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POP.521.29.2018 

 

Protokół z XIII posiedzenia Suwalskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego  

w dniu 24 września 2018 r. 

w Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych, ul. T. Kościuszki 71 

 

 XIII posiedzenie Suwalskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (SRDPP) trzeciej 

kadencji odbyło się w poniedziałek 24 września 2018 r. w Centrum Wspierania Organizacji 

Pozarządowych w Suwałkach, ul. T. Kościuszki 71. Rozpoczęło się o godz. 16.00, 

zakończyło o godzinie 17.00. 

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

Bogdan Bezdziecki, Józef Wiesław Murawko, Wojciech Pająk i Danuta Złotnik.  

W posiedzeniu uczestniczyły także: Dorota Szczęsna, p. o. naczelnika Wydziału Spraw 

Społecznych i Maja Wawrzyniak, główny specjalista w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu 

Miejskiego w Suwałkach. Lista obecności w załączeniu. 

 

Posiedzenie otworzył Jarosław Ruszewski, Przewodniczący SRDPP, który powitał 

zebranych. Przedstawił porządek posiedzenia, przesłany członkom SRDPP drogą mailową 

przez Sekretarz, jak poniżej:  

1. Przyjęcie porządku obrad trzynastego posiedzenia. 

2. Przyjęcie protokołu z dwunastego posiedzenia SRDPP. 

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

Programu współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o 

których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 

rok 2019. 

4. Konsultacje społeczne projektu Uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie 

Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

i Przeciwdziałania Narkomanii w Suwałkach na 2019 rok. 

5. Inne sprawy. 

6. Zakończenie posiedzenia. 

 

Ad 1. 

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

przedstawionego 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 głosowało 8 osób, nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał. 

 

Ad 2. 

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

rozesłała mailem członkom SRDPP 13 lipca 2018 r. wpłynęły jakieś uwagi. Sekretarz 

poinformowała, że do 24 września 2018 r. nie wpłynęły do niego 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, nikt 

nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał.  

 

Ad 3. 

Następnie Przewodniczący poprosił Sekretarz, aby przedstawiła wyniki konsultacji 

projektu uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie uchwalenia Programu współpracy 

Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 

ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019. 

Sekretarz omówiła wyniki, informując, że w konsultacjach całego Programu jedynie 

SRDPP zgłosiła 5 uwag, organizacje pozarządowe nie zgłosiły uwag. 2 uwagi Rady zostały 

uwzględnione, 3 zostały odrzucone. Wyniki konsultacji 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 na rok 2019  

w załączeniu. 

 

Ad. 4. 

 Jarosław Ruszewski przeprowadził konsultacje projektu Uchwały Rady Miejskiej  

w Suwałkach w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Suwałkach na 2019 rok. Przewodniczący 

spytał, czy członkowie Rady chcą wnieść jakieś uwagi.  

Karol Świerzbin zaproponował, aby w słowniczku pojęć na s. 3 zamiast zapisu „NGO – 

organizacje pozarządowe oraz kościelne osoby prawne i prowadzone przez nie jednostki 

organizacyjne” wprowadzić zapis: „NGO – organizacje pozarządowe oraz podmioty,  

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

publicznego i o wolontariacie”. Zapis ten jest zgodny z ustawą o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie. 
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Przewodniczący zarządził głosowanie nad propozycją. 8 osób było za przyjęciem uwagi, nikt 

nie był przeciwko, nikt nie wstrzymał się od głosu. Propozycja została przyjęta.  

 

Karol Świerzbin zaproponował, aby na s. 12 zdanie: „Na podstawie przeprowadzonej 

diagnozy problemów uzależnień od środków psychoaktywnych na terenie Miasta Suwałki  

w 2017 r., badań ogólnopolskich, danych statystycznych oraz wiedzy i doświadczeń 

zdobytych w trakcie realizacji Programu w 2018 roku i w latach poprzednich można 

zdiagnozować następujące obszary problemowe (…)” uzyskało brzmienie: „Na podstawie 

przeprowadzonej diagnozy problemów uzależnień od środków psychoaktywnych na terenie 

Miasta Suwałki w 2017 r., badań ogólnopolskich, danych statystycznych oraz wiedzy  

i doświadczeń zdobytych w trakcie dotychczasowej realizacji Programu można zdiagnozować 

następujące obszary problemowe (…)”. Jest to poprawka redakcyjna. 

Przewodniczący zarządził głosowanie nad propozycją. 8 osób było za przyjęciem uwagi, nikt 

nie był przeciwko, nikt nie wstrzymał się od głosu. Propozycja została przyjęta.  

Wyniki konsultacji z SRDPP projektu Uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach  

w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

i Przeciwdziałania Narkomanii w Suwałkach na 2019 rok w załączeniu. 

 

 Ad. 5  

Jarosław Ruszewski spytał, czy obecni mają inne sprawy, którymi chcieliby podzielić 

się z pozostałymi członkami Rady. Innych spraw nie było. 

 

Ad. 6 

 Nie wyznaczono terminu kolejnego posiedzenia SRDPP. Odbędzie się ono  

w zależności od potrzeb. Przewodniczący zakończył posiedzenie. Na tym protokół 

zakończono. 

 

 

Protokół sporządziła                                                                        Przewodniczący  

 

Agnieszka Szyszko, sekretarz SRDPP                                            Jarosław Ruszewski  

Suwałki, dnia 25 września 2018 r.  

 

Załączniki do Protokołu: 

1) Lista obecności;  
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2) Wyniki konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie uchwalenia 

Programu współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,  

o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

na rok 2019; 

3) Wyniki konsultacji z Suwalską Radą Działalności Pożytku Publicznego projektu Uchwały 

Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Suwałkach na 2019 rok. 

 


