
Dzierżoniów, 08.03.2019 r. 

 

PROTOKÓŁ 

z XIV posiedzenia Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego 

II kadencji 

 

Posiedzenie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego odbyło się 5 marca 2019 roku 

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

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

narkomanii” 

2. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych gminy Dzierżoniów w roku 2019 

w zakresie „Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – „Przeciwdziałanie 

alkoholizmowi” i „Zwalczanie narkomanii” 

3. Sprawy różne 

 

Przewodnicząca GRDPP poddała go pod głosowanie. Radni przyjęli zaproponowany 

porządek obrad marcowego posiedzenia jednogłośnie. 

Następnie przewodnicząca poddała pod głosowanie Uchwałę Nr 1/II/2019 Gminnej Rady 

Działalności Pożytku Publicznego z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Planu pracy 

Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego na rok 2019. Uchwała została przyjęta 

jednogłośnie. Dokument stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 1. 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. 

 

Ad. 2. Kolejnym punktem porządku obrad był zbliżający się otwarty konkurs ofert na 

realizację zadań publicznych gminy Dzierżoniów w roku 2019 w zakresie „Przeciwdziałania 



uzależnieniom i patologiom społecznym – „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” i „Zwalczanie 

narkomanii”. Szczegóły konkursu, a także wymogi dotyczące składanych ofert przedstawiła 

radnym Kamila Kossowska z Referatu Oświaty, Sportu i Turystyki Urzędu Gminy 

Dzierżoniów. 

 

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

z planem pracy, 2 kwietnia 2019 r. – w ramach Gminnego Święta Odnowy Wsi 

w Owieśnie. 

 

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 XIV posiedzenia Gminnej Rady Działalności Pożytku 

Publicznego 

2. Załącznik nr 2 – Uchwała Nr 1/II/2019 Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego 

z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Planu pracy Gminnej Rady Działalności Pożytku 

Publicznego na rok 2019 

 












