
Dzierżoniów, 05.01.2018 r. 

 

PROTOKÓŁ 

z II posiedzenia Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego II kadencji 

 

Posiedzenie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego odbyło się w dniu 3 stycznia 

2018 roku o godz. 15:30 w Sali Narad Urzędu Gminy Dzierżoniów przy ul. Piastowskiej 1. 

W obradach wzięło udział 12 członków GRDPP, zgodnie z listą obecności, która stanowi 

Załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 

1. Obrady otworzyła Przewodnicząca GRDPP Maria Balojannis i przedstawiła zebranym 

proponowany porządek obrad: 

1. Regulamin Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego 

2. Plan pracy Rady 

3. Projekty grantowe realizowane za pośrednictwem LGD Ślężanie 

4. Sprawy różne 

Radni przyjęli porządek obrad styczniowego posiedzenia jednogłośnie. 

2. Następnie przewodnicząca oddała głos sekretarz GRDPP Kamili Kossowskiej. Przybliżyła 

ona radnym najważniejsze założenia regulaminu GRDPP i omówiła proponowane zmiany, 

które ze względów formalnych należałoby wprowadzić do dokumentu. Konieczna była 

zmiana § 1. Regulaminu mówiącego o powołaniu Rady (GRDPP II kadencji została powołana 

Zarządzeniem Nr 393/113/17 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 26 października 2017 r.). 

Ze względu na zmiany w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

konieczna była ponadto zmiana § 7. mówiącego o długości kadencji Rady (czas ten został 

wydłużony z dwóch do trzech lat). 

Po omówieniu proponowanych poprawek, przewodnicząca GRDPP poprosiła radnych 

o uwagi do dokumentu. Zgodnie stwierdzono, że funkcjonujący w poprzedniej kadencji Rady 

Regulamin nie wymaga innych zmian, a ewentualne poprawki zostaną wprowadzone po kilku 

miesiącach pracy nowych radnych. 

Następnie przewodnicząca GRDPP poddała pod głosowanie projekt Uchwały Nr I/II/2018 

Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie 



przyjęcia Regulaminu Gminnej Rady Działalności pożytku Publicznego na kadencję 2017 – 

2020. Głosowało 12 radnych, 12 było za, nikt się nie wstrzymał, nikt nie był przeciw. 

Uchwała stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 

3. Kolejnym punktem porządku obrad był proponowany plan pracy GRDPP na 2018 rok. 

Propozycje wiodących punktów obrad na kolejne posiedzenia Rady przedstawiły Kamila 

Kossowska i Jolanta Zarzeka. Następnie odbyła się dyskusja, podczas której radni składali 

swoje propozycje tematów wartych omówienia. Zaproponowano m.in., aby majowe 

posiedzenie Rady związane z działalnością na rzecz osób niepełnosprawnych odbyło 

się w Dobrocinie. Temat ten przybliży radnym Katarzyna Kowalska – radna GRDPP, prezes 

Fundacji Pokolorujmy Szarość działającej na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej i ich 

rodzin. Fundacja jest organem prowadzącym Niepubliczną Szkołę Podstawową Specjalną 

"Bajeczne Wzgórza" w Dobrocinie. 

Zaproponowano również, aby na posiedzeniu we wrześniu 2018 r. Rada zajęła się tematyką 

organizacji pożytku publicznego (uzyskanie statusu OPP, aspekty prawne). 

Z kolei Roman Pieszczuch wysunął propozycję, aby w październiku radni zajęli się 

działalnością klubów sportowych. Jarosław Gębski zaproponował, przy okazji działalności 

sportowej, zajęcie się tematem aktywizacji dzieci i młodzieży oraz integracji rodzin. Piotr 

Śliwa zaproponował natomiast temat „Ochrony zabytków i opieki nad tymi obiektami 

na terenie gminy”. 

Jolanta Zarzeka zaproponowała wprowadzenie punktu „Ocena realizacji Strategii Rozwoju 

Gminy Dzierżoniów”. 

Po wprowadzeniu wszystkich propozycji zakończono dyskusję. Maria Balojannis poddała pod 

głosowanie Uchwałę Nr 2/II/2018 Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 

3 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia Planu Pracy Gminnej Rady Działalności Pożytku 

Publicznego na rok 2018. Uchwała stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 

4. Kolejnym punktem porządku obrad były „Projekty grantowe realizowane 

za pośrednictwem LGD Ślężanie. Temat omówiła Jolanta Zarzeka. Przedstawiła główne 

założenia związane z projektami grantowymi, kryteria oceny wniosków i procedurę wyboru 

operacji grantowych. Omówiła również projekty, jakie planują zrealizować w ramach 

programu organizacje pozarządowe z terenu gminy Dzierżoniów. 



