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BOP.521.11.2022 

 

Protokół z XIX posiedzenia Suwalskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego  

w dniu 10 maja 2022 r.  

 

 XIX posiedzenie Suwalskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (SRDPP) 

czwartej kadencji odbyło się we wtorek 10 maja 2022 r. w trybie online. Posiedzenie 

rozpoczęło się o godz. 15.30, zakończyło o godzinie 16.10. 

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

Aleksandra Hanc, Krzysztof Jurewicz, Kamil Lauryn, Marta Olfier i Paulina Staszkiewicz-

Barszczewska. Gośćmi na posiedzeniu były Dorota Szczęsna, naczelnik Wydziału Spraw 

Społecznych i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Suwałkach oraz Marta Żyła z Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Rodzinie.  

Posiedzenie otworzył Jarosław Ruszewski, Przewodniczący SRDPP, który powitał 

zebranych. Następnie przedstawił porządek posiedzenia jak poniżej:  

1. Przyjęcie porządku obrad dziewiętnastego posiedzenia. 

2. Przyjęcie protokołu z osiemnastego posiedzenia SRDPP. 

3. Wyniki konsultacji projektu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Suwałkach na lata 2022-2024. 

4. Konsultacje projektu Miejskiego Programu Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy 

Zastępczej w Mieście Suwałki w latach 2022-2024. 

5. Inne sprawy. 

6. 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.  
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Ad 2. 

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

rozesłała mailem 6 maja 2022 r. 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 7 osób.  

  

Ad 3. 

Agnieszka Szyszko przedstawiła wyniki konsultacji projektu Miejskiego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii  

w Suwałkach na lata 2022-2024. Jedyną uwagę zgłosiła SRDPP. Uwaga została przyjęta.  

 

Ad 4. 

Przewodniczący poprosił Martę Żyłę z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o 

wprowadzenie do projektu Miejskiego Programu Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy 

Zastępczej w Mieście Suwałki w latach 2022-2024. Marta Żyła opowiedziała o założeniach 

programu i sytuacji rodzin zastępczych w Suwałkach. Następnie odpowiadała na pytania 

członków rady.  

Anna Szulc zgłosiła uwagę, że w Rozdziale I, punkt 1.2. zamiast słowa 

„egzystencjonalnych”, które odnosi się do filozofii i literatury, powinno być użyte słowo 

„egzystencjalnych”.  

Przewodniczący zarządził głosowanie nad poprawką. Za głosowało 7 osób.  

Anna Szulc zgłosiła uwagę, że w Rozdziale I, punkt 1.2., w wierszu w tabeli „- 

rodziny pełne, o liczbie dzieci, 2021”: powinna być liczba 430 zamiast 196. Jest to pomyłka 

liczbowa.  

Przewodniczący zarządził głosowanie nad poprawką. Za głosowało 7 osób. 

Anna Szulc zgłosiła uwagę, że w Rozdziale I, punkt 1.3. w zdaniu:  

„Wśród niekorzystnych zmian społecznych dotykających życia rodzinnego wymienić można: 

preferowanie przez młodych ludzi, a w szczególności migracje zarobkowe rodziców, 

rozluźnienie więzi i relacji pomiędzy poszczególnymi członkami rodziny, przemoc w 

rodzinie, alkoholizm i nowe rodzaje uzależnień, nasilanie się konfliktów, itp.” brakuje jakichś 

słów we fragmencie: „preferowanie przez młodych ludzi, a w szczególności” i należałoby to 
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uzupełnić lub usunąć.  Przewodniczący zarządził głosowanie nad poprawką. Za głosowało 7 

osób. 

Anna Szulc zwróciła uwagę, że w Rozdziale III, punkt 3.6. brakuje rozwinięcia skrótu 

ZI (czyli Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie), 

występującego wcześniej w programie. Przewodniczący zarządził głosowanie nad poprawką. 

Za głosowało 7 osób. 

Karol Świerzbin zaproponował, żeby w Rozdziale III, punkt 3.6.14. wykreślić słowo 

„Darczyńcy”, ponieważ słowo to nie występuje nigdzie wcześniej w Programie, tylko w 

punkcie 3.6., dlatego nieuzasadnione jest wymienienie darczyńców jedynie w tym punkcie. 

Przewodniczący zarządził głosowanie nad poprawką. Za głosowało 7 osób. 

Karol Świerzbin zgłosił uwagę, że w Rozdziale III, punkt 3.6.10. zapis „Organizacje 

pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe – NGO” powinien brzmieć zgodnie z ustawą o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, czyli: „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 – NGO”. 

Przewodniczący zarządził głosowanie nad poprawką. Za głosowało 7 osób.  

Przewodniczący spytał, czy ktoś chciałby wnieść jeszcze uwagi do projektu. Nikt z 

członków rady nie wniósł uwag. 

Wyniki konsultacji projektu Miejskiego Programu Wspierania Rodziny i Rozwoju 

Pieczy Zastępczej w Mieście Suwałki w latach 2022-2024 w załączeniu. 

 

Ad. 4.  

 Przewodniczący spytał, czy członkowie SRDPP chcieliby jeszcze poruszyć jakieś 

kwestie.  

 Agnieszka Szyszko poinformowała, że wkrótce do konsultacji powinien trafić projekt 

uchwały dotyczącej Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok. Należy jednak 

jeszcze poczekać na ogólnopolskie regulacje.  

 Agnieszka Szyszko poinformowała, że działa Centrum Wspierania Organizacji 

Pozarządowych prowadzone przez Miasto Suwałki. Centrum jest otwarte w poniedziałki, 

środy, czwartki i piątki w godzinach 7.30-15.30, we wtorki w godzinach 10-18 oraz w 

pierwszą sobotę miesiąca w godzinach 7.30-15.30.     
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 Agnieszka Szyszko zaprosiła też członków SRDPP na IV Suwalską Majówkę 

Społeczną w niedzielę 22 maja w godzinach 10-14. Będzie to już czwarte spotkanie 

suwalskich organizacji. Tym razem odbędzie się na bulwarach w okolicy Starej Łaźni. 

 Innych kwestii nie było. 

   

 

Ad 5.  

 Przewodniczący zakończył posiedzenie. Na tym protokół zakończono. 

  

Protokół sporządziła                                                                        Przewodniczący  

 

Agnieszka Szyszko, sekretarz SRDPP                                            dr Jarosław Ruszewski  

 

 

 

 

Suwałki, dnia 11 maja 2022 r.  

 

Załączniki do Protokołu: 

1) Wyniki konsultacji projektu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Suwałkach na lata 2022-2024; 

2) Wyniki konsultacji z Suwalską Radą Działalności Pożytku Publicznego projektu 

Miejskiego Programu Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej w Mieście Suwałki 

w latach 2022-2024. 


