POP.521.26.2015
Protokół z V posiedzenia Suwalskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
w dniu 10 czerwca 2015 r.

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

kadencji odbyło się w środę 10 czerwca 2015 r. w Centrum Wspierania Organizacji

Pozarządowych, przy ul. T. Kościuszki 71 w Suwałkach. Rozpoczęło się o godzinie 16.00,
zakończyło o godzinie 17.00.

W posiedzeniu wzięło udział 11 członków SRDPP oraz Jadwiga Olbryś z Wydziału

Oświaty, Wychowania i Sportu Urzędu Miejskiego w Suwałkach. Swoją nieobecność
usprawiedliwiła 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 czwartego posiedzenia SRDPP.

3. Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie zmiany uchwały
dotyczącej określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Mieście Suwałki.

4. Poinformowanie o wynikach konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach
w sprawie przeprowadzenia na terenie Miasta Suwałk konsultacji społecznych w sprawie
Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta na 2016 rok.

5. Omówienie treści ogłoszenia o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych do

zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego oraz sposobu wyboru przedstawicieli organizacji przez
SRDPP.

6. Przypomnienie o internetowych wizytówkach członków SRDPP.
7. Wyznaczenie terminu kolejnego posiedzenia SRDPP.
8. Inne sprawy.

Ad 1.

Przewodniczący Jarosław Ruszewski przedstawił porządek obrad. Ponieważ nikt

z obecnych nie wniósł do niego żadnych uwag, porządek obrad przyjęto jednogłośnie.
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Ad 2.

Jarosław Ruszewski spytał, czy ktoś z członków SRDPP wniósł lub chciałby jeszcze

wnieść uwagi do protokołu z IV posiedzenia SRDPP. Wcześniej, wysyłając mailem porządek

V posiedzenia sekretarz Agnieszka Szyszko poinformowała członków SRDPP, że jedną
poprawkę zgłosił Karol Świerzbin. W punkcie Ad 2 zgłosił konieczność dopisania, jakie było

stanowisko SRDPP co do jego poprawki w treści protokołu z III posiedzenia SRDPP.
Sekretarz SRDPP uzupełniła więc protokół o zapis: „Uwaga została przyjęta jednogłośnie”.
Cały fragment otrzymał wobec tego brzmienie:

„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.”

Przewodniczący SRDPP zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia uzupełnienia.

Uzupełnienie przyjęto jednomyślnie 11 głosami „za”. Następnie Przewodniczący zarządził

głosowanie nad przyjęciem protokołu. Za przyjęciem protokołu głosowało 11 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 zmiany uchwały dotyczącej

określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Mieście Suwałki. O opinie
została też poproszona SRDPP. Treść projektu uchwały członkowie SRDPP otrzymali
wcześniej mailem.

Przed przystąpieniem do zgłaszania uwag Przewodniczący SRDPP Jarosław Ruszewski

poprosił Jadwigę Olbryś z Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu Urzędu Miejskiego

w Suwałkach, autorkę projektu uchwały o wprowadzenie do dokumentu. Podziękował jej
również, że przyjęła zaproszenie w tej sprawie i przybyła na posiedzenie SRDPP.

Jadwiga Olbryś poinformowała, że generalne zasady warunków i trybu finansowania

rozwoju sportu w Mieście Suwałki się nie zmieniły, choć pojawiło się kilka poprawek.
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Podkreślała, że obecny kształt uchwały jest konsekwencją kilkunastoletniej wspólnej pracy
środowiska sportowego i urzędników, zajmujących się sportem. W ciągu kilkunastu lat
zostały wypracowane niemal optymalne zasady współpracy, co nie znaczy oczywiście,
że nie należy ich co jakiś czas dostosować do nowych okoliczności. Jadwiga Olbryś

przekonywała, że zmiany mają na celu przede wszystkim umożliwienie organizacjom

i klubom sportowym lepszego planowania gospodarowania środkami finansowymi, a także
ujednolicenie zasad dofinansowania dotyczących trzech wiodących w Suwałkach dyscyplin

sportowych: badmintona, piłki nożnej i piłki siatkowej. W myśl nowych regulacji bardzo

dobre wyniki sportowe będą miały większy wpływ na wysokość dofinansowania, choć nie

będzie tu bardzo restrykcyjnie określonych kwot, ale będą zastosowane tzw. widełki. Zmiany
w formularzach: Wniosek klubu, Umowa, Sprawozdanie oraz pojawienie się dodatkowego

załącznika „Ramowy opis faktur/rachunków” mają zaś pozwolić na rzetelne sprawdzenie
wykonania zadania z dofinansowaniem publicznym.

