
Dzierżoniów, 07.11.2019 r. 

 

PROTOKÓŁ 

z XX posiedzenia Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego 

II kadencji 

 

Posiedzenie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego odbyło się 5 listopada 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. 

W obradach uczestniczyły również Natalia Kliś i Martyna Mudy z Młodzieżowej Rady 

Gminy Dzierżoniów. 

 

Obrady otworzyła przewodnicząca GRDPP Maria Balojannis. Przedstawiła zebranym 

proponowany porządek obrad: 

1. Działania na rzecz aktywizacji dzieci i młodzieży 

2. Konsultacje Programu współpracy gminy Dzierżoniów z organizacjami pozarządowymi 

i innymi podmiotami 

3. Sprawy różne 

Maria Balojannis oddała głos Natalii Kliś, która przewodniczy Młodzieżowej Radzie Gminy 

Dzierżoniów. Opowiedziała ona o działalności MRGD – przedstawiła zrealizowane 

przedsięwzięcia, a także przybliżyła problemy, z jakimi zmagają się młodzi radni. 

Następnie głos zabrała Jolanta Zarzeka, która opowiedziała o działaniach gminnych 

stowarzyszeń na rzecz młodzieży. To np. warsztaty cyrkowe prowadzone przez 

Stowarzyszenie „Uciechów – Moja Wieś”. 

Agata Dziedzic-Nowak przybliżyła zebranym projekt profilaktyczny „Niedziela na sportowo 

– z dala od uzależnień” realizowany przez Stowarzyszenie „Roztocznik – Wspólna 

Przyszłość”. 

Z kolei Roman Pieszczuch zwrócił uwagę na to, że brakuje młodych osób, którym można by 

przekazać inicjatywę w realizacji działań społecznych. Jolanta Zarzeka zaznaczyła, że mała 

aktywność młodzieży jest problemem ogólnopolskim. 

Anna Rosiak opowiedziała o działalności na rzecz młodzieży podejmowanej na terenie 

Ostroszowic. Głównym miejscem skupiającym młodzież jest miejscowa biblioteka, która 

prowadzi wiele przedsięwzięć dla najmłodszych mieszkańców. Drugą organizacją jest 

ochotnicza straż pożarna i działająca przy niej Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza. Wspólnie 

prowadzą liczne spotkania, warsztaty i zajęcia międzypokoleniowe z Grupą Twórczą. 



Tego typu działania realizuje również Fundacja „Otwórz Drzwi” z oddziałem terenowym 

w Ostroszowicach. 

Również Maria Balojannis zwróciła uwagę, że niewiele dzieci angażuje się w lokalne 

inicjatywy. Na rzecz najmłodszych działają w Owieśnie Stowarzyszenie „Razem dla wsi” 

i Rada Sołecka. 

Grażyna Nowak powiedziała natomiast, że jej miejscowość – Piława Dolna – mobilizuje 

dzieci do udziału w różnego rodzaju akcjach charytatywnych. 

Głos zabrała także Elżbieta Tokarska, która opowiedziała o głównych działaniach na rzecz 

młodzieży odbywających się w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Tuszynie. 

 

2. Następnie przewodnicząca oddała głos Kamili Kossowskiej z Referatu Oświaty, Sportu 

i Turystyki Urzędu Gminy Dzierżoniów, która przedstawiła Radzie informację 

na temat „Programu współpracy gminy Dzierżoniów z organizacjami pozarządowymi oraz 

innymi podmiotami w roku 2020”. Radni zostali również poinformowani o zarządzonych 

przez Wójta Gminy Dzierżoniów konsultacjach społecznych projektu „Programu…”. 

Konsultacje przeprowadzono w terminie od 3 października 2019 r. do 17 października 2019 r. 

Zgodnie z art. 5a ust. 2a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 

w przypadku gdy po konsultacjach (…) właściwa rada działalności pożytku publicznego 

wyrazi opinię o projekcie rocznego lub wieloletniego programu współpracy, opinię tę organ 

wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego załącza do przedstawianego organowi 

stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego projektu rocznego lub wieloletniego 

programu współpracy. 

Po dyskusji przewodnicząca GRDPP postanowiła poddać pod głosowanie Uchwałę Nr 

3/II/2019 Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 5 listopada 2019 r. w 

sprawie zaopiniowania Programu współpracy gminy Dzierżoniów z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami w roku 2020. Na podstawie art. 41i Ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Gminna Rada 

Działalności Pożytku Publicznego zaopiniowała Program współpracy gminy Dzierżoniów 

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w roku 2020 pozytywnie. Uchwałę 

przyjęto jednogłośnie. 

Dokument stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

3. W punkcie „Sprawy różne” Jolanta Zarzeka poinformowała radnych, że od przyszłego roku 

na terenie gminy Dzierżoniów prowadzona będzie nieodpłatna pomoc prawna. 

Przypomniała również radnym o corocznym spotkaniu Partnerstwa Lokalnego, które 

zaplanowano na 15.11.2019 r. 

 

4. Radni ustalili też termin kolejnego posiedzenia. Ustalono, że najbliższe spotkanie GRDPP 

odbędzie się 7 stycznia 2020 r. 



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 XX posiedzenia Gminnej Rady Działalności Pożytku 

Publicznego 

2. Uchwała Nr 3/II/2019 Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 5 listopada 

2019 r. w sprawie zaopiniowania Programu współpracy gminy Dzierżoniów z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami w roku 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 







Uchwała Nr 3/II/2019 

Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego 

 

z dnia 5 listopada 2019 r. 

 

w sprawie zaopiniowania Programu współpracy gminy Dzierżoniów z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami w roku 2020 

 

 

Na podstawie art. 41i Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) Gminna Rada Działalności 

Pożytku Publicznego uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Opiniuje się pozytywnie Program współpracy gminy Dzierżoniów z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami w roku 2020. 

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

Przewodnicząca 

Gminnej Rady Działalności 

Pożytku Publicznego 

/-/ Maria Balojannis 

 

 


