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BOP.521.6.2022 

 

Protokół z XVII posiedzenia Suwalskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego  

w dniu 7 lutego 2022 r.  

 

 XVII posiedzenie Suwalskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (SRDPP) 

czwartej kadencji odbyło się w poniedziałek 7 lutego 2022 r. w trybie online. Posiedzenie 

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

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

Aleksandra Hanc, Kamil Lauryn i Marta Olfier. Gościem na posiedzeniu był Jerzy Gałązka, 

p.o. naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego 

w Suwałkach.  

Posiedzenie otworzył Jarosław Ruszewski, Przewodniczący SRDPP, który powitał 

zebranych. Następnie przedstawił porządek posiedzenia jak poniżej:  

1. Przyjęcie porządku obrad siedemnastego posiedzenia. 

2. Przyjęcie protokołu z szesnastego posiedzenia SRDPP. 

3. Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie przyjęcia Programu 

opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

Miasta Suwałk na 2022 rok. 

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 9 osób.  

 

Ad 2. 

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

rozesłała mailem 31 stycznia 2022 r. 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 9 osób.  

  

Ad 3. 

Przewodniczący zarządził konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach 

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Miasta Suwałk na 2022 rok. 

Elżbieta Gibowicz zwróciła uwagę, że w treści uchwały nie ma nic o „usypianiu ślepych 

miotów”, co znajdowało się w uchwałach w poprzednich latach. Jerzy Gałązka potwierdził, że 

projekt zostanie uzupełniony.  

Przewodniczący spytał, czy ktoś chciałby wnieść uwagi do projektu. Nikt z członków rady nie 

wniósł uwag. 

 

Ad. 4.  

 Przewodniczący spytał, czy członkowie SRDPP chcieliby jeszcze poruszyć jakieś 

kwestie.  

Krzysztof Jurewicz zwrócił uwagę na realizację usługi „Asystent osobisty osoby 

niepełnosprawnej” przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Suwałkach, która jest 

świadczona do godziny 15 w dni robocze, a byłoby dobrze, żeby była dostępna też w 

godzinach popołudniowych i w dni wolne. Jarosław Ruszewski poradził, aby stosowny apel 

wystosowała Miejska Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych. Bogdan Bezdziecki, 

radny obiecał z kolei, że poruszy temat na komisjach Rady Miejskiej w Suwałkach. 

Agnieszka Szyszko poinformowała, że Centrum Wspierania Organizacji 

Pozarządowych będzie w tym roku prowadzone przez Urząd Miejski. Będzie można, tak jak 

dotychczas skorzystać w nim z poradnictwa z zakresu działalności organizacji 

pozarządowych oraz wynająć bezpłatnie sale. Centrum zostanie uruchomione po zakończeniu 

remontu w marcu. 

 Innych kwestii nie było. 

   

Ad 5.  

 Przewodniczący zakończył posiedzenie. Na tym protokół zakończono. 
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Protokół sporządziła                                                                        Przewodniczący  

 

Agnieszka Szyszko, sekretarz SRDPP                                            dr Jarosław Ruszewski  

 

 

 

 

Suwałki, dnia 8 lutego 2022 r.  

 

Załączniki do Protokołu: 

1) Wyniki konsultacji z Suwalską Radą Działalności Pożytku Publicznego projektu uchwały 

Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Suwałk na 2022 rok. 


