
PROTOKOL NrA4D0l2
z posiedzenia Gminnej Rady DzialalnoSci Poirytku

Publicznego w Zaleszanaeh z dnia 5 paúdziernil<a20l2 r.

Posiedzenie Gminnej Rady Dzialal¡roSci Po4¿tku Pubüczoego w Zaleszanach w dniu
5 poidztemtka 2012 t prowadzil Przewodniczqpy - Pari Lucjan Idec. W posiedzeniu udzial
wzigli czlonkowie Gmimej Rady DzialahoÉci Poirytku Publicznego w ZaleszarElch
wg zalqpzonej listy obecnoéci.
Tematyka posiedzenia:

1) Rozpat¡zenie ofe¡t na realizacjq zadaá pubüczrych pn.;
- ,,Zadanía i cele publícme z zalo'esu kultury obejmujqce organincjq imprez, tlydarníl

hulturuhrych i przedsi{wzieé artystycznych slu24cych uymwszechnianiu dzíalalnoici
htlhuahej o charalderze lokalnym, ze szczególn m uwzglqdnieniem zaanga1owanid
dzieci i mlodzíe4)" zloaorei w dnlv 26.09.2012 t, ptzEz Stowaxzyszenie Da¡ Serca z./s
Zbydllióvr 97 i

- ,Ochrona írodowiska naturalnego poprzez vqrsztat) í dzíaktnia proelcologicme,
prdce aklr\)i4jqce mieszkaúcév ze szczególnym uwzglqdnieniem dzieci i tnlodzieiy
nq rzecz eduk/1cjí ekalogicnej " zlozonej w dniu 4.10.2012 r. gzez Stowarzyszenie

,,Jezioranka" z/s Motycze Szlacheckie 40,

2) Sgawy ró2ne.

Ad. r)
Prowadzqpy posiedzenie p. Lr¡cja¡ Idec przedstawil oferty zlozone w trybie Malych Zleceú
przez Stnwarzysze^le Dar Setc¿ zJs w Zbydntów 97 i Slo,¡¡avysze e ,)ezbrwl<d' zJs
w Motycze Szlacheckie 40.
Pan Lucjan Idec poinformoval, ze oferty zloLone zostaty zgorlnie z wlmogami art. 19a
ustawy z doia 24 kwietnia 2003 r o dzialal¡oici poz¡ku pubücznego i o wolootariacie oraz m
druku zgodnya ze wzorem Rozporzqdzenia Ministra Pracy i Powki Spolecmej z dnia 15
grudnia 2010 robu w sprawie wzotu ofefiy realizacji zadanía publicmego, ramowego wzoru
umowy o wykananie zadaflíq publícznego i vzoru sprcwozdsnía z wykananía tego zqdaniq,
Zawieruiqr:ftirE nlezbedte zalpzntkj, a w szczególnoici wlpis z KRS. NastQpnie przedstawil

tresci ofe¡t.

Zetrani nie vnieÉü uwag do áoZonych o$rt:
- po dyskusji nad ofert4 

"loion4 
przEz Stowarzyszenie Dar Serca uznano za celowe

reaLizacjq zaproponowanego w niej zadania publicznego. Wnioskowana kwota dotacji to
2.150,00 á, Do rozdysponowania w zadaniu zaproponowaqm prz€z Stowaxzyszenie jest

kwota 1.910,00 zL Ofe,rta zostab zaopiniowala pozytywnie przy jednym glosie
wstrzymnj{cym i moie byó sfinansowan& krote 1,910,00 zl,



- po dlskusji nad oftrt4 zhian4 pzcz Stowarzyszenie ,Jeziotaokt' r-n'nó za celowe
tealizacjg za¡noponowanego w niej zad¡nia publicznego. OGrta mst¿b w calolci

z¡opiriow¡trs j€dtrogloítri€ pozytywDie.

Ad.2)

Selaeta¡z Gminy p. Sebsstian Nabrrzeski poinformowal o istniej4cych jeszcze &odkach
finansowych na realizaoje zadan w ramach Malych Zieceú Da zadanie p¡. Poooc rodzinom
i osobom w trudnej synracji zyciowej i wyórmywanie szans tych rodzin i osób. Jest to k$Dta
5.000,00 á, Poi¡formo*al tetle ie w &nu 17 wrzle;Énta tr. ogloszone zostaly kouultacje
w zahesie Prograr Wspólp¡ary Gmhy Zaleszany z Orgutrzacjarni Pozztz4dowymi otaz
podfi¡iotami p¡oyvadzqgymi dziatal¡oóé po4¡tkü publicnego na rok 2013. T¡waé beda do dni¿
12 páÁzierotka 2OI2 roku.

Nat m protokol zakoaczoto.

P¡otokól sDorz. Zofia Kieliszek

Przewodnicz{cy GRDPP
w Zalesza¡nch

Zapoznalem sip
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