Wałbrzych, 27.11.2017 r.
PROTOKÓŁ
z posiedzenia Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego
Porządek posiedzenia:
1. Przywitanie obecnych i zaproszonych gości oraz przyjęcie porządku zebrania.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia GRDPP z dn. 03.10.2017 r.
3. Plan pracy Rady na rok 2018
4. Wolne wnioski.
5. Ustalenie terminu następnego zebrania oraz zakończenie zebrania.
Ad 1
Obecnych na posiedzeniu członków powitała Pani Przewodnicząca GRDPP, Karolina Maląg,
która za zgodą zebranych poprowadziła zebranie. W posiedzeniu Rady uczestniczyło 9 osób. Lista
obecności w załączeniu.
Ad 2
Zebrani w drodze jawnego głosowania przyjęli protokół z 03.10.2017 r. po uzupełnieniu go
w zgłoszone sprostowania.
Ad 3
Zebrani uznali, że "Wieloletni program współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi",
który uchwałą poprzedniej Rady został zarekomendowany do przyjęcia przez Gminę, powinien zostać
zaktualizowany przez obecną Radę.
Pani Renata Wierzbicka – uważa, że w celu zapoznania się przez nowych członków Rady z
treścią "Programu współpracy..." należy Im, udostępnić go jak najszybciej.
Sekretarz GRDPP, Pani Elżbieta Kwiatkowska-Wyrwisz zaproponowała, żeby zaktualizować
"Programu współpracy..." można wybrać jedno z rozwiązań, np. nowe propozycje, uzupełniające
"Program współpracy..." wprowadzić na zasadzie aneksów lub też proponowane poprawki
wprowadzić do "Programu współpracy..." i w postaci ujednoliconego tekstu przyjąć do realizacji przez
obecną GRDPP.
Pani Karolina Maląg zaproponowała by GRDPP zajęła się sprawą "Programu współpracy..." na
dwóch posiedzeniach Rady lub ewentualnie podzielić dyskusję nad "Programem..." na mniejsze grupy
zagadnieniowe. Przy czym ważne jest ustalenie źródeł finansowania tego programu.
Pani Renata Wierzbicka zaproponowała by na posiedzenie Rady zaprosić Panią Skarbnik.
Jednocześnie zauważyła, że poprzednia Rada kilkakrotnie starała się spotkać w tej sprawie z Panią
Skarbnik jednak jak bezskutecznie. Wyraziła przekonanie, że nowym członkom Rady uda się spotkać z
Panią Skarbnik.
Pan Zenon Matuszko zauważył, że są nowe zadania, których realizacja wiążę, że sobą
dodatkowe koszty. Zaproponował, także aby zaprosić na posiedzenie Rady, Panią Kierownik Biura
Zdrowia i Spraw Społecznych (BZiSS). Tę propozycję poparła Pani Renata Wierzbicka, która

równocześnie zasugerowała wprowadzenie do regulaminu projektów NGO finansowania
działań/zadań na dwa lata, a nie jak dotąd jednoroczne.
Pan Piotr Kwiatkowski stwierdził, że ważne jest to co robimy i były te działania wykorzystane a
nie by było to robienie „sztuka dla sztuki“.
Pani Karolina Maląg zdeklarowała się, że uda się do Pani Kierownik BZiSS z prośbą o zapoznanie
się z dokumentem "Programu współpracy..." i poprosi o obecność na kolejnym posiedzeniu Rady.
Wyraziła sugestię, żeby Pani Kierownik zechciała przyjąć później pieczę nad "Programem
współpracy..." i jeśli się zgodzi będzie mogła zarekomendować "Program współpracy..." u Pana
Prezydenta i Pani Skarbnik UM. Również Pan Andrzej Partyka poparł propozycję spotkania z Panią
Kierownik BZiSS.
Pan Piotr Kwiatkowski wyraził zainteresowanie dalszymi losami "Programu współpracy..." po
zapoznaniu się z jego treścią ww Osób.
Pani Renata Wierzbicka zauważyła, że dotychczas nie zauważono dużego zainteresowania
treścią tego dokumentu ze strony Urzędu. Pan Zenon Matuszko uzupełnił tę wypowiedź opinią, ze
możne też tak być, że niektóre punkty "Programu współpracy..." nie są do przyjęcia.
