
1 
 

 
 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 

SUWALSKIEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO 

CZWARTEJ KADENCJI  

W LATACH 2020-2022 

 

I. Podstawy prawne, skład osobowy 

Suwalska Rada Działalności Pożytku Publicznego została powołana na czwartą kadencję  

w latach 2020-2022 Zarządzeniem Prezydenta Miasta Suwałk nr 395/2019 Prezydenta Miasta 

Suwałk z dnia 24 października 2019 roku w sprawie powołania Suwalskiej Rady Działalności 

Pożytku Publicznego. Kadencję rozpoczęła 8 stycznia 2020 r. Jest organem konsultacyjnym  

i opiniodawczym, którego zadaniem jest m.in. wyrażanie opinii w zakresie współpracy miasta 

z organizacjami pozarządowymi, a także opiniowanie najważniejszych miejskich 

dokumentów strategicznych i programów. 

  Zasady działania Suwalskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego regulowała 

uchwała nr XIX/211/2016 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Suwalskiej Rady Działalności 

Pożytku Publicznego. We wrześniu 2022 r. zamieniła ją uchwała nr XLIX/623/2022 Rady 

Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 września 2022 r. w sprawie trybu powoływania członków 

oraz organizacji i trybu działania Suwalskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. 

Konieczność zmiany wynikała z obowiązujących przepisów RODO i zmian organizacyjnych 

w Urzędzie Miejskim w Suwałkach.  

Zasady konsultacji z Suwalską Radą Działalności Pożytku Publicznego reguluje zaś 

uchwała Nr VI/31/2011 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie 

określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego  

lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego  

w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. 

Suwalską Radę Działalności Pożytku Publicznego tworzy dwanaście osób: sześcioro 

przedstawicieli organizacji pozarządowych, wybranych w głosowaniu przez organizacje 

pozarządowe, trzech przedstawicieli Rady Miejskiej w Suwałkach oraz trzech przedstawicieli 

Prezydenta Miasta Suwałk.  
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Członkami SRDPP trzeciej kadencji w latach 2020-2022 byli: 

1) Bogdan Bezdziecki – przedstawiciel Rady Miejskiej w Suwałkach, 

2) Elżbieta Gibowicz – przedstawicielka Prezydenta Miasta Suwałk, 

3) Aleksandra Hanc – przedstawicielka organizacji pozarządowych, 

4) Krzysztof Jurewicz – przedstawiciel organizacji pozarządowych, 

5) Karol Korneluk - przedstawiciel Rady Miejskiej w Suwałkach, 

6) Kamil Lauryn - przedstawiciel Rady Miejskiej w Suwałkach,  

7) Marta Olfier – przedstawicielka organizacji pozarządowych, 

8) Paulina Staszkiewicz-Barszczewska – przedstawicielka Prezydenta Miasta Suwałk, 

9) Jarosław Ruszewski – przedstawiciel organizacji pozarządowych, 

10) Anna Szulc - przedstawicielka organizacji pozarządowych, 

11) Agnieszka Szyszko – przedstawicielka Prezydenta Miasta Suwałk, 

12) Karol Świerzbin – przedstawiciel organizacji pozarządowych. 

W czwartej kadencji na Przewodniczącego SRDPP wybrano Jarosława Ruszewskiego. 

Wiceprzewodniczącym został Karol Marcin Świerzbin, a Sekretarzem Agnieszka Szyszko. 

 

II. Posiedzenia  

Suwalska Rada Działalności Pożytku Publicznego czwartej kadencji spotkała się na 

dwudziestu jeden posiedzeniach. Inauguracyjne posiedzenie z udziałem Czesława 

Renkiewicza, Prezydenta Miasta Suwałk odbyło się 5 lutego 2020 roku w Urzędzie Miejskim 

w Suwałkach. Również w Urzędzie Miejskim z udziałem Prezydenta Miasta Suwałk 

Czesława Renkiewicza odbyło się szesnaste posiedzenie w dniu 21 stycznia 2022 roku. 

Posiedzenia w dniach: 4 marca 2020 r., 1 lipca 2020 r. odbyły się w Centrum Wspierania 

Organizacji Pozarządowych, przy ul. T. Kościuszki 71. Posiedzenia w terminach: 27 kwietnia 

2020 r., 1-7 października 2020 r. oraz 17-30 grudnia 2020 r., z powodu pandemii odbyły się w 

trybie obiegowym. W związku z panującą pandemią koronawirusa SRDPP wprowadziła do 

regulaminu pracy zapis, że posiedzenia mogą odbywać się w trybie online. W rezultacie w 

tym trybie odbyły się posiedzenia w dniach: 2 lutego 2021 r., 18 lutego 2021 r., 9 marca 2021 

r., 26 marca 2021 r., 10 maja 2021 r., 10 czerwca 2021 r., 29 czerwca 2021 r., 14 września 

2021 r., 28 września 2021 r., 7 lutego 2022 r., 24 lutego 2022 r. i 10 maja 2022 r. W Centrum 

Wspierania Organizacji Pozarządowych, przy ul. T. Kościuszki 71 odbyły się natomiast 

posiedzenia w dniach: 31 maja 2022 r. i 6 września 2022 r. 

