Wałbrzych, 02.04.2019 r.
Protokół
z posiedzenia Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego
w Wałbrzychu

Proponowany porządek zebrania:
1. Powitanie przybyłych i przedstawienie porządku zebrania.
2. Przyjęcie protokołu z 11.02.2019 r.
3. Ustalenie planu działania GRDPP na rok 2019.
4. Inne sprawy. Wolne wnioski.
5. Zakończenie zebrania.

Ad 1, 2
W zebraniu uczestniczyło 9 osób, członków GRDPP. Zebranie prowadziła Pani
Karolina Maląg, przewodnicząca GRDPP, która na wstępie przedstawiła zebranym
proponowany porządek zebrania, który obecni przyjęli bez poprawek w drodze
jawnego głosowania.
Następnie Pani Karolina Maląg poinformowała uczestników o otrzymaniu od Pana
prezydenta odpowiedzi na pismo w/s częstej nieobecności na zebraniach rady
członków będących przedstawicielami Pana prezydenta lub Rady Miejskiej
Wałbrzycha – pismo w załączeniu. Wyjaśniła, że pismo to otrzymali także: Pan
Tadeusz Mazurkiewicz, Pan Anatol Szpur, Pani Justyna Pichowicz, Pan Robert
Szymala i do wiadomości przewodnicząca GRDPP. Uczestnikom zebrania udostępniła
do wglądu otrzymane pismo.
W dalszym ciągu swego wystąpienia przypomniała o wydarzeniu, które odbyło się 5
marca, pn."śledzik pozarządowy", które Rada wspólnie z Wałbrzyskim Towarzystwem
Oświatowym zorganizowała. Było to spotkanie integracyjne wałbrzyskich organizacji
pozarządowych. Stwierdziła, że uczestnicy eventu z satysfakcją i radością
uczestniczyli w spotkaniu. Jednocześnie skonstatowała małe zainteresowanie tą formą
integracji ze strony członków GRDPP. Podziękowała Panu Piotrowi Kwiatkowskiemu
za zaangażowanie się prowadzenie animacji. Zwróciła uwagę, że w ubiegłym roku
podobne spotkanie integracyjne nie odbyło się.
Protokół z poprzedniego zebrania (11.02.2019 r.) GRDPP został przyjęty bez zmian
w drodze jawnego głosowania przy jednym głosie wstrzymującym się.

Ad 3
Pani Karolina Maląg stwierdziła, że do czasu bieżącego spotkania (02.04.) nie
otrzymała od członków GRDPP żadnych propozycji do planu pracy w roku 2019.
Zasugerowała, aby skorzystać z wcześniejszych pomysłów programu pracy GRDPP,
aby wałbrzyskie organizacje pozarządowe np.:


zaprosiły do siebie GRDPP,



zaprezentowały swoje dokonania, działania w czasie spotkań GRDPP,



brały udział w konsultowałniu dokumentów.

Uważa, że istnienie GRDPP stanowi bardzo dobrą okazję do dyskusji i integrowania
się organizacji pozarządowych działających w naszym mieście.
Pan Zenon Matuszko zaproponował, aby GDRPP zainteresowała się konkretną
problematyką, określonym problemem, branżą celem omówienia i wypracowania
skutecznych form współpracy. Wnioski i propozycje wypracowane na spotkaniach
przedstawić przedstawicielom gminy, instytucji miejskich, klubów sportowych
i skierować je do Pana prezydenta w celu wspólnej realizacji w ramach posiadanych
kompetencji. W opinii Pana Zenona Matuszko najlepszym rozwiązaniem byłoby
organizowanie spotkań problemowych/branżowych/tematycznych z udziałem instytucji
działających w danym obszarze kompetencji ca jakiś czas.
Pani Karolina Maląg zaproponowała, aby przedstawioną propozycję połączyć
z programem współpracy miasta z organizacjami pozarządowym na rok 2019.
Stwiedziła, że na takich spotkaniach łatwiej można byłoby nakreślić różne programy
współpracy czy też wytworzyć dokument poza konkursami o współpracy
pozafinansowej, który zawierałby konkretne formy działań. Taki program nie byłby
programem z szuflady.
Pan Zenon Matuszko uzupełnił wypowiedź aby w "Programie współpracy Gminy z ngo"
sprawdzić 4 priorytety w tym m.in. profilaktyka zdrowia, promocja społeczności
lokalnej.
W tym miejscu Pan Tadeusz Mazurkiewicz przypomniał i zaprosił zebranych na
spotkanie Pana prezydenta z mieszkańcami dzielnicy Podzamcze.
W tracie dyskusji Pan Robert Szymala przypomniał, że GRDPP działa lokalnie,
a marszałek sejmiku obejmuje swym działaniem obszar województwa dolnośląskiego
i także ngo mogą korzystać z ofert konkursowych ogłaszanych przez ten urząd.
Pani Karolina Maląg zaproponowała promowanie inicjatywy lokalnej oraz włączenie
i dofinansowanie rozwiązań lokalnych.
Pan Zenon Matuszko zaproponował, aby wspólnie z Biurem ds Zdrowia i Spraw
Społecznych oraz klubami i instytucjami działającymi na 6 obszarach rewitalizowanych
opracować program działań profilaktycznych.
Pan Robert Szymala jako przedstawiciel Biura Urbanistyki i Planowania
Przestrzennego zadeklarował pomoc dla ngo przy realizacji programu współpracy

