Wałbrzych, 03.10.2017 r.
PROTOKÓŁ
z posiedzenia Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego
w Wałbrzychu
Porządek zebrania
1. Przedstawienie porządku zebrania inauguracyjnego GRDPP kadencji 2017-2020
2.Wręczenie podziękowań ustępującej GRDPP i nominacji nowo wybranej GRDPP.
3. Wybór i ukonstytuowanie się GRDPP kadencji 2017 -2020
4. Sprawy różne.
5.Ustalenie terminu najstępnego zebrania. Zakończenie zebrania.
W zebraniu uczestniczyło 13 osób – lista obecności w załączeniu.
Ad 1
Pani Bogusława Czupryn, z Biura Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta
Wałbrzycha, odczytała proponowany porządek zebrania, który został przyjęty przez obecnych bez
zmian.
Ad.2 Zebraniu przewodniczył Pan Wiceprezydent Zygmunt Nowaczyk, który wręczył
ustępującej Radzie podziękowania za współpracę oraz listy gratulacyjne dla nowo wybranych
członków Rady.
Ad 3
Zebrani przystąpili do wyboru nowej GRDPP. W wyniku tajnych wyborów na: przewodnicząca została wybrana Pani Karolina Maląg (przedstawicielka organizacji pozarządowych),
zastepcę przewodniczącej została wybrana Pani Beata Mucha (przedstawicielka Rady Miejskiej
Wałbrzycha). Sekretarzem GRDPP została wybrana przez aklamację Elżbieta KwiatkowskaWyrwisz (przedstawicielka organizacji pozarządowych).
Pani Przewodnicząca, Karolina Maląg podziękowała uczestnikom za okazane zaufanie
i wybór na przewodniczącą Rady. Zaproponowała ustalenie stałego terminu, godziny i miejsca
zebrań GRDPP. Zaproponowała także, aby na najbliższym spotkaniu Rada zapoznała się
z regulaminem i wprowadziła poprawki uwzględniające nową uchwałę Rady Miejskiej w sprawie
określania trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady
działalności Pożytku Publicznego. Co wynika z przepisów nowej ustawy o organizacjach pożytku
publicznego.
Ad 4
Pan Andrzej Partyka zaproponował wysłanie drogą mailową projekt regulaminu. Pani
Bogusława Czupryn poinformowała, że wyśle mail z projektem „Programu współpracy Miasta
z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok“ Panu Partyce oraz Panu Aleksandrowi Zubalskiemu.
Do 1 listopada GRDPP ma termin do skonsultowania projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia
„Programu współpracy“. Pani Bogusława Czupryn poinformowała Radę, że członkowie biorą udział
w konsultacjach społecznych ogłoszonych na stronie internetowej Urzędu Miejskiego
w Wałbrzychu.
Pan Wiceprezydent Zygmunt Nowaczyk, poinformował zebranych o wyborze Pana Artura
Marlinga na komendanta Hufca Ziemi Wałbrzyskiej i złożył Jemu gratulacje, do których dołączyli
się zebrani.
Ad 5
Pani Przewodnicząca zaproponowała przeniesienie terminu następnego zebrania z 13
listopada na 30 pażdziernika. Zwróciła się z prośbą do Członków GRDPP aby do tego czasu
zapoznali się z regulaminem i projektem „Programu współpracy...“, by na najbliższym posiedzeniu
tj. 30 października Rada mogła nad nimi pracować.
Na tym spotkanie zakończono.
Protokół sporzadziła: Elżbieta Kwiatkowska-Wyrwisz

