Dzierżoniów, 06.09.2018 r.

PROTOKÓŁ
z IX posiedzenia Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego
II kadencji

IX Posiedzenie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego odbyło się we wtorek
4 września 2018 r. o godz. 15:30 w Sali Narad Urzędu Gminy Dzierżoniów.
W obradach wzięło udział 11 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. Ochrona zabytków i opieka nad tymi obiektami na terenie gminy
2. Jak w zgodzie z przepisami podatkowymi zorganizować wiejski festyn, czyli co się dzieje,
gdy pojawia się „złotówka” przychodu – dyskusja
3. Sprawy różne
Przewodnicząca GRDPP poddała porządek obrad pod głosowanie. Radni przyjęli
zaproponowany porządek posiedzenia jednogłośnie.
Następnie przewodnicząca przeszła do pierwszego punktu porządku obrad i oddała głos
kierownikowi Referatu Mienia Komunalnego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy
Dzierżoniów Mariuszowi Zawile. Przybliżył on radnym temat zabytków i opieki nad tymi
obiektami na terenie gminy. Opowiedział również o dotacjach z budżetu gminy przeznaczonych
na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach wpisanych do
rejestru zabytków.
W drugim punkcie porządku obrad radni obejrzeli prezentację pn. „Jak w zgodzie z przepisami
podatkowymi zorganizować wiejski festyn, czyli co się dzieje, gdy pojawia się „złotówka”
przychodu”. Dyskutowali m.in. o tym, jakie podatki aktualnie obowiązują i które z nich mogą
obciążać organizatorów i uczestników wiejskiego festynu, a także kim jest podatnik
sprzedający towary lub świadczący usługi na takim festynie.
Omówili również sytuację podatkową organizacji pozarządowych działających na rzecz
lokalnej społeczności, zasady organizowania loterii fantowej czy kwestię sprzedaży alkoholu
własnej produkcji.

Następnie głos zabrała Jolanta Zarzeka, która opowiedziała 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.
W związku z omówieniem wszystkich planowanych kwestii, Przewodnicząca GRDPP Maria
Balojannis podziękowała radnym za udział w obradach i zamknęła posiedzenie.
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ZAŁĄCZNIKI:
1. Załącznik nr 1 – lista obecności z IX posiedzenia Gminnej Rady Działalności Pożytku
Publicznego

