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POP.521.17.2021 

 

Protokół z XI posiedzenia Suwalskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego  

w dniu 10 maja 2021 r. 

 

 XI posiedzenie Suwalskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (SRDPP) czwartej 

kadencji odbyło się w poniedziałek 10 maja 2021 r. w trybie online. Posiedzenie rozpoczęło 

się o godz. 15.30, zakończyło o godzinie 16.10. 

W posiedzeniu wzięło udział 8 członków SRDPP. Swoją nieobecność usprawiedliwili: 

Elżbieta Gibowicz, Krzysztof Jurewicz, Kamil Lauryn i Marta Olfier. Gośćmi na posiedzeniu, 

w związku z poruszanymi tematami byli: Roman Rynkowski, zastępca Prezydenta Miasta 

Suwałk i Agnieszka Domalewska, naczelnik Wydziału Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego  

w Suwałkach.  

Posiedzenie otworzył Jarosław Ruszewski, Przewodniczący SRDPP, który powitał 

zebranych. Następnie przedstawił porządek posiedzenia jak poniżej:  

1. Przyjęcie porządku obrad jedenastego posiedzenia. 

2. Przyjęcie protokołu z dziesiątego posiedzenia SRDPP.  

3. Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie określenia 

warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Mieście Suwałki.  

4. Informacja o zmianach w uchwale 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. 

5. Pismo UKŻ Grot.  

6. Inne sprawy. 

7. 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 8 osób.  
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Ad 2. 

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

rozesłała mailem członkom SRDPP wpłynęły jakieś uwagi. Sekretarz poinformowała, że do 

protokołu 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 8 osób.  

  

Ad 3. 

Przewodniczący poprosił Romana Rynkowskiego, zastępcę Prezydenta Miasta Suwałk 

o wyjaśnienie, dlaczego projekt uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie określenia 

warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Mieście Suwałki trafił ponownie do 

konsultacji i czym obecny projekt różni się od poprzedniego.  

Zastępca Prezydenta wskazał, że konieczność powtórnego skierowania do konsultacji 

projektu tej uchwały wynikała z dyskusji, która toczyła się na Radzie Sportu, na komisjach 

Rady Miejskiej, a także z uwag zgłoszonych przez Suwalską Radę Działalności Pożytku 

Publicznego. Głównymi różnicami są: podwyższenie kwoty na rozwój sportowy dzieci  

i młodzieży oraz usunięcie z projektu uchwały wzoru umowy, co wynikało z sugestii 

Regionalnej Izby Obrachunkowej.  

Bogdan Bezdziecki poprosił, żeby w przyszłości nie wysyłać do konsultacji 

dokumentów ad hoc, ale dać czas na dokładniejsze zapoznanie się z nimi, spytał również, czy 

projekt był już konsultowany z Radą Sportu. Prezydent odpowiedział, że szybkie tempo 

wynika z tego, że projektodawcy czekali na opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej. 

Zapewnił też, że projekt będzie przedmiotem obrad Rady Sportu w czwartek, 13 maja. 

Karol Świerzbin spytał Prezydenta, czy dotacje dla spółek sportowych nie są pomocą 

de minimis. Prezydent odpowiedział, że radca prawny Urzędu Miejskiego zaopiniował, że 

dotacje dla spółek sportowych nie są pomocą de minimis.      

 W tym punkcie posiedzenie musiał opuścić Karol Korneluk. 

Przewodniczący zarządził konsultacje projektu uchwały. Karol Świerzbin 

zaproponował, aby Suwalska Rada Działalności Pożytku Publicznego utrzymała stanowisko  

z poprzednich konsultacji tego projektu w kwestii obniżenia maksymalnych wartości dotacji 

dla spółek sportowych, czyli zaproponowała dwa zmienione zapisy w Tabeli nr III Załącznika 

nr 2 do uchwały w brzmieniu: 
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1. piłka nożna  

pierwszy poziom rozgrywek centralnych  

1 do 2.800.000 

2-3 do 2.590.000 

4-6 do 2.450.000 

7-10 do 2.310.000 

11-15 do 2.100.000 

16 i dalsze do 1.890.000 

 

drugi poziom rozgrywek centralnych  

awans do wyższego poziomu rozgrywek /1-3 do 1.890.000 

4-6 do 1.750.000 

7-10 do 1.540.000 

11-17 do 1.260.000 

18 i dalsze do 1.120.000 

 

trzeci poziom rozgrywek centralnych 

awans do wyższego poziomu rozgrywek / 

1-3 do 1.120.000 

4-6 do 910.000 

7-12 do 630.000 

13-16 do 490.000 

17 i dalsze do 350.000 

 

