
Dzierżoniów, 01.10.2019 r. 

 

PROTOKÓŁ 

z XIX posiedzenia Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego 

II kadencji 

 

Posiedzenie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego odbyło się 17 września 2019 

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

W obradach wzięło udział 8 członków GRDPP, zgodnie z listą obecności, która stanowi 

Załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 

 

Obrady otworzyła przewodnicząca GRDPP Maria Balojannis. Przedstawiła zebranym 

proponowany porządek obrad: 

1. Działalność turystyczna na terenie gminy Dzierżoniów 

2. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom na terenie gminy Dzierżoniów 

3. Sprawy różne 

Maria Balojannis oddała głos Jolancie Zarzece. Poprosiła ona o wykreślenie pierwszego 

punktu porządku obrad ze względu na nieobecność osoby, która miała omawiać temat 

działalności turystycznej. 

Radni przyjęli zaktualizowany porządek obrad posiedzenia jednogłośnie. 

 

2. Następnie przewodnicząca oddała głos Mariuszowi Zawile – kierownikowi Referatu 

Mienia Komunalnego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Dzierżoniów, który 

opowiedział o obowiązkach gminy w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami. 

Zadania z zakresu „Ekologii i ochrona zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego” - 

„Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom na terenie gminy wiejskiej Dzierżoniów” 

w ramach otwartego konkursu ofert od lat prowadzi Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt 

„Azyl” z Dzierżoniowa. 

Co roku prowadzona jest również akcja w gminnych szkołach, podczas której uczniowie 

zbierają na rzecz schroniska karmę dla zwierząt. 

Gmina Dzierżoniów współpracuje również ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Obywatelskich z 

siedzibą w Bielawie, które otrzymuje dotacje na zadania z zakresu sterylizacji suczek i kotek 

(w ramach art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie). 

Mariusz Zawiła mówił też o innych obowiązkach gminy, takich jak np. usuwanie, transport 

i utylizacja zwłok bezdomnych zwierząt. 



 

3. 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 XIX posiedzenia Gminnej Rady Działalności Pożytku 

Publicznego 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 






