Wałbrzych, 01.10.2019 r.
Protokół
z posiedzenia Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego
w Wałbrzychu

Porządek zebrania:
1. Powitanie przybyłych i przedstawienie porządku zebrania.
2. Przyjęcie protokołu z 03.09.2019 r.
3. Piknik NGO – refleksja, pomysł jak Rada może wesprzeć organizacje
pozarządowe.
4.Sprawozdanie Pani Elżbiety Kwiatkowskiej-Wyrwisz z uzyskanych informacji dot.
filii biblioteki w dzielnicy Podgórze.
5.Inne sprawy. Wolne wnioski.
6.Zakończenie zebrania.

Ad 1
Zebranych powitała Pani Karolina Maląg, przewodnicząca GRDPP, która zebranie
prowadziła i przedstawiła porządek spotkania, który został przyjęty przez zebranych
bez zmian. W zebraniu uczestniczyło 5 członków Rady. Lista obecności w załączeniu.

Ad 2
Protokół z 3 września odczytała Elżbieta Kwiatkowska-Wyrwisz. Po wysłuchaniu
protokołu Zebrani zgłosili do niego uwagi. Pani Karolina Maląg sprostowała
informację, że konsultowała się telefonicznie z Panią Teresą Ziegler, a nie
bezpośrednio w sprawie współorganizacji 9 Pikniku NGO z Sudeckim Uniwersytetem
Trzeciego Wieku. W wyniku zgłoszonych uwag zebrani ustalili, że po ich
wprowadzeniu protokół może zostać przegłosować w drodze indywidualnego
głosowania.
Pan Andrzej Partyka zgłosił uwagę, aby w wolnych wnioskach uzupełnić informację
o włączeniu wolontariuszy działających w organizacjach młodzieżowych do tych
działań.
Ad 3
Pani Karolina Maląg podsumowała tegoroczny Piknik NGO, stwierdziła, że
organizowanie pikniku organizacji pozarządowych jest bardzo dobrym działaniem.
Podkreśliła ważny aspekt oddziaływania wspólnej pracy organizacji pozarządowych z
młodzieżowym wolontariatem. Podziękowała Panu Arturowi Marlinga za zachęcenie
do udziału w Pikniku członków czterech Klubów 8 Wspaniałych oraz Panu Zenonowi

Matuszko za poprowadzenie debaty przedwyborczej, w której uczestniczyli kandydaci
4 partii. Wyraziła także ubolewanie z powodu nieobecności Pana Antoniego Piątka.
W pikniku udział wzięła Pani Inspektor Bogusława Czupryn, przedstawicielka Urzędu
Miejskiego, która wyraziła uznanie dla tej formy popularyzacji działań organizacji
pozarządowych.
Pan Artur Marlinga zauważył, że w nadchodzącym roku 2020 odbędzie
się dziesiąty Piknik NGO i już teraz należy coś przygotować, m.in. we współpracy ze
Szkolnymi Klubami 8 Wspaniałych. Za dwa miesiące GRDPP zwróci się do Urzędu
Miejskiego z prośbą o przekazanie upominków dla laureatów konkursu.
Elżbieta Kwiatkowska-Wyrwisz zwróciła uwagę zebranym na kończącą się w roku
2020 kadencję tej Rady.
Pan Artur Marlinga zaproponował aby przesunąć na inny miesiąc: maj – czerwiec
organizację Pikniku NGO, może o okolicach Dnia Dziecka?
Pan Zenon Matuszko poparł tę propozycję dodając, iż jest "dobra energia", ludzie
chętnie uczestniczą w zabawie. Podziękował także Pani Karolinie Maląg za
przygotowania. Przypomniał Zebranym, że 05 grudnia jest Dzień Wolontariusza. Pani
Karolina Maląg zaproponowała zorganizowanie w tym czasie mini quizów z przygotowanych przez Panią Elżbietę Kwiatkowską-Wyrwisz z okazji rocznic: 20 rocznicy
śmierci Mariana Jachimowicza oraz 100-lecia włączenia Starego Zdroju w granice
administracyjne Wałbrzycha (01.04.1919 r.). Mini-quizy nie odbyły się w czasie 9
Pikniku NGO.
Pan Artur Marlinga zaproponował zorganizowanie konkursu w styczniu 2020 roku.
Poinformował o udanej współpracy z Zespołem Szkół nr 5 przy ul. Ogrodowej w Wałbrzychu.
Pani Karolina Maląg zaproponowała termin następnego zebrania GRDPP na 5
listopada br. Zauważyła, że nie teraz powinno odbyć się spotkanie organizacji
pozarządowych (zw. też trzecim sektorem) i wolontariatu młodzieżowego.
Pan Artur Marlinga stwierdził, że święto wolontariatu obchodzone było w ZS nr 5.
W Pikniku NGO uczestniczyły Kluby 8 Wspaniałych uczestnicy wyrazili zastrzeżenia
co do debaty politycznej. Pani Karolina Maląg zaproponowała, by udać się do Pani
Anny Elżbieciak - Stec, kierownik Biura Edukacji i Kultury i Sportu ws dalszej współracy
wolontariusz z wałbrzyskimi organizacjami pozarządowymi. Wyraziła konsternację
z powodu bardzo małego zainteresowania członków GRDPP udziałem w zebraniach
Rady i spadającą z zebrania na zebranie frekwencją.
Pan Antoni Piątek zwrócił uwagę na niską frekwencję w czasie inauguracji nowej Rady,
oraz przypomniał, że zawsze na zakończenie kadencji Rady Pan Prezydent wręczał
podziękowanie dla wszystkich członków Rady. Wręczenie podziękowań dla członków,
którzy rzadko są na posiedzeniach jest niesprawiedliwe w stosunku do tych którzy
aktywnie w niej działają. Zdaniem Pana Antoniego Piątka pierwszym ważnym
zadaniem / postulatem dla Miasta jest zwiększenia środków na działalność NGO.
Ponadto poparł wniosek o skierowaniu przez GRDPP pisma do Urzędu Miejskiego
o bardzo niskiej frekwencji członków na zebraniach GRDPP.

Pani Karolina Maląg przypomniała o konsultacjach w spr. priorytetowych zadań
publicznych na rok 2020 w programie współpracy Miasta z NGOS. Pan Artur Marling
zaproponował dodatkowe spotkanie GRDPP w tej kwestii.
Adn.4
Pani Karolina Maląg zgłosiła Panią Elżbietę Kwiatkowską-Wyrwisz do przedstawienia
informacji dotyczącej uchwały Rady Miejskiej Wałbrzycha o zamiarze likwidacji Filii nr
2 PiMBP "Biblioteki po Atlantami" w Wałbrzychu w wolnych wnioskach.
Adn.5
Pan Zenon Matuszko zgłosił propozycję by GRDPP podobnie jak w ubiegłym roku,
roku jubileuszu 100-lecia Niepodległości Rada ufundowała od siebie i złożyła pod
pomnikiem Niepodległości kwiaty. Obecni na spotkaniu wyrazili aprobatę
i zadeklarowali złożenie się na kwiaty.
Przewodnicząca zaproponowała kolejne posiedzenie Rady na 6.11.2019 r.

Na tym zebranie zakończono.
Protokół sporządziła Elżbieta Kwiatkowska-Wyrwisz

