
Dzierżoniów, 18.06.2021 r. 

 

PROTOKÓŁ 

z II posiedzenia Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego III 

kadencji 

 

Posiedzenie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego odbyło się 16 czerwca 2021 

roku o 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 Rady Elżbieta Kędzierska-Dydo. Następnie przedstawiła 

zebranym proponowany porządek obrad: 

1. Plan pracy Rady 

 

2. Tryb małych zleceń (ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 

art. 19a, art. 19b-h – inicjatywa lokalna) 

 

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 

Radni rozpoczęli dyskusję nad 1 punktem porządku obrad. Projekt planu pracy GRDPP 

przedstawiła zebranym przewodnicząca. Radni rozpoczęli dyskusję nad zaproponowanymi 

tematami. 

Teresa Kanarek zaproponowała, aby na listopadowe posiedzenie GRDPP zaprosić 

przedstawicieli Młodzieżowej Rady Gminy Dzierżoniów. 

Następnie odbyło się głosowanie. Uchwała nr 5/III/2021 Gminnej Rady Działalności Pożytku 

Publicznego z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Gminnej Rady 

Działalności Pożytku Publicznego na rok 2021 została przyjęta jednogłośnie. Uchwała 

stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 

 



Następnie głos zabrała Kamila Kossowska, która przedstawiła Radzie informację na temat 

trybu małych zleceń. Przybliżyła radnym główne założenia zapisów ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie (art. 19a). Opowiedziała również o dotychczas 

zrealizowanych w tym trybie projektach, które napisały i przeprowadziły organizacje 

pozarządowe z gminy Dzierżoniów. 

W kolejnym punkcie głos zabrała Jolanta Zarzeka, która przybliżyła zapisy art. 19b-h ustawy 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotyczące tzw. „inicjatywy lokalnej”. 

Opowiedziała o podjętej w 2013 r. uchwale Rady Gminy Dzierżoniów, która umożliwiła 

ubieganie się o środki w tym trybie, a także o zrealizowanych w ramach „inicjatywy” 

projektach. 

Głos zabrała również Edyta Mulka-Gonera. Przedstawiła projekt, który w 2021 r. w ramach 

„inicjatywy lokalnej” realizuje grupa z Mościska. Dotyczy on budowy nowych ławek na 

terenie przy stawach w Mościsku. 

Do dyskusji włączył się radny Paweł Guczwiński, który zapytał o możliwość realizacji tzw. 

„projektów miękkich”. Jolanta Zarzeka potwierdziła, że w ramach inicjatywy można 

realizować tego typu przedsięwzięcia. Podobne były już realizowane na terenie naszej gminy 

– to m.in. „Dzień Flagi” czy „Dzień Rodziny”. 

W kolejnym punkcie głos zabrała Elżbieta Kędzierska-Dydo, która opowiedziała o konkursie 

dla grup nieformalnych na małe granty. Konkurs ogłosił Urząd Marszałkowski Woj. 

Dolnośląskiego. 

 

Po przeprowadzonej dyskusji, w związku z omówieniem wszystkich planowanych kwestii, 

Przewodnicząca GRDPP podziękowała radnym za udział w obradach i zamknęła posiedzenie. 

     

 Sekretarz               Przewodnicząca 

Gminnej Rady Działalności                 Gminnej Rady Działalności 

Pożytku Publicznego                 Pożytku Publicznego

         

/-/ Kamila Kossowska            /-/  Elżbieta Kędzierska-Dydo 

 

 

 



 

ZAŁĄCZNIKI: 

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

Publicznego 

2. Załącznik nr 2 – Uchwała Nr 5/III/2021 Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego 

z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Gminnej Rady Działalności 

Pożytku Publicznego na rok 2021 

 

 

 

 







Uchwała Nr 5/III/2021 

Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego 

z dnia 16 czerwca 2021 r. 

 

w sprawie przyjęcia planu pracy Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego 

na rok 2021 

 

 

 

 

§ 1. Uchwala się plan pracy Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego na rok 2021, 

stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

Przewodnicząca 

Gminnej Rady Działalności 

Pożytku Publicznego 

/-/ Elżbieta Kędzierska-Dydo 

 

 

 

 



Załącznik 

do Uchwały Nr 5/III/2021 

Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego 

z dnia 16 czerwca 2021 r. 

 

Plan Pracy Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w roku 2021 

 

 

1. Lipiec 2021 r. – przerwa 

 

2. Sierpień 2021 r. – Klub Senior+, Dzienny Dom Seniora – posiedzenie wyjazdowe 

 

3. Wrzesień 2021 r. – budowanie patriotyzmu lokalnego, działania na rzecz aktywizacji 

dzieci i młodzieży, spotkanie z Młodzieżową Radą Gminy Dzierżoniów 

 

4. Październik 2021 r. – Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych – spotkanie 

z podopiecznymi Fundacji „Pokolorujmy Szarość” 

 

5. Listopad 2021 r. – wolontariat – dział III ustawy o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie – zasady wolontariatu i organizacja działań na rzecz osób starszych, 

spotkanie z osobą z doświadczeniem z zakresu wolontariatu. 

Zaopiniowanie „Programu współpracy gminy Dzierżoniów z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami” 

 

6. Grudzień 2021 r. – ekologia, ochrona przyrody, „Czyste Powietrze” 


