Wałbrzych, 26.03.2018 r.
Protokół
z posiedzenia GMINNEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO
w Wałbrzychu
W posiedzeniu Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego uczestniczyło 9 osób.
Lista obecności w załączeniu.
Zebranie prowadziła Pani Karolina Maląg, Przewodnicząca GRDPP, która
przedstawiła porządek zebrania, który został przyjęty przez zebranych w drodze
jawnego głosowania bez zmian.
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady z 26.02.2018 r.
2. Kampania 1%.
3. Piknik organizacji pozarządowych.
4. Zajęcie stanowiska wobec informacji od Urzędu Miejskiego w sprawie zwiększenia
środków dla NGO na 2018 rok oraz braku uwzględnienia propozycji Rady w
Programie Współpracy.
5. Konsultacja dokumentów przez GRDPP.
6. Sprawy wniesione, sprawy różne.
Ad 1
W drodze jawnego głosowania zebrani przyjęli jednogłośnie protokół (z
naniesionymi zgłoszonymi uwagami) z poprzedniego posiedzenia (26 lutego br.)
Ad 2
W sprawie kampanii 1% głos zabrał Pan Zenon Matuszko, który poinformował
zebranych, o próbie spotkania i rozmowie z Panem Arkadiuszem Grudniem,
kierownikiem Biura Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki. Obaj Panowie skontaktowali
się z Telewizją Dami w sprawie wystąpienia w audycjitelewizyjnej "Gość dnia", w celu
spopularyzowania kampanii 1% wśród wałbrzyszan. Może na przestrzeni kilku dni
sytuacja się wyjaśni. Do dnia zebrania nie otrzymał jednoznacznej odpowiedzi. Pan
Arkadiusz Grudzień, po pierwszej próbie kontaktu z nim Pana Zenona Matuszki, nie
odezwał się. Mimo to, Pan Zenon Matuszko wyraził nadzieję, że uda się umówić z
Panem Arkadiuszem Grudniem na wspólny udział w audycji TV Dami "Gość Dnia".
Ad 3
Pani Karolina Maląg pokrótce przedstawiła zebranym dotychczasową
organizację pikniku organizacji pozarządowych. Organizacje pozarządowe składały do
UM ofertę wspólną na organizację pikniku, które jest swego rodzaju świętem NGO i
mieszkańców.
Pan Zenon Matuszko przypomniał ubiegłoroczny piknik NGO.
Pani Karolina Maląg, Przewodnicząca Rady zapytała zebranych czy chcą się
włączyć w organizację tegorocznego pikniku i na jakiej zasadzie? Co chcieliby
przygotować? Kontynuując temat, Pani Karolina Maląg zaproponowała by Fundacja
Museion, w tym roku złożyła ofertę na realizację wydarzenia. Pani Elżbieta
Kwiatkowska-Wyrwisz Prezes Fundacji, powiedziała, że zapozna się z możliwością
pozyskania środków z Miasta.

Pani Elżbieta Kwiatkowska-Wyrwisz, sekretarz GRDPP zaproponowała, aby w
roku 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości przygotować piknik
nawiązujący do tej rocznicy.
Pan Wiceprezydent Zygmunt Nowaczyk poinformował, że wszystkie instytucje
kultury i edukacji przez cały bieżący rok przygotują różne formy uczczenia tego
wydarzenia.
Ponadto w dniu dzisiejszym zostało skierowane pismo do wszystkich NGO o
włączenie się w obchody stulecia odzyskania niepodległości. Termin składania
propozycji ustalono na 5 kwietnia. Przy czym kulminacja obchodów będzie w
listopadzie br. Z tej okazji będą przygotowane m.in. plakaty, ulotki, koncerty, wystawy,
konkursy, zostaną złożone kwiaty pod pomnikiem niepodległości.
Sekretarz GRDPP zapytała czy był przygotowany ogólnopolski logotyp, czy
Wałbrzych przygotuje własny?
Ad 4
Pani Karolina Maląg, w imieniu Rady zwróciła się do Urzędu z prośbą o podanie
skąd pochodzi nadwyżka 1,5 miliona złotych (w porównaniu do roku 2017) na
realizację tegorocznego Programu Współpracy. Uzyskała odpowiedź, że Miasto
przekaże na rzecz NGO dodatkowe kwoty z trzech biur, tj: Biura ds. Rewitalizacji
Miasta, Biura Zdrowia i Spraw Społecznych i Biura Edukacji i Wychowania.
Przewodnicząca powołała się na pismo z UM otrzymane w styczniu.
Pan Zygmunt Nowaczyk, Wiceprezydent zaproponował by ponownie zwrócić się do
Biura Zdrowia i Spraw Społecznych. Pan Zenon Matuszko poparł tę propozycję
jednocześnie zasugerował, aby doprecyzować je. Powiedział, że Rada (GRDPP)
doradza i proponuje.
Pan Zygmunt Nowaczyk stwierdził, że zadania są realizowane. Natomiast jeśli
Rada nie jest usatysfakcjonowana odpowiedzią/ informacją ze stycznia to można
ponownie zwrócić się do Pana Prezydenta.
