POP.521.22.2015
Protokół z IV posiedzenia Suwalskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
w dniu 27 maja 2015 r.

w Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych w Suwałkach
IV posiedzenie Suwalskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (SRDPP) drugiej

kadencji odbyło się w środę 27 maja 2015 r. w Centrum Wspierania Organizacji

Pozarządowych, przy ul. T. Kościuszki 71 w Suwałkach. Rozpoczęło się o godzinie 15.30,
zakończyło o godzinie 18.00.

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

Halina Adamczyk, Karol Świerzbin i Danuta Złotnik. Lista obecności w załączeniu.

Posiedzenie otworzył Jarosław Ruszewski, Przewodniczący SRDPP, który powitał

zebranych. Na początku przedstawił porządek obrad, jak poniżej:
1. Przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z trzeciego posiedzenia SRDPP.

3. Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie przeprowadzenia
na terenie Miasta Suwałk konsultacji społecznych w sprawie Suwalskiego Budżetu
Obywatelskiego jako części budżetu miasta na 2016 rok.

4. Konsultacje propozycji priorytetowych zadań publicznych do realizacji we współpracy
Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi w 2016 roku.

5. Przedstawienie odpowiedzi na apel SRDPP do Zarządu Województwa Podlaskiego

o podjęcie działań na rzecz umożliwienia lokalnej społeczności, zamieszkującej teren Miasta
Suwałki, aplikacji o środki finansowe w ramach działań realizowanych przy zastosowaniu
formuły rozwoju lokalnego, kierowanego przez społeczność.

6. Informacja o udziale przedstawicieli suwalskich organizacji pozarządowych w zespole ds.
opracowania Strategii Kultury Miasta Suwałki do 2020 roku oraz ustalenie sposobu

wytypowania pięciu przedstawicieli organizacji do Zespołu ds. Suwalskiego Budżetu
Obywatelskiego.

7. Wyznaczenie terminu kolejnego posiedzenia SRDPP.
8. Inne sprawy.
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Ad 1.

Przewodniczący Jarosław Ruszewski przedstawił porządek obrad. Ponieważ nikt

z obecnych nie wniósł do niego żadnych uwag, porządek obrad przyjęto jednogłośnie.
Następnie Jarosław Ruszewski poprosił Agnieszkę Szyszko o relację z regionalnego forum
rad działalności pożytku publicznego, które odbyło się w Białymstoku w dniach 25-26 maja

2015 r. Agnieszka Szyszko, która była jedynym reprezentantem SRDPP na forum, rozpoczęła
od relacji o prezentacji SRDPP, którą przygotowała na forum. Suwalska Rada Działalności

Pożytku Publicznego nadal pozostaje jedną z nielicznych z województwie podlaskim. Gminne
rady funkcjonują także w Łomży, Augustowie, Czarnej Białostockiej i od niedawna

w Bielsku Podlaskim. W Białymstoku działa Zespół Konsultacyjny ds. organizacji
pozarządowych działający przy Prezydencie Miasta Białegostoku. Radą wojewódzką jest
natomiast Podlaska Rada Działalności Pożytku Publicznego.

Agnieszka Szyszko opowiedziała także o warsztatach, w których wzięła udział, między

innymi dotyczącymi współpracy różnego typu ciał doradczych w mieście oraz kształtowania
wizerunku rad działalności pożytku publicznego. Zasugerowała, że warto byłoby rozważyć

możliwość zintensyfikowania współpracy ciał doradczych, choćby poprzez jedno doroczne
spotkanie ich przedstawicieli, tak aby nie tylko mogli oni dowiedzieć się, czym zajmują się
poszczególne rady, ale przypatrzeć się całości działań doradczych po to, by móc łączyć

wysiłki i pracować nad wspólnymi rozwiązaniami strategicznymi. Członkowie SRDPP
zgodzili się na tę sugestię. Jarosław Ruszewski zaproponował, żeby takie spotkanie mogło
odbyć się w ratuszu i żeby przekazać tę propozycję Prezydentowi Miasta Suwałk.

