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POP.521.23.2021 

 

Protokół z XII posiedzenia Suwalskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego  

w dniu 10 czerwca 2021 r. 

 

 XII posiedzenie Suwalskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (SRDPP) 

czwartej kadencji odbyło się w czwartek 10 czerwca 2021 r. w trybie online. Posiedzenie 

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

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

Aleksandra Hanc, Krzysztof Jurewicz i Kamil Lauryn. Gościem na posiedzeniu, w związku  

z pismem wysłanym do SRDPP był Janusz Wiszniewski, prezes Uczniowskiego Klubu 

Żeglarskiego Grot.  

Posiedzenie otworzył Jarosław Ruszewski, Przewodniczący SRDPP, który powitał 

zebranych. Następnie przedstawił porządek posiedzenia jak poniżej:  

1. Przyjęcie porządku obrad dwunastego posiedzenia 

2. Przyjęcie protokołu z jedenastego posiedzenia SRDPP. 

3. Stanowisko ws. pisma UKŻ Grot. 

4. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Miasta Suwałk z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2020 r. 

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

warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Mieście Suwałki. 

6. Wyniki konsultacji projektu Wieloletniego Programu Współpracy Miasta Suwałk  

z organizacjami pozarządowymi na lata 2021-2025. 

7. Konsultacje propozycji priorytetowych zadań publicznych do realizacji we współpracy 

Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi w 2022 roku. 

8. Inne sprawy. 

9. 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.  
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Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia porządku posiedzenia. Za 

przyjęciem jednomyślnie głosowało 9 osób.  

 

Ad 2. 

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

rozesłała mailem 28 maja 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 9 osób.  

  

Ad 3. 

Przewodniczący poprosił Janusza Wiszniewskiego, prezesa UKŻ Grot  

o przedstawienie sytuacji klubu, o której członkowie SRDPP mogli już dowiedzieć się  

z nadesłanego wcześniej przez Janusza Wiszniewskiego pisma i propozycji programu 

naprawczego.  

Janusz Wiszniewski opowiedział o historii klubu i aktualnej sytuacji. Klub boryka się 

z problemami finansowymi, które wynikły m.in. z tego, że zakończyła się współpraca  

z jednym trenerów z powodu jego wyjazdu, a trener był zatrudniony w OSiR. Ponadto  

w OSiR zachodzą przekształcenia, polegające na kończeniu współpracy z sekcjami 

sportowymi w ramach OSiR, które powinny zacząć działać samodzielnie jako kluby, 

stowarzyszenia. Również UKŻ Grot w związku z tym będzie musiał się uniezależnić  

i usamodzielnić. Prezes podkreślił, że klub będzie starał się sprostać nowej sytuacji, ale rok 

przejściowy, w dodatku w czasie trwania pandemii jest dla nich bardzo trudny. Poinformował 

o działaniach służących pozyskaniu różnych źródeł finansowania, oprócz dotacji z budżetu 

Miasta Suwałk. Janusz Wiszniewski wskazał też na olbrzymie zaangażowanie rodziców 

młodych zawodników, którzy biorą na siebie kwestię przewozów i wspomagają klub 

darowiznami. Dobrą wiadomością jest także, że w klubie pojawiły się dwie nowe 

zaangażowane trenerki, co daje nadzieję na utrzymanie wysokiego poziomu szkolenia. Co 

ważne, opłaty, jakie ponoszą suwalskie rodziny w związku z uczestnictwem w zajęciach 

młodych zawodników są minimalne w porównaniu z tymi, które obowiązują w kraju, np.  

w klubach nad morzem. 
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 - Naszą ideą jest dać możliwość szkolenia i uprawiania żeglarstwa dzieciom  

z różnych rodzin – mówił Janusz Wiszniewski. – Dlatego nasza składka członkowska wynosi 

50 zł miesięcznie, podczas gdy w klubach na Pomorzu jest to nawet 600 złotych.  