Pan Piotr Kwiatkowski zapytał o praktyczne wykorzystanie ww dokumentu we współpracy
Miasta z NGO – "Czy dokument pomaga czy utrudnia pracę Miasta z NGO?" Kontynuując swoją
wypowiedź zauważył, że – "Dobrze będzie przygotować przykłady wykorzystania, zastosowania
"Programu współpracy..." w dotychczasowych działaniach (Rady i poszczególnych NGO).
Pan Andrzej Partyka, nowy członek Rady zauważył, że omawiany dokument "Program
współpracy..." może być potrzebny Miastu dla lepszej współpracy z organizacjami pozarządowymi
miasta. Wyraził opinię, że GRDPP w nowym składzie musi "zgłębić" opisane/zawarte w dokumencie
działania.
Powyższą opinię uzupełniła Pani Karolina Maląg, Przewodnicząca GRDPP, która stwierdziła, że
"Program współpracy Miasta z NGO" jest dokumentem strategicznym. Pani Karolina stwierdziła, że
konieczne jest zaproszenie na posiedzenie GRDPP Pani Kierownik Biura Zdrowia i Spraw Społecznych
UM, ale Rada powinna wcześniej przygotować się tej rozmowy.
Pan Zenon Matuszko zabrał głos ws. planu działania Rady. Zadeklarował wolę przygotowania
propozycji w tym też promocji GRDPP i przesłania ich drogą e-mail do członków Rady.
Pani Karolina Malag, Przewodnicząca stwierdziła, że promocja Rady i jej działań, tego co robi,
co daje miastu, powinna być powszechnie znana mieszkańcom. Podała przykład działań Rady w
Strzegomiu, która spotyka się w siedzibach poszczególnych organizacji pozarządowych. Rada powinna
opracować scenariusz rozmów, prezentacji poszczególnych organizacji pozarządowych i udostępnić je
w lokalnych mediach i na spotkaniach z mieszkańcami.
Pan Piotr Kwiatkowski w powyższej kwestii zauważył, że w Jego opinii wiedza mieszkańców o
istnieniu GRDPP jest na takim samym poziomie jak jak o RWS (Radach Wspólnoty Samorządowej) czyli
niewielka. Najczęściej Mieszkańcy uważają, że wymienione Rady mają pieniądze i niewiele robią. Pan
Piotr Kwiatkowski uważa, że należy o działalności GRDPP informować mieszkańców korzystając z
lokalnych mediów: tv, portali internetowych, czasopism.
Pani Renata Wierzbicka dodała, że mieszkańcy często błędnie uważają, że praca członków tych
Rad jest odpłatna. Pan Zenon Matuszko uznał, że wizyty w siedzibie NGO lub w lokalnych mediach
podniosą rangę Rady i organizacji pozarządowych.
Pan Piotr Kwiatkowski zauważył, że zaczynają się spotkania z Panem Prezydentem w
poszczególnych dzielnicach/ osiedlach miasta i watro byłoby aby przy okazji tych spotkań NGO mogły

zaprezentować siebie. Uważa, że w ten sposób trafi się do ludzi a z drugiej strony także organizacje
będą mogły lepiej siebie, swoje działania poznać.
Pani Beata Mucha stwierdziła, że organizacje pozarządowe niewiele wiedzą o innych
organizacjach i powinno się to zmienić.
Pani Piotr Kwiatkowski zaproponował, by w Wałbrzychu zorganizować kongres organizacji
pozarządowych.
Pani Karolina Malag, zauważyła że wiele NGO to są małe jedno-, dwuosobowe, mające swoją
siedzibę w domu i spotykać się w innym miejscu, np. w siedzibie jednej z dużych NGO. Uważa, że
warto na takie spotkanie zaprosić lokalne media i przedstawić, w czasie konferencji prasowej,
działalność NGO, tych które wezmą w nim udział. Inicjatywę tę poparła Pani Renata Wierzbicka, która
stwierdziła, że w czasie jej trwania powinno się przedstawić, to co chcemy jako GRDPP zrobić na rzecz
NGO.
Pan Piotr Kwiatkowski dodał, że warto zwrócić uwagę lokalnych NGO na opracowany "Program
współpracy..." i dowiedzieć się od przedstawicieli organizacji czego oczekują od GRDPP?
