Wałbrzych, 24.10.2019 r.
Protokół z posiedzenia
Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Wałbrzychu
Porządek spotkania obejmował trzy punkty:
1. Przyjęcie uchwały ws konsultacji planu rozbudowy ul.Ratuszowej,
2. Przyjęcie uchwały ws konsultacji planu rozbudowy ul.Piasta,
3.

Przyjęcie uchwały ws opinii do projektu uchwały Rady Miejskiej pn."Program
współpracy miasta Wałbrzycha z organizacjami pozarządowymi na rok 2020"

Zebranie prowadziła Pani Karolina Maląg, przewodnicząca GRDPP, która przedstawiła tematy posiedzenia Rady. W zebraniu uczestniczyło 9 członków GRDPP.
Lista obecności w załączeniu.
Ad 1 – 2
Pani Karolina Maląg zaproponowała obecnym na zebraniu członkom GRDPP, aby
zapoznali się treścią konsultowanych uchwał Rady Miejskiej a następnie w sposób
jawny je przegłosowali. Uczestnicy przyjęli propozycję i w drodze jawnego głosowania
przyjęli bez poprawek osobno uchwałę dotyczącą rozbudowy ul. Ratuszowej,
a następnie drugą uchwałę dotyczącą rozbudowy ul.Piasta.
Ad 3
W trakcie ożywionej dyskusji nad przyjęciem uchwały ws priorytetowych zadań
publicznych (Rozdział 5) "Programie współpracy miasta Wałbrzycha z organizacjami
pozarządowymi" w drodze jawnego głosowania zostawili bez zmian. W dyskusji padały
propozycje połączenia priorytetu nr 3 z priorytetem 5. Jednak ta propozycja nie została
przyjęta. Priorytetowe zadania publiczne są ważne dla organizacji konkursów ofert dla
orgaznizacji pozarządowych.
Pan Zenon Matuszko zadał pytanie: czy zadania priorytetowe mają odzwierciedlenie
w ogłaszanych konkursach ofert. Rozgorzała dyskusja, iż np. priotytet dot. rewitalizacji
znajduje się w konkursach biura rewitalizacji. Pani Renata Wierzbicka,
przedstawicielka organizacji pozarządowej stwierdziła, że każde biuro już posiada
(harmonogram). Pani Karolina Maląg poinfromowała, że zwróci się do Pani Haliny
Sawickiej, kierownik Biura Zdrowia i Spraw Społecznych o udostępnienie oficjalnego
harmonogramu ofert oraz poprosi o propozycje konkursów.
Na zakończnie spotkania Zebrani postanowili skierować pismo do Pana Prezydenta
Miasta ws nieobecności członków Rady będących przedstawicielami Rady Miejskiej
oraz Pana Prezydenta.
Pani Justyna Pichowicz poinformowała uczestników o planowanym na dzień 13-1415.12.br. organizowanym przez Miasto Świąteczny Jarmark Bożonarodzeniowy.
Po ustaleniu terminu najbliższego zebrania na 5 listopada, godz.15.00 spotkanie
zakończono.
Protokół sporządziła Elżbieta Kwiatkowska-Wyrwisz

