Wałbrzych, 03.09.2019 r.

Protokół
z posiedzenia Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego
w Wałbrzychu
Posiedzenie Rady prowadziła Pani Karolina Maląg, przewodnicząca GRDPP, na wstępie
poinformowała o usprawiedliwionej nieobecności Pani Renaty Wierzbickiej, Pani Justyny
Pichowicz oraz Pani Beaty Muchy. W posiedzeniu uczestniczyło 8 osób. Lista obecności
w załączeniu. Zebranie odbyło się w sali ślubów UM przy ul. Kopernika.
Pani Przewodnicząca podsumowała działania zgłoszone na spotkaniu GRDPP 7 maja ws
organizacji zajęć w czasie wakacji dla dzieci i młodzieży oraz przypomniała, że do 30 listopada
Rada Miejska musi przyjąć "Program współpracy Miasta Wałbrzycha z organizacjami
pozarządowymi (…) na 2020 rok.”
Kolejną sprawą, którą poruszyła Pani Karolina Maląg była organizacja pikniku ngo. W tym
miejscu Pani Przewodnicząca poinformowała zebranych, iż w tej sprawie zwróciła się do niej
Pani Teresa Ziegler – szefowa Sudeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku z zapytaniem czy
GRDPP włączysię w jego przygotowanie. Zaproponowała także aby GRDPP podała temat
pikniku.
GRDPP zdecydowanie opowiedziała się za kontynuowaniem szlachetnej tradycji.
Przedstawicielka Urzędu Miejskiego poinformowała, że UM także włączy się w organizację
pikniku ngo.
Pan Zenon Matuszko zapytał czy jest jakaś "konstrukcja" tegorocznego pikniku? Odpowiedzi
udzieliła Pani Karolina Maląg, stwierdzając, że nie ma takiej formuły ("konstrukcji"). Będąc
przy głosie powiadomiła o trwającym do końca września działaniu, tj. głosowaniu na
Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny. Pani Teresa Ziegler w korespondencji mailowej z Panią
Karoliną
Malag
zaproponowała
pomoc seniorom w tym
zakresie
przez udostępnienie komputerów SUTW w celu wzięcia przez nich udziału w głosowaniu.
Pan Zenon Matuszko zaproponował zorganizowanie dodatkowego "organizacyjnego"
spotkania zainteresowanych ngo ws pikniku na SUTW, a o powiadomienie wałbrzyskich
organizacji pozarządowych poprosić Panią Bogusławę Czupryn, pracownika BZiSS. Urzędu
Miejskiego. Jako temat pikniku ngo zaproponował: "Przyłącz się do ngo, zostań
wolontariuszem".
O przygotowanie informacji – zaproszenia na FB wałbrzyskich organizacji pozarządowych do
udziału w pikniku poproszono Pana Artura Marlinga, który zgodził się opracować i umieścić
zaproszenie na FB.
Podczas posiedzenia został ustalony termin roboczego spotkania na 11 września br. i miejsce –
Sudecki Uniwersytet Trzeciego Wieku godzina 15.30. Pani Iwona Melerska zgłosiła swoją
nieobecność w zaproponowanym terminie. Elżbieta Kwiatkowska-Wyrwisz zaproponowała
przygotowanie mini quizu/konkursu na 2 tematy: życia i twórczości poety Mariana