Prezes wspomniał, że dotacje jakie klub otrzymał z Miasta Suwałk w 2020 roku 

wyniosły 65 tys. zł, a drugie tyle klub pozyskał ze źródeł zewnętrznych. Po stronie OSiR były 

natomiast, oprócz zatrudnienia wspomnianego trenera, także m.in. koszty konserwacji 

 i przeglądów sprzętu oraz ubezpieczenia. Nierzadko OSiR też zapewniał transport sprzętu. 

Teraz te koszty klub będzie musiał ponosić sam.  

- Wierzymy jednak, że nam się uda i wypłyniemy na powierzchnię – podkreślał prezes 

UKŻ Grot. – Z rozmów z władzami miasta wiemy też, że klub będzie mógł liczyć na 

przychylność.  

Jarosław Ruszewski podziękował prezesowi Grota i spytał, czy ktoś z członków Rady 

chciałby zadać pytanie, czy zabrać głos.  

 Agnieszka Szyszko powiedziała, że dobrze byłoby wesprzeć starania klubu  

z trzech powodów. Po pierwsze, ze względu na to, że w nowej sytuacji przygotowali plan 

naprawczy i przedsięwzięli wysiłki, żeby absolutnie kontynuować działalność sportowo-

wychowawczą. Po drugie, ponieważ klub organizuje zajęcia dla młodych suwalczan, a to 

powinno być priorytetem, zwłaszcza w porównaniu z dużymi kwotami, które są w mieście 

wydawane na sport zawodowy. A dodatkowo klub nie obarcza kosztami prowadzenia 

działalności swoich zawodników (porównanie składek na Pomorzu i w Suwałkach), więc 

zajęcia są dostępne dla wszystkich. I po trzecie, nad jeziorami powinno się wspierać sporty, 

które z racji naturalnych warunków są unikatowe w skali kraju. Gdzie, jak nie nad jeziorami 

dzieci i młodzież mogą nauczyć się żeglować. Inne uniwersalne sporty można trenować 

wszędzie, natomiast my powinniśmy szczególnie wspierać to, co świadczy o naszej 

wyjątkowości. Ponadto doświadczenie nabyte przez młodych ludzi w obcowaniu z wodą to 

kapitał na całe życie. 

- Uważam, że wobec tego powinniśmy jako Rada wyrazić wsparcie dla starań klubu – 

zakończyła swoją wypowiedź Agnieszka Szyszko. 

Jarosław Ruszewski spytał, czy inni członkowie zgadzają się z tą wypowiedzią. 

Wszyscy ją poparli.  

Janusz Wiszniewski podziękował członkom Suwalskiej Rady Działalności Pożytku 

Publicznego za okazane wsparcie.  

Przewodniczący zobowiązał sekretarz do sporządzenia opinii na piśmie. 
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Ad 4. 

Agnieszka Szyszko przedstawiła w skrócie Sprawozdanie z realizacji Programu 

współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których 

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

wolontariacie w 2020 r. 

Podkreśliła, że był to wyjątkowy rok, kiedy wiele organizacji musiało zawiesić 

codzienną działalność. Było to widać w liczbie podpisanych umów – 105, przy ok. 180 

przeciętnie w minionych latach. Zdarzało się też, że umowy były rozwiązywane lub 

organizacje nie podpisywały umów mimo przyznanych dotacji, bo miały duże wątpliwości, 

czy uda im się zrealizować projekty. Niektóre organizacje starały się przenieść działania na 

platformy elektroniczne. Tak nietypowo funkcjonowały przez jakiś czas kluby seniora, 

świetlice i Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych. Próbowano organizować w sieci 

także koncerty i wykłady historyczne. Przy czym wszyscy podkreślali, że w przypadku 

wydarzeń kulturalnych bezpośredni kontakt z publicznością był bardzo ważny, a zdalnie to 

nie to samo.  

Mimo mniejszej liczby umów prawie nie uległa natomiast zmianie łączna kwota 

dotacji przyznanych w ubiegłym roku organizacjom pozarządowym z budżetu Miasta Suwałk. 

