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POP.521.15.2021 

 

Protokół z X posiedzenia Suwalskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego  

w dniu 26 marca 2021 r. 

 

 X posiedzenie Suwalskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (SRDPP) czwartej 

kadencji odbyło się w piątek 26 marca 2021 r. w trybie online. Posiedzenie rozpoczęło się  

o godz. 15.30, zakończyło o godzinie 17.00. 

W posiedzeniu wzięło udział 10 członków SRDPP. Swoją nieobecność 

usprawiedliwili: Marta Olfier i  Kamil Lauryn. 

Posiedzenie otworzył Jarosław Ruszewski, Przewodniczący SRDPP, który powitał 

zebranych. Następnie przedstawił porządek posiedzenia jak poniżej:  

1. Przyjęcie porządku obrad dziesiątego posiedzenia. 

2. Przyjęcie protokołu z dziewiątego posiedzenia SRDPP.  

3. Wyniki konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie określenia 

warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Mieście Suwałki.  

4. Wyniki konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie określenia 

zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzaju i wysokości stypendiów sportowych 

oraz nagród i wyróżnień w Mieście Suwałki. 

5. Wyniki konsultacji dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie 

przeprowadzenia na terenie Gminy Miasta Suwałki konsultacji społecznych w sprawie 

Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta na 2022 rok. 

6. Konsultacje projektu Wieloletniego programu współpracy Miasta Suwałk z organizacjami 

pozarządowymi na lata 2021-2025. 

7. Inne sprawy. 

8. Zakończenie posiedzenia.  

  

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 10 osób.  
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Ad 2. 

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

rozesłała mailem członkom SRDPP 23 marca 2021 r. wpłynęły jakieś uwagi. Sekretarz 

poinformowała, że do 26 marca 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 10 osób.  

  

Ad 3. 

Sekretarz przedstawiła wyniki konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej  

w Suwałkach w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Mieście 

Suwałki. Zgłoszono 5 uwag, z czego Suwalska Rada Działalności Pożytku Publicznego 

zgłosiła 3 uwagi. Jedna uwaga SRDPP została przyjęta w całości, 2 zostały częściowo 

przyjęte.  

 

Ad 4. 

Sekretarz przedstawiła wyniki konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej  

w Suwałkach w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzaju 

i wysokości stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień w Mieście Suwałki. Zgłoszono 

13 uwag, z czego Suwalska Rada Działalności Pożytku Publicznego zgłosiła 1 uwagę. Uwaga 

SRDPP została przyjęta.  

 

Ad. 5.  

Sekretarz przedstawiła wyniki konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej  

w Suwałkach w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Miasta Suwałki konsultacji 

społecznych w sprawie Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta na 

2022 rok. Na 17 uwag zgłoszonych przez SRDPP trzy zostały przyjęte w całości, jedna 

częściowo.  

 

Ad. 6.  

Przewodniczący zarządził konsultacje projektu Wieloletniego programu współpracy 

Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi na lata 2021-2025. 
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18 uwag wniósł Karol Świerzbin. 10 uwag wniosła Elżbieta Gibowicz. 3 uwagi 

wniosła Agnieszka Szyszko. Po jednej uwadze wnieśli Jarosław Ruszewski i Karol Korneluk.  

Przewodniczący zarządzał głosowanie nad każdą propozycją oddzielnie. Każda  

z propozycji została przyjęta większością głosów.   

Wyniki konsultacji projektu Wieloletniego programu współpracy Miasta Suwałk  

z organizacjami pozarządowymi na lata 2021-2025 w załączeniu. 

 

Ad 7.  

W punkcie poświęconym innym sprawom Agnieszka Szyszko poinformowała, że na  

1 kwietnia wyznaczono datę spotkania online przedstawicieli organizacji z Prezydentem 

Miasta Suwałk Czesławem Renkiewiczem i prezesem ZBM TBS sp. z o.o. Jarosławem 

Lebiediewem w sprawie lokali dla organizacji. Inicjatorem spotkania jest SRDPP.  

 

 Przewodniczący spytał, czy członkowie SRDPP chcieliby jeszcze poruszyć jakieś 

kwestie.  

 Innych kwestii nie było. 

 

 

  Ad 8.  

 Przewodniczący zakończył posiedzenie. Na tym protokół zakończono. 

  

Protokół sporządziła                                                                 Przewodniczący  

 

Agnieszka Szyszko, sekretarz SRDPP                                    dr Jarosław Ruszewski  

Suwałki, dnia 29 marca 2021 r.  

 

 

Załącznik do Protokołu: 

1) Wyniki konsultacji z Suwalską Radą Działalności Pożytku Publicznego projektu 

Wieloletniego programu współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi na lata 

2021-2025. 


