
Dzierżoniów, 07.02.2019 r. 

 

 

PROTOKÓŁ 

 

z XIII posiedzenia Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego 

II kadencji 

 

 

XIII Posiedzenie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego odbyło się we wtorek  

5 lutego 2019 r. o godz. 15:30 w Sali Narad Urzędu Gminy Dzierżoniów. 

W obradach wzięło udział 6 członków GRDPP oraz 9 gości, 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. Informacja o możliwości pozyskania środków na dofinansowanie projektów realizowanych 

przez organizacje pozarządowe – konkursy ofert ogłoszone przez gminę Dzierżoniów i powiat 

dzierżoniowski 

2. Analiza planu pracy Rady Gminy Dzierżoniów 

3. Sprawy różne 

W związku z koniecznością poruszenia tematu projektów grantowych realizowanych za 

pośrednictwem LGD Ślężanie, radni zdecydowali, aby dodać ten punkt do porządku obrad. 

Zmieniono również punkt drugi. Dalszej analizie zdecydowano się poddać plan pracy Gminnej 

Rady Działalności Pożytku Publicznego. 

Przewodnicząca GRDPP poddała zaktualizowany porządek obrad pod głosowanie. Radni 

przyjęli nowy porządek posiedzenia jednogłośnie. 

 

1. Następnie głos zabrała Jolanta Zarzeka, która przedstawiła zebranym – w tym 

przedstawicielom organizacji pozarządowych gminy Dzierżoniów obecnym na posiedzeniu – 

informację na temat zadań, które będą realizowane w ramach projektu grantowego pn. 

„Rozbudowa i poprawa standardu infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarze LSR”. 

Projekt grantowy realizuje LGD „Ślężanie”, udzielając wnioskodawcom 99% dofinansowania. 

W procesie naboru i oceny wniosków wybrano 15 projektów z całego obszaru LGD, z czego 

9 pochodzi z gminy Dzierżoniów. W lutym zaplanowano podpisanie umów na realizację zadań. 

 



W ramach projektu grantowego zostaną zrealizowane następujące zadania:  

1. Budowa pola do minigolfa w miejscowości Uciechów, wnioskodawca: Stowarzyszenie 

"Uciechów - Moja Wieś", kwota pomocy: 49200 zł 

2. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego pn. "Park pod Kasztanami" w Owieśnie, 

wnioskodawca: Stowarzyszenie "Razem dla wsi" z Owiesna, kwota pomocy: 47200 zł 

3. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego "Gnejsy we Włókach", wnioskodawca: 

Stowarzyszenie "Wzgórza Kiełczyńskie", kwota pomocy: 48800 zł 

4. Przebudowa budynku na izbę pamięci we wsi Mościsko, wnioskodawca: 

Stowarzyszenie "Przystań Mościsko", kwota pomocy: 9850 zł 

5. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy "Dworskich Stawach" w Piławie Dolnej, 

wnioskodawca: "Stowarzyszenie Piława Dolna", kwota pomocy: 9500 zł 

6. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego pn. "Zakątek zaczarowanego ołówka", 

wnioskodawca: Stowarzyszenie "Dobrocin Wieś XXI wieku", kwota pomocy: 8750 zł 

7. Zagospodarowanie "Parku dobrych nowin" poprzez montaż tablic edukacyjnych, 

wnioskodawca: Stowarzyszenie "Nasza Nowizna", kwota pomocy: 9800 zł 

8. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wokół Domku Myśliwskiego w Jodłowniku, 

wnioskodawca: "Stowarzyszenie Przyjaciół Gór Sowich", kwota pomocy: 9850 zł 

9. Budowa platformy widokowej na górze Lelek, wnioskodawca: Stowarzyszenie 

"Przystań Mościsko", kwota pomocy: 9850 zł 

 

2. Następnie Jolanta Zarzeka i Kamila Kossowska przedstawiły szczegółowe informacje na 

temat konkursów ofert ogłoszonych przez powiat dzierżoniowski oraz gminę Dzierżoniów. 

Jolanta Zarzeka przypomniała terminy składania ofert w Starostwie Powiatowym w 

Dzierżoniowie, natomiast Kamila Kossowska przypomniała o terminach i kwotach 

przeznaczonych na wsparcie realizacji zadań publicznych gminy Dzierżoniów. 

 

3. Radni dyskutowali też na temat planu pracy GRDPP na 2019 r. Zdecydowano jednak, 

że ze względu na obecność tylko 6 radnych, uchwała w sprawie planu pracy zostanie podjęta 

na kolejnym posiedzeniu. 

 

4. Kamila Kossowska przypomniała, że od marca 2018 roku organizacje pozarządowe do 

wniosku o wpis do KRS muszą załączać adresy do doręczeń członków zarządu oraz 

likwidatorów, jeśli podmiot jest likwidowany. Informację o adresie do doręczeń należy złożyć 

przy pierwszym wniosku składanym do KRS, jednak nie później jednak niż w terminie 18 

miesięcy od dnia wejścia w życie zmian ustawy, czyli do dnia 15 września 2019 r. 

 



5. Radni ustalili również termin kolejnego posiedzenia – obrady zaplanowano na 5 marca 

2019 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 XIII posiedzenia Gminnej Rady Działalności Pożytku 

Publicznego 

 

 








