
Jelenia Góra, dnia 21 czerwca 2022 r.

Protokół

z II posiedzenia RDPP, 21.06.2022 r., godz. 10:00, 

Urząd Miasta Jelenia Góra, ul. Sudecka 29, sala nr 13

Ad.  1)  Pan  Rafał  Biesiada  Przewodniczący  RDPP  otworzył  posiedzenie  witając  obecnych
członków  RDPP  zgodnie  z  listą  obecności  stanowiąca  załącznik  nr  1  do  protokołu
i zaproszonych gości. Następnie  odczytał i zaproponował przyjęcie porządku obrad stanowiący
załącznik nr 2 do protokołu. 

Ad.  2)  Pan  Rafał  Biesiada  przedstawił  Panią  Barbarę  Olszewską  i  Panią  Darię  Kozłowską
z  Wydziału Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Jelenia Góra. Poinformował, że Panie uczestniczą
w posiedzeniu w związku ze zgłoszonym do porządku obrad przez Pana Sławomira Wieteskę
punktu dotyczącego programu obszaru rewitalizacji.

Pan Sławomir Wieteska zwrócił  się do Pań z pytaniami jaka firma przeprowadziła diagnozę
i  czy  organizacje  pozarządowe  były  zaproszone do  udziału  w tworzeniu  programu  obszaru
rewitalizacji?

Pani  Barbara  Olszewska  Naczelnik  Wydziału  Rozwoju  Miasta  odpowiedziała,  że  Wydział
Rozwoju Miasta przystąpił do opracowania dokumentu „Gminny Program Rewitalizacji Miasta
Jelenia  Góra”  w  ramach  projektu  POPT.  Wspólnie  z  Miastem  Jelenia  Góra  w  procesie
przygotowawczym  dokumentu  uczestniczy  Stowarzyszenie  Wspierania  Inicjatyw
Gospodarczych Delta partner z Cieszyna.

Pani  Joanna  Klaga  zwróciła  uwagę,  że  organizacje  pozarządowe  nie  otrzymały  informacji
o konsultacjach dokumentu.

Pani  Barbara  Olszewska  wyjaśniła,  że  na  potrzeby  opracowania  dokumentu  konieczne  jest
pozyskanie danych, które umożliwią przeprowadzenie diagnoz służących wyznaczeniu obszaru
zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Dodała, że proces powstawania diagnozy nie podlega
konsultacjom.

Pan Sławomir Wieteska zwrócił się z pytaniem czy jest powołany komitet rewitalizacyjny, czy
przedstawiciele RDPP, organizacji pozarządowych będą powołani do komitetu?

Pani  Daria  Kozłowska  odpowiedziała,  że  na  chwilę  obecną  nie  został  powołany  komitet
rewitalizacyjny. RDPP będzie pomocna w kolejnych etapach opracowywania programu i będzie
można się zgłosić do udziału w pracach zespołu.

Pan Rafał Biesiada dodał,  że organizacje pozarządowe posiadają doświadczenie w szerokim
zakresie działalności  i dobrze byłoby, żeby otrzymywały takie informacje. 

Na posiedzenie dotarli z opóźnieniem Pan Jarosław Tarnowski i  Pan Grzegorz Niedźwiecki.

Pani Barbara Olszewska i Pani Daria Kozłowska opuściły posiedzenie Rady. 

Ad.  3)  Pan  Rafał  Biesiada  zaproponował  przyjęcie  protokołu  z  I  posiedzenia  RDPP.
Nie  zgłoszono  uwag  do  protokołu.  Za  przyjęciem  protokołu  głosowało  9  członków  RDPP.
Protokół został przyjęty jednogłośnie.



Ad.  4)  Pan  Rafał  Biesiada  oddał  głos  Panu  Grzegorzowi  Niedźwieckiemu  w  sprawie
zgłoszonego do porządku obrad punktu: projekty „Moja ławka” i „Sprzątanie Miasta”.

Pan Grzegorz Niedźwiecki po omówieniu idei projektów zwrócił się z pytaniem w jakiej formie
można je zrealizować?

Pan Rafał Biesiada potwierdził, że projekt „Moja ławka” jest ciekawą inicjatywą, funkcjonującą
w innych miastach. W Łodzi pomysł mojej ławeczki funkcjonuje dzięki prywatnym inwestorom.
Dodał, że kontynuując inwestycję promenada Bobru, można by  w tym obszarze takie ławki
umiejscowić.  Zaproponował  zaproszenie  na  kolejne  posiedzenie  przedstawicieli  Urzędu
Miasta,  którzy odniosą się do propozycji.