Z inicjatywy SRDPP w posiedzeniach uczestniczyli także, w związku z omawianymi 

tematami: Marcin Bonisławski, naczelnik Wydziału Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych 
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Urzędu Miejskiego w Suwałkach; Miłosz Stachurski z Wydziału Kultury i Sportu Urzędu 

Miejskiego w Suwałkach, specjalista w zakresie sportu; Roman Rynkowski, zastępca 

Prezydenta Miasta Suwałk; Agnieszka Domalewska, p.o. naczelnika Wydziału Kultury  

i Sportu Urzędu Miejskiego w Suwałkach; Janusz Wiszniewski, prezes Uczniowskiego Klubu 

Żeglarskiego Grot; Jerzy Gałązka, p.o. naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Suwałkach; Dorota Szczęsna (dwa razy), 

naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Suwałkach; Marta 

Żyła, specjalista z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie; Maria Metelska, zastępca dyrektora 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie; Lilianna Zielińska, specjalista z Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Rodzinie i Alicja Romanowska, również z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. 

Wszyscy członkowie SRDPP starali się uczestniczyć w posiedzeniach, a przypadku 

niemożności bycia – usprawiedliwiali swoją nieobecność. Statystyczna frekwencja 

uczestnictwa wszystkich członków SRDPP we wszystkich posiedzeniach kadencji 2020-2022 

wyniosła 41,24 procenta.  

W załączeniu zestawienie obecności członków SRDPP na wszystkich posiedzeniach w 

latach 2020-2022. 

 

III. Konsultacje  

W latach 2020-2022 SRDPP opiniowała przede wszystkim dokumenty regulujące 

współpracę Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi, a także najważniejsze 

dokumenty miejskie o znaczeniu strategicznym dla wszystkich mieszkańców. Były to: 

- projekt Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Miasta Suwałk na 2021 rok (nie zgłoszono uwag); 

- projekt uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie przeprowadzenia na terenie Miasta 

Suwałk konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu 

miasta na 2021 rok (zgłoszono 3 uwagi, żadnej nie przyjęto);  

- propozycje priorytetowych zadań publicznych do realizacji we współpracy Miasta Suwałk z 

organizacjami pozarządowymi w 2021 r. (zgłoszono 6 uwag, z czego 3 przyjęto);  

- projekt uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie uchwalenia Programu współpracy 

Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 

ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 

na rok 2021 (zgłoszono 7 uwag, żadnej nie przyjęto);  
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- projekt uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Suwałkach na 

2021 rok (nie zgłoszono uwag); 

- projekt Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Miasta Suwałk na 2020 rok (nie zgłoszono uwag);  

- projekt uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie sposobu ustalania cen i opłat oraz 

zasad i trybu korzystania z obiektów i urządzeń Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach oraz 

przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Suwałki (zgłoszono 

2 uwagi, obie przyjęto);  

- projekt Programu działań na rzecz seniorów na lata 2021-2026 w Mieście Suwałki 

(zgłoszono 20 uwag, wszystkie przyjęto); 

- projekt uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie określenia warunków i trybu 

finansowania rozwoju sportu w Mieście Suwałki (zgłoszono 3 uwagi, wszystkie w całości lub 

częściowo przyjęto); 

- projekt uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie przeprowadzenia na terenie Miasta 

Suwałk konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu 

miasta na 2022 rok (zgłoszono 17 uwag, z czego 3 przyjęto); 

- projekt Wieloletniego programu współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi 

na lata 2021-2025 (zgłoszono 33 uwagi, z czego 32 przyjęto); 

- projekt 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 (zgłoszono 1 uwagę, którą przyjęto); 

- projekt uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie określenia warunków i trybu 

finansowania rozwoju sportu w Mieście Suwałki (zgłoszono 2 uwagi, obie odrzucono); 

- projekt Strategii zrównoważonego rozwoju Miasta Suwałki do roku 2030 (zgłoszono 10 

uwag, z czego 7 przyjęto); 

- projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania 

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

w Mieście Suwałki (zgłoszono 2 uwagi, obie odrzucono); 

- propozycje priorytetowych zadań publicznych do realizacji we współpracy Miasta Suwałk  

z organizacjami pozarządowymi w 2022 r. (zgłoszono 10 uwag, z czego 9 przyjęto);  

- projekt uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie uchwalenia Programu współpracy 

Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 
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ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 

na rok 2022 (zgłoszono 18 uwag, wszystkie w całości lub częściowo przyjęto);  