Wyniosła ona 3.508.593,59 zł. Najmniej, bo połowę z zaplanowanych środków wydano  

w kulturze, minimalną planowaną kwotę przekroczono natomiast w sporcie, przez co kwota 

ogólna nie uległa praktycznie zmniejszeniu.  

Z uwagi na nieprzewidywalną sytuację budżetową miasta w obliczu pandemii nie 

uruchomiono dwóch otwartych konkursów ofert: na wkłady własne oraz w zakresie 

rewitalizacji. 

Zrezygnować trzeba było również z przygotowanego z rozmachem planu obchodów 

300-lecia Suwałk. Przygotowywano go wspólnie jeszcze przez ogłoszeniem konkursu ofert, 

tak żeby organizacje znały plany miasta i miejskich placówek i mogły dołączyć czy uzupełnić 

miejskie działania.  

Mimo niebezpieczeństw związanych z epidemią niektóre z suwalskich organizacji 

natychmiast, z własnej inicjatywy uruchomiły pomoc dla mieszkańców, zwłaszcza dla 

seniorów, którzy w obawie o swoje życie i zdrowie przestali wychodzić z domów.  

Harcerze ZHP, wolontariusze CAS Pryzmat, SASA Nie Po Drodze robili zakupy seniorom, 

specjaliści Fundacji EGO udzielali wsparcia psychologicznego. Harcerze ZHR prowadzili 
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zbiórkę pieniędzy na respirator do suwalskiego szpitala. Fundacja Promyk zorganizowała 

zbiórkę rzeczy potrzebnych pacjentom suwalskiego szpitala. 

Również inne organizacje starały się prowadzić swoją działalność na rzecz potrzebujących 

osób w bardzo trudnych i nieprzewidywalnych warunkach pandemii. 

Wykaz wszystkich realizowanych zadań znalazł się w sprawozdaniu.  

 

Ad. 5.  

Agnieszka Szyszko przedstawiła wyniki drugich konsultacji projektu uchwały Rady 

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

w Mieście Suwałki. Dwie uwagi SRDPPP, wnioskujące o obniżeniu dotacji klubom 

zawodowym zostały odrzucone.  

  

Ad. 6.  

Agnieszka Szyszko przedstawiła wyniki konsultacji projektu Wieloletniego Programu 

Współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi na lata 2021-2025. Suwalska 

Rada Działalności Pożytku Publicznego zgłosiła 33 uwagi, z czego aż 32 zostały 

uwzględnione. Jedyna nieuwzględniona uwaga dotyczyła minimalnego okresu umowy 

wieloletniej, która rada rekomendowała jako minimalnie 3 lata, a maksymalnie 5 lat. Zdaniem 

Prezydenta nie zawsze sytuacja budżetu miasta pozwala na tak długą prognozę finansową 

zadań, dodatkowo nie zawsze zadanie musi być społecznie uzasadnione w tak długim okresie, 

bo mogą zmienić się okoliczności, czy warunki prawne. Dlatego propozycja została 

odrzucona.  

Wieloletni Program Współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi na 

lata 2021-2025 został przyjęty na majowej sesji Rady Miejskiej.  

 

Ad. 7.  

Jarosław Ruszewski zarządził konsultacje propozycji priorytetowych zadań 

publicznych do realizacji we współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi  

w 2022 roku. 

Agnieszka Szyszko wytłumaczyła, które propozycje priorytetów mają zmienioną treść.  

Karol Świerzbin zaproponował dodanie w priorytetach w zakresie pomocy społecznej, 

w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans 

tych rodzin i osób w punkcie 3 słów „i innych dóbr”, przez co punkt uzyskałby brzmienie:  
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3) organizacja akcji pomocowych, w tym w zakresie przekazywania odzieży i innych dóbr; 

Przewodniczący zarządził głosowanie nad propozycją. Za przyjęciem propozycji głosowało 9 

osób.  

