Wałbrzych, 11.02.2019 r.
Protokół
z posiedzenia
Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Wałbrzychu

Proponowany porządek:
1. Przyjęcia protokołu z 07.01.2019 r.
2. Kampania 1%.
3. Śledzik pozarządowy.
4. Wolne wnioski.

W zebraniu uczestniczyło 11 osób, w tym 10 członków GRDPP oraz zaproszony gość Pan
Michał Tomicki, zastępca Komendanta Hufca ZHP Ziemi Wałbrzyskiej im. hm. Alojzego
Ciasnochy, lista obecności w załączeniu.
Zebranie prowadziła Pani Karolina Maląg, przewodnicząca GRDPP, która na wstępie
spotkania, poinformowała zebranych i usprawiedliwiła nieobecność nowo wybranych
członków, przedstawicieli Rady Miejskiej Wałbrzycha.

Ad 1
Zebrani jednogłośnie przyjęli protokół z posiedzenia GRDPP z 7 stycznia br. sporządzony
przez Pana Artura Marlinga.
Ad 2
Następnie przewodnicząca GRDPP przystąpiła do omówienia kolejnego punktu spotkania,
tj. Kampanii 1%. Poinformowała, iż Pani Bogusławy Czupryn wysłała e-mail do wszystkich
wałbrzyskich ngo z zapytaniem czy mogą przesłać do 17 stycznia informacje o posiadaniu
statusu opp 1%. Równocześnie potwierdziła, że "miasto" do końca lutego opracuje ulotki
z informacją o wałbrzyskich organizacjach posiadających status opp 1%.
Pani Karolina Maląg zauważyła małe zainteresowanie ze strony ngo promocją swojej
organizacji posiadającej status ngo i możliwość pozyskania dla swojej organizacji środków
z odpisu od podatku 1%.
Pan Piotr Kwiatkowski dodał, że posłowie mogą także rozliczyć podatek na rzecz wałbrzyskich
organizacji posiadających status opp 1%.

Pani Renata Wierzbicka, jako prezes wałbrzyskiego Oddziału Towarzystwa Opieki
Paliatywnej poinformowała zebranych, że ma opracowaną strategię w propagowaniu
wałbrzyskich ngo i 1%. Zaproponowała, by po wydrukowaniu ulotek o wałbrzyskich
organizacjach możne je przekazać do RWS celem rozpropagowania organizacji
posiadających status opp 1%.
Pani Karolina Maląg wspólnie z Panem Zenonem Matuszko zadeklarowali swój udział w TV
Wałbrzych i TV Dami celem spopularyzowania wśród mieszkańców miasta organizacji
pozarządowych o statusie opp i przekazania na ich konto 1% odpisu od podatku. Ponadto
przygotowane ulotki z aktualnym wykazem organizacji o statusie opp powinny być dostępne
w urzędach, instytucjach miejskich, przychodniach lekarskich, itp. w ten sposób wielu
wałbrzyszan dowie się o wałbrzyskich opp i może pomóc w pozyskaniu w większym stopniu
środków dla tych organizacji.

Ad 3
Pani Karolina Maląg przypomniała, że w ubiegłym roku impreza integracyjna wałbrzyskich
organizacji pozarządowych organizowana na zakończenie karnawału pod nazwą "Śledzik
organizacji pozarządowych" nie odbyła się z powodu małego zainteresowania samych
organizacji. W tym roku zaproponowano termin zorganizowania "Śledzika": wtorek 05.03
a na miejsce organizowania przedsięwzięcia dwie lokalizacje: siedzibę Wałbrzyskiego
Towarzystwa Oświatowego przy ul.Malczewskiego 22 lub siedzibę Stowarzyszenia "Radość
Życia" przy ul.Grota-Roweckiego 3. W rezultacie ożywionej dyskusji zebrani ustalili na
miejsce, termin i godzinę imprezy, wybrali siedzibę WTO przy ul. Malczewskiego, 5 marca
o godzinie 17.00 oraz hasło "Lata sześćdziesiąte". Pani Elżbieta Kwiatkowska-Wyrwisz
zaproponowała by spotkanie integracyjne było przygotowane przez organizacje
uczestniczące w nim na zasadzie składkowej. Przedstawiciele organizacji uczestniczących
w przedsięwzięciu przyniosą własny catering, pomogą w przygotowaniu odpowiedniego
wystroju oraz zapewnią oprawę muzyczną. Zebrani ustalili także program spotkania
integracyjnego, a także zaproponowali by plakat tej imprezy został opracowany przez
GRDPP.

Ad 4
W tym punkcie zebrania uczestnicy przedyskutowali terminy, czas oraz częstotliwość spotkań
GRDPP. W toku dyskusji zgłoszono terminy spotkań: wtorek, gdyż w tym dniu tygodnia Urząd
Miejski jest czynny do godziny 16.30 (przypomniał Pan Piotr Kwiatkowski), pierwsze wtorki
miesiąca godzina 15.00 (opinia Pana Antoniego Piątka). Pani Karolina Maląg zaproponowała
by zebrania GRDPP odbywały się we wtorki o godzinie 15.00, będąc przy głosie
zasugerowała termin następnego zebrania GRDPP 2 kwietnia.

W rezultacie po przeanalizowaniu powyższych propozycji zebrani ustalili termin następnego
zebrania : wtorek 2 kwietnia, godzinę 15.00.
Zgłoszono wnioski:


wsparcie GRDPP dla postawienia w Rynku przed "Biblioteką pod Atlantami" pomnika
– ławeczki Poety, eseisty i tłumacza języka węgierskiego, organizatora pierwszej
polskiej biblioteki i utworzenia wałbrzyskiego muzeum, mieszkańca Wałbrzycha śp.
Mariana Jachimowicza – Elżbieta Kwiatkowska-Wyrwisz,



GRDPP wspólnie z ngo przygotuje wałbrzyskie senioralia oraz opracuje plan pracy
GRDPP na rok 2019 – Pan Zenon Matuszko,



w dokumencie dotyczącym polityki senioralnej uwzględnić propozycje działań przyjęte
na zebraniach GRDPP – Pani Karolina Maląg,



zorganizować spotkanie z Panią wiceprezydent ws. propozycji utworzenia
pełnomocnika ds ludności mniejszości prawosławnej w celu udzielania pomocy przy
np. w załatwianiu spraw urzędowych, napisania pisma, itp..GRDPP przygotuje w tej
sprawie opinię - zgłosił Pan Piotr Kwiatkowski. W tej sprawie głos zabrała Pani Iwona
Melerska, przedstawiciel Pana prezydenta w GRDPP, która wyraziła opinię by
pomysłodawca uzyskał więcej informacji na ten temat, a następnie przedstawił więcej
szczegółów.
Na zakończenie zebrania Pani Karolina Maląg podziękowała uczestnikom za
obecność i aktywny udział w spotkaniu.



GRDPP przygotuję opinię w tej sprawie – propozycja Pan Piotra Kwiatkowskiego.
W tej sprawie opinię wyraziła Pani Iwona Melerska, przedstawiciel Pana prezydenta
w GRDPP, zdaniem której pomysłodawca powinien uzyskać więcej informacji na ten
temat, a póżniej ją przedstawić.

Na tym zebranie zakończono.
Protokół sporządziła: Elżbieta Kwiatkowska-Wyrwisz

