
Dzierżoniów, 08.02.2018 r. 

 

PROTOKÓŁ 

z III posiedzenia Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego II kadencji 

 

Posiedzenie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego odbyło się 6 lutego 2018 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. 

W posiedzeniu wzięli również udział zaproszeni goście: Małgorzata Tomaszewicz i Zenon 

Matuszko z Fundacji Rozwoju Ekonomii Społecznej pełniącej funkcję Ośrodka Wspierania 

Ekonomii Społecznej. 

1. Obrady otworzyła Przewodnicząca GRDPP Maria Balojannis i przedstawiła zebranym 

proponowany porządek obrad: 

• 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 

• Sprawy różne 

Radni przyjęli porządek obrad lutowego posiedzenia jednogłośnie. 

2. Następnie przewodnicząca oddała głos przedstawicielom FRES. 

Opowiedzieli oni o „Programie wsparcia sektora ekonomii społecznej subregionu 

wałbrzyskiego”. Projekt realizowany jest przez Forum Aktywności Lokalnej wraz z Fundacją 

Ekonomii Społecznej. Jego głównym celem jest aktywizacja społeczno-zawodowa poprzez 

zwiększenie wpływu sektora ekonomii społecznej na rynek pracy w subregionie wałbrzyskim 

(realizacja usług doradczych, animacji, rozwoju ekonomii społ., wsparcia istniejących 

przedsiębiorstw społecznych). Projekt realizowany jest w okresie 1.06.2016 r. – 31.05.2019 r. 

W przedsięwzięciu mogą brać udział m.in. osoby fizyczne zagrożone ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym (w tym bezrobotne), lokalni liderzy, ośrodki pomocy społecznej 

czy przedsiębiorstwa. 



Liderzy projektu oferują spotkania animacyjne, bezpłatne wizyty studyjne do miejsc 

zajmujących się przedsiębiorczością społeczną, warsztaty, edukacyjne gry animacyjne, 

doradztwo specjalistyczne czy wsparcie dotacyjne dla osób, które mogą uzyskać zatrudnienie 

w przedsiębiorstwach społecznych. 

3. W kolejnym punkcie radni rozmawiali na temat konkursu ofert na realizację zadań 

publicznych gminy Dzierżoniów – terminów składania ofert i środków przeznaczonych na 

wsparcie zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe. Dyskutowano m.in. na temat 

zadania szczegółowego „Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym”. Radni składali 

różnego rodzaju propozycje, które mogłyby być atrakcyjne dla seniorów z gminy 

Dzierżoniów. Zastanawiano się m.in. nad jednym dużym wnioskiem, który mógłby objąć 

seniorów z terenu całej gminy. 

4. Kolejnym punktem porządku obrad były sprawy różne. Radni zdecydowali, że na marcowe 

posiedzenie przygotują propozycje działań na rzecz osób niepełnosprawnych. 

5. Radni dyskutowali również o terminie kolejnego posiedzenia. Obrady odbędą się, zgodnie 

z planem pracy, 6 marca 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. 

 

     

Przewodnicząca Gminnej Rady Działalności 

Pożytku Publicznego 

 /-/ Maria Balojannis 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI: 

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

Publicznego 

 






