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BOP.521.8.2022 

 

Protokół z XVIII posiedzenia Suwalskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego  

w dniu 24 lutego 2022 r.  

 

 XVIII posiedzenie Suwalskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (SRDPP) 

czwartej kadencji odbyło się w poniedziałek 24 lutego 2022 r. w trybie online. Posiedzenie 

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

W posiedzeniu wzięło udział 6 członków SRDPP. Swoją nieobecność usprawiedliwili: 

Bogdan Bezdziecki, Elżbieta Gibowicz, Aleksandra Hanc, Krzysztof Jurewicz, Kamil Lauryn 

i Marta Olfier. Gościem na posiedzeniu była Dorota Szczęsna, naczelnik Wydziału Spraw 

Społecznych i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Suwałkach.  

Posiedzenie otworzył Jarosław Ruszewski, Przewodniczący SRDPP, który powitał 

zebranych. Następnie przedstawił porządek posiedzenia jak poniżej:  

alkoholowych i  przeciwdziałania narkomanii w Suwałkach na lata 2022-2024. 

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 6 osób.  

 

Ad 2. 

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

rozesłała mailem 18 lutego 2022 r. członkom SRDPP wpłynęły jakieś uwagi. Sekretarz 

poinformowała, że do protokołu nie wpłynęły żadne uwagi.  

1. Przyjęcie porządku obrad osiemnastego posiedzenia. 

2. Przyjęcie protokołu z siedemnastego posiedzenia SRDPP. 

3. Konsultacje projektu Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów  
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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 6 osób.  

  

Ad 3. 

Przewodniczący poprosił Dorotę Szczęsną, naczelnik Wydziału Spraw Społecznych  

i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Suwałkach o objaśnienie dlaczego program jest 

konsultowany, skoro niedawno przyjmowany był uchwałą Rady Miejskiej w Suwałkach 

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania 

Narkomanii w Suwałkach oraz czym różnią się oba programy. Dorota Szczęsna 

odpowiedziała, że wynika to z nowych ogólnopolskich przepisów. Szczegółowo też omówiła 

różnice między dwoma programami.  

Następnie Przewodniczący zarządził konsultacje projektu Miejskiego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w 

Suwałkach na lata 2022-2024. 

 Elżbieta Gibowicz zgłosiła wcześniej mailem uwagę, którą przekazała 

zebranym na posiedzeniu Agnieszka Szyszko, że na s. 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23 dwa osobne 

zwroty w brzmieniu: „NGO, podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o dppiow” 

należy zastąpić zwrotem NGO, co będzie zgodne z wykazem skrótów użytych w programie: 

„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”. 

Przewodniczący zarządził głosowanie nad poprawką. Za głosowało 6 osób.  

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

rady nie wniósł uwag. 

Wyniki konsultacji projektu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

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

 

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 25 lutego 2022 r.  

 

Załączniki do Protokołu: 

1) Wyniki konsultacji z Suwalską Radą Działalności Pożytku Publicznego projektu 

Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

i Przeciwdziałania Narkomanii w Suwałkach na lata 2022-2024 w załączeniu. 