5. W punkcie „Sprawy różne” Jolanta Zarzeka przypomniała o otwartym konkursie ofert 

na realizację zadań publicznych Powiatu Dzierżoniowskiego w roku 2018 ogłoszonym przez 

Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie, a także o terminach z nim związanych. 

Następnie przypomniała o szkoleniu dla organizacji pozarządowych na temat obowiązków 

formalnych związanych z zamknięciem roku, prowadzonym przez Prezesa Zarządu 

Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych Waldemara Weihsa. 

Przypomniała również o przyjętych przez Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego 

I kadencji Standardach GRDPP. Dokument zostanie wysłany do wszystkich radnych 

II kadencji drogą mailową. 

6. Radni dyskutowali również o terminie kolejnego posiedzenia. Kolejne obrady odbędą się, 

zgodnie z nowym planem pracy, 6 lutego 2018 r. o godz. 15:30 w Sali Narad Urzędu Gminy 

Dzierżoniów. 

W związku z omówieniem wszystkich planowanych kwestii, Przewodnicząca GRDPP Maria 

Balojannis podziękowała radnym za udział w obradach i zamknęła posiedzenie. 

     

 Sekretarz               Przewodnicząca 

Gminnej Rady Działalności                 Gminnej Rady Działalności 

Pożytku Publicznego                 Pożytku Publicznego

         

/-/ Kamila Kossowska                 /-/ Maria Balojannis 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI: 

1. Załącznik nr 1 – lista obecności z II posiedzenia Gminnej Rady Działalności Pożytku 

Publicznego 

2. Załącznik nr 2 – Uchwała Nr 1/II/2018 Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego 

z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Gminnej Rady Działalności 

pożytku Publicznego na kadencję 2017 – 2020 

3. Załącznik nr 3 – Uchwała Nr 2/II/2018 Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego 

z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia Planu Pracy Gminnej Rady Działalności 

Pożytku Publicznego na rok 2018 







Uchwała Nr 1/II/2018 

Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego 

 

z dnia 3 stycznia 2018 r. 

 

w sprawie przyjęcia Regulaminu Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego na 

kadencję 2017 - 2020 

 

 

 

 

§ 1. Uchwala się Regulamin Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego na kadencję 

2017 - 2020, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

Przewodnicząca 

Gminnej Rady Działalności 

Pożytku Publicznego 

/-/ Maria Balojannis 

 

 

 



Załącznik 

do Uchwały nr 1/II/2018 

Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego 

z dnia 3 stycznia 2018 r. 

 

REGULAMIN 

Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego 

 

I CEL I ZADANIA RADY 

§ 1. 

Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego zwana dalej „Radą” została powołana 

Zarządzeniem Nr 393/113/17 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 26 października 2017 r. 

w sprawie: powołania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego na kadencję 

2017 – 2020. 

§ 2. 

Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego jest organem konsultacyjnym 

i opiniodawczym. 

§ 3. 

1. Do zadań Rady należy w szczególności: 

1) opiniowanie projektów strategii oraz programów społecznych, 

2) konsultowanie i opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach 

dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych, 

3) współpraca przy przygotowaniu projektu programu współpracy gminy Dzierżoniów 

z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie, 

4) opiniowanie sprawozdań z realizacji rocznego programu współpracy, 



5) wyrażanie opinii, proponowanie priorytetów oraz potrzeb w zakresie zlecania zadań 

publicznych gminy organizacjom pozarządowym i innym podmiotom oraz w zakresie 

podejmowania wspólnych inicjatyw lokalnych, w danym roku kalendarzowym, 

6) tworzenie zespołów roboczych działających przy Radzie złożonych z przedstawicieli 

organizacji pozarządowych w celu wypracowywania i realizacji najlepszych rozwiązań 

systemowych w sferze pożytku publicznego, 

7) stałe monitorowanie i doskonalenie zasad współpracy pomiędzy samorządem a sektorem 

pozarządowym, 

8) promowanie osiągnięć i prezentacji dorobku organizacji pozarządowych, 

9) udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji 

publicznej a organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 

ww. ustawy, 

10) podejmowanie innych działań wynikających z aktualnych potrzeb dotyczących 

współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

działającymi w sferze pożytku publicznego. 

