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BOP.521.1.2023 

 

Protokół z I posiedzenia Suwalskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego  

w dniu 11 stycznia 2023 r. 

w Urzędzie Miejskim w Suwałkach 

 

 I posiedzenie Suwalskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (SRDPP) piątej 

kadencji zostało zorganizowane przez Czesława Renkiewicza, Prezydenta Miasta Suwałk. 

Posiedzenie odbyło się 11 stycznia 2023 r. w sali nr 146 Urzędu Miejskiego w Suwałkach. 

Rozpoczęło się o godz. 13.00, zakończyło o godzinie 15.00.  

  W posiedzeniu uczestniczyło 10 członków SRDPP. Nieobecność usprawiedliwili: 

Bogdan Bezdziecki i Anna Szulc. Lista obecności w załączeniu.  

 Posiedzenie przebiegało według porządku, jak poniżej:  

1. Powitanie, rozpoczęcie posiedzenia i wręczenie nominacji przez Prezydenta Miasta 

Suwałk.  

2. Wskazanie przez Prezydenta prowadzącego posiedzenie i protokolanta.  

3. Przypomnienie zasad głosowania na Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego  

i Sekretarza. 

4. Wybór trzyosobowej komisji skrutacyjnej (w tym Przewodniczącego, Sekretarza, Członka). 

5. Zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego SRDPP.  

6. Wybór Przewodniczącego SRDPP. 

7. Przekazanie prowadzenia posiedzenia Przewodniczącemu SRDPP.  

8. Zgłaszanie kandydatur na Wiceprzewodniczącego.  

9. Wybór Wiceprzewodniczącego SRDPP. 

10. Zgłaszanie kandydatur na Sekretarza SRDPP. 

11. Wybór Sekretarza SRDPP. 

12. Ustalenie trybu pracy, tzn. ustalenie miejsca, dnia tygodnia, godziny, kiedy członkowie 

mogą odbywać posiedzenia. 

13. Ustalenie sposobu kontaktowania się Przewodniczącego i Sekretarza z członkami SRDPP. 

14. Przyjęcie Regulaminu działania SRDPP (Uchwała nr 1/2023). 

15. Zgłaszanie propozycji do rocznego planu pracy. 

16. Przyjęcie planu pracy na 2023 rok (Uchwała nr 2/2023). 

17. Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie określenia zasad  

i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Suwałk. 

18. Ustalenie terminu kolejnego posiedzenia. 
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19. Inne sprawy. 

20. Zakończenie posiedzenia. 

 

Ad 1. 

Posiedzenie otworzył Prezydent, który powitał zebranych i wręczył członkom SDRPP 

piątej kadencji pisma gratulacyjne, informujące o powołaniu do Rady, z życzeniami owocnej  

i satysfakcjonującej pracy.  

– Mam nadzieję, że wspólnie uda nam się wypracować wiele rozwiązań, które poprawią 

jakość współpracy suwalskich organizacji pozarządowych z samorządem. Głos Suwalskiej 

Rady Działalności Pożytku Publicznego był dla mnie zawsze cenną wskazówką i jestem 

przekonany, że tak pozostanie i w tej kadencji – mówił Prezydent. – Życzę, żeby 

zaangażowanie w działania Suwalskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego przyniosło 

Państwu również osobistą satysfakcję.  

 

Ad 2.  

Prezydent zdecydował, że będzie prowadził posiedzenie do chwili wyboru 

Przewodniczącego SRDPP. Jako protokolanta wskazał Agnieszkę Szyszko, Kierownika Biura 

Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, członka Suwalskiej Rady Działalności Pożytku 

Publicznego. 

 

Ad 3. 

Prezydent Czesław Renkiewicz przedstawił obecnym zasady głosowania na 

Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza SRDPP.  

 

Ad 4. 

Następnie Prezydent poprosił zebranych o zgłoszenie trzech osób do komisji skrutacyjnej, 

czuwającej nad wyborami Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza SRDPP. 

