Wałbrzych, 30.10.2017 r.
PROTOKÓŁ
z posiedzenia Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego
Porządek posiedzenia:
1. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
2. Aktualizacja Regulaminu Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego na lata 2017-2020
oraz jego przyjęcie.
3. Konsultacje Programu Współpracy Miasta Wałbrzycha z organizacjami pozarządowymi na rok
2018.
4. Sprawy wniesione, sprawy różne.
W zebraniu uczestniczyło 9 osób. Porządek zebrania i lista obecności w załączeniu.
Ad 1
Zebranych przywitała Pani Karolina Maląg, Przewodnicząca GRDPP. Po powitaniu
przedstawiła porządek zebrania, który został przyjęty przez obecnych członków Rady bez zmian.
Zebranie prowadziła Pani Przewodnicząca.
Ad 2
Przewodnicząca Rady przedstawiła propozycje zmian Regulaminu, które m.in. wynikały z
uchwały Nr XLI/521/2017 Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie określania trybu powoływania
członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w
Wałbrzychu. Zebrani jednogłośnie przyjęli propozycje zmian tego dokumentu. Regulamin wchodzi
w życie z dniem jego przyjęcia.
Ad 3
Pani Karolina Maląg, zwróciła uwagę na planowaną wysokość środków przeznaczoną na
finansowanie "Programu współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi na rok 2018", która jest
wyższa, niż ta z roku poprzedniego (na rok 2018 jest 4.328.073,00 zł, a w roku 2016 było
2.813.911,00 zł). Pan Zenon Matuszko poprosił o udzielenie odpowiedzi na pytanie: „Skąd się
znalazły te większe o 30% pieniądze na "Program współpracy..."? Z czego to zwiększenie wynika?
Pani Iwona Melerska wymieniła obszary aktywności społecznej, na które będą przeznaczone
środki z tej kwoty np. na aktywność sportową, zdrowie. Ponadto dodała, iż co roku uzwględniany
jest w budżecie wskaźnik indeksowany, który uwzględnia poziom inflacji. Pan Wiceprezydent
Zygmunt Nowaczyk dodał, że wysokość kwoty na wsparcie działań NGO jest możliwa do ustalenia
dopiero wówczas, gdy będzie przyjęty budżet Miasta.
Pani Bogusława Czupryn uzupełniła wypowiedź, informując, że po 15 listopada po przyjęciu
(budżetu) przez RIO ta zwiększona kwota może być uwzględniona w projekcie. Na razie są to plany.
Pod określonymi punktami "Programu" są zadnia, na które będą rozpisane konkursy. Plan konkursów
jest przesłany do NGO i z nimi uzgadniany.
Pan Zenon Matuszko stwierdził, że GRDPP jest organem/ciałem kompetentnym by
rozmawiać o tym. Pan Wiceprezydent Zygmunt Nowaczyk – poinformował, że jest już harmonogram
konkursów na rok 2018. Pani Karolina Maląg dodała, że harmonogram zawiera terminy planownych
konkursów i nie wyklucza, że na tę sytuację może mieć wpływ realizowanie programu rewitalizacji.
W sprawie wyższej kwoty Pan Wiceprezydent stwierdził, że należy przyjąć do wiadomości
fakt (tak jak jest), a szczegóły będzie można ustalić po zatwierdzeniu budżetu. Pan Aleksander
Zubalski zauważył, że kwota jest powiększona, bo doszły dwa zadania. Na co także zwróciła uwagę
Pani Iwona Melerska. Ta wyższa kwota będzie przeznaczona na "Program współpracy...," i
m.in.konkursy dla NGO, który po przeanalizowaniu przez RIO, zostanie następnie przyjęty uchwałą
w drodze głosowania – przez Radę Miejską.
