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BOP.521.2.2022 

 

Protokół z XVI posiedzenia Suwalskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego  

w dniu 21 stycznia 2022 r. w Urzędzie Miejskim w Suwałkach  

 

 XVI posiedzenie Suwalskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (SRDPP) 

czwartej kadencji odbyło się w piątek 21 stycznia 2022 r. w sali nr 26 Urzędu Miejskiego  

w Suwałkach, przy ul. A. Mickiewicza 1. Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 13.00, 

zakończyło o godzinie 14.50. 

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

Aleksandra Hanc, Karol Korneluk i Kamil Lauryn. Gościem na posiedzeniu był Czesław 

Renkiewicz, Prezydent Miasta Suwałk.  

Prezydent podziękował członkom SRDPP za miniony rok pracy. 

- Dziękuję Państwu za wnikliwą analizę dokumentów do konsultacji i za zgłoszone 

uwagi – mówi prezydent. – Trzeba przyznać, że Rada Pożytku zgłasza ich bardzo dużo, 

niektóre przyjmujemy, inne nie, na pewno jednak poprawiają one jakość miejskich 

dokumentów. W ubiegłym roku spośród 129 zgłoszonych przez Państwa uwag, 106 zostało 

przyjętych. To stanowi ponad 80 procent. Mam nadzieję, że i w tym roku będziecie Państwo 

wspomagać nas swoim fachowym spojrzeniem. 

Prezydent przedstawił też plany na najbliższą przyszłość co do miejskich strategii, w 

tym zapoznał członków rady z wynikami badań do przygotowywanej Strategii 

Promocji Miasta Suwałki na lata 2022-2027. Nasze miasto uzyskało w nich wiele 

pozytywnych opinii. 

Następnie XVI posiedzenie poprowadził Jarosław Ruszewski, Przewodniczący 

SRDPP. Przedstawił porządek posiedzenia jak poniżej:  

1. Przyjęcie porządku obrad szesnastego posiedzenia. 

2. Przyjęcie protokołu z piętnastego posiedzenia SRDPP. 

3. Przyjęcie Sprawozdania z działalności SRDPP w 2021 roku. 

4. Zgłaszanie propozycji do rocznego planu pracy w 2022 roku. 

5. Przyjęcie uchwały nr 5/2022 Suwalskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w sprawie 

przyjęcia Planu pracy Suwalskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w 2022 r. 

6. Inne sprawy. 

7. Zakończenie posiedzenia. 
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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 9 osób.  

 

Ad 2. 

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

rozesłała mailem 12 stycznia 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 9 osób.  

  

Ad 3. 

Przewodniczący spytał, czy do Sprawozdania z działalności SRDPP w 2021 roku, 

który Sekretarz rozesłała mailem 12 stycznia 2022 r. członkom SRDPP wpłynęły jakieś 

uwagi. Sekretarz poinformowała, że Karol Świerzbin wniósł uzupełnienie w postaci dopisania 

w części IV zdania: „Jeden z członków SRDPP brał udział w zespole ds. Implementacji 

dokumentu „Suwałki 2030. Strategia rozwoju”.”  

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uzupełnieniem w brzmieniu jak powyżej. Za 

głosowało 9 osób.  

Przewodniczący spytał, czy członkowie Rady chcieliby wnieść jeszcze jakieś uwagi. 

Członkowie SRDPP nie mieli uwag. Wobec tego Przewodniczący SRDPP zarządził 

głosowanie w sprawie przyjęcia sprawozdania. Za przyjęciem sprawozdania głosowało 9 

osób.  

 

Ad. 4.  

Przewodniczący zapytał, czy ktoś z członków Rady chciałby wnieść uwagi bądź 

propozycje do rocznego planu pracy SRDPP w 2022 roku. Nikt nie wniósł uwag ani 

propozycji.  
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Ad 5.  

Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem Uchwały nr 5/2022 Suwalskiej 

Rady Działalności Pożytku Publicznego w sprawie przyjęcia Planu pracy Suwalskiej Rady 

Działalności Pożytku Publicznego w 2022 r. Dziewięciu członków SRDPP zagłosowało za 

przyjęciem uchwały. 

 

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 24 stycznia 2022 r.  

 

Załączniki do Protokołu: 

1) Sprawozdanie z działalności SRDPP w 2021 roku;  

2) Uchwała nr 5/2022 Suwalskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w sprawie 

przyjęcia Planu pracy Suwalskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w 2022 r. 