Do komisji zgłosili się: Karol Korneluk, Anna Kumiszcza-Michniewicz i Agnieszka Szyszko. 

Prezydent zarządził głosowanie nad ustaleniem składu osobowego komisji skrutacyjnej, 

składającej się z trzech wymienionych wyżej osób. Głosowanie przebiegło jednomyślnie.  

Członkowie komisji skrutacyjnej wybrali spomiędzy siebie Przewodniczącego – Karola 

Korneluka, Sekretarza – Agnieszkę Szyszko i Członka – Annę Kumiszczę-Michniewicz.  
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Ad 5, 6. 

Prezydent poprosił o zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego SRDPP. Karol 

Korneluk i Wiesława Kwaterska zgłosili kandydaturę Jarosława Ruszewskiego. Prezydent 

spytał, czy kandydat wyraża zgodę. Jarosław Ruszewski wyraził zgodę na kandydowanie. 

Prezydent spytał, czy są inni kandydaci na Przewodniczącego. Innych kandydatów nie 

zgłoszono. Prezydent zarządził głosowanie na Przewodniczącego. Komisja skrutacyjna 

rozdała 9 kart do głosowania na Przewodniczącego. Komisja sprawdziła urnę przed 

głosowaniem. Następnie zebrała karty do głosowania i przystąpiła do liczenia głosów.  

Z przeprowadzonego głosowania sporządziła protokół (w załączeniu). Przewodniczący 

komisji skrutacyjnej odczytał treść protokołu. W wyborach na Przewodniczącego SRDPP 

Jarosław Ruszewski otrzymał 9 głosów i tym samym został wybrany Przewodniczącym 

SRDPP. 

 

Ad 7. 

Prezydent pogratulował wyboru i przekazał nowo wybranemu Przewodniczącemu – 

Jarosławowi Ruszewskiemu – dalsze prowadzenie posiedzenia.  

 

 Ad 8, 9. 

Prezydent poprosił o zgłaszanie kandydatów na Wiceprzewodniczącego SRDPP. Ewa 

Lewoc zgłosiła kandydaturę Karola Marcina Świerzbina. Zgłoszony wyraził zgodę na 

kandydowanie. Prezydent spytał, czy są też inne kandydatury. Wiesława Kwaterska zgłosiła 

kandydaturę Karola Korneluka. Prezydent spytał, czy kandydat wyraża zgodę. Karol 

Korneluk nie wyraził zgody. Prezydent spytał, czy są inni kandydaci na 

Wiceprzewodniczącego. Innych kandydatów nie zgłoszono. Prezydent zarządził głosowanie 

na Wiceprzewodniczącego. Komisja skrutacyjna rozdała 9 kart do głosowania na 

Wiceprzewodniczącego. Komisja sprawdziła urnę przed głosowaniem. Następnie zebrała 

karty do głosowania i przystąpiła do liczenia głosów. Z przeprowadzonego głosowania 

sporządziła protokół (w załączeniu). Przewodniczący komisji skrutacyjnej odczytał treść 

protokołu. W wyborach na Wiceprzewodniczącego SRDPP Karol Marcin Świerzbin otrzymał 

9 głosów i tym samym został wybrany Wiceprzewodniczącym SRDPP. 

 

Ad 10, 11. 

W tym momencie do posiedzenia dołączyła Elżbieta Gibowicz, która wróciła  

z delegacji służbowej z Litwy. 
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Prezydent poprosił o zgłaszanie kandydatów na Sekretarza SRDPP. Jarosław 

Ruszewski zgłosił kandydaturę Agnieszki Szyszko. Prezydent spytał, czy kandydatka wyraża 

zgodę. Agnieszka Szyszko wyraziła zgodę. Prezydent spytał, czy są inni kandydaci na 

Sekretarza. Innych kandydatów nie zgłoszono. Karol Korneluk zwrócił uwagę, że zgłoszona 

kandydatka na Sekretarza powinna zrezygnować z funkcji sekretarza komisji skrutacyjnej. 