Karol Świerzbin zaproponował dodanie nowego priorytetu w zakresie działalności na 

rzecz osób z niepełnosprawnością oraz ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności 

leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej  

w brzmieniu:  

k) dostosowanie działań organizacji pozarządowych do wymogów ustawy z dnia 19 lipca 

2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.  

Agnieszka Szyszko zwróciła uwagę, że każde z zadań publicznych, realizowane z dotacji 

publicznej powinno być dostępne dla osób z niepełnosprawnościami. Ewentualne koszty 

spełnienia tego wymogu powinny być każdorazowo zawierane w ofercie realizacji 

konkretnego zadania publicznego, a nie ogólnie na dostosowanie organizacji, bo nie zawsze 

będzie ona realizowała potem zadania publiczne. Jako cel sam w sobie to zadanie nie 

powinno być więc priorytetowe.  

Jarosław Ruszewski zarządził głosowanie nad uwagą Karola Świerzbina. Za przyjęciem 

propozycji głosowało 5 osób, 2 osoby były przeciw, 2 wstrzymały się od głosu. Propozycja 

została przyjęta.  

Karol Świerzbin zaproponował aby punkt 2 w zakresie turystyki, krajoznawstwa oraz 

wypoczynku dzieci i młodzieży w brzmieniu: 

2) wspieranie imprez turystycznych organizowanych dla mieszkańców Suwałk, promujących 

walory przyrodnicze, krajobrazowe i kulturowe polskiej i litewskiej części Suwalszczyzny;  

uzyskał brzmienie:  

2) wspieranie imprez turystycznych organizowanych dla mieszkańców Suwałk, promujących 

walory przyrodnicze, krajobrazowe i kulturowe Suwałk;  

Agnieszka Szyszko zaproponowała, żeby do propozycji Karola Świerzbina dodać słowa „i 

Suwalszczyzny”.  

Jarosław Ruszewski zarządził głosowanie nad propozycją dalej idącą, czyli dodaniem słów 

„Suwałk i Suwalszczyzny”. 9 osób było za przyjęciem propozycji. 

Karol Świerzbin zaproponował wykreślenie w punkcie 4 priorytetów w zakresie 

turystyki, krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży słowa „lokalnych”, przez co 

punkt uzyskałby brzmienie:  

4) wspieranie spacerów po Suwałkach z udziałem przewodników; 
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Jarosław Ruszewski zarządził głosowanie nad propozycją. 9 osób było za przyjęciem 

propozycji. 

Karol Świerzbin zaproponował dodanie nowego priorytetu w zakresie turystyki, 

krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży w brzmieniu: 

6) dofinansowanie wydawnictw turystycznych poświęconych Suwałkom;  

Jarosław Ruszewski zarządził głosowanie nad propozycją. 9 osób było za przyjęciem 

propozycji. 

Karol Świerzbin zaproponował dodanie nowego priorytetu (obowiązuje w tym roku) 

w zakresie turystyki, krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży w brzmieniu: 

7) wspieranie opracowania nowych tras turystycznych po Suwałkach oraz promowanie 

istniejących; 

Jarosław Ruszewski zarządził głosowanie nad propozycją. 8 osób było za przyjęciem 

propozycji, jedna wstrzymała się od głosu. 

Karol Świerzbin zaproponował dodanie nowego priorytetu (w podobnym brzmieniu 

obowiązuje w tym roku)  w zakresie turystyki, krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci  

i młodzieży w brzmieniu: 

8) wspieranie promocji nieznakowanych szlaków i atrakcji turystycznych w Suwałkach 

realizowanej w nowoczesnej formie np. gier terenowych, questingu, akcji promocyjnych, 

akcji kolekcjonerskich itp.  

Jarosław Ruszewski zarządził głosowanie nad propozycją. 9 osób było za przyjęciem 

propozycji. 