Pan Sławomir Wieteska powiedział, że RDPP może zgłosić realizacje projektów do programu
współpracy Miasta Jelenia Góra z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok. Dodał, że RDPP
nie ma podstaw do składania wniosków w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie w formie małego grantu. Zaproponował złożenie wniosków w ramach Budżetu
Obywatelskiego.

Pani  Joanna  Klaga  powiedziała,  że  RDPP  może  wesprzeć  działania  Pana  Grzegorza
Niedźwieckiego  w  realizacji  projektów  np.  poprzez  zaproszenie  sponsorów  do  wykonania
ławeczki  lub  objęcie  działań  patronatami.  Potwierdziła,  że  RDPP  nie  ma  podstaw  do
występowania o realizację projektów w ramach małych grantów. Zaproponowała zwrócenie
się do klubów, organizacji  biznesu o sfinansowanie ławeczek. Dodała, że do realizacji  takich
projektów trzeba mieć plan i inwestorów.

Do projektu  „Sprzątanie Miasta” Pan Sławomir Wieteska nadmienił,  że RDPP jest organem
konsultacyjnym i opiniodawczym. Trudno, żeby wskazywała mieszkańcom w jaki sposób należy
utrzymywać porządek.

Pan Rafał Biesiada dodał, że w Mieście Jelenia Góra jest wiele akcji z zakresu utrzymywania
porządku z udziałem mieszkańców np. sprzątanie Borowego Jaru.

Pan  Grzegorz  Niedźwiecki  odpowiedział,  że  organizowane  akcje  są  niewystarczająco
nagłośnione.

Pan Jarosław Tarnowski nadmienił o systemie kaucyjnym, który ma obowiązywać w Polsce.

Pan  Grzegorz  Niedźwiecki  odpowiedział,  że  zwróci  się  do  Prezydenta  Miasta  w  sprawie
wsparcia projektów.

Ad. 5) Pan Rafał Biesiada zaproponował zgłaszanie uwag i przyjęcie regulaminu pracy RDPP.
Uwag  nie  zgłoszono.  Za  przyjęciem  regulaminu  głosowało  11  członków  RDPP.  Regulamin
stanowiący załącznik nr 3 do protokołu przyjęty został jednogłośnie.

Ad.  6)  Pan Rafał  Biesiada  zaproponował  termin  kolejnego  posiedzenia na  wrzesień  2022 r.
Dodał, że według uchwały Rada obraduje na posiedzeniach, zwoływanych nie rzadziej niż raz
na  dwa  miesiące.  W  okresie  wrzesień  -  grudzień  2022  r.  zaproponował  trzy  posiedzenia.
Podczas  posiedzenia  we  wrześniu  omówiony  zostanie  projekt  programu  współpracy  
Miasta  Jelenia  Góra  z  organizacjami  pozarządowymi  na  2023  rok.  Zaproponowany
harmonogram przyjęty został przez 11 członków RDPP jednogłośnie.



Ad.  7)  Pan  Rafał  Biesiada  odniósł  się  do  sposobu  informowania  o  działaniach  RDPP
i komunikowania się między członkami.
Pan  Sławomir  Wieteska  nadmienił  o  prowadzonym  przez  Fundację  „Jagniątków”  profilu
jeleniogórskich organizacji  pozarządowych.  Obecnie brakuje osoby  chętnej  do prowadzenia
funpage. Nie widzi potrzeby tworzenia nowego profilu.
Pani Joanna Klaga zaproponowała przyjęcie logotypu  charakteryzującego RDPP.
Pan Piotr Karnia zwrócił uwagę na sposób wysyłania e-mali w sprawie posiedzeń.
Termin kolejnego posiedzenia RDPP wyznaczony został na 13.09.2022 r. na godz. 10.00.

Ad.8)  Pan  Rafał  Biesiada  podziękował  za  przybycie  na  spotkanie.  Na  tym  posiedzenie
zakończono.

Protokół sporządziła:                                                                                        Przewodniczący RDPP
Karolina Juśkiewicz-Rycyk

   
                                                                                                                              
                                                                                                                                  

                                                                                                                    
                                                                                                                                           