Następnie Pani Karolina Maląg zwróciła uwagę na priorytetowe zadania publiczne i na brak

zadania dotyczącego promocji inicjatywy lokalnej jako formy współpracy Miasta z jego
mieszkańcami. Ponadto przypomniała, iż w poprzedniej kadencji Rady, jej członkowie włożyli dużo
pracy w promocję i „uruchonienie” tej formy współpracy (np. praca na kryteriami oceny wniosków
o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej). Pan Zenon Matuszko zaproponował,
aby włączyć promocję inicjatywy lokalnej do priorytetów na rok 2018. Pan Artur Marlinga
zaproponował, aby opracować schemat/ścieżkę postępowania przy realizacji zadania w formule
Inicjatywy Lokalnej. Pan Wiceprezydent Zygmunt Nowaczyk zauważył, że budżet partycypacyjny
nieco przesłonił inicjatywę lokalną. To zostało zauważone i przyjęte ze zrozumieniem przez
obecnych członków Rady.
Pani Bogusława Czupryn przypomniała, że do 1 listopada bieżącego roku trwają konsultacje
nt. "Programu współpracy miasta z NGO". Pani Karolina Maląg poinforowała, że na obecnym
posiedzeniu Rady zostanie przyjęta uchwała zawierająca propozycję nowego kształtu dokumentu.
Uchwała może być podjęta przez zebranych, gdyż jest quorum.
Pani Elżbieta Kwiatkowska – Wyrwisz, Sekretarz GRDPP zaproponowała, by §6 pkt 1
uzupełnić o "edukację z uwzględnieniem dziedzictwa kulturowego oraz o profilaktykę uzależnień
i zdrowego stylu życia – zaproponował Pan Artur Marlinga. Pani Karolina Maląg, zaproponowała,
by w §6 pkt 2 dodać zapis mówiący o promocji i profilaktyki zdrowia seniorów. Pan Artur Marlinga
zaproponował dodanie w §6 pkt 3 zapisu dot. promocji i upowszechniania Inicjatywy Lokalnej.
Pan Wiceprezydent Zygmunt Nowaczyk poinformował także, o staraniach podjętych przez
Miasto/Urząd, by w roku 2018 wprowadzić Kartę Seniora w Wałbrzychu.
Pan Zenon Matuszko zaproponował, by w Rozdziale 6.Formy współpracy, §7 dodać punkt
dotyczący stosowania społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych. Zostały one
wprowadzone do nowelizacji Prawa Zamówień Publicznych, co umożliwia między innymi
preferowanie realizacji zadań publicznych przez podmioty nie nastawione na zysk np. spółdzielnie
socjalne.
Pani Przewodnicząca wyraziła zadowolenie, że budżet na współpracę Miasta z NGO będzie
większy. Zdaniem Pana Aleksandra Zubalskiego należy jeszcze doprecyzować szczegóły jego
wykorzystania.
Pani Karolina Maląg poddała pod głosowanie "Programu współpracy..." z uwzględnieniem
poprawek zgłoszonych przez zebranych. W drodze jawnego głosowania Zebrani przyjęli
jednogłośnie propozycje zmian. Jednolitą treść uchwały wraz z zaproponowanymi zmianami zawiera
– Uchwała Nr 05/2017 GRDPP. (w załączeniu).
Ad 4
Pani Elżbieta Kwiatkowska – Wyrwisz, Sekretarz GRDPP zaproponowała powrócenie do
tematu utworzenia centrum NGO w Wałbrzychu. Pan Zenon Matuszko zaproponował, by odczytać
protokoły poprzednich kadencji GRDPP nt. centrum NGO.
Pani Karolina Maląg – zaproponowała, by kolejne posiedzenie Rady poświęcić na
zaplanowanie działań Rady na najbliższy rok. Zenon Matuszko przypomniał, że jest realizowany
wspólnie z Miastem projekt stażowy, i jeśli ktoś z członków Rady jest zainteresowany tematem,
zaprasza do kontaktu. Pan Wiceprezydent Zygmunt Nowaczyk zauważył, że to co w szkołach obecnie
się dzieje wynika z wprowadzenia zmian w programie oświaty w kraju. Zdaniem Pana
Wiceprezydenta NGO w ramach swoich działań statutowych mogą wesprzeć instytucje edukacyjne.
Pan Zenon Matuszko zauważył, żeby poszukiwać środków finansowych dla NGO na
zewnątrz.
Termin następnego zebrania GRDPP ustalono na dzień 27.listopada 2017 r. godz. 14.00 s.19
UM, plać Magistracki 1.
Na tym zebranie zakończono.
Protokół sporządziła Elżbieta Kwiatkowska-Wyrwisz

