
Dzierżoniów, 03.04.2019 r. 

 

PROTOKÓŁ 

z XV posiedzenia Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego 

II kadencji 

 

Posiedzenie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego odbyło się we wtorek 

2 kwietnia 2019 r. o godz. 17:00 w sali wiejskiej w Owieśnie. 

W obradach wzięło udział 5 członków GRDPP, zgodnie z listą obecności, która stanowi 

Załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 

Spotkanie odbyło się w ramach X Gminnego Święta Odnowy Wsi, podczas którego 

podsumowane zostały działania sołectw i organizacji pozarządowych gminy Dzierżoniów 

z zakresu odnowy wsi w roku 2018. 

Tradycyjnie, oprócz podsumowania najważniejszych wydarzeń i zrealizowanych inwestycji, 

jednym z najważniejszych punktów Święta Odnowy Wsi było rozstrzygnięcie konkursu 

„Kreatywne Sołectwo”. Działalność sołectw w zakresie odnowy wsi podsumowała Anna 

Hoffmann z Urzędu Gminy Dzierżoniów. 

Komisja konkursowa oceniała m.in. zaangażowanie i aktywność sołectw w obszarze odnowy 

wsi, a także estetykę poszczególnych miejscowości. Laureaci otrzymali nagrody finansowe ze 

środków gminy Dzierżoniów. Przeznaczą je na cele publiczne. 

W tym roku najlepsze okazały się sołectwa:  

1. miejsce: Piława Dolna - nagroda w wysokości 10 000 zł,  

2. miejsce: Ostroszowice - 6000 zł,  

3. miejsce: Dobrocin - 4000 zł,  

Ponadto komisja postanowiła przyznać wyróżnienia dla: 

• sołectwa Mościsko za zajęcie IV miejsca - nagroda w wysokości 2000 zł,  

• sołectwa Myśliszów za zajęcie V miejsca - 1500 zł,  

• sołectwa Jędrzejowice za zajęcie VI miejsca - 1000 zł.  

Dodatkowe wyróżnienie za dobrą współpracę z mieszkańcami gminy, a także za oddolną 

pracę, wzorowo pełnioną służbę, odwagę i bezinteresowność trafiło do Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Ostroszowicach. Szczególną uwagę zwrócono na opiekę, jaką OSP sprawuje nad 

Młodzieżową Drużyną Pożarniczą. Podejmowane przez siebie działania przedstawiciele OSP 

Ostroszowice zaprezentowali wraz z młodymi ochotnikami w prezentacji „Jak Wojtek został 

strażakiem”. 



Spotkanie urozmaiciły też występy utalentowanych mieszkańców naszej gminy: Karola 

Wszół z Uciechowa, uczennic Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika 

w Ostroszowicach, Damiana Kozłowskiego z Owiesna i grupy tancerek z Mościska. 

 

 

     

Sekretarz Gminnej Rady Działalności                Przewodnicząca Gminnej Rady Działalności 

            Pożytku Publicznego                                                        Pożytku Publicznego  

                   /-/ Kamila Kossowska                                                              /-/ Maria Balojannis 

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI: 

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

Publicznego 