Pan Zenon Matuszko opisał formy współpracy stosowane w Jego organizacji pozarządowej,
FRES, której członkowie spotykają się systematycznie i omawiają poszczególne segmenty działań
zapisanych w statucie organizacji. Takie działania wpływają na postawę i pozwalają odczuć
poszczególnym członkom, że ich praca jest ważna dla organizacji i dodaje nową energię do dalszych
działań.
Pani Karolina Maląg zauważyła, że otwarte spotkania informacyjne powinny trwać do 60
minut. Ponadto na takich spotkaniach powinno się określić co GRDPP dotychczas zrobiła i co może
zrobić? W późniejszym czasie GRDPP powinna zorganizować spotkania "branżowe" NGO aby lepiej się
poznały i nie konkurowały z sobą.
Pani Renata Wierzbicka przestrzegła, przed nadmiernym rozbudzeniem "emocji i nadziei".
Przede wszystkim należy wysłuchać przedstawicieli i członków organizacji pozarządowych i wyciągnąć
wnioski. Uważa, że "Wieloletni program współpracy..." nie możemy przez 2 lata "przepchać".
Pan Aleksander Zubalski zauważył, że każde NGO potrzebuje lokalu ale jego utrzymanie
kosztuje. Postawił pytanie. Czy Pan Prezydent Miasta może zapewnić takie miejsce dla NGO?
Pani Karolina Maląg stwierdziła, że takie działania są działaniami diagnostycznymi. Pan Andrzej
Partyka zauważył, że w Wałbrzychu działają 4 organizacje zrzeszające dawnych górników.
Pani Renata Wierzbicka stwierdziła, że opór ze strony urzędników w tym zakresie (współpracy)
jest duży i z innymi urzędami łatwiej sprawy załatwiać.
Pan Zenon Matuszko wypowiedział wątpliwość w sens istnienia GRDPP. Jego wątpliwość
poparła Pani Beata Mucha.
Pan Piotr Kwiatkowski i Pani Karolina Maląg stwierdzili, że GRDPP ma stanowić wsparcie dla
NGO.
Pan Piotr Kwiatkowski wyraził przekonanie, GRDPP może pomóc staraniach o lokal. Na to
stwierdzenie zaoponowała Pani Renata Wierzbicka stwierdzając, że GRDPP "Nie może nikomu obiecać
lokalu". Ponadto zaproponowała, by zebrani skupili się na przygotowaniu GRDPP do rozmowy z Panią
Kierownik Biura Zdrowia i Spraw Społecznych UM.
Pani Beata Mucha zauważyła, że dotychczasowe działania GRDPP widoczne są przy okazji
organizowania festynów przede wszystkim: "Pikniku NGO" czy "Śledzika", w których organizację były
zaangażowane niektóre NGO.

Pan Piotr Kwiatkowski zaproponował zorganizowanie spotkania NGO-sów przy okazji
kampanii/promocji NGO, które mają status OPP 1%. Wówczas może być to promocja różnorodności
działań NGO.
Pani Renata Wierzbicka zaproponowała by były organizowane spotkania praktyczne,
tematyczne. Uważa, także, że należy rozpocząć kampanię w mediach o działalności GRDPP.
Pan Piotr Kwiatkowski zaproponował by rozpocząć cykl audycji w mediach o działaniach
wałbrzyskich organizacji pozarządowych, np. aby Pani Przewodnicząca GRDPP umówiła się na
rozmowę w tv lokalnej w "okienku" jako – Gość Dnia.
Ad 4
Pan Aleksander Zubalski poinformował zebranych o spotkaniu inauguracyjnym nowego
stowarzyszenia służb mundurowych.
Pan Zenon Matuszko zauważył, że nowa GRDPP nie otrzymała ani razu do konsultacji
projektów uchwał. Prosi o wyjaśnienie przyczyn tego sprawy. Zaproponował także, by NGO spotykały
się ze sobą w Ratuszu oraz by w posiedzeniach Rady uczestniczyły osoby ze strony Pana Prezydenta i
Rady Miejskiej. Spotkania NGO Jej zdaniem powinny odbywać się cyklicznie.
Ad 5
Na zakończenie zebrania obecni ustalili termin następnego posiedzenia Rady na 08.01.2018 r.
Na tym posiedzenie zakończono.
Protokół sporządziła Elżbieta Kwiatkowska-Wyrwisz