Karol Świerzbin zaproponował wykreślenie w punkcie 2 priorytetów w zakresie 

kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego słowa „amatorskiego”, przez 

co punkt otrzymałby brzmienie:  

2) wspieranie ruchu artystycznego, w tym twórczości nawiązującej do regionalnego 

dziedzictwa kulturowego oraz tradycji Suwalszczyzny; 

Agnieszka Szyszko argumentowała, że intencją zapisu o amatorach było, żeby szczególnie 

wspomóc amatorów, bo jeżeli np. zawodowy teatr proponuje spektakl jako fundacja, to taka 

oferta powinna trafić do SOK na zasadach komercyjnych, natomiast rolą samorządu powinno 

być wsparcie utalentowanych mieszkańców.  

Wobec tego Anna Szulc zaproponowała zapis w brzmieniu:  

2) wspieranie ruchu artystycznego, zwłaszcza amatorskiego, w tym twórczości nawiązującej 

do regionalnego dziedzictwa kulturowego oraz tradycji Suwalszczyzny; 
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Karol Świerzbin poparł tę propozycję i zgodził się na modyfikację swojej wcześniejszej 

propozycji.  

Jarosław Ruszewski zarządził głosowanie nad propozycją. 9 osób było za przyjęciem 

propozycji. 

Karol Świerzbin zaproponował wykreślenie w punkcie 3 priorytetów w zakresie 

kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego słów „w suwalskich 

szkołach”, przez co punkt uzyskałby brzmienie:  

3) wspieranie działań służących edukacji i upowszechnianiu wiedzy w zakresie kultury, sztuki 

i dziedzictwa narodowego; 

Jarosław Ruszewski zarządził głosowanie nad propozycją. 9 osób było za przyjęciem 

propozycji. 

Karol Świerzbin zaproponował dodanie nowego priorytetu (obowiązuje w tym roku)  

w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w brzmieniu:  

5) wspieranie projektów kulturalnych i artystycznych, w tym szczególnie nawiązujących do 

tradycji historycznych i kulturowych Suwałk i Suwalszczyzny lub związanych z osobami  

i wydarzeniami ważnymi w historii Suwałk. 

Jarosław Ruszewski zarządził głosowanie nad propozycją. 9 osób było za przyjęciem 

propozycji. 

Wyniki konsultacji propozycji priorytetowych zadań publicznych do realizacji we 

współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi w 2022 roku w załączeniu. 

 

Ad. 8.  

 Przewodniczący spytał, czy członkowie SRDPP chcieliby jeszcze poruszyć jakieś 

kwestie.  

 Agnieszka Szyszko poinformowała, że do Zespołu ds. Suwalskiego Budżetu 

Obywatelskiego w 2022 r. na nabór ogłoszony przez SRDPP zgłosiło się 5 przedstawicieli 

suwalskich organizacji: Marta Alexiewicz z TOZ Oddział w Suwałkach, Beata Andruczyk  

z Fundacji EGO, Anna Kumiszcza z Fundacji Diarice, Paweł Luty z Suwalskiego 

Stowarzyszenia Miłośników Historii „Penetrator|”, Piotr Rydzewski z ZHR i Fundacji 

Inicjatyw Młodzieżowych. W związku z tym zostali oni zgłoszeni do Wydziału Inwestycji, 

koordynującego prace Zespołu.  

 Innych kwestii nie było. 
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  Ad 9.  

 Przewodniczący zakończył posiedzenie. Na tym protokół zakończono. 

  

    Protokół sporządziła                                                                            Przewodniczący  

 

Agnieszka Szyszko, sekretarz SRDPP                                               dr Jarosław Ruszewski  

Suwałki, dnia 11 czerwca 2021 r.  

 

 

Załączniki do Protokołu: 

1) Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Miasta Suwałk z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2020 r.; 

2) Wyniki konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie określenia 

warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Mieście Suwałki; 

3) Wyniki konsultacji projektu Wieloletniego Programu Współpracy Miasta Suwałk  

z organizacjami pozarządowymi na lata 2021-2025; 

4) Wyniki konsultacji z Suwalską Radą Działalności Pożytku Publicznego propozycji 

priorytetowych zadań publicznych do realizacji we współpracy Miasta Suwałk  

z organizacjami pozarządowymi w 2022 roku. 


