
1 
 

Protokół Nr 3/14 

z  posiedzenia Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego  

w Zakopanem 

 

 

             W dniu 26 maja 2014r o godz.14.00 w Sali nr 1 Urzędu Miasta Zakopane odbyło się 

posiedzenie Gminnej Rady Działalności Pożytku. 

 

W spotkaniu udział wzięli: 

1. Jarosław Jach 

2. Agnieszka Makowska-Małaczek 

3. Urszula Pająk-Albrzykowska 

4. Barbara Poje-Komenda 

5. Bożena Solańska 

6. Tomasz Węglarczyk 

 

Listę obecności załączono do protokołu. (załącznik nr 1) 

 

 

Wprowadzenie 

 

PKT.1 Spotkanie otworzyła i obradom przewodniczyła Pani Barbara Poje – Komenda  

Przewodnicząca GRDPPwZ, która przedstawiła Porządek Obrad: 

1. Otwarcie, powitanie Członków i gości, stwierdzenie ważności obrad, zatwierdzenie 

porządku obrad, 

2.  Zatwierdzenie protokołu  obrad z dnia  5 marca 2014r. z nadzwyczajnego posiedzenia , 

3.  Kontynuacja  tematu dotyczącego opieki nad zwierzętami: 

- wyjaśnienie umieszczonej tablicy informacyjnej w Urzędzie Miasta Zakopane.  

- dyskusja nt. rozdzielenia  konkursu dotyczącego  opieki nad zwierzętami  na opiekę i 

edukacje.  

4. Dyskusja o potrzebie stworzenia centrum wolontariatu przez odpowiednią organizację 

pozarządową. 

5.  Udzielenie pełnej informacji  nt. potrzeby  założenia  obywatelskiego centrum spraw 

społecznych przez Pana Sekuradzkiego i dyskusja na ten temat. 

6. Sprawozdanie z działalności zespołów roboczych. 

7. Wewnętrzny plan działań członków  Gminnej Rady  Działalności Pożytku Publicznego w 

oparciu o art. 4 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i 

wolontariacie – w sferze zadań publicznych obejmujących zadania pomocy społecznej – gdzie 

widzimy nasz udział? 

8. Dyskusja i wolne wnioski. 

9.  Zakończenie obrad. 

 

PKT.1 Z powodu nieobecności Pana Andrzeja Sekuradzkiego wycofano pkt.5 oraz pkt.7  

z porządku obrad i przeniesiono na kolejne posiedzenie Rady. 

 

PKT.2 Odczytano protokół z posiedzenia Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego z 

dnia 05.03.2014r. Protokół został przyjęty. 
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PKT.3 Pani Przewodnicząca poinformowała Radę o konflikcie pomiędzy organizacjami 

opieki nad zwierzętami dot. umieszczania ogłoszeń na tablicy znajdującą się na terenie 

Urzędu Miasta Zakopane. Zawnioskowano aby zwrócić się do Burmistrza Miasta Zakopane  

z prośbą o ustalenie regulaminu korzystania z tablicy informacyjnej. 

 

Zawnioskowano aby w konkurs na realizację zadań z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz 

ochrony dziedzictwa przyrodniczego w roku 2015 rozdzielić na konkurs dot. opieki nad 

zwierzętami i osobno na konkurs dot. edukacji. 

 

Poruszono problem utylizacji zwłok zwierząt, ponieważ w Zakopanem brak jest miejsca na 

zagospodarowanie zwłok zwierząt. W obecnej sytuacji to właściciel prywatny odpowiada za 

swoje zwierzę i za jego zwłoki, które albo sam wywozi albo płaci za transport. Umowa, którą 

podpisał  Urząd Miasta Zakopane (w pobliżu Krakowa) dot. jedynie zwierząt potrąconych, 

zagubionych, bezdomnych. 

Zawnioskowano aby Rada wystąpiła o możliwość rozpatrzenia i stworzenia w Zakopanem lub 

okolicy cmentarzyska dla zwierząt. 

 

PKT.4 Pani Przewodnicząca Barbara Poje-Komenda poruszyła dyskusję o potrzebie 

stworzenia centrum wolontariatu na terenie Zakopanego. Przypomniała i wyjaśniła na czym 

polega wolontariat. 

