Wałbrzych, 04.02.2020 r.
Protokół z posiedzenia
Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego
w Wałbrzychu
Ratusz, s. 19, godz. 15.00
Porządek spotkania:
1. Przywitanie zebranych i przedstawienie proponowanego porządku zebrania.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia 03.12.2019 r.
3. Organizacja tegorocznego „Śledzika Pozarządowego”.
4. Sprawy bieżące.
5. Wolne wnioski i uchwały.
6. Zakończenie posiedzenia.

Ad 1
Zebranie prowadziła Pani Karolina Maląg, przewodnicząca GRDPP, która przedstawiła
proponowany porządek zebrania. Pani Karolina Maląg poinformowała P.T. Zebranych
o nieobecnych na bieżącym zebraniu: Panią Beatę Muchę, Pana Roberta Szymalę oraz Pana
Antoniego Piątka, którzy zgłosili Pani Karolinie Maląg i usprawiedliwili nieobecność na
zebraniu. W posiedzeniu uczestniczyło 8 członków GRDPP. Lista obecności w załączeniu.

Ad 2
Zebrani po zapoznaniu się z protokołem z poprzedniego, ostatniego zebrania GRDPP
z 03.12.2019 r. przyjęli go jednogłośnie i bez poprawek.
Ad 3
Pani Karolina Maląg zwróciła się z prośbą do zebranych o temat planowanego na luty "śledzika
pozarządowego". Jako "wątek" "śledzika" wybrano propozycję by uczestnicy ubrali się w stroje
bohaterów baśń i bajek. Wydarzenie to ma się odbyć w siedzibie Wałbrzyskiego Towarzystwa
Oświatowego - organizacji pozarządowej. W sprawie organizacji cateringu ustalono, że 5
przedstawicieli organizacji pozarządowych zadba o artykuły spożywcze, owoce, kawę, herbatę,
wodę mineralną lub soki owocowe (Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw
Pozarządowych, Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej, Fundacja Museion, Towarzystwo
Opieki Paliatywnej, Stowarzyszenie „Bez Barier”). Przygotowanie oprawy muzycznej zapewni
Pan Piotr Kwiatkowski, który został poproszony o taką pomoc. Aby uatrakcyjnić spotkanie
integracyjne – 9 już z cyklu "Śledzik Pozarządowy", zebrani zaproponowali zorganizowanie
konkursów na najciekawsze przebranie męskie, kobiece i strój dla pary ( nagrody w formie gier
planszowych Biuro Rewitalizacji zadeklarowało przekazać).

Ad 4 – 5
Pani Iwona Melerska, pracownik urzędu Biura Edukacji i Kultury poinformowała zebranych o
zmianie nazwy biura, które obecnie ma nazwę: Biuro Edukacji, Kultury i Sportu.
W sprawie przygotowana kampanii OPP1%, tj. odpisu 1% od podatku na rzecz wałbrzyskich
organizacji pozarządowych. Ze względu na to, iż co roku zachodzą zmiany w wykazie
organizacji pozarządowych, które zyskują lub tracą status organizacji OPP 1% Elżbieta
Kwiatkowska-Wyrwisz zaproponowała by pod logiem OPP 1% umieścić rok za który jest
podatek odliczany.
Pani Renata Wierzbicka zaproponowała by GRDPP podjęła współpracę z Klubami 8
Wspaniałych. W tym przypadku GRDPP powinna zwrócić się do Pani Anny Elżbieciak-Stec,
kierownik Biura Edukacji, Kultury i Sportu z prośbą o pomoc w nawiązaniu takich relacji.
Zaproponowano wstępnie termin 3 marca 2020 r. na spotkanie z Panią Anną Elżbeciak-Stec
kierownik, w którym z ramienia GRDPP będą uczestniczyć Pani Karolina Maląg oraz Pan Artur
Marlinga.
Pani Karolina Maląg poinformowała zebranych o małym zainteresowaniu i udziale członków
GRDPP w pracach GRDPP oraz niskiej frekwencji na zebraniach. Zaproponowała aby podjąć
w tej sprawie rozmowę z Panem Prezydentem w celu zdyscyplinowania członków GRDPP
i wyciągnięcie konsekwencji w stosunku do tych, którzy sporadycznie uczestniczyli w tej
kadencji w zebraniach GRDPP. W tym miejscu Pani Renata Wierzbicka zaproponowała, żeby
takie osoby zostały usunięte z GRDPP. Pani Piotr Kwiatkowska wskazał kilka przyczyn, które
mogą mieć wpływ na frekwencję i aktywność członków w pracach GRDPP, m.in. brak
konsekwencji w działaniu, brak efektów zachęcających do pracy w GRDPP. W zasadzie
widoczne działania dla środowiska to zorganizowanie dwóch eventów w roku: "Śledzik
pozarządowy" oraz Piknik ngo.
Pani Justyna Pichowicz, kierownik Biura Rewitalizacji i Planowania Przestrzennego Urzędu
Miejskiego w Wałbrzychu poinformowała zebranych o zmianie regulaminu organizacyjnego
Urzędu Miejskiego skutkiem tego zmieniła się też formuła działania Biura, które aktualnie
współpracuje z GRDPP.
Pani Karolina Maląg przypomniała, iż wysyłała do Pana Prezydenta Miasta pisma ws
nieobecności na posiedzeniu GRDPP radnych oraz przedstawicieli Urzędu. Wysłała także
ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Nie zgadza się z zarzutem Pana
Piotra Kwiatkowskiego, że nie ma efektów współpracy GRDPP z organizacjami
pozarządowymi. Wskazała m.in. na współpracę przy opracowaniu programów współpracy.
W opinii Pani Karoliny Maląg Pan prezydent powinien usłyszeć pewne refleksje GRDPP, np.
o sposobie rekrutacji członków do pracy w GRDPP, który jest określony w ustawie o pożytku
publicznym i o wolontariacie. Pani Piotr Kwiatkowski zaproponował by raz miesiącu
sporządzić sprawozdanie z działań GRDPP. Pani Karolina Malag zauważyła, że GRDPP
stanowią trzy strony składowe: przedstawiciele urzędu, Rady Miejskiej oraz przedstawiciele
organizacji pozarządowych.
Pan Piotr Kwiatkowski zauważył, że uchwały do zaopiniowania przez GRDPP są
udostępnianie radnym tuż przed sesją Rady Miejskiej, ze względu na brak czasu GRDPP nie
może ich zaopiniować.