Agnieszka Szyszko zrezygnowała z funkcji sekretarza komisji skrutacyjnej. Przewodniczący 

SRDPP spytał, czy ktoś jest chętny do bycia sekretarzem komisji skrutacyjnej. Zgłosiła się 

Elżbieta Gibowicz. Przewodniczący zarządził głosowanie nad zmianą składu osobowego 

komisji skrutacyjnej. Głosowanie przebiegło jednomyślnie. Komisja skrutacyjna rozdała 10 

kart do głosowania na Sekretarza SRDPP. Komisja sprawdziła urnę przed głosowaniem. 

Następnie zebrała karty do głosowania i przystąpiła do liczenia głosów. Z przeprowadzonego 

głosowania sporządziła protokół (w załączeniu). Przewodniczący komisji skrutacyjnej 

odczytał treść protokołu. W wyborach na Sekretarza SRDPP Agnieszka Szyszko otrzymała 

10 głosów i tym samym została wybrana Sekretarzem SRDPP. 

 

Ad 12. 

Przewodniczący przystąpił do ustalenia dnia i godziny posiedzeń. Po dyskusji  

z członkami Rady ustalono, że posiedzenia będą odbywały się po południu (o godzinie 15.30-

16) w Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych, przy ul. T. Kościuszki 71.  

Agnieszka Szyszko dodała, że Rada Pożytku może również zapraszać na posiedzenia 

autorów dokumentów, przedstawicieli organizacji czy innych gości, jeśli będzie to pomocne 

w kwestiach poruszanych podczas danego posiedzenia. 

 

Ad 13. 

Przewodniczący zaproponował, aby, tak jak dotychczas, Przewodniczący i Sekretarz 

kontaktowali się z członkami SRDPP głównie za pośrednictwem poczty mailowej, a jeśli 

zachodzi potrzeba – także telefonicznie. Członkowie SRDPP zgodzili się. Sekretarz poprosiła, 

aby członkowie Rady podali maile i numery telefonów do kontaktu. Sekretarz 

poinformowała, że osoby z zewnątrz, które chciałyby skontaktować się z członkami Rady 

mogą to robić za pośrednictwem maila: srdpp@um.suwalki.pl. Tę skrzynkę technicznie 

obsługuje Sekretarz SRDPP. 

 

Ad 14. 

Przewodniczący zarządził dyskusję nad Regulaminem działania SRDPP. Spytał, czy 

obecni chcieliby wnieść jakieś zmiany do propozycji Regulaminu, wysłanej im mailem. 

mailto:srdpp@um.suwalki.pl
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Żadnych propozycji zmian nie zgłoszono. Wobec tego Przewodniczący zarządził głosowanie 

nad przyjęciem Uchwały nr 1/2023 Suwalskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 

11 stycznia 2023 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu działania Suwalskiej Rady Działalności 

Pożytku Publicznego. Za przyjęciem uchwały głosowało 10 osób.  

 

Ad 15.  

Przewodniczący wyjaśnił, że Rada Pożytku co roku uchwala roczny plan pracy, który 

jest spójny z planem pracy Rady Miejskiej w Suwałkach. Następnie poprosił o zgłaszanie 

propozycji do rocznego planu pracy. Projekt tego planu został wcześniej wysłany członkom 

Rady mailem. Przewodniczący wyjaśnił, że plan pracy może być uzupełniany i zmieniany  

w trakcie roku, gdy zajdzie taka potrzeba. Nikt nie zgłosił propozycji zmian.  

 

Ad 16. 

Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem Uchwały nr 2/2023 Suwalskiej 

Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 11 stycznia 2023 r. w sprawie przyjęcia Planu 

pracy Suwalskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w 2023 r. Za przyjęciem uchwały 

głosowało 10 osób. 

 

Ad 17. 