Drugą propozycją dla SRDPP, płynącą ze spotkania w Białymstoku była propozycja pracy

nad wizerunkiem SRDPP, między innymi poprzez wysyłanie większej liczby komunikatów

o pracach SRDPP do mediów i dopracowanie zakładki internetowej poświęconej SRDPP

na stronie internetowej Miasta Suwałki. Jarosław Ruszewski zaproponował, aby każdy
z członków Rady przygotował informacje o sobie, w której znalazłyby się następujące dane:
imię i nazwisko, instytucja/organizacja, e-mail, nr telefonu. Agnieszka Szyszko zasugerowała,

żeby częścią tej wizytówki było również indywidualne zdjęcie każdego z członków Rady. Te

informacje znalazłyby się na podstronie internetowej SRDPP, znajdującej się na stronie
internetowej Miasta Suwałki.
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Ad 2.

Sekretarz SRDPP poinformowała, że w terminie do 26 maja 2015 roku, wyznaczonym

jako ostateczny do nadsyłania uwag do protokołu z trzeciego posiedzenia SRDPP, wpłynęła
uwaga Karola Świerzbina, dotycząca jego wypowiedzi podczas spotkania z Jarosławem

Lebiediewem, dyrektorem ZBM w sprawie zasad najmu lokali dla organizacji pozarządowych

w budynkach należących do Skarbu Państwa. Odczytała uczestnikom treść tej uwagi. Poza
tym nie wpłynęły żadne uwagi merytoryczne. Uwaga została przyjęta jednogłośnie.

Wobec tego Przewodniczący SRDPP zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu.

Za przyjęciem protokołu głosowało 9 osób, nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał.
Ad 3.

Przewodniczący Jarosław Ruszewski poinformował, że zostały ogłoszone konsultacje

projektu uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie przeprowadzenia na terenie Miasta

Suwałk konsultacji społecznych w sprawie Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego jako części
budżetu miasta na 2016 rok. O opinie, tradycyjnie została też poproszona SRDPP. Treść
projektu uchwały członkowie SRDPP otrzymali wcześniej mailem.

Przez przystąpieniem do zgłaszania uwag Przewodniczący SRDPP Jarosław Ruszewski

wraz z Sekretarzem SRDPP Agnieszką Szyszko opowiedzieli o doświadczeniach
z przeprowadzenia dwóch pierwszych edycji Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego w latach
2014 i 2015. Oboje od początku byli bowiem zaangażowani w proces przygotowania

i wdrożenia Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego. Przedstawili najważniejsze zasady obu

edycji i efekty głosowania mieszkańców. W rezultacie, w ciągu niespełna dwóch lat, dzięki
Suwalskiemu Budżetowi Obywatelskiemu powstało 16 inwestycji „blisko ludzi”, których
potrzebę zgłosili sami mieszkańcy i za którymi opowiedzieli się w głosowaniu.

Przewodniczący i sekretarz podkreślali, że zmiany, jakie w ciągu dwóch lat dokonały się

w procedurze Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego zostały wprowadzone właśnie w drodze
konsultacji projektów dwóch uchwał Rady Miejskiej w Suwałkach z SRDPP i organizacjami

pozarządowymi. Obecnie Suwałki mogą pochwalić się bardzo dobrą procedurą Budżetu
Obywatelskiego, co można odczuć zwłaszcza na różnego rodzaju forach, gdzie o swoich
doświadczeniach opowiadają mieszkańcy innych miast.

Następnie Jarosław Ruszewski poprosił o opinie do projektu uchwały Rady Miejskiej

w Suwałkach w sprawie przeprowadzenia na terenie Miasta Suwałk konsultacji społecznych
w sprawie Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta na 2016 rok.
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Elżbieta Gibowicz zaproponowała, aby zamienić zapis: „imię i nazwisko” na zapis („imię

lub imiona i nazwisko” w załączniku nr 2, punkty 1 i 13 oraz w załączniku nr 3 - karcie do

głosowania. Przewodniczący Jarosław Ruszewski zarządził głosowanie w tej sprawie. Za była
1 osoba, 8 było przeciw. Tym samym propozycja zmiany została odrzucona

Członkowie SRDPP nie wnieśli żadnych innych uwag do projektu uchwały Rady Miejskiej
w Suwałkach w sprawie przeprowadzenia na terenie Miasta Suwałk konsultacji społecznych
w sprawie Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta na 2016 rok.

