
Dzierżoniów, 22.09.2021 r. 

 

PROTOKÓŁ 

z IV posiedzenia Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego 

III kadencji 

 

Posiedzenie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego odbyło się 21 września 

2021 roku o 15:30 w Sali Narad Urzędu Gminy Dzierżoniów przy ul. Piastowskiej 1. 

W obradach wzięło udział 6 członków GRDPP, zgodnie z listą obecności, która 

stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 

W obradach uczestniczyli również: Natalia Kliś – Przewodnicząca Młodzieżowej 

Rady Gminy Dzierżoniów oraz Jarosław Pawlaczek – kandydat na przyszłego 

opiekuna MRGD. 

 

Obrady otworzyła przewodnicząca GRDPP Elżbieta Kędzierska-Dydo. Przedstawiła 

zebranym proponowany porządek obrad: 

1. Budowanie patriotyzmu lokalnego, działania na rzecz aktywizacji dzieci 

i młodzieży. Spotkanie z Młodzieżową Radą Gminy Dzierżoniów 

Nawiązując do głównego tematu spotkania, Elżbieta Kędzierska-Dydo opowiedziała 

o działalności Stowarzyszenia „Wzgórza Kiełczyńskie”. Organizacja realizuje wiele 

działań na rzecz budowania patriotyzmu lokalnego wśród młodzieży – są to m.in. 

wydarzenia kulturalne, konkursy i wycieczki. Stowarzyszenie pozyskuje również 

środki zewnętrzne, w tym z budżetu gminy Dzierżoniów. 

Następnie przewodnicząca GRDPP oddała głos Natalii Kliś, która przewodniczy 

Młodzieżowej Radzie Gminy Dzierżoniów. 

Natalia Kliś przedstawiła działania podejmowane przez MRGD – m.in. zrealizowane 

projekty i wydarzenia. Przybliżyła ponadto problemy, z jakimi zmagają się młodzi 

radni, zwłaszcza w dobie pandemii koronawirusa. 

Następnie głos zabrał Jarosław Pawlaczek. Opowiedział m.in. o dyskusjach na temat 

nowej formuły wyboru młodych radnych. Zgodnie z wypracowaną decyzją, wybory 

odbędą się w szkołach prowadzonych przez gminę Dzierżoniów. 

Jolanta Zarzeka opowiedziała z kolei o działaniach na rzecz młodzieży realizowanych 

przez gminne stowarzyszenia. Z kolei Renata Kanarek przybliżyła działalność w tym 

zakresie prowadzoną przez Stowarzyszenie „Uciechów – Moja Wieś”. 



W związku z omówieniem wszystkich planowanych kwestii, przewodnicząca GRDPP 

Elżbieta Kędzierska-Dydo podziękowała radnym za udział w obradach i zamknęła 

posiedzenie. 
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ZAŁĄCZNIKI: 

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

Publicznego 

 

 

 

 

 

 

 

 