2. piłka siatkowa 

pierwszy poziom rozgrywek centralnych  

1 do 1.890.000 

2-3 do 1.680.000 

4-6 do 1.400.000 

7-8 do 1.190.000 

9-13 do 1.050.000 

14 i dalsze do 840.000 

drugi poziom rozgrywek centralnych  
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awans do wyższego poziomu rozgrywek /1-2 do 840.000 

3-8 do 560.000 

9-12 do 350.000 

13 i dalsze do 210.000 

 

trzeci poziom rozgrywek centralnych 

awans do wyższego poziomu rozgrywek / 

do 210.000 

   

Przewodniczący zarządził głosowanie nad poprawką nr 1. 4 osoby były za przyjęciem 

propozycji, 1 osoba była przeciw, 2 wstrzymały się od głosu. Poprawka została przyjęta.  

Przewodniczący zarządził głosowanie nad poprawką nr 2. 4 osoby były za przyjęciem 

propozycji, 1 osoba była przeciw, 2 wstrzymały się od głosu. Poprawka została przyjęta.  

Wyniki konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie 

określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Mieście Suwałki w załączeniu. 

 

Ad 4. 

Przewodniczący poinformował, że pomimo, że uwagi zgłoszone przez Suwalską Radę 

Działalności Pożytku Publicznego w konsultacjach w marcu projektu uchwały dotyczącej 

Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego w 2022 roku, dotyczące zasadności usunięcia  

z Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego tzw. Szkolnego Budżetu Obywatelskiego zostały 

odrzucone, ostatecznie na kwietniowej sesji Rady Miejskiej została podjęta wersja uchwały 

bez tzw. Budżetu Szkolnego. Utrzymany został natomiast tzw. Zielony Budżet Obywatelski,  

o którego niewydzielanie również postulowała Suwalska Rada Działalności Pożytku 

Publicznego. Sekretarz poinformowała, że ostatecznie na Suwalski Budżet Obywatelski  

w 2022 r. przeznaczono 2,6 mln zł, z czego 1,9 mln zł na tzw. duże projekty inwestycyjne, 

500 tys. zł na małe projekty inwestycyjne, 100 tysięcy złotych na Zielony Budżet 

Obywatelski oraz 100 tys. zł na projekty społeczne i kulturalne.    

 

Ad. 5.  

Przewodniczący poinformował, że do Suwalskiej Rady Działalności Pożytku 

Publicznego wpłynęło pismo Uczniowskiego Klubu Żeglarskiego Grot o wsparcie  

w rozwiązaniu trudnej sytuacji finansowej i organizacyjnej klubu. Jarosław Ruszewski 
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poprosił Prezydenta Romana Rynkowskiego o komentarz w tej sprawie. Zastępca Prezydenta 

przyznał, że odbyło się kilka spotkań z przedstawicielami klubu. Władze miasta zastanawiają 

się, jak wspomóc klub. Jarosław Ruszewski zaproponował, żeby zaprosić na kolejne 

posiedzenie przedstawicieli klubu i dopiero wtedy wypracować opinię SRDPP. Bogdan 

Bezdziecki zwrócił uwagę, że klub ma wieloletnie dobre tradycje, jest cenny dla miasta  

i należy go wspomóc. Zaproponował też, żeby członkowie Suwalskiej Rady Działalności 

Pożytku Publicznego, jeżeli będą zainteresowani, oglądali posiedzenie najbliższej Komisji 

Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Suwałkach, na którą będą zaproszeni 

przedstawiciele UKŻ Grot. 

 

Ad. 6.  

 Przewodniczący spytał, czy członkowie SRDPP chcieliby jeszcze poruszyć jakieś 

kwestie.  

 Innych kwestii nie było. 

 

  Ad 7.  

 Przewodniczący zakończył posiedzenie. Na tym protokół zakończono. 

  

Protokół sporządziła                                                                 Przewodniczący  

 

Agnieszka Szyszko, sekretarz SRDPP                                    dr Jarosław Ruszewski  

Suwałki, dnia 11 maja 2021 r.  

 

 

Załącznik do Protokołu: 

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

Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju 

sportu w Mieście Suwałki.  


