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Posj.d7-clie ol\oż!ła p Bożena Zi.mińska w\póh,ełodlicząca RDIP u posiedżennl
ucże$niczą \s7!sc! cżk]nkoNie Rad}

Bożcna Ziefujańska - $slóhlż§lldnicżąca zaproFono§2]J naśępująq porądck
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1, Inibrnmja o spra§ozda u 2 Ealiżeji ..Rocżnelo prolr.nu §spólpra.y Fo§ialu
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Bożcna 7 jemiińska _ $spólprze§!dnicząca:
p'cdsiaNi]a Prol okół z po si edże. żlnia]]marca20l6r

- zapyub cz) u §,a8i do Fńló kołU
Proi. kól p.Ą ętr został j ednogbś n ic.

Bożena Zicmiańska §spó]pźewodnic,ą.a RDPP:
powied7iaIa, że n! najbliżsżei scsii Rad) Po\i!$ radni zapożnei żośaną ze
spliwozdanien z rcaiiacji ,,Roc,jeeo procranu §spółprac! po§iatl
kanjennoeóNkiego 2 orgaiiż&jami pozal ządo\rmi W ]0l j r''.
pżekŁala kselokopie spralvozdeia do §iadomoś.i c7-]onkó\ RDPP

cccyli. skUlśka Penronrocnikds, orgJ. j,acj i Po 7ar7Ędo\,a.lr:
- lr7edJa§ił! co 72siera lpąNozdanie,

Bożcńa PeldiJk vspólprże§.!nicząca RD!P
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ż\ńciłaU\2gę,że* części$spółpnc] pozann.nsorc] wpkt. 8śpfu§ozdanjdldzió
mó§i się. że Po*iat Kafuie|no_!ó§ki jcs1 jcdnym 7 członkóu 

^łoż]cieli 
LokaLnej

clup' Dzja]anił ,,Klviat Ln!". kór! dzi.I. na rzccz ro^oiu obszoń§ \,icjskigh
gnin Kanicnia córa. LublNka, Nlircjszó\i srirc Bos!c7.[]ce, cza ry Bór
i Miercszó§. s7.7,§no Zd ł. Bolusżós GoE. nzcba dophnó,eszc7e dq,ie snrin)
anriano\iciecminę s^za\no Zdrói oruRosuszó§Gorce,

cecrlia sku]śka _ Pelnon]o.nik ds, or!.niż.cji Pozuządowcb:
po§iedzjała, żc ocżlariście póJc7as p.7.dslaliani! sFa\o7dania dd ltadżi.lłNiatu
Lżupełri 1ą iŃbrnacię.

BożeDa Pcłdiak wsnól]ize\ odniczq.a RDPP:
porviedżiała. że aializują. obs,arY R jakich Po*ial Kańiemogórski sspiera
oĘarracje !o7a,Ńst. N jej ocenie bńkuje zakrcsu: loz\rc] slolcc7ności

poqiedżiala. Tfarnieab, oiganizacje mog]} \}śęporrać o óaego odaj!, żaddia
związane 2 rozlv.jcm ]okahr}n np, na upoŁądLo\anie jakiesoś lcFnu i zrcbicnia
lam ch.ciażbt placu zaba§:

l] ożeba Ziemi ańska nspó]pźe[oi]ni.żąca RDPP:
4od7i]xsię z świerdżenicnr p Bożeny Pe]diak i porYiedziala. że fai,li. b] bylo aby
olganiacje molly ko,ysiaó ż inicjllyNy lokllnej,

cec}Lia skuLska Pelnonjocnik ds, oj'lani7ac i Po7aj7ądos,!ch]
ponrlbrmowła. że obecnie ńic na 9ch§alJ- Rad) Po\ialu ópisliącei Flo.eduĘ
\spdcia orlanDaci j N lbnnie inicjaty\) ]okalnej,

BoTmZicfu jańska \spólprze\odnic7ąca RDPP:
po§ied7iala, ż. Eoże ryynąpić do 7auądu P.siatu ż §niostien o Pźygoio§anic
D,o e\,, n\r J\ llad, do \c/{ce,ó. Jl\§\,,( Lre],

ap}bła kto 7 c7-]onkó}, jest 2 z]óżeńien sosowneeo ]rnjosku.
\\niosek żośa] jednog]ośnic prżcgloso§"!)