Jachimowicza – z okazji 20 rocznicy Jego śmierci (12.11.1999 r.) oraz o Starym Zdroju –
z okazji 100-lecia przyłączenia tej miejscowości do Wałbrzycha.
Pani Karolina Maląg, przewodnicząca GRDPP zrelacjonowała pokrótce przebieg spotkania
w dniu 7 maja. Stwierdziła, że odbyło się ono w ramach pierwszego z zadań priorytetowych
programu współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi. Następnie rozpoczęła się
dyskusja nt. pozostałych dwóch zadań priorytetowych.
Pani Iwona Melerska, przedstawiciel Urzędu Miejskiego pracownik Biura Promocji, Kultury,
Sportu i Turystyki zaproponowała by włączyć do tych działań także RWS (Rad Wspólnoty
Samorządowej) oraz wysłuchać informacji o ich działalności na rzecz środowiska lokalnego.
Pani Karolina Maląg zauważyła, że GRDPP nie może się zajmować tylko tym jednym
działaniem.
Pan Zenon Matuszko zaproponował by na spotkanie zaprosić Pana prezydenta, w Jego
opinii Gmina może także ogłosić osobny konkurs w tym zakresie.
Pani Karolina Maląg wyraziła wątpliwość. Czy w takim kształcie mają być realizowane zadania
priorytetowe? Zauważyła również, że w każdym roku zadania priorytetowe powinny być
aktualizowane, a ponadto stwierdziła, że przedstawiciele organizacji pozarządowych, które
przychodzą na spotkania są to te ngo, które są aktywne a przez to widoczne w środowisku.
Konieczne jest jak najszybsze ustalenie priorytetów na rok 2020.
Pan Zenon Matuszko zaproponował przygotowanie pisma do Biura Edukacji i Wychowania by
włączyć wolontariat działający w szkołach w organizację Pikniku NGO. Opracowanie pisma
zadeklarowała się napisać Pani Karolina Maląg we współpracy z Panem Arturem Marlingiem.
Elżbieta Kwiatkowska-Wyrwisz zauważyła, że wolontariusze są także w innych instytucjach:
teatrze, bibliotece, hospicjum.
Pan Antoni Piątek uzupełnił powyższą wypowiedź, że także działają przy Domach Dziennego
Pobytu. Pan Zenon Matuszko skonstatował postawę osób na temat pracy wolontariatu: "Jeden
mówi zróbcie a drugi dajcie"; a w pracy wolontariusza trzeba się wysilić; np. gdy grupka
wolontariuszy chciałaby zarobić wycieczkę.
Pani Antoni Piątek stwierdził, że zorganizowanie wyjazdu osób niepełnosprawnych nie jest
tanie. Pani Karolina Maląg kontynuując ten temat zaproponowała by młodzież pomogła w
opiece nad osobami niepełnosprawnymi. Pani Antoni Piątek poinformował, że opiekun osoby
niepełnosprawnej musi być przeszkolony, np. przez Forum Aktywności Lokalnej. Pani
Karolina Maląg, przewodnicząca GRDPP powiedziała, że w Wałbrzychu są ngo, które działają
i chcą zaprosić do swego grona wolontariuszy i pokazać im charakter pracy, w tym kontekście
– opiekuna, asystenta osoby niepełnosprawnej. Pani Karolina Maląg podkreśliła, że GRDPP
powinna przeglądnąć priorytety oraz na bieżąco konsultować dokumenty spraw
procedowanych przez Radę Miejską.
Pan Robert Szymala, kierownik Biura Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego wyjaśnił,
że nie wszystkie dokumenty Gminy tzn.uchwały Rady Miejskiej podlegają konsultacji GRDPP.
Pan Zenon Matuszko ponownie zaproponował, by zwrócić się za pośrednictwem młodzieży
szkolnej z apelem do młodych wałbrzyszan aby zainteresować ją działalnością ngo, oraz by

zorganizować spotkanie robocze ws przygotowania 9 pikniku ngo. Przypomniano też, że Pani
Wanda Radłowska od 6 lat organizuje senioralia w dniach 20-30 września. Pan Artur Marlinga
dodał, że GOPR też się włączy (zorganizuje pokaz jak udzielić pierwszą pomoc, siatkówka) w
przygotowanie pikniku ngo podobnie jak w poprzednich latach, przygotuje pierwszą pomoc.
Pan Aleksander Zubalski uzupełnił, że wałbrzyskie organizacje mają swoich wolontariuszy,
którzy mogą pomóc.
W wolnych wnioskach / bieżących sprawach Elżbieta Kwiatkowska-Wyrwisz poinformowała
zebranych o projekcie likwidacji filii bibliotecznej na Podgórzu, jednej z najstarszych filii
działających w Wałbrzychu (od 1949 r.) i odczytała projekt uchwały Rady Miejskiej
Wałbrzycha o zamiarze likwidacji filii nr 2 (przy ulicy Niepodległości 66) Powiatowej
i Miejskiej Biblioteki Publicznej "Biblioteki pod Atlantami" w Wałbrzychu.
Termin następnego zebrania GRDPP ustalono na 1 października br. godz. 15.00.
Na tym zebranie zakończono i podpisano.
Elżbieta Kwiatkowska-Wyrwisz