- projekt uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Suwałkach na 

2022 rok (zgłoszono 11 uwag, wszystkie przyjęto); 

- projekt uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie przyjęcia Programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Suwałk 

na 2022 rok (nie zgłoszono uwag); 

- projekt Miejskiego Programu Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej w Mieście 

Suwałki na lata 2022-2024 (zgłoszono 6 uwag, wszystkie przyjęto); 

- projekt Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie w Suwałkach na lata 2022-2026 (zgłoszono 9 uwag, wszystkie 

przyjęto); 

- projekt Programu Integracji Społecznej i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych 

w Suwałkach na lata 2022-2026 (zgłoszono 36 uwag, z czego 26 przyjęto); 

- projekt uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie konsultacji społecznych  

z mieszkańcami Miasta Suwałki dotyczących Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego na 2023 

rok (zgłoszono 9 uwag, z czego 6 przyjęto); 

- projekt Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

i Przeciwdziałania Narkomanii w Suwałkach na lata 2022-2024 (zgłoszono 1 uwagę, którą 

przyjęto); 

- projekt uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie określenia warunków i trybu 

finansowania rozwoju sportu w Mieście Suwałki (zgłoszono 6 uwag, wszystkie przyjęto);  

- projekt uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie zmiany uchwały w sprawie 

określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzaju i wysokości stypendiów 

sportowych oraz nagród i wyróżnień w Mieście Suwałki (nie zgłoszono uwag); 

- projekt uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie uchwalenia Programu współpracy 

Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 

ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023 (zgłoszono 8 

uwag, z czego 4 przyjęto); 

- projekt uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie zmiany uchwały w sprawie 

konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Suwałki dotyczących Suwalskiego Budżetu 

Obywatelskiego na 2023 r. (zgłoszono 1 uwagę, którą odrzucono); 
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- projekt uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie powoływania członków oraz 

organizacji i trybu działania SRDPP (nie zgłoszono uwag); 

- projekt „Program Rozwoju Przedsiębiorczości Miasta Suwałk do 2030 r.” (zgłoszono 1 

uwagę, którą przyjęto) 

- projekt uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania 

Komitetu Rewitalizacji Miasta Suwałk (nie zgłoszono uwag); 

- projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji 

Miasta Suwałk (nie zgłoszono uwag); 

- projekt uchwały dotyczącej zmiany uchwały w sprawie przepisów porządkowych 

związanych z przewozem osób i ich bagażu taksówkami na terenie miasta Suwałk (nie 

zgłoszono uwag). 

 

Podsumowując, na 222 uwagi zgłoszone przez SRDPP przyjęto 168, czyli 75,68 

procenta. Uwagi członków SRDPP miały więc znaczący wpływ na ostateczny kształt 

konsultowanych dokumentów.  

 

IV. Opinie, stanowiska, inicjatywy  

SRDPP opiniowała Sprawozdania z realizacji Programu współpracy Miasta Suwałk  

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy  

z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w latach 

2019, 2020 i 2021.  

SRDPP zapoznała się także ze Sprawozdaniem z realizacji Miejskiego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii  

w Suwałkach w 2019 roku.  

SRDPP tradycyjnie miała wytypować pięciu przedstawicieli organizacji 

pozarządowych do Zespołu ds. Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego, który zajmował się 

weryfikacją projektów obywatelskich. W 2020 r. wytypowano pięć osób. W 2021 r., 

ponieważ w otwartym naborze z suwalskich organizacji zgłosiła się tylko jedna osoba, 

czterech członków Rady uzupełniło pięcioosobową grupę. W 2022 r. zgłoszono jedynie 2 

osoby z suwalskich organizacji, bo tylko tylu było chętnych.  

Dwoje przedstawicieli SRDPP: Karol Korneluk i Agnieszka Szyszko wzięło udział  

w pracach Zespołu ds. ewaluacji Wieloletniego programu współpracy Miasta Suwałk  

z organizacjami pozarządowymi na lata 2017-2020. 
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Natomiast czworo: Bogdan Bezdziecki, Krzysztof Jurewicz, Marta Olfier i Agnieszka 

Szyszko uczestniczyło w pracy zespołu przygotowującego Wieloletni program współpracy 

Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi na lata 2021-2025.  

Dwóch członków SRDPP: Karol Korneluk i Jarosław Ruszewski uczestniczyło  

w przygotowaniu dokumentu „Suwałki 2030. Strategia Rozwoju”.  

Ponadto Karol Świerzbin bierze udział w pracach Zespołów: do opracowania projektu 

Strategii Promocji Miasta Suwałki na lata 2022-2027; ds. Implementacji dokumentu „Suwałki 

2030. Strategia rozwoju”; komitetu sterującego Programem Rozwoju Przedsiębiorczości 

Miasta Suwałki do 2030 roku. 

