
1 

 

POP.521.4.2021 

 

Protokół z VII posiedzenia Suwalskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego  

w dniu 2 lutego 2021 r.   

 

 VII posiedzenie Suwalskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (SRDPP) 

czwartej kadencji odbyło się we wtorek 2 lutego 2021 r. w trybie online. Wcześniej wszyscy 

członkowie Rady wyrazili zgodę na taki tryb posiedzenia ze względu na pandemię. Na 

posiedzeniu przyjęto więc stosowną regulację w regulaminie pracy Rady. Posiedzenie 

rozpoczęło się o godz. 15.30, zakończyło o godzinie 16.40. 

Posiedzenie otworzył Jarosław Ruszewski, Przewodniczący SRDPP, który powitał 

zebranych. Następnie przedstawił porządek posiedzenia jak poniżej:  

1. Przyjęcie porządku obrad siódmego posiedzenia. 

2. Przyjęcie protokołu z szóstego posiedzenia SRDPP. 

3. Przyjęcie uchwały nr 3 Suwalskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w sprawie 

zmiany Uchwały nr 1/2020 Suwalskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 

5 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu działania Suwalskiej Rady 

Działalności Pożytku Publicznego. 

4. Przyjęcie sprawozdania z działalności SRDPP w 2020 roku. 

5. Zgłaszanie propozycji do rocznego planu pracy w 2021 roku. 

6. Przyjęcie Uchwały nr 4/2021 Suwalskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego  

w sprawie przyjęcia Planu pracy Suwalskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego  

w 2021 r. 

7. Konsultacje projektu Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Suwałki do roku 

2030. 

8. Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie sposobu 

ustalania cen i opłat oraz zasad i trybu korzystania z obiektów i urządzeń Ośrodka Sportu 

i Rekreacji w Suwałkach oraz przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych 

przez Miasto Suwałki. 

9. Konsultacje projektu Programu Działań na rzecz Seniorów na lata 2021-2026  

w Mieście Suwałki. 

10. Uwagi do realizacji Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego z ewentualnymi sugestiami 

na przyszłość. 
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11. Inne sprawy. 

12. Zakończenie posiedzenia.  

   

W posiedzeniu wzięło udział 9 członków SRDPP. Swoją nieobecność usprawiedliwili: 

Aleksandra Hanc, Krzysztof Jurewicz i Kamil Lauryn.  

W posiedzeniu uczestniczył także zaproszony przez SRDPP Marcin Bonisławski, naczelnik 

Wydziału Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miejskiego w Suwałkach, który 

zapoznał członków Rady z projektem Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Suwałki do 

roku 2030. 

 

Ad 1. 

Przewodniczący spytał, czy obecni chcą wnieść jakieś uwagi i nowe sprawy do 

przesłanego im drogą mailową przez Sekretarz porządku posiedzenia. Członkowie Rady nie 

wnieśli żadnych uwag ani nowych spraw.  

Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia porządku posiedzenia. Za 

przyjęciem jednomyślnie głosowało 9 osób.  

 

Ad 2. 

Przewodniczący spytał, czy do protokołu z VI posiedzenia SRDPP, który Sekretarz 

rozesłała mailem członkom SRDPP 21 stycznia 2021 r. wpłynęły jakieś uwagi. Sekretarz 

poinformowała, że do 2 lutego 2021 r. nie wpłynęły żadne uwagi.  

Przewodniczący spytał, czy członkowie Rady chcieliby mimo to wnieść jakieś uwagi. 

Członkowie SRDPP nie mieli uwag. Wobec tego Przewodniczący SRDPP zarządził 

głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu. Za przyjęciem protokołu głosowało 9 osób.  

  

Ad 3. 

Jednogłośnie przyjęto Uchwałę nr 3/2021 Suwalskiej Rady Działalności Pożytku 

Publicznego w sprawie zmiany Uchwały nr 1/2020 Suwalskiej Rady Działalności Pożytku 

Publicznego z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu działania Suwalskiej 

Rady Działalności Pożytku Publicznego. Uchwała ta pozwoli na odbywanie posiedzeń 

SRDPP za pomocą środków łączności elektronicznej w czasie rzeczywistym, co znacznie 

ułatwi pracę Rady w czasie trwającej pandemii. 
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Ad 4.   

Jednogłośnie przyjęto Sprawozdanie z działalności SRDPP w 2020 roku. 

 

Ad 5. 

Przewodniczący zapytał, czy ktoś z członków Rady chciałby wnieść uwagi bądź 

propozycje do rocznego planu pracy SRDPP w 2021 roku. Nikt nie wniósł uwag ani 

propozycji.  

 

Ad 6. 

Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem Uchwały nr 4/2021 Suwalskiej 

Rady Działalności Pożytku Publicznego w sprawie przyjęcia Planu pracy Suwalskiej Rady 

Działalności Pożytku Publicznego w 2021 r. Dziewięciu członków SRDPP zagłosowało za 

przyjęciem uchwały. 

 

Ad 7.  

Przewodniczący poprosił Marcina Bonisławskiego, naczelnika Wydziału Rozwoju  

i Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miejskiego w Suwałkach o wprowadzenie do projektu 

Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Suwałki do roku 2030. 

Marcin Bonisławski przedstawił cele strategiczne i operacyjne zawarte w dokumencie. 

Szczególną uwagę zwrócił na cel strategiczny „Silni mieszkańcy”, który zawiera także 

wytyczne współpracy organizacji z samorządem  w najbliższych latach.  

W tym miejscu Karol Świerzbin zwrócił uwagę, że w projekcie strategii na str. 19 

zapisano, że „w Suwałkach odnotowano niski udział fundacji, stowarzyszeń i organizacji  

w przeliczeniu na 1000 mieszkańców”. Tymczasem wynosi on 2,84, natomiast średnia 

ogólnopolska to około 3, co oznacza, że Suwałki są bardzo blisko tej średniej. Suwałki dobrze 

wypadają też w grupie miast podobnej wielkości – argumentował Karol Świerzbin. Marcin 

Bonisławski wytłumaczył, że w diagnozie pomocniczej przy konstruowaniu strategii brano 

pod uwagę wiele wskaźników, w tym ogólnopolskie. Obiecał sprawdzić tę kwestię i poprosił 

również, żeby członkowie Rady, jeżeli będą mieli jakieś inne uwagi, zgłosili je.    

Jarosław Ruszewski zaproponował, żeby z uwagi na to, że dokument jest obszerny, 

członkowie Rady zapoznali się z nim i zgłosili uwagi drogą mailową do 15 lutego 2021 r. do 

sekretarz SRDPP. Następnie ewentualne uwagi zostaną przekazane do Wydziału Rozwoju  

i Funduszy Zewnętrznych, prowadzącego konsultacje strategii.  
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Ad 8  

Przewodniczący zarządził konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach  

w sprawie sposobu ustalania cen i opłat oraz zasad i trybu korzystania z obiektów i urządzeń 

Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach oraz przedszkoli, szkół i placówek oświatowych 

prowadzonych przez Miasto Suwałki. 

Sam zgłosił pierwszą uwagę, polegającą na uzupełnieniu podstawy prawnej ustawy z dnia 

20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej o pozycję 712. Zarządził głosowanie nad 

poprawką. Członkowie Rady przyjęli propozycję jednomyślnie.  

Drugą poprawkę zgłosiła Elżbieta Gibowicz. Zaproponowała, aby tekst w brzmieniu:  

„§ 7. Uchwała wchodzi w życie  po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa  Podlaskiego.” zastąpić tekstem w brzmieniu: „§ 7. Uchwała 

podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego i wchodzi w życie  

z dniem 1 lipca 2021 roku.” Argumentowała to tym, że termin wejścia w życie uchwały 

powinien być konkretny i trochę oddalony w czasie, żeby placówki, których dotyczy uchwała 

mogły się przygotować i zacząć stosować nowe regulacje tego samego dnia. Ponadto 

placówki oświatowe zakończyłyby rok szkolny i mogły przygotować się do nowych regulacji. 

Przewodniczący zarządził głosowanie nad poprawką. Członkowie Rady przyjęli propozycję 

jednomyślnie. Wyniki konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach  

w sprawie sposobu ustalania cen i opłat oraz zasad i trybu korzystania z obiektów i urządzeń 

Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach oraz przedszkoli, szkół i placówek oświatowych 

prowadzonych przez Miasto Suwałki w załączeniu. 

 

Ad. 9  

Przewodniczący zarządził konsultacje projektu Programu Działań na rzecz Seniorów na 

lata 2021-2026 w Mieście Suwałki. 

Karol Świerzbin zgłosił 19 propozycji zmian. Bogdan Bezdziecki zgłosił jedną propozycję 

zmiany (nr 13 w załączonym zestawieniu). Głosowania nad każdą zgłoszoną uwagą odbywały 

się osobno. Wszystkie uwagi zostały przyjęte przez członków Rady jednomyślnie.  

Zestawienie propozycji zmian wraz z uzasadnieniami w załączeniu.  

 

Ad. 10 

Przewodniczący poinformował, że do Suwalskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego 

wpłynęła prośba Wydziału Inwestycji Urzędu Miejskiego w Suwałkach o opinie dotyczące 
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dotychczasowych realizacji Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego i sugestii co do zasad 

najbliższej edycji, które powinny być zapisane w przygotowywanej właśnie uchwale. Poprosił 

o sugestie członków SRDPP. 

