
Protokól
z posiedzenia Gminnej Rady Dzialalno6ci Po2ytku Publicznego w Zaleszanaeh z dn¡a

l5listopada 2012¡oku

Posiedzenie Gminnej Rady Dzialalnoéci Po2ytku Publicznego w Zaleszanach w dniu
l5 listopada 2012 ¡oku prowadzil Pzewodnicz4cy - Pan Lucjan ldec. W posiedzeniu udzial
\,\E ieli czfonkowie Gminnej Rady DzialalnoÉci Poiytku Publicznego w Zaleszanach wg
zalqczon$ listy obecnoÉci.

Tematyka pos¡edzenia:
1) Opiniowanie projektu Programu wspólpracy Gminy Zaleszany z organizacjami

pozaz4dowym¡ oraz podmiotami prowadz4cymi dz¡alalnoÉó poiytku publicznego na rok
2013.

2) Sprawy ró2ne.

Ad. I
Pzewodnicz4cy poinformowal zebranych, 2e konsultacje nad projeKem Programu wspótpracy
Gminy Zaleszany z organiacjami pozaz4dowymi oraz podmiotami prowadzqcymi dzialalnoéé
po¿ytku publicznego na rok 2013 ogbszone zostaly w dniu 17 wzeénia 2012 r. i twa! od 21
wrzeén¡a do dnia 12 pa2dziernik,a 2012 r. lnfo¡macje o konsultacjach opubl¡kowano na stronie
internetowej Uzgdu Gminy w Zaleszanach oraz pzesúano do wszystk¡ch Storrarzyszeñ
dzialaj4cych na terenie gminy (wraz z projektem programu wspólpracy). W ostatnim dniu
konsultacji tj. w dniu 12 paídziernika br. \,pfyneb pismo Stowarzyszenia ,,Dar serca" zJs
w Zbydniowie z propozyilquv,tzglednienia zadañ w programie na 2013 rok w zakresie:
-podtzynrywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielqgnowania polskoéci oraz roa^/oju
Éwiadomoéci narodowej, obywatelskiej i kulturortrej.
- nauki, szkolnictwa wyzszego, edukacji, oéwiaty i wychowania.
kultury, sáuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
Stolvarzyszenie popiera równie2 zaplanowanie w bud2ecie Gminy érodków finansowych na
dotacje w Ramach Mafych zleceñ.
Zadna organizacja nie zgicsila obszaru w zakresie ,,Upo\lrszechniania kultury frzycznej i sportu",
wobec tego nie ma podstiaw do pzekazania dotacji dla IZS (na ten cel zawsze p%eznaczane
byty najwiqksze Érodki finansowe).
Ponadto, w dniu 26 paádziernika br. (termin skladania uplynql 12 pazdziernika) wpfynefa
propozycja do Programu wspólpracy na 2013 rok Fundacji Fundusz Lokalny SMK (stanorryi
zatqcznik do protokofu). Komisja po dyskusji postanoúla odzució propozycje Fundacji zlozone
po tem¡nie.
Rada DzialalnoÉci Po2ytku Publicznego po dyskusji wg vrÁasnego rozeznania, biorqc pod uwage
doéwiadczenia z lat popzednich wnioskuje wpisaé w rczdziale -Zakres pzedmiotowy-
nastgpuj4ce zadania:

1) profilaktyki i rozwi4zywania problemów alkoholowych w zakresie:
a) podejrnowania inicjatyw na Eeez pzeciwdz¡a¡ania przemocy, obejmowan¡e inicjatyw

z zakresu upotrwzechniania wiedzy prawnej wÉrod rnlodzie2y i doroslych, wspierania
dziablnoÉci poradnictwa obywatelskiego,

b) dziatania w zakresie profilaKyki - \rvspieranie programów edukacyjnych, korekcyjnych,
zagospodarowania wolnego czasu dzieci i nrlodzie2y,

c) dzialalnoéci szkoleniowej w zakresie proflaktyki i rozwiq3ywania problemów
alkoholo\ rych,

d) t^,sp¡erania inicjatyw spo'lecznych z zakresu profilaktyki uzale2nieñ,
e) wspierania dzialalnoéci instytucji i stowarzyszeó slu¿qcych rozwiqzy\4raniu problemów

alkoholo\,vych.



2) przeciwdzialarnia narkor¡ani¡ w zakresie:
a) dzialania w zakresie profilaktyki - wspierania programów profilaKycznych,

informacyjno-edukacyjnych o¡az dzialarT w ramach edukacji publ¡cznej,
b) dziatalno5ci szkotenio\,vej w zakresie profilaKyk¡ narkomani¡,
c) pzeciwdziahnia patologiom spolecanym i ograniczania pzestgpczoéci wÉród

nieletnich poprzez zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i nrlodzieZy.
3) kultury fizycznej w zakresie:

a) upowszechniania kultury fizyczng i sportu popzez organ¡zowanie rozgrywek
izawodów rekreacyjno-sportowych oraz popularyzacja walorów rekreaq¡ ruchovvej na
terenie gminy Zaleszany,

b) kontynuowania partnersk¡ego wspóldziafania na forum Gminnej Rady Sportu.
4) ratownictrva ¡ ochrony ludnoéci w zakresie:

a) realizacji zadañ udasnych Gminy w zakresie ochrony przeciwpo2arowej,
pzeci\rpor/vodziowej i ochrony ludnoÉci we wspólpracy zZarzqdem Gminnym Zvlqzku
Ochotnieych Straiy Po2arnych Rzeczypospolitej Potskiej i jednostkami Ochofriczej
Stra¿y Po2arnej.

5) podtzyrrywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielegnowania polskoÉci oraz
rozwoju éwiadornoéci narodowej, obywatelskiej i kulturowej w zakresie:
a)organizowania imprez kulturalnych, konferencji, dyskusji i prelekcji, z\*aszcur]a

zwi4zanych z promocj4 dziedzictwa kulturowego regionu,
b)organizowania warsztatów twórczych w szczególnoéci upamigtniajqcych osoby,

miejsca iwydazenia historyczne na teren¡e Gminy,
c) organizowania na tereníe Gminy obchodfuv rocznic w celu upamigtnienia walki

o niepodlegloéó kraju oraz obchodów rocznic i éúEt pañstwowych zaúqTanych
z historiq kraju i histori4 Gminy,

d)wspieranie dzialañ promujqcych roaaój artystyczny mieszkañców Gminy.
6) dziatalnoéci na rzecz osób w wieku ernerytalnym w zakresie:

a)wspierania \^zajemnych relacji,
b) pzeciudziafania wykluczeniu spolecznemu oraz cyfrowemu,

7) nauki, szkolnictwa wy2:szego, edukacji, oÉwiaty i wychowania w zakresie:
a)wspierania i stwazania rnczliwoÉci rozwoju edukacji oraiz wychowania

z wykorzystaniem form zarówno szkolnych, jak i pozaszkolnych,
b) edukacji obyraratelskiej,
c) dziatañ wychowawcrych,

8) kultury, sáuki, ochrony dóbr kultury i dziedzic{wa narodowego w zakresie:
a)opieki nad zabytkami,
b)\r'lspieran¡a organizacji dziataj4cych w obszarze kultury i ochrony dziedzictwa

narodowego,
9) dzialalnoéci wspomagaj4cej rozuój wspólnot i spo,lecznoéci lokalnych wzakresie:

a)tworzenia warunków do budowania pozytywnych relacji spolecznych oraz zacieÉnian¡a
wigzi,

b)uzbudzania zaanga2owania spofecznego oraz pobudzania inicjatyw spoleenych
zmiezaj4cych do budowania spobczeñstwa obyuratelskiego,

1 O)promocji wolontariatu w zakresie:
a) prorpcja wolontariatu na terenie Gminy Zaleszany wÉród nfr,dziehy uczqcej sig,

poptzez szkolenia, wsparcie doradcze i udraZanie érodowiskowych inicjatyw
vrolontarystycznycfr,

11) dzialalnoéci na rzecz organizacji pozarzqdowych oraz podmiotów wymienionych
w $ 3 ust. 3 Ustawy wzakresie:



a) organizaqi gminnego konkursu grantowego dla organizaqi pozazqdourych oraz
podmiotów wymienionych w g 3 ust. 3 Ustawy provrndz4cych dzialalnoéó po2yü<u
publicznego wspierajacego fi nansowo, organizacyjnie i szkoleniowo.

Pzewodniczqcy Rady poinformowaf, 2e w projekcie bud2etu Gminy na rok 2013 nie ma zapisów
dotyczqcych zadañ pozakonkucowych, radni-czionkowie Rady mus¡eliby zgicsié tak4
propozycje do bud2etu. Radni- czlonkowie Rady obecni na posiedzeniu p. Dorota Kuchta
i p. Jan Wawryk bardzo chgtnie zobw,tq4;ali sig do podjgcia kroków w kierunku wproivadzenia
l<wot do bud2etu. W chwili obecnej jeszcze nie wiadomo jakie byfyby to krloty,
najprawdopodobniej byloby to 135.000,00 zt dotacji dla LZS i ok. 15.000,00 z+ dotacj¡ na mab
zlecenia. A póki co czlonkowie Rady wnioskujq aby w Programie w rozdziale -Wysokoéé
Érodkór pzeznaczonych na realizacje Programu- wpisaé nastgpujqcy zapis:
1. \AÁysokoéó Érodków fnanso\rych na realizacjq zadañ publicznych objetych niniejszym

prograrTFm zostanie okreélona w Uchwale Budzetou/ej Gminy Zaleszany na rok 2013.
2. \Afrsokoáé Érodkó¡v finansoivych na zlecanie zadañ Organizaciom z pominieciem drogi

konkursowej zgodnie z a¡L 19a Ustawy bedz¡e uzale2niona od np2liwoéci finansowych
Gminy, jednak2e nie mo2e pnekroczyé 20% kwoty wymienionej w ust. 1.

Nastepnie Pzewodniczqcy Rady poddal pod gfosowanie catoéé projektu Programu. ProjeK
Programu zaopiniowany zostaf jednogloénie porytywnie.

Ad.2
P. Wtadys,law Olszewski czicnek Rady zgtasza potzebe zakupu-wykonania 5 het nów
strazackich dla potzeb reprezentacyjnych OSP Pilchów. Stra2acy z Pilchowa znaleÉli ju2 osobq,
Kóra wykona}aby dla nich tak¡e helrny ale nie chce wystawió rachunku ani faktury za wykonan¡e
tej uslrrgi.

Protokól sporz. Zofia Kieliszek

Przewodnicz4cy GRDPP
w Zaleszanach
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