka  

 b. Zbigniew Drozdowski 

 c. Adam Wolniak 

Ad. 3 Po zaakceptowaniu przez radnych przydziału do zespołów, Tomasz Włodek przeszedł do 

punktu 2 porządku obrad i oddał głos Adamowi Wolniakowi – przedstawicielowi Wójta Gminy 

Dzierżoniów. 

Adam Wolniak przedstawił radnym zmiany w ustawie o pożytku publicznym i wolontariacie. Po 

skończonej prezentacji głos zabrała Jolanta Zarzeka, która poinformowała zgromadzonych 

o zmianach w ustawie Prawo o stowarzyszeniach. 

Ad. 4 Następnie radni rozpoczęli dyskusję na temat punktu 3 porządku obrad, tj. spraw różnych. 

Członkowie rady po raz kolejny omówili plan pracy na rok 2016, aby ustalić działania i zakres prac 

na najbliższe posiedzenia. Termin kolejnego spotkania GRDPP ustalono na 23.02.2016 r. 

Następnie głos ponownie zabrała Jolanta Zarzeka, która poinformowała radnych o ścisłej 

współpracy gminy Dzierżoniów z Powiatem Dzierżoniowskim, czego konsekwencją jest włączenie 

się stowarzyszeń z gminy w organizację spotkania integracyjnego NGO. 

Ponadto Jolanta Zarzeka poddała pod dyskusję udział członków stowarzyszeń z naszej gminy 

w Kongresie wiosek tematycznych w dniach 21-22 marca w Warszawie. 

W ostatnich słowach wspomniała także o sesji Rady Gminy Dzierżoniów w dniu 28.04., która 

dotyczyć będzie działalności NGO na terenie gminy. 



W związku z omówieniem wszystkich planowanych kwestii, Przewodniczący GRDPP Tomasz 

Włodek podziękował radnym za udział w spotkaniu i zamknął posiedzenie. 
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