Pan Tomasz Węglarczyk uświadomił, że istnieje ogólnopolskie centrum wolontariatu,  

z którego pomocy każdy może skorzystać 

Na posiedzenie zaproszony został Pan Mateusz Łękawski, który przedstawił swoją propozycję 

założenia Centrum Wolontariatu poprzez złożenie wniosku na budżet obywatelski. (załącznik 

nr 2) 

Chciałby aby w ramach budżetu obywatelskiego przeznaczyć kwotę 80.000 zł na wsparcie 

 i promocję organizacji wolontariatu w Zakopanem. W momencie kiedy pomysł zdobędzie 

aprobatę mieszkańców Urząd ogłosi konkurs dla organizacji pozarządowych na realizację 

powyższych działań. Pan Mateusz Łękawski przekonywał, iż założenie Centrum Wolontariatu 

jest bardzo potrzebne, gdyż kontakt w poszukiwaniu wolontariuszy jest utrudniony. Środki na 

prowadzenie Centrum będą pozyskiwane z budżetu miasta oraz z innych projektów. 

Przekonywał, że trzeba mieć centrum wolontariatu. aby wejść do ogólnopolskiej sieci 

wolontariatu. 

Pan Jarosław Jach stwierdził, że tworzenie centrum wolontariatu jest ideą słuszną i potrzebną 

ale nie jako projekt skierowany do budżetu obywatelskiego.  

Wniosek o utworzenie Centrum Wolontariatu podpisała Pani Barbara Poje-Komenda. 

 

PKT.6 Pani Barbara Poje-Komenda przedstawiła sprawozdanie z działalności zespołu ds. 

rodziny, seniorów i wykluczeniu społecznemu. Poinformowała, iż na Komisji Rady Miasta do 

w/w zespołu poruszany był temat bezpłatnych szczepionek dla osób starszych. 

Zwrócono się do Pani Przewodniczącej z problemem dot. płatnego parkingu pod szpitalem. 

W odpowiedzi Pani Przewodnicząca poinformowała, iż parking został wydzierżawiony 

prywatnemu najemcy, a dochód z wynajmu przeznaczony jest na szpital. Pan Tomasz 

Węglarczyk stwierdził, że większym problemem jest brak komunikacji do szpitala. 

Kolejny problem dot. braku porady prawnej dla osób biednych. Poinformowano, iż w 

Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej od czerwca 2014 r. będzie pomoc prawna dla ludzi 

biednych. 

Pani Barbara Poje-Komenda poinformowała również, iż powstało nowe stowarzyszenie „Orla 

Perć” – klub abstynenta, któremu pomogła zorganizować lokal na spotkania. 
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Pani Przewodnicząca poinformowała również, iż na ulicy Jagiellońskiej znajduje się 

świetlica, która można wynająć na spotkania zgłaszając się uprzednio do Pana Michała 

Halaczka – naczelnika Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej.  

 

Pan Jarosław Jach poinformował, iż uczestniczył w Komisjach Kultury i Ekonomiki na 

których poruszany był temat Parku Kulturowego. Wyjaśnił, iż po 3 latach utworzone zostały 2 

projekty uchwał, jedna przez stronę Burmistrza, druga z inicjatywy Rady Miasta Zakopane 

bez wspólnego języka, opierające się na polityce, a nie na sprawach ludzi. Stwierdził, że 

projekty uchwał zbliżają się jednak do siebie i ma nadzieję że w najbliższym czasie powstanie 

uchwała dot. Parku Kulturowego na ulicy Krupówki. 

 

Pani Urszula Pająk Albrzykowska poinformowała o bieżących konfliktach pomiędzy 

Tatrzańskim Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami oraz Zakopiańskim Towarzystwem 

Opieki nad Zwierzętami. Stwierdzono aby zaprosić na rozmowę oba Towarzystwa, każde  

z osobna w celu próby rozwiązania toczących się od lat konfliktów. 

 

PKT.8 Pani Agnieszka Makowska-Małaczek przedstawiła członkom Rady pismo od Fundacji 

Sedeka w sprawie wyznaczenia lidera, w zakresie organizacji prospołecznych projektów.  

Rada zawnioskowała o głębsze wyjaśnienie. 

  

PKT.9 Kolejne posiedzenie Rady zaplanowano na dzień 25 sierpnia 2014r. 

 

Na tym posiedzenie zostało zakończone.                                                                             
 

 

 Przewodnicząca Rady 

 

                                                                                                     Barbara Poje - Komenda 
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Protokół sporządziła: 

         Agnieszka Makowska-Małaczek 

         Inspektor Wydziału Kultury i Popularyzacji Zakopanego  

 

 

 


