
Dzierżoniów, 08.03.2018 r. 

 

PROTOKÓŁ 

z IV posiedzenia Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego II kadencji 

 

Posiedzenie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego odbyło się 6 marca 2018 roku 

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

W obradach wzięło udział 9 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. Profilaktyka – działalność w zakresie „Przeciwdziałania alkoholizmowi” i „Zwalczania 

narkomanii” 

2. Sprawy różne 

Zastępca Wójta Gminy Dzierżoniów zgłosiła wniosek o rozszerzenie porządku obrad: 

1. Terminy składania sprawozdań z realizacji zadań publicznych – Skarbnik Gminy 

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

narkomanii” 

3. Działania na rzecz upamiętnienia 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę 

4. Omówienie planowanej wizyty studyjnej do Dobkowa – wioski tematyczne 

5. Aktualne informacje dotyczące projektów grantowych realizowanych za pośrednictwem 

LGD Ślężanie 

6. Sprawy różne 

 

Przewodnicząca GRDPP poddała propozycję pod głosowanie. Radni przyjęli zaproponowany 

porządek obrad marcowego posiedzenia jednogłośnie. 

 

2. Następnie przewodnicząca oddała głos Skarbnik Gminy Dzierżoniów Agnieszce Hul, która 

podjęła temat sprawozdań z realizacji zadań publicznych. 

Zaproponowała poszukiwanie systemowych rozwiązań na rozłożenie w czasie składania 

poszczególnych sprawozdań. Zwróciła uwagę, że większość organizacji kończy swoje 

zadania 30 listopada, tj. w ostatnim możliwym terminie. Wydłuża to jednocześnie czas 

kontroli sprawozdań. Zaproponowała, aby część organizacji w miarę możliwości skracała 

terminy realizacji zadań. 



Do dyskusji włączył kierownik Referatu Oświaty, Sportu i Turystyki Adam Wolniak. Zwrócił 

uwagę na to, że termin 30 listopada zapisany w ogłoszeniu konkursowym nie musi stanowić 

terminu zakończenia poszczególnych zadań. Jeżeli zadanie odbywa się np. w maju, powinno 

w miarę możliwości zakończyć się np. w czerwcu lub lipcu. 

 

3. W kolejnym punkcie głos zabrała Bożena Pompa z Urzędu Gminy Dzierżoniów. 

Przedstawiła Radzie informację o dotychczasowych działaniach podejmowanych na terenie 

gminy w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii”. 

Zwróciła uwagę, że przy realizacji zadań publicznych w tym zakresie należy położyć jeszcze 

większy nacisk na profilaktykę. Zaproponowała zamówienie ulotek profilaktycznych lub 

organizację punktów, w których osoby uzależnione mogłyby znaleźć pomoc. 

Opowiedziała również o miejscach, w których organizacje mogą ww. ulotki zamówić. 

 

4. Kolejnym punktem porządku obrad były „Działania na rzecz upamiętnienia 100-lecia 

odzyskania niepodległości przez Polskę”. Głos zabrała Jolanta Zarzeka. Przypomniała, że 

burmistrzowie i wójtowie z terenu powiatu dzierżoniowskiego podjęli współpracę przy 

organizacji uroczystości i zadecydowali o realizacji na terenie każdej z gmin 1 głównego 

zadania / uroczystości na rzecz upamiętnienia rocznicy. 

Poprosiła też radnych i przedstawicieli organizacji pozarządowych, aby ze względu 

na główne uroczystości zaplanowane na 11 listopada, obchody na terenie sołectw 

organizować w inne dni. Zwróciła się również z prośbą o wcześniejszą informację na temat 

planowanych wydarzeń sołeckich / wiejskich. 

 

5. W kolejnym punkcie obrad: „Omówienie planowanej wizyty studyjnej do Dobkowa – 

wioski tematyczne” również zabrała głos Jolanta Zarzeka. Przedstawiła Radzie ramowy 

harmonogram wyjazdu. Wśród miejsc, które odwiedzą jego uczestnicy, będą m.in. „Galeria 

pod Aniołem” zajmująca się produkcją ceramiki artystycznej oraz prowadząca warsztaty 

ceramiczne. Uczestnicy podczas warsztatów będą mieli możliwość zwiedzenia galerii, 

zapoznania się z pracą ceramika i prześledzenia technologii otrzymywania naczyń 

ceramicznych. Wykonają również pracę pod okiem instruktora. Kolejnym punktem wyjazdu 

będzie wizyta w Sudeckiej Zagrodzie Edukacyjnej prowadzonej przez Stowarzyszenie 

Kaczawskie. Podczas spotkania w zagrodzie uczestnicy wysłuchają prezentacji na temat 

rozwoju Dobkowa i przedsiębiorczości na terenie miejscowości. Wezmą też udział 

w warsztatach edukacyjnych nt. wykorzystania zasobów naturalnych w rozwoju obszarów 

wiejskich. 

 

6. W kolejnym punkcie porządku obrad informację na temat projektów grantowych 

realizowanych za pośrednictwem LGD Ślężanie przedstawiła Jolanta Zarzeka. Przybliżyła 

radnym szczegóły naborów i rodzaje grantów, a także rozdała ulotki informacyjne. Zaprosiła 



również na szkolenie dla wnioskodawców, które odbędzie się 12.03.2018 r. w Urzędzie 

Gminy Dzierżoniów. 

 

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

z planem pracy, 17 kwietnia 2018 r. – w ramach Gminnego Święta Odnowy Wsi 

w Uciechowie. 

 

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 IV posiedzenia Gminnej Rady Działalności Pożytku 

Publicznego 

 