 

II SKŁAD RADY 

§ 4. 

Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego liczy 15 członków, w tym: 

1) 3 przedstawicieli Rady Gminy Dzierżoniów,  

2) 4 przedstawicieli Wójta Gminy Dzierżoniów, 

3) 8 przedstawicieli działających na terenie gminy Dzierżoniów organizacji 

pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zwanych dalej 

organizacjami pozarządowymi i podmiotami. 

§ 5. 

1. Rada składa się z przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego, sekretarza oraz 

pozostałych członków. 

2. Rada obraduje na posiedzeniach jawnych. 



III KOMPETENCJE RADY 

§ 6. 

1. Do zadań Przewodniczącego/Zastępcy Przewodniczącego należy: 

1) reprezentowanie Rady na zewnątrz, 

2) ustalanie terminów posiedzeń Rady, 

3) zwoływanie posiedzeń Rady, 

4) prowadzenie posiedzeń Rady, 

5) ustalanie porządku prac Rady przy uwzględnieniu rodzaju spraw przewidzianych do 

rozpatrzenia, 

6) czuwanie nad terminowością i przebiegiem prac Rady, 

7) zapraszanie na posiedzenia Rady – na wniosek członka Rady lub z własnej 

inicjatywy – ekspertów z zakresu różnych dziedzin aktywności społecznej. 

2. Do zadań Sekretarza Rady należy: 

1) sporządzanie protokołów z posiedzeń Rady, 

2) prowadzenie dokumentacji Rady. 

 

IV KADENCJA RADY 

§ 7. 

Kadencja członków Rady trwa 3 lata. 

 

V TRYB PRACY RADY 

§ 8. 

1. Posiedzenia zwołuje Przewodniczący Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego, 

a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego, w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak 

niż raz na kwartał. 

2. Członków zobowiązuje się do poinformowania przewodniczącego lub zastępcę Rady 

o swojej nieobecności na posiedzeniu Rady, co najmniej 1 dzień przed ustalonym terminem 

spotkania. 



3. Z przebiegu każdego posiedzenia Rady sporządza się protokół, który powinien 

odzwierciedlać przebieg obrad i wyniki głosowania nad podjętymi uchwałami. 

4. Protokół sporządza sekretarz Rady, a podpisuje go przewodniczący Rady lub jego zastępca. 

5. Do protokołu dołącza się listę obecności na posiedzeniu Rady. 

6. Protokoły z posiedzeń, listy obecności i inna dokumentacja Rady przechowywana jest 

w siedzibie Referatu Oświaty, Sportu i Turystyki Urzędu Gminy Dzierżoniów. 

7. Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy lub na wniosek członków Rady może zapraszać 

na posiedzenia między innymi: 

1) przedstawicieli gminnych jednostek organizacyjnych, przedstawicieli organizacji 

pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie 

2) ekspertów i doradców w poszczególnych dziedzinach działalności organizacji 

pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie 

3) przedstawicieli odpowiednich komórek organizacyjnych Urzędu Gminy 

Dzierżoniów 

8. Każdy z członków Rady ma zapewniony nieograniczony dostęp do dokumentów Rady 

– w godzinach pracy Urzędu Gminy Dzierżoniów 

9. Każdy z członków może żądać kopii i odpisów z dokumentów Rady. 

10. W sprawach pilnych dopuszcza się wyrażanie przez członków Rady opinii 

za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

§ 9. 

1. Członkowie Rady są równi w prawach i obowiązkach. 

2. Członkowie Rady są zobowiązani czynnie uczestniczyć w posiedzeniach Rady. 

3. Członkowie Rady reprezentujący organizacje pozarządowe wykonują swój mandat 

nieodpłatnie, członkowie Rady desygnowani przez Radę Gminy Dzierżoniów oraz Wójta 

Gminy Dzierżoniów w ramach swoich obowiązków służbowych. 

