Wałbrzych, 7 stycznia 2018r.
Protokół
z posiedzenia Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego
w Wałbrzychu.

Proponowany porządek
1. Przyjęcie protokołu z dnia 10 grudnia 2018r.
2. Wybór kandydatów z ramienia GRDPP do komisji opiniującej konkursy ofert
w Gminie Wałbrzych
3. Promocja 1%
4. Sprawy różne
W posiedzeniu uczestniczyło 7 osób. Lista osób w załączeniu.
1. PRZYJĘCIE PROTOKOŁU
Zebranie rozpoczęła Pani
Przewodnicząca Karolina Maląg, która przedstawiła
proponowany porządek obrad. Złożyła jednak wniosek o zmiany w porządku. Nie można
było stwierdzić kworum. Pani Przewodnicząca poinformowała zebranych, że głosowanie
nad przyjęciem protokołu z poprzedniego spotkania odbędzie się w sposób internetowy.
Zebrani członkowie przyjęli do wiadomości. Na protokolanta został jednogłośnie wybrany
Pan Artur Marlinga.
2. KOMISJA
W związku z wysłaną informacją do organizacji pozarządowych, jak również do GRDPP
zajęto się kwestią wybrania członków do komisji opiniującej oferty konkursowe. Pani Renata
Wierzbicka i Pan Artur Marlinga poinformowali, że wysłali swoje kandydatury do Pani
Bogusławy Czupryn.
Mimo wysłanych kandydatur ustalono następujących przedstawicieli GRDPP do
poszczególnych komisji:
•

•
•
•
•
•
•

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji oraz podtrzymywania tradycji
narodowej, pielęgnowania polskości, rozwoju świadomości obywatelskiej i
kulturowej – Pani Renata Wierzbicka
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – Pani Renata Wierzbicka
Turystyka i krajoznawstwo- Pan Artur Marlinga
Ochrona zdrowia oraz profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych – Pani
Karolina Maląg
Pomoc społeczna – Pani Renata Wierzbicka
Rewitalizacja- Pani Karolina Maląg
Edukacja- Pan Antoni Piątek

3. Promocja 1%
Pani Renata Wierzbicka przedstawiła informację w sprawie jak wygląda kwestia
przekazania 1% w roku 2019.
Najważniejszą informacją zostaje fakt, iż jeśli podatnik nie rozliczy się do końca kwietnia

2019 zrobi to za niego państwo( urząd skarbowy). Ściągnie w ten sposób informację
z systemu, na kogo został przekazany 1% w roku ubiegłym – i to dla tego kontrahenta
zostanie przekazany 1%.
Jeśli podatnik chce mieć wpływ na to, aby przekazać 1% innej organizacji OPP to musi sam
zadbać o swoje rozliczenie, wpisując w odpowiednim miejscu dane organizacji OPP.
Pani Karolina Maląg podsumowała wypowiedź Pani Wierzbickiej – ustawowe zmiany
dotyczą przede wszystkim osób, które dotąd nie rozliczały się z Urzędem Skarbowym.
Pani Karolina Maląg wyraziła wyrazy podziękowania dla Pana Artura Marlingi za stworzenie
portalu na FB dotyczącego organizacji OPP i za aktywne jej prowadzenie.
Przypomniała również o planach jakie miała Rada aby promować 1%, zadając również
pytanie do członków Rady – czy ktoś ma pomysły aby wypromować organizacje OPP
Pan A. Partyka stwierdził, że ciężko jest dotrzeć do ludzi, mieszkańców Wałbrzycha – uznał,
że kto miał dać swój 1% to dał.
Pani R. Wierzbicka stwierdziła, że analizując lata ubiegłe, przekazywanie 1% utrzymuje się
mniej więcej na stałym poziomie. Zaznaczyła jednak, że dobrym pomysłem będzie
przekazanie ulotek promujących 1% do RWS-ów i do kościołów.
Pan Artur Marlinga zaznaczył, że należy skupić się nad informowaniem osób młodych
i nieco starszych, korzystających z doby internetu. Stwierdził, że należy skupić się nad
promocją działań w internecie ( strony www, media, strony portali społecznościowych).
Zaznaczył, że od roku istnieje strona Wałbrzyskich Organizacji Pożytku Publicznego, na
którym można promować swoje działania. Skupił tutaj uwagę na to, że gdyby organizacje
chciałyby przesyłać swoje informacje, będzie on zamieszczał na bieżąco informacje.
Pani R. Wierzbicka stwierdziła, że jest to bardzo dobry pomysł i zadeklarowała, że jej
organizacja będzie przesyłać informacje na bieżąco w sprawie swojej działalności.
Pani Karolina Maląg zaznaczyła przy tym, aby to było kilka fotografii i krótki opis. Zaznaczyła
również, że istnieją na chwile obecną dwie drogi promocji – po pierwsze zdjęcia, opisy z
działalności, które zostaną opublikowane przez Pana Artura Marlingę na fb, jak również
krótka informacja o działalności. Zaznaczyła również, że machina ruszy po ustaleniu terminu
wydania nowej ulotki organizacji – ma się w tej sprawie skontaktować z Biurem Zdrowia i
Spraw Społecznych.
Został przywrócony temat promocji 1% w mediach lokalnych ( telewizji). Pani Renata
Wierzbicka zadeklarowała udział wystąpienia przed kamerami. Członkowie Rady zwrócili
uwagę, że ma to być promocja ogólnie pojętego przekazywania 1% na organizacje
pozarządowe.
4. Sprawy różne.
a) został poruszony temat nieobecności radnych. Podniesiony temat nieobecności Pani
Radnej B. Muchy zostanie przedyskutowany na następnym spotkaniu. Pani Radna
deklaruje aktywność w pracach komisji, jednak obowiązki zawodowe jej na to nie pozwalają.
Pojawił się pomysł aby spotkania rady odbywały się co 2 miesiące.
Pani Karolina Maląg przesunęła temat na kolejne posiedzenie Rady.

Pan Artur Marlinga zauważył fakt bardzo dużej nieobecności nieobecności Radnych RM,
oddelegowanych do prac Gminnej Rady. Przekazał wolny wniosek, który zdecydował się
poruszyć na kolejnym spotkaniu. Ma on pomysł, aby zorientować się, wśród nowo
wybranych radnych, aby zachęcić ich do prac w Radzie. Zaznaczył, że wśród Radnych są
te same osoby, które zasiadały w RM w ubiegłej kadencji. Wyraża, nadzieję, że wśród nowo
– wybranych radnych są osoby, które wniosłyby nowe pomysły do działalności rady.
Pani Karolina Maląg podjęła decyzję, że te sprawy zostaną poruszone na kolejnym
spotkaniu, które ustalono na dzień 11 lutego 2019.

Protokolant

Przewodnicząca

Artur Marlinga

Karolina Maląg

