
Dzierżoniów, 06.02.2020 r. 

 

PROTOKÓŁ 

z XXII posiedzenia Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego II kadencji 

 

Posiedzenie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego odbyło się 4 lutego 2020 roku 

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

W obradach wzięło udział 12 członków GRDPP, zgodnie z listą obecności, która stanowi 

Załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 

1. Obrady otworzyła Przewodnicząca GRDPP Maria Balojannis i przedstawiła zebranym 

proponowany porządek obrad: 

1. Gminny Program Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii na 2020 r. 

2. Plan pracy na 2020 r. 

3. Sprawy różne 

Radni przyjęli porządek obrad posiedzenia jednogłośnie. 

2. Następnie przewodnicząca oddała głos Bożenie Pompie z Urzędu Gminy Dzierżoniów, 

która przedstawiła Radzie informację o dotychczasowych działaniach podejmowanych 

na terenie gminy w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii oraz 

przybliżyła Gminny Program Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii w 2020 r. 

3. Kolejnym punktem porządku obrad był proponowany plan pracy GRDPP na 2020 rok. 

Propozycje wiodących punktów obrad na kolejne posiedzenia Rady przedstawiły Kamila 

Kossowska i Jolanta Zarzeka. Następnie odbyła się dyskusja, podczas której radni składali 

swoje propozycje tematów wartych omówienia. Zaproponowano m.in., aby majowe 

posiedzenie Rady związane z działalnością na rzecz osób niepełnosprawnych po raz kolejny 

odbyło się w Dobrocinie. Temat ten przybliży radnym Katarzyna Kowalska – radna GRDPP, 

prezes Fundacji Pokolorujmy Szarość działającej na rzecz dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnej i ich rodzin. Fundacja jest organem prowadzącym Niepubliczną Szkołę 

Podstawową Specjalną „Bajeczne Wzgórza” w Dobrocinie. 

Zaproponowano również, aby na posiedzeniu w marcu 2020 r. Rada zajęła się tematyką 

działań proekologicznych (m.in. Program „Czyste Powietrze”). 



Po wprowadzeniu wszystkich propozycji zakończono dyskusję. Maria Balojannis poddała pod 

głosowanie Uchwałę Nr 1/II/2020 Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 

4 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia Planu Pracy Gminnej Rady Działalności Pożytku 

Publicznego na rok 2020. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Dokument stanowi 

Załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 

4. W punkcie „Sprawy różne” Kamila Kossowska przypomniała o ogłoszonym otwartym 

konkursie ofert na realizację zadań publicznych gminy Dzierżoniów w 2020 r. Przybliżyła 

najważniejsze założenia i terminy, a także zwróciła uwagę na nowe wzory ofert, umów 

i sprawozdań z realizacji zadań publicznych. 

Kamila Kossowska przypomniała również o otwartym konkursie ofert na realizację zadań 

publicznych Powiatu Dzierżoniowskiego w roku 2020 ogłoszonym przez Starostwo 

Powiatowe w Dzierżoniowie, a także o terminach z nim związanych. 

Jolanta Zarzeka przypomniała z kolei o doradztwie dla organizacji pozarządowych 

prowadzonym przez Fundację Merkury w następującym zakresie: pozyskiwanie funduszy na 

działania (ze źródeł krajowych i zagranicznych), pisanie i rozliczanie projektów, 

sprawozdawczości, elementów księgowości, obowiązujących przepisów prawnych 

i obowiązków formalnych, wspierania i promowania uczestnictwa organizacji 

w partnerstwach, prowadzenie bieżącej działalności organizacji, zatrudnienie personelu oraz 

współpracy z wolontariuszami, wspieranie współpracy między organizacjami a instytucjami 

publicznymi, zakładanie i likwidowanie organizacji. 

5. Radni dyskutowali również o terminie kolejnego posiedzenia. Kolejne obrady odbędą się, 

zgodnie z nowym planem pracy, 3 marca 2020 r. o godz. 15:30 w Sali Narad Urzędu Gminy 

Dzierżoniów. 

W związku z omówieniem wszystkich planowanych kwestii, Przewodnicząca GRDPP Maria 

Balojannis podziękowała radnym za udział w obradach i zamknęła posiedzenie. 

     

 Sekretarz               Przewodnicząca 

Gminnej Rady Działalności                 Gminnej Rady Działalności 

Pożytku Publicznego                 Pożytku Publicznego

         

/-/ Kamila Kossowska                /-/  Maria Balojannis 

 

 

 



 

 

ZAŁĄCZNIKI: 

1. Załącznik nr 1 – lista obecności z XXII posiedzenia Gminnej Rady Działalności Pożytku 

Publicznego 

2. Załącznik nr 2 – Uchwała Nr 1/II/2020 Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego 

z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia Planu Pracy Gminnej Rady Działalności Pożytku 

Publicznego na rok 2020 










