
Dzierżoniów, 25.04.2019 r. 

 

 

PROTOKÓŁ 

 

z XVI posiedzenia Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego 

II kadencji 

 

 

 

XVI Posiedzenie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego odbyło się w środę 

24 kwietnia 2019 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. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy gminy Dzierżoniów z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami w roku 2018. 

Przewodnicząca GRDPP poddała porządek obrad pod głosowanie. Radni przyjęli 

zaproponowany porządek posiedzenia jednogłośnie. 

Ad. 1 Następnie głos zabrała Kamila Kossowska, która przedstawiła Radzie „Sprawozdanie 

z wykonania uchwały nr XLIII/282/17 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 30 listopada 2017 r. 

w sprawie przyjęcia Programu współpracy gminy Dzierżoniów z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami w roku 2018”. 

Ocena współpracy z III sektorem była oparta o kilka wskaźników, m.in. oferty złożone przez 

organizacje w otwartych konkursach, liczbę zawartych umów czy zadania zrealizowane 

z pominięciem konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie.  

W ubiegłym roku na realizację Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 

terenie gminy Dzierżoniów przeznaczono środki w wysokości 315 000,00 zł. W odpowiedzi na 

ogłoszenia konkursowe 27 organizacji pozarządowych złożyło łącznie 71 ofert. Po 

przeprowadzeniu postępowań przyjęto do realizacji 67 ofert i podpisano umowy z 26 

organizacjami na łączną kwotę 295 480 zł. To więcej niż w 2017 r. Wtedy kwota środków, jaką 

przekazano organizacjom, wynosiła ponad 280 tys. zł. 

 



Po dyskusji przewodnicząca GRDPP postanowiła poddać pod głosowanie Uchwałę 

Nr 2/II/2019 Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 24 kwietnia 2019 r. 

w sprawie zaopiniowania Sprawozdania z wykonania Uchwały Nr XLIII/282/17 Rady Gminy 

Dzierżoniów z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy gminy 

Dzierżoniów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w roku 2018. GRDPP 

zaopiniowała dokument pozytywnie. 

Uchwałę przyjęto jednogłośnie. Dokument stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

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 XVI posiedzenia Gminnej Rady Działalności Pożytku 

Publicznego 

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

z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zaopiniowania Sprawozdania z wykonania Uchwały Nr 

XLIII/282/17 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia 

Programu współpracy gminy Dzierżoniów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami w roku 2018 

 








