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POP.521.27.2021 

 

Protokół z XIII posiedzenia Suwalskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego  

w dniu 29 czerwca 2021 r. 

 

 XIII posiedzenie Suwalskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (SRDPP) 

czwartej kadencji odbyło się we wtorek 29 czerwca 2021 r. w trybie online. Posiedzenie 

rozpoczęło się o godz. 15.30, zakończyło o godzinie 16.00. 

W posiedzeniu wzięło udział 7 członków SRDPP. Swoją nieobecność usprawiedliwili: 

Bogdan Bezdziecki, Aleksandra Hanc, Krzysztof Jurewicz, Kamil Lauryn i Anna Szulc.  

Posiedzenie otworzył Jarosław Ruszewski, Przewodniczący SRDPP, który powitał 

zebranych. Następnie przedstawił porządek posiedzenia jak poniżej:  

1. Przyjęcie porządku obrad trzynastego posiedzenia. 

2. Przyjęcie protokołu z dwunastego posiedzenia SRDPP. 

3. Konsultacje 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. 

4. Inne sprawy. 

5. 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 7 osób.  

 

Ad 2. 

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

rozesłała mailem 24 czerwca członkom SRDPP wpłynęły jakieś uwagi. Sekretarz 

poinformowała, że do protokołu nie wpłynęły żadne uwagi.  
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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 7 osób.  

  

Ad 3. 

Przewodniczący zarządził konsultacje 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. 

Karol Świerzbin zwrócił uwagę na sprzeczność w § 6: „Uchwała wchodzi w życie po 

upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego  

z mocą obowiązującą od 1 lipca 2021 r.” Według niego te dwa zapisy wykluczają się.  

W związku z tym zaproponował zapis w brzmieniu: „Uchwała wchodzi w życie po upływie 

14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego”. 

Przewodniczący zarządził głosowanie nad propozycją. Za przyjęciem propozycji głosowało 7 

osób.  

Karol Korneluk zaproponował w załączniku do uchwały punkt III § 9 pkt 2 

przywrócenie Tabeli nr 2 w brzmieniu obowiązującym w Uchwale nr XLIV/550/2018 Rady 

Miejskiej w Suwałkach z 5 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania  

i pozbawiania oraz rodzaju i wysokości stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień  

w Mieście Suwałki (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2018 r. poz. 1833) zmienionej uchwałą  

nr X/121/2019 Rady Miejskiej w Suwałkach z 29 lipca 2019 r. w sprawie określenia zasad, 

trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzaju i wysokości stypendiów sportowych oraz 

nagród i wyróżnień w Mieście Suwałki (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2019 r. poz. 3912)  

z uwzględnieniem nowych stawek w piłce nożnej na trzecim poziomie rozgrywek 

centralnych.   

Argumentował to tym, że w dobie pandemii zwiększanie wysokości stypendiów szczególnych 

w porównaniu do wcześniej obowiązujących stawek jest nieuzasadnione.  

Przewodniczący zarządził głosowanie nad propozycją. Za przyjęciem propozycji 

głosowało 7 osób.  

 

Ad. 4.  

 Przewodniczący spytał, czy członkowie SRDPP chcieliby jeszcze poruszyć jakieś 

kwestie. Innych kwestii nie było. 
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  Ad 5.  

 Przewodniczący zakończył posiedzenie. Na tym protokół zakończono. 

  

 

    Protokół sporządziła                                                                            Przewodniczący  

 

Agnieszka Szyszko, sekretarz SRDPP                                               dr Jarosław Ruszewski  

Suwałki, dnia 30 czerwca 2021 r.  

 

 

Załączniki do Protokołu: 

1) Wyniki konsultacji z Suwalską Radą Działalności Pożytku Publicznego 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. 


