Protokół z posiedzenia
Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego
z dnia 7 maja 2018r.
W posiedzeniu Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego uczestniczyło 8 osób. Lista
obecności w załączeniu.
Porządek obrad:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania
2. Sprawozdanie ze współpracy miasta Wałbrzycha z organizacjami pozarządowymi za 2017 r.
3. Tegoroczny Piknik Organizacji Pozarządowych
4. Sprawy różne.
Ad. 1 Protokół z poprzedniego zebrania
- protokół przyjęty jednogłośnie
- zwrócono uwagę, aby protokoły były mniej szczegółowe, aby pojawiły się konkretnie informacje
i poruszane kwestie.
Ad. 2 Sprawozdanie z Programu współpracy miasta Wałbrzycha z organizacjami
pozarządowymi za 2017
- uwagę do dokumentu w wersji mailowej złożyła Pani Elżbieta Kwiatkowa- Wyrwisz,
– członkowie Rady zgodzili się z kształtem sprawozdania (wyrazili pozytywną opinię), po
uwzględnieniu uwagi Pani E. Kwiatkowskiej- Wyrwisz
Ad.3 Piknik Organizacji Pozarządowych
– Pani Karolina Maląg, Przewodnicząca GRDPP zaproponowała termin WRZESIEŃ 2018
– deklaracja Artura Marlingi (Hufiec ZHP Ziemi Wałbrzyskiej i Stowarzyszenie Bez Barier,)
Renaty Wierzbickiej, Zenona Matuszko, Karoliny Maląg, że włączą się w organizację pikniku
– Rada Miasta (Pani B. Mucha i Pan T.Mazurkiewicz) zadeklarowała wsparcie inicjatywy.
– Pan Tadeusz Mazurkiewicz zapytał o formę i miejsce pikniku.
– Pani Karolina Maląg określiła formę: biesiada, integracja, forma sprzyjająca zapoznaniu się
organizacji.
– Pan Zenon Matuszko przypomniał poprzednią edycję pikniku, wymienił organizacje i atrakcje,
które były w 2017r.
– Propozycja roboczego spotkania ws pikniku – 5 czerwca 2018 godzina 16:00 – sala witrażowa
Ratusza
– Propozycja pomysłów na piknik –związane z obchodami 100 lecia odzyskania niepodległości
oraz forma debaty.
– Pani Renata Wierzbicka zadeklarowała sprawdzenie kalendarza imprez miejskich, aby termin
pikniku nie pokrywał się z ważnymi wydarzeniami na terenie Wałbrzycha
– Pani K.Maląg zwróci się do Pani J.Dobrowolskiej – kierownika Biura Edukacji z prośbą
o rozesłanie informacji o pikniku do szkół.
– Pani K.Maląg zaproponowała aby narzucić jakieś hasło, aktywność związaną z piknikiem aby
wszystkie organizacje łączył jeden nurt przewodni.
– Wniosek Pani R.Wierzbickiej o dopilnowanie terminu związanego z zabezpieczeniem
w budżecie miasta pieniędzy na organizację pikniku w 2019 r.
– Padła propozycja telefonicznego zapraszania na spotkanie związane z organizacją pikniku
wałbrzyskie organizacje pozarządowe.

Ad. 4. Sprawy różne
a) Kampania 1%
– nie udało się sfinalizować pomysłu wystąpienia Pana Z.Matuszko w lokalnej telewizji. Mimo
deklaracji i wielu próśb temat nie został podjęty przez Pana A.Grudnia – Kierownika Biura
Promocji Urzędu Miasta .
– Podziękowanie dla Pana A. Marlingi za utworzenie strony Wałbrzyskie Organizacje Pożytku
Publicznego na portalu społecznościowym.
b) aktywność organizacji pozarządowych
– Pani R.Wierzbicka zwróciła uwagę na coraz mniejszą aktywność organizacji
pozarządowych w wydarzeniach w mieście. Organizacje są hermetycznie zamknięte
w swoim gronie. Padła propozycja zapraszania wałbrzyskich organizacji na spotkanie
GRDPP, które wniosą dodatkowe pomysły na jej działalność, podpowiedzą niektóre
rozwiązania, nad którymi Rada obraduje. Postawiono również wniosek aby na kolejnym
posiedzeniu GRDPP zastanowić się nad sposobem i mechanizmem zachęcenia organizacji
pozarządowych do aktywniejszego udziału w działaniach w mieście.
c) RODO
- Pani B.Mucha zwróciła uwagę na Regulacje o Ochronie Danych Osobowych, które
w niedalekiej przyszłości wejdą w życie (25 maja 2018r.). Zwróciła się o pomoc, krótkie
przeszkolenie, spotkanie tematyczne związane z obowiązkami dla organizacji pozarządowych jakie
nakłada niniejsza ustawa.
Pani K. Maląg zwróci się z takową prośbą do Pani H.Sawickiej - Kierownika Biura Spraw
Społecznych w celu zorganizowania takiego spotkania. Zostanie również poproszona Pani. B.
Czupryn – inspektor Biura Spraw Społecznych zajmująca się organizacjami pozarządowymi.
d) Termin kolejnego spotkania
- Ustalono, że termin posiedzenia kolejnej Rady Działalności Pożytku Publicznego odbędzie
się 5 czerwca 2018 w sali nr 19 o godzinie 15:30.
Protokolant
Artur Marlinga

