Czerwionka-Leszczyny, 08.04.2015 r.
Protokół
z pierwszego posiedzenia Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego
w Czerwionce-Leszczynach w dniu 8 kwietnia 2015 r.

Zarządzeniem Nr 108/15 z dnia 24 marca 2015 roku Burmistrz Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny powołał Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego na
terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. W dniu 8 kwietnia 2015 r. odbyło się
z inicjatywy Burmistrza pierwsze spotkanie Rady.
Obecni na spotkaniu wg załączonej listy obecności.
Burmistrz Wiesław Janiszewski przywitał obecnych na spotkaniu, mówił o zadaniach Rady
wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Jednocześnie
przedstawił oczekiwania, że Rada będzie brała aktywny udział nie tylko w tworzeniu polityk
publicznych na szczeblu lokalnym, ale również przyczyni się do integrowania trzeciego
sektora na terenie Gminy.
Członkowie Rady przedstawiając się mówili o organizacji, którą reprezentują w Radzie.
Następnie przystąpiono do wyborów przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego
Rady. Pani Jolanta Szejka zgłosiła na przewodniczącego Rady kandydaturę Pana Marcina
Stempniaka. Innych kandydatur nie zgłoszono. Przystąpiono do głosowania jawnego. 7
głosów było za, 2 głosy wstrzymujące. Przewodniczącym Rady został wybrany Pan Marcin
Stempniak.
Na zastępcę przewodniczącego zaproponowano kandydaturę Pani Jolanty Szejka. Innych
kandydatur nie zgłoszono. 8 głosami za i 1 wstrzymującym Pani Jolanta Szejka została
wybrana Zastępcą Przewodniczącego Rady.
Pan Marcin Stempniak podziękował za zaufanie, zaproponował rozwiązania w komunikacji
pomiędzy członkami Rady oraz tematy kolejnych spotkań GRDPP. Miejscem spotkań
będzie siedziba Centrum Organizacji Pozarządowych.
Członkowie Rady wyrazili zgodę na udostępnienie swoich adresów emailowych, by
organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, mieszkańcy mogli zgłaszać swoje uwagi,
propozycje i opinie dot. współpracy z jednostką samorządu terytorialnego.
1.Jolanta Szejka – adres email: jolanta.szejka@gmail.com
2. Grzegorz Wolny – grzegorzwolny@onet.pl
3. Beata Frycz - beatafrycz@onet.eu
4. Marcin Stempniak - marcin.stempniak@wp.pl
5. Krystyna Jasiczek - rgim.n@czerwionka-leszczyny.com.pl
6. Jacek Wowra - jackwowr@interia.pl
7. Wojciech Pukowiec - wojciech.pukowiec@interia.pl
8. Agnieszka Warzecha - agnieszka.warzecha@zhp.net.pl
9. Adrian Strzelczyk - a_di2@op.pl
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Przewodniczący Gminnej Rady Działalności
Pożytku Publicznego
w Czerwionce-Leszczynach
Marcin Stempniak