Pani Karolina Maląg, Przewodnicząca GRDPP tę propozycję poddała pod jawne głosowanie, w wyniku którego – 8 osób zagłosowało za jej przyjęciem.
Ad 5
Pani Karolina Maląg, poinformowała, iż są ogłoszone konsultacje dokumentu
pn. „Strategia Rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej 2030”, trwają one do 24 kwietnia.
Zaproponowała, aby Rada z własnej inicjatywy organizowała konsultacje. Ustalono
wstępnie dwa terminy (17 lub 18 kwietnia). Organizacji spotkania/warsztatu podjęli się:
Zenon Matuszko, Karolina Maląg i Elżbieta Kwiatkowska-Wyrwisz. Pan Zenon
Matuszko powiedział, że można kogoś z Urzędu Miejskiego poprosić o pomoc w
przygotowaniu zaproszeń; może przez Biuro Aglomeracji Ziemi Wałbrzyskiej? Pan
Zenon Matuszko, stwierdził, że na spotkanie warto zaprosić mieszkańców, studentów
nie tylko same NGO. Pani Karolina Maląg zwróci się do Biura Zdrowia i Spraw
Społecznych z prośbą o pomoc w przygotowaniu zorganizowania konsultacji.
Przewodnicząca poinformowała, iż jest również konsultowana uchwały RM w
sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego
w rejonie ulic Azaliowej, Zdrojowej i Szymona Fabiana w Wałbrzychu.
Pani Karolina Maląg zwróciła się z prośbą do Pani Beaty Muchy oraz Pana
Anatola Szpura aby przedstawili swoje zdanie/ opinię na temat uchwały.
Pani Beata Mucha, radna Rady Miejskiej stwierdziła, że należy wyrażać opinię
bez względu na to czy jest się za czy nie.

Pani Karolina Maląg wyraziła swoje zrozumienie dla wypowiedzianych opinii, i
stwierdziła, że jest to specyficzna sytuacja. GRDPP otrzymuje do konsultacji uchwały
Rady Miejskiej, z którymi zapoznaje się i następnie wyraża swoją opinię.
Pani Beata Mucha zapytała czy wszyscy członkowie GRDPP uczestniczą w
konsultacjach?
Pan Wiceprezydent Zygmunt Nowaczyk, że Rada przyjmuje do wiadomości bez
podania czy jest za czy przeciw.
Pan Andrzej Partyka stwierdził, ze nie wie czego dotyczy uchwała/sprawa?
Pani Karolina Maląg stwierdziła, żeby jednak nie wyrażać opinii nt. uchwały RM,
bo dotyczy dość specyficznego zagadnienia.
Pan Zenon Matuszko zaproponował, aby w przyszłości projekt uchwały był
zaprezen- towany na Radzie przez osoby/urzędników, którzy bezpośrednio będą
zajmować się jej realizacją, i znają jej specyfikę.
Ad 6
Pani Karolina Maląg, Przewodnicząca GRDPP poinformowała zebranych,
o otrzymaniu dziś od Pana Anatola Szpura pisma zawierającego – usprawiedliwienie
nieobecności Pana radnego na zebraniach GRDPP. Pan Aleksander Zubalski
zaproponował aby Pana Radnego upomnieć. Pan Artur Marlinga zaproponował by
zaprosić na następne zebranie wszystkich członków Rady, którzy mają trzykrotną
nieobecność na posiedzeniach Rady i zgodnie z Ustawą o wolontariacie i działalności
pożytku publicznego przed skreśleniem z listy członków i poprosić o
wyjaśnienie/odpowiedź powodów swojej nieobecności. Rada zgodziła się na tę
propozycję.
Pan Zenon Matuszko, stwierdził, że może warto rozważyć rozwiązanie Rady,
skoro problem jest m.in. z uzyskaniem konkretnych informacji z UM, czy z frekwencją
na posiedzeniach.
Pan Wiceprezydent Zygmunt Nowaczyk zapronował by skoncentrować się na
konkretnych sprawach, np. polityce społecznej. Zdaniem Pana Wiceprezydenta, Rada
powinna nadal fukcjonować. Jak każda organizacja czy instytucja przeżywa także i
ona różnego typu, rodzaju trudności w działaniu.
Pan Artur Marlinga uważa podobnie. Stwierdził, że jeśli chcemy coś zrobić dla
społeczności lokalnej to należyto robić a wtedy się uda.
Pani Karolina Maląg poinformowała, że listę obecności z poprzedniego zebrania Rady przekazała osobiście Pani Bogusławie Czupryn. Pani Kierownik Biura Zdrowia i Spraw Społecznych jest zainteresowana współpracą z GRDPP.
Pan Wiceprezydent Zygmunt Nowaczyk poinformował, ze projekty uchwał są
przygotowywane przez Panią Przewodniczącą Rady Miejskiej do 10 każdego miesiąca.
Na zakończenie zebrani ustalili termin następnego zebrania – 7 maja 2018 roku godzina 14.00 sala nr 19.
Na tym zebranie zakończono.
Protokół sporządziła Elżbieta Kwiatkowska-Wyrwisz