W tym punkcie do posiedzenia dołączył Emil Sieńko z Wydziału Obsługi Prezydenta, 

Komunikacji Społecznej i Promocji Urzędu Miejskiego w Suwałkach, odpowiedzialny za 

przygotowanie projektu uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania 

konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Suwałk. Przewodniczący zarządził 

konsultacje tego dokumentu. Spytał, czy ktoś chciałby wnieść propozycje zmian.  

Karol Świerzbin zaproponował w § 2.1.2) uzupełnienie o podmioty wymienione  

w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zgodnie z tym, podpunkt 

uzyskałby brzmienie: „2) 7 Organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 

ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 

zakresie działalności statutowej;”. 

Przewodniczący zarządził głosowanie nad poprawką. Za głosowało 10 osób. Tym samym 

poprawka została przyjęta. 

Jarosław Ruszewski spytał, czy ktoś jeszcze chciałby wnieść propozycje zmian. Karol 

Świerzbin zaproponował, aby w § 3.3.2) wykreślić słowa: „zgodny z adresem w rejestrze 

wyborców”. Argumentował, że mieszkańcem jest ten, kto zamieszkuje daną gminę.  
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Przewodniczący zarządził głosowanie nad poprawką. Za głosowało 10 osób. Tym samym 

poprawka została przyjęta. 

Przewodniczący spytał, czy są jeszcze jakieś uwagi. Karol Świerzbin zaproponował, aby 

w § 4.1.1) wykreślić słowo: „elektronicznych”, bo formy zdalne wspomniane w tym ustępie są 

właśnie elektroniczne.  

Przewodniczący zarządził głosowanie nad poprawką. Za głosowało 10 osób. Tym samym 

poprawka została przyjęta. 

Przewodniczący spytał, czy są jeszcze jakieś uwagi. Karol Świerzbin zaproponował, aby 

w § 4.3. zamienić słowa: „nie powinien” na „nie może” i uzupełnić, że w szczególnie 

uzasadnionych przypadkach 14-dniowy termin konsultacji może ulec skróceniu. W rezultacie 

punkt uzyskałby brzmienie: „Czas trwania konsultacji nie może być krótszy niż 14 dni. W 

szczególnie uzasadnionych przypadkach termin ten może ulec skróceniu”. Uzasadniał to tym, że 

nie powinno się bez powodu skracać i tak niezbyt długiego dwutygodniowego terminu, tak żeby 

zainteresowani mieli czas zapoznać się z konsultowanym dokumentem i zgłosić ewentualne 

uwagi.  

Przewodniczący zarządził głosowanie nad poprawką. Za głosowało 10 osób. Tym samym 

poprawka została przyjęta. 

Wyniki konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia zasad i trybu 

przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Suwałk w załączeniu. 

  

Ad 18. 

Przewodniczący zaproponował, aby nie wyznaczać terminu kolejnego posiedzenia, 

uzależniając to od wpływu dokumentów przekazanych do konsultacji SRDPP.  

 

Ad 19, 20. 

Następnie Przewodniczący spytał, czy są inne sprawy, które chcieliby poruszyć 

członkowie Rady. Innych spraw nie zgłoszono.  

Na tym Przewodniczący zakończył posiedzenie. 

Protokół sporządziła:                                                                             Przewodniczący 

Agnieszka Szyszko                                                                                dr Jarosław Ruszewski 

 

 

Suwałki, dnia 12 stycznia 2023 r.  
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Załączniki do Protokołu: 

1) Lista obecności,  

2) Protokoły (3 szt.) wraz z kompletem kart do głosowania z wyborów na Przewodniczącego, 

Wiceprzewodniczącego i Sekretarza SRDPP; 

2) Uchwała nr 1/2023 Suwalskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 11 stycznia 

2023 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu działania Suwalskiej Rady Działalności Pożytku 

Publicznego; 

3) Uchwała nr 2/2023 Suwalskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 11 stycznia 

2023 r. w sprawie przyjęcia Planu pracy Suwalskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego 

w 2023 r.; 

4) Wyniki konsultacji z Suwalską Radą Działalności Pożytku Publicznego projektu uchwały 

Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania 

konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Suwałk. 


