Wałbrzych, 26.02.2018 r.
Protokół
z posiedzenia GMINNEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO
w Wałbrzychu

W posiedzeniu Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego uczestniczyło 9
osób, lista obecności w załączeniu. Pan Prezydent Zygmunt Nowaczyk usprawiedliwiły
swoją nieobecność na bieżącym posiedzeniu Rady.
Porządek zebrania przedstawiła Przewodnicząca GRDPP, Pani Karolina Maląg.
Zebrani przyjęli porządek posiedzenia bez zmian.
Zebranie prowadziła Pani Karolina Maląg.
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady z 08.01.2018 r.
2. Najbliższe działania Rady – kampania 1%, „Wieloletni program współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi“.
3. Sprawy wniesione, sprawy różne.
Ad 1
W drodze jawnego głosowania zebrani przyjęli jednogłośnie protokół (z naniesionymi
zgłoszonymi uwagami) z poprzedniego posiedzenia (8 stycznia br.)
Ad 2
Pani Karolina Maląg, Przewodnicząca zreferowała kampanię 1%. W dniu 6 lutego
Rada zorganizowała spotkanie robocze z wałbrzyskimi organizacjami pożytku publicznego.
Spotkanie było poświęcone tegorocznej kampanii 1%. Główna dyskusja toczyła się wokół
problemu niewystarczającej świadomości wałbrzyszan dot. mechanizmu przekazania 1%.
Wiele osób wciąż uważa, że przekazując wybranej organizacji równowartość 1 % swojego
podatku musi dodatkowo "wyłożyć" go ze swoich pieniędzy. Pan Zbigniew Uszczyński,
prezes Stowarzyszenia Instruktorów Szkół Nauki Jazdy ELKA zaproponował hasło dla
tegorocznej inicjatywy pn. "Zamiast fiskusowi, przekaż 1% Wałbrzychowi".
Ad 3
W kolejnym punkcie Przewodnicząca zaproponowała, zgodnie z porządkiem
zebrania, omówienie spraw różnych. W tym, podsumowała frekwencję członków w
zebraniach Rady oraz zaproponowała przyjęcie, opracowanego wcześniej, dokumentu pn.:
"Wieloletni program współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi". W tej sprawie
Rada czeka na odpowiedź ze strony UM.
Pani Przewodnicząca rozpoczęła swoje wystąpienie od omówienia małej
obecności/frekwencji członków w bieżącej kadencji Rady. Wymieniła nazwiska trzech

członków Rady: Pana Kamila Orpla, Pana Tadeusza Mazurkiewicza i Pana Anatola Szpura,
którzy byli nieobecni na zebraniach Rady przez kolejne 3 posiedzenia Rady. Przypomniała,
że zgodnie z „Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie“ 3-krotna
nieobecność z rzędu członka na posiedzeniu Rady skutkuje usunięciem z Rady.
Przewodnicząca, Pani Karolina Maląg zaproponowała Radzie przygotowanie wniosku do
Pana Prezydenta o zmiany w składzie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego i
uzupełnienie składu Rady o nowych członków.
Przewodnicząca Rady podziękowała Pani Renacie Wierzbickiej za pomoc w
zaproszeniu przedstawicieli wałbrzyskich organizacji pozarządowych na spotkanie robocze
przygotowujące kampanię 1%, w którym uczestniczyło 12 przedstawicieli wałbrzyskich
organizacji pozarzadowych, które mają status OPP.
Tegoroczna kampania 1% uświadomiła wałbrzyszanom, że przekazanie 1% na rzecz
organizacji pozarządowych działających na terenie miasta, wzbogaci wałbrzyskie
organizacje, gdyż te pieniądze wrócą do Wałbrzycha i będą wykorzystane na potrzeby
lokalnej społeczności. Przedstawiciele organizacji pożytku publicznego, uczestniczący w
roboczym spotkaniu nie byli przeciwko sobie, lecz połączyli swoje wysiłki w popularyzowaniu
kampanii 1%.
Pani Renata Wierzbicka wyraziła zadowolenie, że organizacje pozarządowe
posiadające status OPP są zainteresowane wspólnym działaniem i spotkały się przy okazji
kampanii. Pani Karolina Maląg, Przewodnicząca poddała pod rozwagę propozycję
zorganizowania jeszcze jednego spotkania się tych organizacji.
Pan Zenon Matuszko zaproponował aby ktoś z Rady opracował wspólny profil na
facebooku, i tam spopularyzować kampanię OPP 1%. Kontynuując wypowiedź zauważył,
że dla przeprowadzenia kampanii ważne jest, aby Pani Karolina Maląg, Przewodnicząca
Rady wraz z jeszcze jedną osobą z Rady umówiła się na rozmowę w lokalnej telewizji, w
audycji pn."Gość dnia" poinformowała wałbrzyszan o kampanii 1% i zachęciła telewidzów
do przekazania 1% podatku na rzecz wybranej przez siebie wałbrzyskiej ngo o statusie
organizacji pożytku publicznego.
Pani Elżbieta Kwiatkowska-Wyrwisz zgłosiła, że podejmie się przygotowania profilu
kampanii 1% na fb.
Pani Renata Wierzbicka poparła propozycję Pana Zenona Matuszki w lokalych
mediach upowszechnili kampanię przekazania 1% wałbrzyskim oranizacjom pożytku
publicznego pn."Zamiast fiskusowi przekaż 1% Wałbrzychowi".
Pan Piotr Kwiatkowski zaproponował, aby też takie spotkanie odbyło się w "TV
Kwiatek".
Pani Renata Wierzbicka poinformowała, że jest dostępny druk PIT-Op, na którym
można przekazać 1% podatku za ubiegły rok dla wałbrzyskich organizacji OPP.
Zaproponowała bezpłatną pomoc w wypełnieniu PITu osobom (emerytom i rencistom),
którzy odwiedzą hospicjum, gdzie na stoliczku będą dostępne druki PIT-Op. Równocześnie
zaproponowała, by formularze PIT-Op dostępne były także poza Urzędem Skarbowym, np.
w ZUS-ie, urzędach, instytucjach publicznych na terenie naszego miasta, w Radach
Wspólnoty Samorządowej.
Zaproponowała by za pośrednictwem Pana Prezydenta poinformować lokalną
społeczność o możliwości przekazania 1% dla NGO na druku PIT-Op.
Pani Karolina Maląg podsumowała dotychczasową dyskusję. W swojej wypowiedzi
zauważyła, że druki PIT-Op wraz z ulotkami „1% podatku dla wałbrzyszan“ powinny być
wyłożone/dostępne także w instytucjach miejskich; pokazane na profilu fb, na którym
powinny być umieszczone informacje o spotkaniu przedstawicieli GRDPP –

