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PROTOKÓŁ 

z XXIII posiedzenia Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego 

II kadencji 

 

Posiedzenie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego odbyło się 3 marca 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. 

 

Obrady otworzyła Przewodnicząca GRDPP Maria Balojannis i przedstawiła zebranym 

proponowany porządek obrad: 

1. Działania proekologiczne – spotkanie z Magdaleną Gnojek, koordynatorem ds. programu 

„Czyste Powietrze” 

2. Sprawy różne 

Radni przyjęli porządek obrad posiedzenia jednogłośnie. 

 

Następnie przewodnicząca oddała głos Magdalenie Gnojek ze Stowarzyszenia Ziemia 

Dzierżoniowska, która przedstawiła Radzie informację na temat programu „Czyste 

Powietrze”. To ogólnopolski program wsparcia finansowego na wymianę źródeł ciepła 

skierowany do właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych. Wnioskodawcy mogą 

ubiegać się o dotację na wymianę źródła ciepła oraz prace związane z termomodernizacją. 

Dotacja może wynosić do 30 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania i 37 000 zł 

dla podwyższonego poziomu dofinansowania. 

Następnie kierownik Referatu Oświaty, Sportu i Turystyki Urzędu Gminy Dzierżoniów Adam 

Wolniak przedstawił Radzie informację na temat programu „Mój Prąd”. To instrument 

dedykowany wsparciu rozwoju energetyki prosumenckiej, a konkretnie wsparcia segmentu 

mikroinstalacji fotowoltaicznych (PV). Wdrożenie programu ma być silnym impulsem dla 

dalszego rozwoju energetyki prosumenckiej i znacząco przyczynić się do spełnienia 

międzynarodowych zobowiązań Polski w zakresie rozwoju energetyki odnawialnej. Celem 

programu jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych 

na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

Głos zabrał również Wójt Gminy Dzierżoniów Marek Chmielewski, który przybliżył 

zebranym możliwości ubiegania się przez mieszkańców gminy o granty na wymianę kotłów 

stałopalnych. 



Dotację będą mogli uzyskać mieszkańcy chcący wymieniać kotły i piece na paliwa stałe, 

głównie węglowe (tzw. kopciuchy). Projekt dotyczy wyłącznie budynków jednorodzinnych. 

Premiowane będą domy o dobrym standardzie termicznym (a więc docieplone 

i uszczelnione). 

W ramach grantu możliwa będzie wymiana na bardzo wygodne i tanie w eksploatacji pompy 

ciepła, ale także instalacje gazowe, kotły biomasowe czy instalacje ogrzewania elektrycznego 

(pod warunkiem, że będą zasilane energią z własnego systemu fotowoltaicznego). Nie jest 

dopuszczona wymiana na kotły olejowe czy kotły węglowe (choćby najnowocześniejsze). 

Liderem i operatorem (a zarazem wnioskodawcą) projektu jest wyspecjalizowana organizacja 

inżyniersko-projektowa Centrum Technologii Energetycznych, działająca w ramach 

Stowarzyszenia Wolna Przedsiębiorczość w Świdnicy. Organizacja ta zaprosiła do 

współpracy w ramach projektu grupę 5 gmin z regionu dzierżoniowsko-ząbkowickiego, 

w tym gminę Dzierżoniów. 

Dofinansowanie dla mieszkańców w ramach obecnie uruchamianego projektu wyniesie 85 

procent kosztów kwalifikowalnych nowej instalacji grzewczej, ale nie więcej niż 35 tys. zł. 

 

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 XXIII posiedzenia Gminnej Rady Działalności Pożytku 

Publicznego 

 






