
Dzierżoniów, 26.10.2018 r. 

 

 

PROTOKÓŁ 

 

z X posiedzenia Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego 

II kadencji 

 

 

 

X Posiedzenie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego odbyło się w środę 

24 października 2018 r. o godz. 15:30 w Sali Narad Urzędu Gminy Dzierżoniów. 

W obradach wzięło udział 10 członków GRDPP, zgodnie z listą obecności, która stanowi 

Załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 

Obrady otworzyła Przewodnicząca GRDPP Maria Balojannis i przedstawiła zebranym 

proponowany porządek obrad: 

1. Zaopiniowanie „Programu współpracy gminy Dzierżoniów z organizacjami pozarządowymi 

oraz innymi podmiotami w roku 2019” 

2. Sprawy różne 

Przewodnicząca GRDPP poddała porządek obrad pod głosowanie. Radni przyjęli 

zaproponowany porządek posiedzenia jednogłośnie. 

Ad. 1 Następnie głos zabrała Kamila Kossowska, która przedstawiła Radzie informację 

na temat „Programu współpracy gminy Dzierżoniów z organizacjami pozarządowymi oraz 

innymi podmiotami w roku 2019”. Radni zostali również poinformowani o zarządzonych przez 

Wójta Gminy Dzierżoniów konsultacjach społecznych projektu „Programu…”. Konsultacje 

przeprowadzono w terminie od 3 października 2018 r. do 17 października 2018 r. 

Zgodnie z art. 5a ust. 2a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 

w przypadku gdy po konsultacjach (…) właściwa rada działalności pożytku publicznego wyrazi 

opinię o projekcie rocznego lub wieloletniego programu współpracy, opinię tę organ 

wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego załącza do przedstawianego organowi 

stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego projektu rocznego lub wieloletniego 

programu współpracy. 

Po dyskusji przewodnicząca GRDPP postanowiła poddać pod głosowanie Uchwałę 

Nr 4/II/2018 Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. 

w sprawie zaopiniowania Programu współpracy gminy Dzierżoniów z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami w roku 2019. Na podstawie art. 41i Ustawy z dnia 



24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. 

poz. 450 z późn. zm.) Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego zaopiniowała Program 

współpracy gminy Dzierżoniów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

w roku 2019 pozytywnie. Uchwałę przyjęto jednogłośnie. 

Dokument stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 

Ad. 2 Następnie przewodnicząca przeszła do drugiego punktu porządku obrad i oddała głos 

Edycie Mulce-Gonerze, która poinformowała Radę o zbliżającym się corocznym spotkaniu 

Partnerstwa Lokalnego Gminy Dzierżoniów. Tematem wiodącym spotkania będą mikołajki. 

Edyta Mulka-Gonera poprosiła, aby na kolejne posiedzenie radni przygotowali się do dyskusji 

na temat kwestii organizacyjnych imprezy. 

 

W związku z omówieniem wszystkich planowanych kwestii, przewodnicząca GRDPP Maria 

Balojannis podziękowała radnym za udział w obradach i zamknęła posiedzenie. 

 

     

Sekretarz Gminnej Rady Działalności                Przewodnicząca Gminnej Rady Działalności 

                           Pożytku Publicznego                                                        Pożytku Publicznego 

  

                       /-/ Kamila Kossowska                                                                 /-/ Maria Balojannis 

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI: 

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

Publicznego 

2. Załącznik nr 2 – Uchwała Nr 4/II/2018 Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego 

z dnia 24 października 2018 r. w sprawie zaopiniowania Programu współpracy gminy 

Dzierżoniów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w roku 2019 

 

 