Jarosław Ruszewski zwrócił uwagę, że uściślenia wymaga § 17 ust. 3 uchwały  

w brzmieniu:   

„W przypadku, gdy w wyniku dwukrotnie przeprowadzonej procedury udzielenia 

zamówienia publicznego rzeczywisty koszt realizacji projektu przekroczy progi określone  

w § 6 ust. 6 uchwały realizacja projektu uzależniona będzie od zgody wnioskodawcy na 

zmniejszenie zakresu projektu lub przeznaczenia na niego przez Radę Miejską, na wniosek 

Prezydenta Miasta Suwałk, dodatkowych środków z budżetu miasta. Brak zgody 

wnioskodawcy na zmniejszenie zakresu projektu lub brak możliwości przeznaczenia 

dodatkowych środków z budżetu miasta jest równoznaczne z rezygnacją z realizacji danego 

projektu i skierowaniem do realizacji kolejnego projektu, który w danej grupie uzyskał 

największą liczbę głosów, z zastrzeżeniem § 17 ust. 4 i 5.” 

Według Przewodniczącego należy doprecyzować, co zrobić w sytuacji, kiedy np. z grupy 

czterech projektów przewidzianych do realizacji koszty dwóch pierwszych rozstrzygniętych 

przetargów przekroczą całą pulę, czy pozostałe dwa w ogólne nie będą miały szansy na 

realizację? Według Przewodniczącego należałoby zapisać: 

„W przypadku, gdy w wyniku dwukrotnie przeprowadzonej procedury udzielenia zamówienia 

publicznego suma kosztów realizacji projektów w danej grupie przekroczy progi określone 

w § 6 ust. 6 uchwały realizacja projektów uzależniona będzie od zgody wnioskodawcy na 

zmniejszenie zakresu projektu lub przeznaczenia na niego przez Radę Miejską, na wniosek 

Prezydenta Miasta Suwałk, dodatkowych środków z budżetu miasta. Brak zgody 

wnioskodawcy na zmniejszenie zakresu projektu lub brak możliwości przeznaczenia 

dodatkowych środków z budżetu miasta jest równoznaczne z rezygnacją z realizacji danego 

projektu i skierowaniem do realizacji kolejnego projektu, który w danej grupie uzyskał 

największą liczbę głosów, z zastrzeżeniem § 17 ust. 4 i 5. W przypadku konieczności wyboru 

między projektami głos decydujący ma Rada Miejska.” 

Przewodniczący zarządził głosowanie nad poprawką. Cztery osoby były za, jedna była 

przeciw, siedem wstrzymało się od głosu. 

Agnieszka Szyszko powiedziała, że jest przeciwko realizacji projektów budżetu 

obywatelskiego w placówkach oświatowych i żłobkach, przede wszystkim dlatego, że 

powinny one być dostępne dla wszystkich mieszkańców. Dyskusja o dopuszczeniu realizacji 
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projektów Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego wraca w Suwałkach co jakiś czas. Jej 

stanowisko poparł też Bogdan Bezdziecki i wszyscy inni członkowie Rady.  

Karol Świerzbin dodał, że dostęp do inwestycji czy inicjatyw zrealizowanych w ramach 

budżetu obywatelskiego powinien też być bezpłatny. Wszyscy członkowie zgodzili się na tę 

propozycję.  

Przewodniczący zobowiązał Sekretarz do przekazania uwag do Wydziału Inwestycji, 

zgodnie z ich prośbą. 

    

Ad 11.  

 Przewodniczący spytał, czy członkowie SRDPP chcieliby jeszcze poruszyć jakieś 

kwestie.  

 Innych kwestii nie było. 

 

Ad 12. 

Przewodniczący zakończył posiedzenie. Na tym protokół zakończono. 

  

Protokół sporządziła                                                  Przewodniczący  

 

 

Agnieszka Szyszko, sekretarz SRDPP                      dr Jarosław Ruszewski  

Suwałki, dnia 3 lutego 2021 r.  

 

Załączniki do Protokołu: 

1) Uchwała nr 3/2021 Suwalskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w sprawie zmiany 

Uchwały nr 1/2020 Suwalskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 

5 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu działania Suwalskiej Rady Działalności 

Pożytku Publicznego; 

2) Sprawozdanie z działalności SRDPP w 2020 roku; 

3) Uchwała nr 4/2021 Suwalskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w sprawie 

przyjęcia Planu pracy Suwalskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w 2021 r.; 

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

Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie sposobu ustalania cen i opłat oraz zasad i trybu 
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korzystania z obiektów i urządzeń Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach oraz przedszkoli, 

szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Suwałki; 

5) Wyniki konsultacji z Suwalską Radą Działalności Pożytku Publicznego projektu Programu 

Działań na rzecz Seniorów na lata 2021-2026 w Mieście Suwałki. 