Wojciech Pająk zaproponował natomiast, aby przy inwestycjach, zrealizowanych

w ramach Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego umieszczać tabliczki z informacją, że

inwestycja została zrealizowana w ramach Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego. Mogłoby
się na niej znaleźć także imię i nazwisko wnioskodawcy. O ile uczestnicy posiedzenia

zgodzili się, że tabliczki mogą być dobrym pomysłem, o tyle umieszczenie na nich nazwisk

wnioskodawców nie zostało przyjęte z entuzjazmem. Członkowie SRDPP postulowali, żeby
pomysł ustawienia tabliczek przedstawić Prezydentowi Miasta Suwałk, tak jak i sugestię, że
Suwalski Budżet Obywatelski powinien mieć swoją stronę internetową.
Ad 4.

Następnie Jarosław Ruszewski rozpoczął konsultacje propozycji priorytetowych zadań

publicznych do realizacji we współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi
w 2016 roku. Materiał do konsultacji członkowie SRDPP otrzymali wcześniej mailem.
Przewodniczący poprosił obecnych o zgłaszanie uwag.

Do zadań priorytetowych w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz działalności

na rzecz osób niepełnosprawnych uwagę zgłosił Andrzej Sowul. Zaproponował, aby
z punktu 2. „Wspieranie organizacji wypoczynku o charakterze prozdrowotnym dzieci

i młodzieży.” wykreślić słowa „dzieci i młodzieży”, gdyż uniemożliwia to ubieganie się przez
organizacje o dofinansowanie wypoczynku osób dorosłych, które też potrzebują wsparcia.

Honorata Rudnik i Elżbieta Gibowicz przekonały Andrzeja Sowula i innych członków Rady,

że taki zapis pojawił się kiedyś na prośbę właśnie organizacji pozarządowych i że najmłodsi
najbardziej potrzebują takiej formy wsparcia. W efekcie Andrzej Sowul wycofał propozycję
zmiany.

Do zadań priorytetowych w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom
i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
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poprawkę redakcyjną zgłosiła Agnieszka Szyszko. Chodziło o to, aby punkt 1) „wspieranie

działań mających na celu dożywianie, schronienie lub pomoc rzeczową na rzecz osób ubogich
i bezdomnych. wspieranie organizacji wypoczynku dzieciom z rodzin ubogich;” został
podzielony na dwa punkty:

1) „wspieranie działań mających na celu dożywianie, schronienie lub pomoc rzeczową na
rzecz osób ubogich i bezdomnych;

2) wspieranie organizacji wypoczynku dzieciom z rodzin ubogich;”

W konsekwencji dotychczasowy punkt 2) „wspieranie usług w zakresie poradnictwa
specjalistycznego i obywatelskiego” został opatrzony numerem 3).

Przewodniczący zarządził głosowanie nad propozycją. 9 osób było za, nikt nie był przeciw,
nikt się nie wstrzymał.

Do zadań priorytetowych w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
poprawkę zgłosił Jarosław Ruszewski. Zasugerował, aby termin „w wieku emerytalnym”
zastąpić terminem „starszych”.

Przewodniczący zarządził głosowanie nad propozycją. 9 osób było za, nikt nie był przeciw,
nikt się nie wstrzymał.

Do zadań priorytetowych w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego poprawkę

redakcyjną zgłosił Jarosław Ruszewski. Zaproponował aby pierwszy spójnik „i” zamienić na
spójnik „oraz”, przez co punkt uzyskałby brzmienie:

„Wsparcie prowadzenia placówki zapewniającej opiekę oraz wsparcie osobom nietrzeźwym
i bezdomnym.”

Bogdan Bezdziecki poprosił o wytłumaczenie, dlaczego powierzenie tego zadania organizacji

pozarządowej jest lepszym rozwiązaniem niż dotychczasowa forma prowadzenia osobno Izby
Wytrzeźwień i noclegowni. Zaapelował, że w tej sprawie niezbędna jest publiczna dyskusja

i wyjaśnienie społeczeństwu celowości planowanych zmian. Honorata Rudnik tłumaczyła

ogólnie zalety nowego rozwiązanie, zaznaczając przy tym, że zgadza się, że trzeba bardzo
dobrze przygotować się do takiej ewentualnej zmiany. Brak takiego zapisu w zadaniach
priorytetowych zamykałby jednak nawet drogę do takiej ewentualności.

Przewodniczący zarządził głosowanie nad propozycją. 9 osób było za, nikt nie był przeciw,
nikt się nie wstrzymał.
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Do zadań priorytetowych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom, patologiom
społecznym, wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej, część II, punkt 5) poprawkę

redakcyjną zgłosił Andrzej Sowul. Zaproponował, aby dopisać zwrot „z rodzin”, przez co
punkt uzyskałby brzmienie:

5) dofinansowanie zajęć i programów socjoterapeutycznych lub opiekuńczo-wychowawczych
dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym;

Przewodniczący zarządził głosowanie nad propozycją. 9 osób było za, nikt nie był przeciw,
nikt się nie wstrzymał.