B.żeoB 7ieoliańsk! - rvspólprzeqodnicżąca RDPI:
po§iedziała. że Pżvgoi.Wala ssó] ploicki Rerulfuninu Po§ialoNcj Ratly
DżiałaLiości PożFktr Publiczneeo.

- p(jekt p,,l_qoto\!!_\ zostal n. podś.{ic prcjcktu p] zygo&nvanegó prżeż p, cecrlię
skulska o,żZ na podsla§ie Rcg lfunin działaDia $bje§ćdzliićj Radl Dżialalńoś.j
Poż!ku PuLrlicznego,
powicdzixla. żc 74lana\ria się nad ZapisahipPk 2 regllańin!. cz! zosla$ić d5lsżą
cżęśó dól]ćż+ą ,,podejnroNania §spólnrch ijriciatr\ lokaln)ch w dan]fi rokD
kalcnda,.\}ni'?, alejeżeli nie ma uchw! do§czącej inicjaDv], ]ołalnej 1o ]nożc
tą c,ęśó ppkl sk]eślió.

F.pfu sila. abv człoŃo§ie Rldy zapoznali się jesżcze ż niń, zaprclonowal] $\ojc
U*'agi i na naslępn,vjn posiedżeniu EEulanrnr lel zoś.nie plzyięt) u.h§?]q

ZbilDicw Bedndek - .żlon.k lrltDPP:
- po\ied7iał. ż \e,jług niego przcdśaviony plojekl jesl jasn] i czyielń)- i ]noże

7o$ać § lakiój lbmiep,!]9§.
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poł'iedzial, że na\etjcżeli poja\i się pot _ćba jego zmiany io przecież { kłdej
ch\rili możE go ponra§ić

PaniAdńannacęboiys członckaDPP:
porviedżiał!. żc dla nieiićś onjasnr inie fua żdnYch urłns do rcsulfuninu.

Bożem Ziemiańska vspólprżełodŃcżąca RDPP:
- żap)lała,cż), .żbnko\ieRadyfuająjakŃślvnioskj,

posiedżia]a, że na nastęlnrm posicdzcniu p,
z zasadalni do§c7ącymi iniL.iaty\) lokalDei.

- po\iedzin]a, źe ńa Miosek do D cec]-lia s*uhkjcj
F.siedzenie Rad! intbmacji dol}c,ącci Roczneso
Kanriennogórskieso z olEani7acjŃli pozarządo\),mi

lon}c]r §li.skós ńie zlloszono,

Bożen, P.łdiak 7anoln, |x§

o przed§."ienie na następĘD
|rorramu WsŃlpńct Po*jani

Bozena lieńiańsk! _ \spótprze§odnic7ąc! RDP|:
posiedziała. że chcialb9 się z pożostabńl członklmi Rad) podzielić inlonnacją
a nianowicie pźyZdżąd,ic \łbje§ódz§€ DoliośIĄkiego fu|kcjon je Regjonalne
Fofum l'clylorialnc N skład krórego §.hodzi D.in przedśa\ric ie l z lrdcgo porialu
żienNkieeo cż), p]zedsla§iciel DolDośląskiei Rxd,Y Dżiałalnoś.i Pożylku

po§jcd7jała, ż jeś to Fodmiot opnrioda§lz._doradcży Zarżądu §bie\ndr§a,

lj,20 F Bozena ZicnliŃska \łspólpr7c\.dnicżąca RDPP zanrknęła
olaz żaFloponótalB wśępn! Iraslępn! spotkania Rady ńa dzień ]9
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