szeroko rozumianej (edukacji, profilaktyki zdrowia, stylu życia) na obszarach
rewitalizowanych, a sformułowane wnioski współpracy przesłać do Pana prezydenta.
Pani Karolina Maląg zaproponowała opracowanie wniosku konkursowy na realizacji
działań wakacyjnych w szeroko rozumianej organizacji czasu wolnego na obszarach
rewitalizowanych. Ad vocem Pani Beata Mucha przypomniała, że wałbrzyskie
instytucje kulturalne i sportowe organizują co roku specjalne zajęcia, m.in.: biblioteki,
Aqua Zdrój, Stara Kopalnia, MOPS, Muzeum i in. w tym także Rady Wspólnoty
Samorządowej działające na terenie wałbrzyskich dzielnic.
Pan Andrzej Partyka zaproponował połączenie zajęć odpłatnych z nieodpłatnymi.
Pan Tadeusz Mazurkiewicz stwierdził, że pozyskiwanie pieniędzy przez ngo na
działania jest bardzo trudne. Zaproponował także aby ngo zwróciły się do sponsorów
o wsparcie swoich działań na organizację wakacji dzieci i młodzieży oraz, że będzie
szukał środków w swoim środowisku.
Pan Zenon Matuszko zaproponował podjęcie współpracy siostrą Danielą, ZHP,
MOPS.
Pan Zenon Matuszko stwierdził, że wspólne działania GRDPP i osiedlowych
społeczności może dać najlepsze rezultaty w aktywizacji lokalnej społeczności.
Pani Beata Mucha zaproponowała zebranie wszystkich propozycji, które rada może
zrealizować własnymi siłami. Propozycję powyższą poparł Pan Zenon Matuszko.
Zebrani ustalili termin najbliższego spotkania GRDPP na 7 maja i do tego czasu należy
zebrać i przygotować wszystkie propozycje działań i problemy.
Pani Beata Mucha zgłosiła uwagę by nie powtarzać tych działań przygotowanych
przez poszczególne ngo, należy te działania włączyć do wspólnego programu.
Pan Andrzej Partyka zaproponował by skorzystać z pomocy MOPS i szczególnie objąć
proponowanymi działaniami dzieci, które otrzymują pomoc MOPSu.
Pani Beata Mucha zaproponowała, aby GRDPP zrobiła na rzecz zorganizowania
wakacji dla dzieci co kto może i co do tej pory robił. Z tych działań wybrać i ustalić
konkretne.
Pan Tadeusz Mazurkiewicz pokrótce przedstawił działania kulturalne dla dzieci
zorganizowane w Głuszycy.
Pan Zenon Matuszko oraz Pani Beata Mucha zaproponowali działania i gry w otwartej
przestrzeni, które będą wykonywane wspólnie przez różne podmioty działające na
terenie dzielnic.
Pani Karolina Maląg, przewodnicząca GRDPP poparła propozycje, zauważyła że
MOPS oraz instytucje, które w statucie mają działania na rzecz dzieci powinny
współpracować ze sobą szczególnie w okresie wakacyjnym w realizacji inicjatyw,
których odbiorcami będą dzieci.

Pan Andrzej Partyka zaproponował aby do tych prac włączyć także WOK.
Pan Zenon Matuszko zaproponował osobne spotkanie z instytucjami, które orga-nizują
zajęcia dla dzieci i młodziezy w czasie wakacji w celu omówienia działań.
Pani Karolina Maląg uzupełniła wcześniejszą wypowiedź aby na takie spotkanie
zaprosić przedstawicieli różnych instytucji, grup i klubów, którzy przedstawią na nim
swoje plany wakacyjne.
Pan Zenon Matuszko przedstawił sposób prowadzenia spotkania – na flipchart wpisać
jedno działanie a uczestnicy wpisują pod nim swoje propozycje (sposób, formę,
miejsce, czas). Na miejsce tego spotkania Pania Karolina Maląg zaproponowała salę
w Starej Kopalni.
Pani Beata Mucha złożyła propozycję wystosowania przez GRDPP pisma do
wszystkich instytucji i ngo za pośrednictwem Biura Rady Miejskiej z zaproszeniem do
wspólnych działań w czasie wakacji na rzecz dzieci organizowanych we wszystkich
dzielnicach nie tylko rewiatalizowanych.
Zdaniem Pana Zenona Matuszko takie pismo – zaproszenie wystosowane od Pana
prezydenta, Pani wiceprezydent, Pani przewodniczącej Rady Miejskiej powinno
posiadać ich akceptację proponowanych działań wakacyjnych i podpis.
Pani Beta Mucha w odpowiedzi na propozycję Pana Tadeusza Mazurkiewicza
zaproponowała poinformować Radę Miejską Wałbrzycha na czerwcowym spotkaniu
właściwej Komisji RM o propozycjach organizacji wypoczynku wakacyjnego m.in.
przez GRDPP , ngo.
Pani przewodnicząca GRDPP wymieniła potencjalne instytucje kultury, które mogą
podjąć współpracę z GRDPP przy oganizacji wypoczynku wakacyjnego dzieci oraz
zadeklarowała opracowanie zaproszenia do Pani wiceprezydent w sprawie poparcia
powyższej inicjatywy.
Ustalono, aby na kolejne posiedzenie GRDPP - 7 maja (wtorek), godzina 15.00
zaprosić instytucje, które planują ofertę wakacyjną dla mieszkańców dzielnic
rewitalizowanych. Następnie Pani Karolina Maląg podziękowała uczestnikom za
obecność i aktywny udział w spotkaniu.
Na tym zebranie zakończono.
Protokół sporządziła: Elżbieta Kwiatkowska-Wyrwisz