Andrzej Sowul wniósł też poprawkę do punktu 6. Zaproponował, aby uzupełnić punkt o zwrot

„i innych form wypoczynku” oraz zastąpić słowo „i” przecinkiem, przez co punkt uzyskałby
brzmienie:

6) dofinansowanie kolonii, półkolonii, obozów i innych form wypoczynku z programem
socjoterapeutycznym dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym.

Przewodniczący zarządził głosowanie nad propozycją. 9 osób było za, nikt nie był przeciw,
nikt się nie wstrzymał.

Do zadań priorytetowych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom, patologiom
społecznym, wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej, część IV, punkt 1) poprawkę

w postaci zastąpienia słowa „doznających” na „doświadczających” zaproponował Andrzej
Sowul, przez co punkt uzyskałby brzmienie:

1) wspieranie działalności placówek dla osób doświadczających przemocy w rodzinie, w tym

punktów

konsultacyjnych,

telefonów

zaufania,

ośrodków

poradnictwa psychologiczno-prawnego, socjalnego i rodzinnego;

interwencji

kryzysowej,

Przewodniczący zarządził głosowanie nad propozycją. 9 osób było za, nikt nie był przeciw,
nikt się nie wstrzymał.

Do zadań priorytetowych w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania, punkt 3)
dwie poprawki redakcyjne w postaci przestawienia szyku zdania i dodania brakującego
przecinka zaproponował Jarosław Ruszewski, przez co punkt uzyskałby brzmienie:

3) wspieranie działań, programów mających na celu rozwijanie aktywności społecznej,
wolontariatu, kreatywności, przedsiębiorczości, wychowanie dzieci i młodzieży w duchu
patriotyzmu, a także kształtowanie wartości społecznych;

Przewodniczący zarządził głosowanie nad propozycją. 9 osób było za, nikt nie był przeciw,
nikt się nie wstrzymał.
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Do zadań priorytetowych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego poprawkę wniosła Agnieszka Szyszko. Zaproponowała, aby zgodnie

z sugestiami zgłoszonymi przez przedstawicieli organizacji pozarządowych działających

w dziedzinie kultury na spotkaniu organizowanym przez Centrum Aktywności Społecznej
PRYZMAT w ramach projektu „Razem dla Suwałk”, stworzyć większe możliwości
pozyskania dotacji z Miasta Suwałki przez suwalskie organizacje pozarządowe, a nie
zewnętrzne. W tym celu należałoby rozszerzyć punkt 1) o zapis „zwłaszcza przygotowanych
przez suwalskie organizacje pozarządowe”, przez co punkt uzyskałby brzmienie:

1) wspieranie projektów kulturalnych i artystycznych o szczególnym znaczeniu dla Suwałk,
zwłaszcza przygotowanych przez suwalskie organizacje pozarządowe;

Przewodniczący zarządził głosowanie nad propozycją. 9 osób było za, nikt nie był przeciw,
nikt się nie wstrzymał.

Do zadań priorytetowych w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony
dziedzictwa przyrodniczego uwagę zgłosił Andrzej Sowul, który zaproponował dodanie
punktu 5) w brzmieniu:

5) wspieranie działań na rzecz adopcji zwierząt.

Przewodniczący zarządził głosowanie nad propozycją. 9 osób było za, nikt nie był przeciw,
nikt się nie wstrzymał.

Przewodniczący zobowiązał Sekretarza SRDPP Agnieszkę Szyszko do przygotowania
zestawienia wszystkich
w załączeniu.
Ad 5.

Jarosław

uwag zgłoszonych w konsultacjach przez SRDPP. Uwagi

Ruszewski

omówił

odpowiedź

Macieja

Żywno,

Wicemarszałka

Województwa Podlaskiego na apel SRDPP do Zarządu Województwa Podlaskiego o podjęcie

działań na rzecz umożliwienia lokalnej społeczności, zamieszkującej teren Miasta Suwałki,
aplikacji o środki finansowe w nowej perspektywie budżetowej Regionalnego Programu

Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w ramach działań realizowanych
przy zastosowaniu formuły rozwoju lokalnego, kierowanego przez społeczność. Odpowiedź
Wicemarszałka Województwa Podlaskiego w załączeniu.
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Ad 6.

