Dzierżoniów, 09.08.2018 r.

PROTOKÓŁ
z VIII posiedzenia Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego
II kadencji

VIII posiedzenie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego odbyło się we wtorek
7 sierpnia 2018 r. o godz. 15:30 w Sali Narad Urzędu Gminy Dzierżoniów.
W obradach wzięło udział 9 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. Działalność kulturalna na terenie gminy Dzierżoniów
2. Realizacja projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych
3. Sprawy różne
Przewodnicząca GRDPP poddała porządek obrad pod głosowanie. Radni przyjęli
zaproponowany porządek sierpniowego posiedzenia jednogłośnie.
Następnie przewodnicząca przeszła do pierwszego punktu porządku obrad i oddała głos
kierownikowi Referatu Oświaty, Sportu i Turystyki Urzędu Gminy Dzierżoniów Adamowi
Wolniakowi. Przybliżył on radnym nadchodzące wydarzenia kulturalne realizowane przez
gminę Dzierżoniów.
Przypomniał, że tegoroczne Dożynki Gminy Dzierżoniów po raz pierwszy połączone będą
z Międzynarodowym Festiwalem Folklorystycznym „Bukowińskie Spotkania”. Jak zaznaczył,
będzie to duże wyzwanie organizacyjne.
Opowiedział też o poszukiwaniach utalentowanych mieszkańców gminy, którzy mogliby
zaprezentować swoją twórczość podczas dożynek. Jak zaznaczył, udało się odnaleźć grupę
artystów i rękodzielników, którzy przygotują na dożynki specjalne artystyczne stoisko.
Następnie głos zabrała Jolanta Zarzeka, która przypomniała o zbliżającym się „Uciechowskim
Biesiadowaniu”. Radni omawiali też inne zaplanowane na ten rok wydarzenia kulturalne, m.in.
„Festiwal Kolorów” organizowany po raz pierwszy przez Młodzieżową Radę Gminy

Dzierżoniów, „Piknik Rodzinny” na gnejsach we Włókach czy noc filmową w Ostoi nad
Młynówką w Mościsku.
W punkcie drugim porządku obrad Adam Wolniak i Jolanta Zarzeka przypomnieli radnym
o realizowanym na terenie gminy Dzierżoniów projekcie „Aktywni przyjaciele z polskoczeskiego pogranicza” współfinansowanym ze środków EFRR oraz budżetu państwa
za pośrednictwem Euroregionu Glacensis. W ramach przedsięwzięcia 22 września w Mościsku
odbędzie się „Festiwal Słoików” – pierwsza tego typu impreza kulinarna, podczas której
polskie i czeskie gospodynie domowe będą przygotowywały różnego rodzaju przetwory – m.in.
owocowe i warzywne.
W ramach bliźniaczego projektu realizowanego przez naszych partnerów z Mikroregionu
Severo-Lanskrounsko lokalni rękodzielnicy z gminy Dzierżoniów zaprezentują swoją
twórczość na „Festiwalu Rzemiosł” w Dolni Cermna w Czechach.
Projekt zakłada również wydanie książki kucharskiej z przetworami z polsko-czeskiego
pogranicza.
Jolanta Zarzeka opowiedziała też o planowanym wyjeździe studyjnym dla przedstawicieli
gmin-partnerów projektu dofinansowanego ze środków Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.
Mieszkańcy gmin Kłodzko i Świerzawa w dniach 7-8 września odwiedzą Piławę Dolną,
Owiesno i Mościsko. Poznają tam oferty naszych wiosek tematycznych. Mieszkańcy gminy
Dzierżoniów pokażą im, jak sami dbają o rozwój przedsiębiorczości w swoich
miejscowościach.
Następnie głos zabrała Katarzyna Kowalska z Fundacji „Pokolorujmy Szarość”. Zadeklarowała
pomoc swoich podopiecznych przy realizacji różnego rodzaju wydarzeń kulturalnych
realizowanych zarówno przez gminę, jak i mieszkańców sołectw.
W związku z omówieniem wszystkich planowanych kwestii, Przewodnicząca GRDPP Maria
Balojannis podziękowała radnym za udział w obradach i zamknęła posiedzenie.
Kolejne posiedzenie GRDPP zaplanowano na 4 września 2018 r.
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ZAŁĄCZNIKI:
1. Załącznik nr 1 – lista obecności z VIII posiedzenia Gminnej Rady Działalności Pożytku
Publicznego

