Wałbrzych, 10.12.2018 r.
Protokół
z posiedzenia Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego
w Wałbrzychu
Proponowany porządek:
1. Przyjęcia protokołu z 13.11.2018 r.
2. Podsumowanie dotychczasowych opinii wydanych przez Radę.
3. Działalność Rady w 2018 r. – podsumowanie.
4. Sprawy różne.

W posiedzeniu uczestniczyło 9 osób. Lista obecności w załączeniu. Zebranie
prowadziła Pani Karolina Maląg, która również przedstawiła proponowany porządek
zebrania, który został przyjęty przez uczestników bez zmian.
Pani Karolina Maląg, przewodnicząca GRDPP usprawiedliwiła nieobecność Pani
Beaty Muchy (pracuje do godz.15.00) oraz wyjaśniła nieobecność Pani Iwony
Melerskiej, która poinformowała ją o złożonej rezygnacji z członkostwa w GRDPP,
jednak rezygnacja ta nie została przyjęta przez Pana Prezydenta.
Ad 1
Pani Karolina Maląg zgłosiła uwagi do protokołu z 13.11.2018 r., które zostały
zaakceptowane przez uczestniczących w posiedzeniu, którzy także przegłosowali
przyjęcie protokołu po uwzględnieniu zgłoszonych poprawek.
Ad 2 -3
Następnie zebrani przystąpili do kolejnego punktu posiedzenia. Pan Zygmunt
Nowaczyk Wiceprezydent zwrócił uwagę na nowy sposób rozliczania PIT przez Urząd
Skarbowy w nadchodzącym roku 2019. Urzędy Skarbowe same będą rozliczać
podatników - i możliwe trudności z tym związany, jakim stanie się odliczanie 1% na
rzecz lokalnych ngo. Pani Renata Wierzbicka zauważyła, że problem ten nie dotyczy
osób, które same będą się rozliczały.
Pani Karolina Maląg, przypominała, że jak co roku GRDPP podejmuje działania
dotyczące promocji organizacji pożytku publicznego i współuczestniczy
w organizowanej przez Gminę Kampanii „1%”. Zapewne w tym roku te działania Rada
będzie kontynuować.
Pani Renata Wierzbicka, wybrana na kolejną kadencję, pełniąca równocześnie funkcję
członka nowo wybranej Rady Miejskiej wyjaśniła zebranym, że do 10 grudnia nie
zostały jeszcze utworzone nowe komisje RM po wyborach 21 października br.

Pani Karolina Maląg, przewodnicząca zapytała Panią Renatę Wierzbicką, czy
konsultowane przez GRDPP uchwały są przyjęte przez Radę Miejską? Pani Renata
Wierzbicka w swojej wypowiedzi powtórzyła, że dotychczas nie odbyło się posiedzenie
nowo wybranej Rady Miejskiej i nie ma jeszcze powołanych nowych składów komisji
stąd brak odpowiedzi
Pani Przewodnicząca Karolina Maląg poinformowała zebranych, że MOPS deklaruje
chęć współpracy z GRDPP dotyczącą realizacji m.in. Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Poinformowała także, że do 30 listopada
GRDPP przyjęła 3 uchwały dotyczące Programów opracowanych przez MOPS.
Pani Karolina Maląg stwierdziła, że GRDPP wydała 6 opinii w ramach konsultacji
projektów uchwał – dokumentów RM, w tym dotyczące: powierzenia pieczy zastępczej,
przeciwdziałania uzależnieniom, realizacji zajęć opiekuńczo-wychowawczych.
Pani Karolina Maląg poinformowała, o nawiązaniu współpracy z Wałbrzyską Radą
Seniorów. Udało się nawiązać współpracę GRDPP z WRS. Pani Karolina Malag
uczestniczyła w zebraniu Wałbrzyskiej Rady Seniorów w dniu 14 grudnia, w czasie
której dowiedziała się, że została powołana do zespołu monitorowania „Polityki
Senioralnej Miast Wałbrzycha na lata 2016-2020”. Zespół utworzony w celu
monitorowania i współpracy w zakresie realizacji polityki senioralnej.
Ad 4
Pani Renata Wierzbicka uprzedziła o swojej nieobecności na posiedzeniach GRDPP
w styczniu i lutym.
Pan Aleksander Zubalski wyraził ubolewanie ze stałej niskiej frekwencji członków
GRDPP na posiedzeniach rady. W której przeciętnie uczestniczy 8-9 osób.
W odpowiedzi na tę kwestię Pani Karolina Maląg przypomniała, że w tej sprawie na
jednym z poprzednich posiedzeń informowała członków rady o zwróceniu się na piśmie
do osób nieobecnych o wyjaśnienie przyczyn nie uczestniczenia w posiedzeniach oraz
zdecydowania czy są zainteresowani członkostwem w radzie. Natomiast jeśli chodzi
o członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego, którzy są
przedstawicielami Rady Miejskiej to na dzień dzisiejszy ze względu na fakt nie
ukonstytuowania się nowo wybranej Rady Miejskiej nie jest możliwe wskazanie
reprezentantów RM do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
Pani Przewodnicząca GRDPP stwierdziła, że ze względu na wchodzące w styczniu 2019
roku zmiany w sposobie rozliczania się z PIT Rada powinna w styczniu omówić
przygotowanie kampanii 1%. Pani Renata Wierzbicka zaproponowała, że w tym
zakresie dowie się szczegółów w urzędzie skarbowym.
Na zakończenie posiedzenia zebrani ustalili datę kolejnego posiedzenia rady na 7
stycznia 2019 roku. Dziękując uczestnikom za udział w zebraniu Przewodnicząca
GRDPP zakończyła po-siedzenie.
Protokół sporządziła Elżbieta Kwiatkowska-Wyrwisz

