Dzierżoniów, 13.06.2019 r.

PROTOKÓŁ
z XVIII posiedzenia Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego
II kadencji
Posiedzenie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego odbyło się 11 czerwca 2019
roku o godz. 15:30 w Sali Narad Urzędu Gminy Dzierżoniów przy ul. Piastowskiej 1.
W obradach wzięło udział 9 członków GRDPP, zgodnie z listą obecności, która stanowi
Załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Gościnnie w obradach uczestniczyła również
dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Tuszynie Elżbieta Kędzierska-Dydo.
Ze względu na nieobecność przewodniczącej GRDPP oraz jej zastępcy, obrady otworzyła
Jolanta Zarzeka – przedstawiciel Wójta Gminy Dzierżoniów. Przedstawiła zebranym
proponowany porządek obrad:
1. Współpraca organizacji pozarządowych z gminnymi placówkami oświatowymi w obszarze
pożytku publicznego – wystąpienia dyrektorów gminnych szkół, dyskusja.
2. Sprawy różne.
Radni przyjęli zaproponowany porządek obrad posiedzenia jednogłośnie.

1. Na posiedzenie zostali zaproszeni dyrektorzy gminnych placówek oświatowych. Głos
zabrała obecna na obradach Elżbieta Kędzierska-Dydo – dyrektor SP w Tuszynie.
Przedstawiła Radzie prezentację na temat współpracy Stowarzyszenia „Wzgórza
Kiełczyńskie” ze szkołą. Wiele zrealizowanych przez stowarzyszenie działań odbywa się na
terenie placówki lub jest przeznaczonych dla jej uczniów. Stowarzyszenie działa
wielowymiarowo – wraz z tuszyńską szkołą współpracuje również z Ochotniczą Strażą
Pożarną oraz z innymi gminnymi organizacjami pozarządowymi – m.in. ze Stowarzyszeniem
„Uciechów - Moja Wieś”.
Następnie o współpracy ww. stowarzyszenia z Uciechowa ze szkołami opowiedziała Jolanta
Zarzeka. „Uciechów – Moja Wieś” organizuje liczne uroczystości (jak m.in. wieczornice
patriotyczne), które swoimi gościnnymi występami uświetniają m.in. uczniowie gminnych
placówek oświatowych.
Głos zabrała również Urszula Zając – radna GRDPP i jednocześnie dyrektor Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Ostroszowicach. Opowiedziała o współpracy placówki ze
stowarzyszeniami „Przyjaciół Gór Sowich” z Ostroszowic oraz „Razem dla Wsi” z Owiesna.
Ostroszowickie stowarzyszenie na przestrzeni minionych lat wielokrotnie pozyskiwało środki
na różne wyjazdy dla uczniów. Z kolei do Owiesna uczniowie jeździli m.in. po to, aby
przetestować ofertę wioski tematycznej „Owiesno – Wieś Okrągłego Zamku”.

Placówka współpracuje również z Ochotniczą Strażą Pożarną z Ostroszowic. Wielu uczniów
szkoły zasiliło szeregi Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej działającej przy OSP. Dzieci
uczestniczą w licznych wartościowych zajęciach – również w dni wolne i w weekendy. Uczą
się m.in. udzielania pierwszej pomocy i część z nich udowodniła już, że umiejętności te
potrafi wykorzystać w prawdziwych sytuacjach kryzysowych.
Ponadto druhowie z OSP raz w miesiącu organizują zajęcia dla uczniów. Co roku placówka
współorganizuje ze strażą także gminny finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Ze względu na nieobecność dyrektorów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Piławie Dolnej
oraz ZSP w Mościsku, o współpracy szkół z miejscowymi stowarzyszeniami wspomniała
Jolanta Zarzeka.
Szkoła w Mościsku aktywnie współpracuje ze Stowarzyszeniem Rozwoju i Promocji Wsi
„Przystań Mościsko”. Z kolei piławska placówka podejmuje różne działania we współpracy
ze Stowarzyszeniem „Piława Dolna”.
O przeplatających się działaniach placówek oświatowych z organizacjami pozarządowymi
opowiedziały również Katarzyna Kowalska – radna GRDPP, prezes Fundacji „Pokolorujmy
Szarość” i dyrektor Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej „Bajeczne Wzgórza”
z Oddziałem Gimnazjalnym w Dobrocinie oraz Agata Dziedzic-Nowak – radna GRDPP
i prezes Stowarzyszenia „Roztocznik – Wspólna Przyszłość”.

2. Radni dyskutowali również o terminie kolejnego posiedzenia. Obrady odbędą się, zgodnie
z planem pracy, po wakacyjnej przerwie – 6 sierpnia 2019 r.
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