Agnieszka Szyszko poinformowała, że SRDPP większością głosów wytypowała do

pracy w zespole ds. opracowania Strategii Kultury Miasta Suwałki do 2020 roku dwie
przedstawicielki organizacji pozarządowych: Alicję Roszkowską i Barbarę Miałkowską.

Agnieszka Szyszko spytała również, czy po przyjęciu przez Radę Miejską uchwały w sprawie

Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok, SRDPP w ten sam sposób, co
w poprzednich latach wytypuje pięciu przedstawicieli suwalskich organizacji pozarządowych

do pracy w Zespole ds. Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego. Poprzednio nabór był otwarty,
mógł zgłaszać się każdy zainteresowany, i dopiero później SRDPP wybierała spośród
zgłoszonych pięciu przedstawicieli. Wszyscy obecni jednogłośnie zgodzili się na taki tryb
wyłaniania przedstawicieli organizacji pozarządowych.
Ad 7.

Przewodniczący wstępnie zaproponował, że kolejne posiedzenie mogłoby odbyć się

9 lub 10 czerwca. Sekretarz poinformowała, że o konkretnej dacie powiadomi, kiedy będzie
gotowy dokument do konsultacji - Projekt uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie

zmiany uchwały dotyczącej określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu
w Mieście Suwałki.
Ad 8.

Sekretarz poinformowała, że na konto mailowe, między innymi SRDPP, trafiła

Petycja do Dyrekcji Suwalskiego Ośrodka Kultury i Prezydenta Miasta Suwałk

o przywrócenie ambitnego repertuaru teatralnego w Suwałkach. Petycję skierował do SRDPP

koordynator akcji - Agencja Fotograficzna Itartas. Niedługo później również na konto SRDPP

trafiła odpowiedź Suwalskiego Ośrodka Kultury w tej sprawie. Agnieszka Szyszko przekazała

też petycję wcześniej drogą elektroniczną członkom SRDPP. Przewodniczący spytał, czy
członkowie SRDPP chcieliby zabrać głos w tej sprawie. Członkowie SRDPP jednogłośnie
stwierdzili, że nie będą wypowiadać się w tej sprawie.

Agnieszka Szyszko poinformowała też obecnych, że członkowie SRDPP otrzymali dwa
zaproszenia na spotkania dla członków rad działalności pożytku publicznego: 15 czerwca w
Warszawie i w dniach 18-20 czerwca w Łodzi. Dla zainteresowanych przygotowała wydruki
obu zaproszeń, informację przekazała także wcześniej członkom SRDPP drogą elektroniczną.
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Oba szkolenia są organizowane w ramach ogólnopolskiego projektu “Dobre Rady”, który

kończy się w czerwcu 2015 roku. Udział w nim jest bezpłatny, łącznie ze zwrotem kosztów
podróży.

Innych spraw nie zgłoszono. Przewodniczący zakończył posiedzenie. Na tym zakończono też
protokół.

Protokół sporządziła

Przewodniczący

Agnieszka Szyszko

Jarosław Ruszewski

Suwałki, dnia 3 czerwca 2015 r.

Załączniki do Protokołu:
1) Lista obecności,

2) Kopia odpowiedzi Macieja Żywno na apel skierowany przez SRDPP do Zarządu
Województwa

Podlaskiego

działań

na

rzecz

umożliwienia

lokalnej

społeczności,

zamieszkującej teren Miasta Suwałki, aplikacji o środki finansowe w ramach działań

realizowanych przy zastosowaniu formuły rozwoju lokalnego, kierowanego przez
społeczność,

3) uwagi zgłoszone przez SRDPP do propozycji priorytetowych zadań publicznych
do realizacji we współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi w 2016 roku,

4) petycja do Dyrekcji Suwalskiego Ośrodka Kultury i Prezydenta Miasta Suwałk

o przywrócenie ambitnego repertuaru teatralnego w Suwałkach i odpowiedź Suwalskiego
Ośrodka Kultury,

5) zaproszenie na konferencję podsumowującą projekt „Dobre Rady” w Warszawie 15
czerwca 2015,

6) zaproszenie na ogólnopolskie spotkanie rad działalności pożytku publicznego w Łodzi w
dniach 18-19 czerwca.
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