
Dzierżoniów, 17.11.2021 r. 

 

PROTOKÓŁ 

z V posiedzenia Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego 

III kadencji 

 

Posiedzenie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego odbyło się 16 listopada 

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

W obradach wzięło udział 10 członków GRDPP, zgodnie z listą obecności, która 

stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 

W spotkaniu uczestniczyła również Dorota Pieszczuch – zastępca burmistrza 

Dzierżoniowa. 

 

Obrady otworzyła przewodnicząca GRDPP Elżbieta Kędzierska-Dydo. Przedstawiła 

zebranym proponowany porządek obrad: 

1. Wolontariat – dział III ustawy o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie. Wystąpienie Doroty Pieszczuch – zastępcy burmistrza 

Dzierżoniowa 

2. Zaopiniowanie projektu „Programu współpracy gminy Dzierżoniów 

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w roku 2022” 

Elżbieta Kędzierska-Dydo oddała głos Kamili Kossowskiej-Juszczyk z Referatu 

Oświaty, Sportu i Turystyki Urzędu Gminy Dzierżoniów, która przedstawiła Radzie 

informację na temat „Programu współpracy gminy Dzierżoniów z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami w roku 2022”. Radni zostali również 

poinformowani o zarządzonych przez Wójta Gminy Dzierżoniów konsultacjach 

społecznych projektu „Programu…”. Konsultacje przeprowadzono w terminie od 15 

października 2021 r. do 29 października 2021 r. 

Zgodnie z art. 5a ust. 2a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 

w przypadku gdy po konsultacjach (…) właściwa rada działalności pożytku 

publicznego wyrazi opinię o projekcie rocznego lub wieloletniego programu 

współpracy, opinię tę organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego załącza 

do przedstawianego organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego 

projektu rocznego lub wieloletniego programu współpracy. 



Po dyskusji przewodnicząca GRDPP postanowiła poddać pod głosowanie Uchwałę Nr 

6/III/2021 Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 16 listopada 

2021 r. w sprawie zaopiniowania Programu współpracy gminy Dzierżoniów 

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w roku 2022. Na podstawie 

art. 41i Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego zaopiniowała 

Program współpracy gminy Dzierżoniów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami w roku 2022 pozytywnie. Uchwałę przyjęto jednogłośnie. 

Dokument stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 

W kolejnym punkcie obrad głos zabrała Dorota Pieszczuch – zastępca burmistrza 

Dzierżoniowa. Opowiedziała m.in. o swoich doświadczeniach z zakresu rozwoju pracy 

wolontariackiej. Jeszcze jako dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 im. Kombatantów 

Rzeczpospolitej Polskiej w Dzierżoniowie realizowała liczne działania wolontariackie, 

takie jak Dzień Dawcy Szpiku czy współpraca młodzieży z seniorami. 

Dorota Pieszczuch w swojej późniejszej działalności, już jako wiceburmistrz 

Dzierżoniowa, również prowadziła liczne działania związane z rozwojem wolontariatu 

na terenie miasta. 

Następnie odbyła się dyskusja na temat pomysłów na rozwój wolontariatu na terenie 

gminy Dzierżoniów. Radni dyskutowali m.in. o konieczności znalezienia nowych 

lokalnych liderów, a także przedstawili projekty realizowane w poszczególnych 

miejscowościach przez gminne stowarzyszenia. 

O działaniach społecznych opowiedziała także radna Katarzyna Kowalska, będąca 

jednocześnie prezesem Fundacji „Pokolorujmy Szarość” i dyrektorem Niepublicznej 

Szkoły Podstawowej Specjalnej „Bajeczne Wzgórza”.  

Radni rozmawiali również o tym, że warto – jeszcze w grudniu – zorganizować Dzień 

Wolontariatu w szkołach z terenu gminy Dzierżoniów.  

 

W związku z omówieniem wszystkich planowanych kwestii, przewodnicząca GRDPP 

podziękowała radnym za udział w obradach i zamknęła posiedzenie. 

 

     

Sekretarz Gminnej Rady Działalności                Przewodnicząca Gminnej Rady Działalności 

                           Pożytku Publicznego                                                       Pożytku Publicznego 

  

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

 



ZAŁĄCZNIKI: 

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

Publicznego 

2. Uchwała Nr 6/III/2021 Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 

16 listopada 2021 r. w sprawie zaopiniowania projektu Programu współpracy gminy 

Dzierżoniów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w roku 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 