4. Członkostwo w Gminnej Radzie Działalności Pożytku Publicznego ustaje: 

1) z upływem kadencji Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego; 



2) w przypadku pisemnej rezygnacji członka; 

3) w przypadku śmierci członka; 

4) w przypadku wycofania rekomendacji przez Radę Gminy Dzierżoniów lub Wójta 

Gminy Dzierżoniów; 

5. W przypadku ustania członkostwa, o którym mowa w § 9, Wójt Gminy Dzierżoniów na 

czas do końca kadencji Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego powołuje na jej 

miejsce inną osobę, przy czym: 

1) jeżeli osoba ta była przedstawicielem organizacji pozarządowej lub podmiotu, w skład 

Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego wchodzi kolejna osoba, która 

w głosowaniu na członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego uzyskała 

największą liczbę głosów; 

2) jeżeli osoba ta była przedstawicielem Rady Gminy Dzierżoniów, w skład Gminnej 

Rady Działalności Pożytku Publicznego wchodzi osoba wyznaczona zgodnie przez 

Radę Gminy Dzierżoniów; 

3)  jeżeli osoba ta była przedstawicielem Wójta Gminy Dzierżoniów, w skład Gminnej 

Rady Działalności Pożytku Publicznego wchodzi osoba wyznaczona przez Wójta 

Gminy Dzierżoniów; 

§ 10. 

1. Rozstrzygnięcia, opinie i wnioski Rady podejmowane są w formie uchwał. 

2. Uchwały Rady podejmowane są bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej 

połowy wszystkich członków. 

3. W przypadku równego podziału głosów decyduje głos przewodniczącego lub w przypadku 

nieobecności przewodniczącego, głos jego zastępcy prowadzącego obrady. 

4. Uchwały podpisuje przewodniczący Rady lub jego zastępca, który prowadził obrady, na 

których uchwała została podjęta. 

5. Uchwały podjęte przez Radę obowiązują wszystkich jej członków. 

§ 11. 

1. Przewodniczący Rady lub jego zastępca na posiedzeniu ustala z członkami Rady termin 

następnego posiedzenia Rady. 



2. O terminach posiedzeń oraz porządku obrad Rady członkowie zawiadamiani są drogą 

elektroniczną co najmniej 14 dni przed planowanym posiedzeniem. 

3. Porządek obrad może ulec zmianie na wniosek członków Rady. 

4. W uzasadnionych przypadkach termin określony w punkcie 2 może ulec skróceniu. 

§ 12. 

Regulamin wchodzi w życie z dniem przyjęcia. 

 

 

 

 

 



Uchwała Nr 2/II/2018 

Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego 

 

z dnia 3 stycznia 2018 r. 

 

w sprawie przyjęcia Planu pracy Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego 

na rok 2018 

 

 

 

 

§ 1. Uchwala się Plan pracy Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego na rok 2018, 

stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

Przewodnicząca 

Gminnej Rady Działalności 

Pożytku Publicznego 

/-/ Maria Balojannis 

 

 

 



Załącznik 

do Uchwały Nr 2/II/2018 

Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego 

z dnia 3 stycznia 2018 r. 

 

Plan Pracy Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w roku 2018 

 

1.  03.01.2018 r. 

Regulamin Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego 

Plan pracy Rady 

Projekty grantowe realizowane za pośrednictwem LGD Ślężanie 

2.  06.02.2018 r. 

Informacja o możliwości pozyskania środków na dofinansowanie projektów realizowanych 

przez organizacje pozarządowe 

Działania na rzecz aktywizacji seniorów 

Możliwości wsparcia działalności i rozwoju organizacji pozarządowych przez Ośrodek 

Wspierania Ekonomii Społecznej 

3.  06.03.2018 r. 

Profilaktyka – działalność w zakresie „Przeciwdziałania alkoholizmowi” i „Zwalczania 

narkomanii” 

4.  17.04.2018 r. 

Święto Odnowy Wsi 

5.  maj 2018 r. 

Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych 

6.  05.06.2018 r. 

Wsie tematyczne na terenie gminy Dzierżoniów – dobre praktyki, promocja, rozwój 

Strategia Rozwoju Gminy Dzierżoniów 



7. Lipiec – przerwa 

8.  07.08.2018 r. 

Działalność kulturalna na terenie gminy Dzierżoniów 

9.  04.09.2018 r. 

Uzyskanie statusu organizacji pożytku publicznego, aspekty prawne funkcjonowania OPP 

Ochrona zabytków i opieka nad tymi obiektami na terenie gminy 

10.  02.10.2018 r. 

Działalność sportowa na terenie gminy, aktywizacja młodzieży 

11.  06.11.2018 r. 

Konsultacje Programu współpracy gminy Dzierżoniów z organizacjami pozarządowymi 

i innymi podmiotami 

12. 04.12.2018 r. 

Podsumowanie roku pracy GRDPP 

 