Pani Justyna Pichowicz przypomniała o sporze między Klubem piłkarskim "Górnik
Wałbrzych" a prezydentem miasta, który został rozstrzygnięty korzystnie dla obu stron.
Pan Piotr Kwiatkowski zaproponował aby rady działające w Wałbrzychu: Wałbrzyska Rada
Seniorów, Rada Sportu, Rada Kultury podjęły współpracę. To dlaczego GRDPP wygląda jak
wygląda? Dodał też, że może zamiast "Śledzika" GRDPP obejmie patronat nad jakimś
działaniem?
Pani Karolina Maląg wyjaśniła, że to nie jest tak, że GRDPP tylko opiniuje. Czasem były też
sytuacje kiedy GRDPP "ciągnęła za rękę". Kontynuujmy to co było wypracowane. Nawiążmy
współpracę, rekomendujmy wartościowe działania ngo. Jest wolontariat. Możemy
zorganizować happening, marsz, flashmob. Umówmy się, ze to są pozytywne działania dla
wszystkich. W takim aspekcie ngo mogłyby się pokazać. Jako GRDPP apelujemy do władz
miasta o ograniczenie używania plastiku. Pan Piotr Kwiatkowski zaproponował
zorganizowanie 21 marca br. happeningu pod hasłem "Stop plastikowi". Pani Karolina Maląg
przyjęła tę propozycję z uwagą uzupełniając ją o zdanie, że jako GRDPP jest jednym z
elementów promujących kampanię przeciw plastikowi.
Pani Justyna Pichowicz stwierdziła, że jest to temat ważny i jeśli możemy coś zrobić w tym
zakresie to zróbmy. Pan Piotr Kwiatkowski powiedział, że Pan prezydent oraz Pani
wiceprzydent są pozytywnie nastawieni do tej propozycji.
Pani Karolina Maląg zaproponowała aby wysłać e-mail do wszystkich ngo aby się włączyły do
tej inicjatywy i jeśli mogą coś zrobić to powinni poinformować o tych działaniach.
Pan Piotr Kwiatkowski zaproponował przeprowadzenie w szkołach konkursu na logo akcji
"Stop plastikowi". Pani Iwona Melerska stwierdziła, że logo "Stop plastikowi" jest zrobione w
konkursie dla ngo.
Pani Karolina Maląg powiedziała, że wyśle mail do ngo, których jest w Wałbrzychu ok. 150
w tej sprawie. Treść e-mail zostanie stworzony wspólnie z Panią Justyną Pichowicz.
Zebrani nie podjęli żadnej uchwały.
Ad 6
Na zakończenie zebrania Pani Karolina Maląg, przewodnicząca podziękowała obecnym za
udział. Termin następnego posiedzenia rady zostanie ustalony mailowo. Na tym zebranie
zakończono.
Protokół sporządziła Elżbieta Kwiatkowska-Wyrwisz