SRDPP wytypowała też pięciu przedstawicieli organizacji pozarządowych do 

Komitetu Rewitalizacji Miasta Suwałki. W piątce znalazł się też członek SRDPP – Karol 

Świerzbin. 

Pod koniec 2022 r. członkowie SRDPP znaleźli się też w zespołach roboczych 

opracowujących „Strategię Rozwoju Ponadlokalnego ZIT MOF Suwałk do roku 2030”.  

  

Suwalska Rada Działalności Pożytku Publicznego pisemnie w liście do Prezydenta 

Miasta Suwałk poparła też starania Uczniowskiego Klubu Żeglarskiego Grot, mające na celu 

rozwiązanie trudnej sytuacji finansowej i organizacyjnej klubu. 

Karol Świerzbin zaapelował zaś, żeby publikować wyniki konsultacji z Radą Sportu, 

tak jak są upublicznione wyniki konsultacji z SRDPP. Bogdan Bezdziecki, przewodniczący 

Komisji Ekologii, Kultury, Turystyki i Sportu obiecał poruszyć tę kwestię na posiedzeniu 

prowadzonej przez siebie komisji. 

 

V. Spotkania  

Ze względu na pandemię nie odbywały się otwarte spotkania przedstawicieli 

organizacji z samorządem. W latach 2020 i 2021 z tego samego powodu nie odbywała się 

Suwalska Majówka Społeczna, wydarzenie prezentujące i integrujące trzeci sektor  

w Suwałkach. Można było ją wznowić dopiero w 2022 roku.  

 

VI. Szkolenia, ewaluacja 

Suwalska Rada Działalności Pożytku Publicznego, tak jak w poprzednich kadencjach, 

nie posiadała środków finansowych na działalność. Tym samym nie były zamawiane 

zewnętrzne ekspertyzy czy opłacane szkolenia dla jej członków. Niemniej członkowie 
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SRDPP korzystali z zaproszeń na bezpłatne szkolenia, czy konferencje, służące wymianie 

doświadczeń.  

W listopadzie 2020 r. członkowie SRDPP uczestniczyli w wirtualnym Konwencie 

Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego. 

W listopadzie 2021 r. Agnieszka Szyszko brała udział w wirtualnym XVI 

Ogólnopolskim Forum Pełnomocników, organizowanym przez Sieć Splot. Były tam 

omawiane aktualne kwestie dotyczące współpracy organizacji z samorządem, a uczestnicy 

mieli okazję wymienić się doświadczeniami.  

W 2022 r. w XVII Ogólnopolskim Forum Pełnomocników uczestniczyły Agnieszka 

Szyszko i Anna Szulc.  

Tradycyjnie, swoistą ewaluacją działań SRDPP było pierwsze posiedzenie, na którym 

spotkali się członkowie Rady ustępującej i nowej kadencji. Była to okazja do podzielenia się 

doświadczeniami z pracy w Radzie i zwrócenia uwagi nowym członkom na najistotniejsze 

kwestie. Na inauguracyjnym posiedzeniu jest zawsze obecny Prezydent Miasta Suwałk.  

 

VII. Informacja o SRDPP  

Aktualizowano na bieżąco zakładkę dedykowaną Suwalskiej Radzie Działalności Pożytku 

Publicznego na stronie internetowej Miasta Suwałki oraz profil SRDPP na Facebooku.  

W zakładce na stronie Miasta informacje dotyczące SRDPP pogrupowane są w następujących 

działach:  

 Skład SRDPP 

 Protokoły z posiedzeń SRDPP  

 Konsultacje 

 Prawne podstawy działania 

Działała poczta mailowa SRDPP: srdpp@um.suwalki.pl, którą obsługuje technicznie 

sekretarz SRDPP. 

Załączniki:  

1) Frekwencja obecności na posiedzeniach członków Suwalskiej Rady Działalności Pożytku 

Publicznego trzeciej kadencji w latach 2020-2022. 

 

 

Sporządziła: 

Agnieszka Szyszko, sekretarz SRDPP 

Suwałki, 20 grudnia 2022 r. 

http://um.suwalki.pl/dla-mieszkanca/organizacje-pozarzadowe/suwalska-rada-dzialalnosci-pozytku-publicznego/protokoly-z-posiedzen-srdpp-drugiej-kadencji/
http://um.suwalki.pl/dla-mieszkanca/organizacje-pozarzadowe/suwalska-rada-dzialalnosci-pozytku-publicznego/suwalska-rada-dzialalnosci-pozytku-publicznegokonsultacje/
http://um.suwalki.pl/dla-mieszkanca/organizacje-pozarzadowe/suwalska-rada-dzialalnosci-pozytku-publicznego/prawne-podstawy-dzialania/
mailto:srdpp@um.suwalki.pl