Przewodniczącej wraz z jeszcze jednym członkiem Rady – w lokalnych stacjach TV.
Pan Piotr Kwiatkowski przestrzegł zebranych przed zbytnim optymizmem co do
rezultatów kampanii 1%. Zauważył, że udział czlonka Rady w zachęceniu przekazania 1%
podatku dla wybranej organizacji może spowodować także odwrotny skutek („Dać twarz to
ktoś na złość nie przekaże“).
Pani Renata Wierzbicka zachęciła członków Rady by skorzystać z mediów lokalnych,
np w TV Wałbrzych, TV Dami i zachęcić wałbrzyszan do przekazania 1% podatku na lokalne
NGO o statusie OPP.
Pan Piotr Kwiatkowski z zadowoleniem poparł propozycję Pani Renaty Wierzbickiej,
o dostępności w hospicjum, druków PIT i pomocy w ich wypełnieniu. Zauważył, że osoby,
które będąc w hospicjum mogą uzyskać bezpłatną pomoc w wypełnieniu PIT-u za rok 2017.
Pani Karolina Maląg powiedziała, że na profilu fb organizacji pozarządowych powinny
być umieszczone informacje o celu kampanii, działalności ngo, odbiorcach/ adresatach
kampanii i od kiedy prowadzona jest kampania 1% na rzecz wałbrzyskich organizacji.
Pan Zenon Matuszko zaproponował by w rozmowie/wywiadzie w TV przedstawić
konkretne działania organizacji pozarządowych szczególnie tych pracujących na rzecz
dzieci, czy opiekujących się ludźmi niepełnosprawnymi.
Pani Karolina Maląg zadeklarowała, że przygotuje podstawowe informacje
o wałbrzyskich organizacjach pożytku publicznego, które uczestniczyły w spotkaniu
roboczym.
Pani Renata Wierzbicka zaproponowała, aby także porozmawiać z Panem
Arkadiuszem Grudniem, rzecznikiem prasowym Prezydenta aby wystąpić w lokalnych
mediach i powiedzieć o kampanii 1 %, i w ten sposób zachęcić wałbrzyszan do
przekazywania 1% podatku na rzecz rodzimych organizacji pozarządowych.
Pan Zenon Matuszko zaproponował by przygotować pismo do Pana Prezydenta aby
uzyskać zgodę na dystrybucję druku, formularza PIT-Op w miejscach zaproponowanych
przez Radę.
Pan Piotr Kwiatkowski zaproponował by wzór druku PIT-Op "podwiesić" także na
profilu fb.
Pani Karolina Maląg, Przewodnicząca Rady zauważyła, że w tej sprawie powinna
także spotkać się z Panią Haliną Sawicką, kierowniczką Biura Zdrowia i Spraw Społecznych
UM.
Pani Renata Wierzbicka zaproponowała by w kampanii 1% OPP wykorzystać także
citylighty.
Na zakończenie zebrani ustalili termin następnego zebrania – 26 marca 2018 roku
godzina 14.00 sala nr 19.
Na tym zebranie zakończono.
Protokół sporządziła Elżbieta Kwiatkowska-Wyrwisz