Następnie Jarosław Ruszewski poprosił o zgłaszanie uwag. Sam zgłosił od razu uwagę

techniczną, żeby we wstępie Umowy, na stronie 8 uchwały zaznaczyć tłustym drukiem słowo
„klubem”. Przewodniczący zarządził głosowanie nad propozycją. 11 osób było za, nikt nie
był przeciw, nikt się nie wstrzymał.

Jarosław Ruszewski zgłosił także, aby w Umowie § 2.2 zamienić słowo „procent” na znak

„%”, tak aby ujednolicić zapis w całej uchwale. Przewodniczący zarządził głosowanie nad
propozycją. 11 osób było za, nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał.

Wiesław Murawko zgłosił, że w numeracji Umowy § 2 brakuje ustępu 4, dlatego

zasugerował przenumerowanie dotychczasowych ustępów od 5 do 8, a w konsekwencji także

poprawkę w ustępie (w nowej numeracji) 6 na „z zastrzeżeniem ust. 5”. Przewodniczący
zarządził głosowanie nad propozycją. 11 osób było za, nikt nie był przeciw, nikt się nie
wstrzymał.

Karol Świerzbin poprosił o wytłumaczenie, dlaczego w Umowie, pkt 6 jest dopuszczalne

25-procentowe przesunięcie kosztów, skoro w umowach dotyczących dofinansowania innych

zadań publicznych jest to zazwyczaj 10 procent. Jadwiga Olbryś odpowiedziała, że to również
zostało wypracowane z organizacjami i doskonale się sprawdziło. Karol Świerzbin stał na

stanowisku, że powinna obowiązywać jedna wspólna zasada dla wszystkich umów,

dotyczących dofinansowania realizacji zadań publicznych. Wobec tego Wojciech Pająk
zasugerował, aby wpisanie możliwego 25-procentowego przesunięcia poniesionych
wydatków w porównaniu do planowanych w kosztorysie zarekomendować także innym

Wydziałom sporządzającym umowy o dofinansowanie zadań publicznych. Jarosław
3

Ruszewski spytał pozostałych członków SRDPP o opinię w tej sprawie. Wszyscy poparli
propozycję Wojciecha Pająka.

Karol Świerzbin chciał też wiedzieć, dlaczego możliwości największego dofinansowania

są ograniczone do trzech dyscyplin sportowych: piłki nożnej, piłki siatkowej i badmintona.
Jadwiga Olbryś odpowiedziała, że są to dziedziny, w których odnoszone są największe
sukcesy, SKS Wigry i Ślepsk Suwałki grają w I lidze, SKB Suwałki grają natomiast
w ekstraklasie.

Karol Świerzbin zawnioskował też, aby kwotę możliwego dofinansowania zróżnicować

w zależności od miejsca, które zajął klub w rozgrywkach, tak żeby nie było zapisów:
„2 miejsce i kolejne na koniec sezonu: do 80 tysięcy”, czy „1-3 miejsce na koniec rundy: do

200.000 zł” itd., ale konkretne kwoty przypisane konkretnym miejscom, zajętym
w rozgrywkach.

Przewodniczący poddał propozycję pod głosowanie. „Za” głosowała 1 osoba, przeciwko

było 10 osób, nikt się nie wstrzymał od głosowania.

Jarosław Ruszewski poinformował, że na tym zakończono konsultacje projektu uchwały

w sprawie zmianie uchwały dotyczącej określenia warunków i trybu finansowania rozwoju
sportu w Mieście Suwałki.

Dodatkowo, Dariusz Ułanowicz wniósł uwagę, która nie dotyczyła części dokumentu

skierowanej do konsultacji, ale pozostałej części obecnie obowiązującej Uchwały dotyczącej
określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Mieście Suwałki z dnia 28 maja

2013 roku. Mianowicie zaproponował, aby przy okazji przywrócić zapis, który obowiązywał
kiedyś w wersji tej uchwały, w Załączniku Nr 2 „Wyniki sportowe i wysokość

przysługujących dotacji na realizacje zadań publicznych Miasta z zakresu rozwoju sportu w
Mieście Suwałki”, w tabeli nr 1. Zaproponował, aby na końcu tabeli dodać punkt 12 w
postaci:

I-III miejsce w innych zawodach, tj.: ogólnopolskich nieujętych we
współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży prowadzonym przez
ministerstwo właściwe do spraw sportu lub w zawodach
międzynarodowych, pod warunkiem, że wynik ten został uzyskany przez
12
zawodników w kategorii wiekowej do młodzieżowca włącznie, a zawody te
zostały ujęte w kalendarzu polskiego związku sportowego bądź
zrzeszenia/organizacji ogólnopolskiej zrzeszającej podmioty działające w
danym sporcie na terenie Polski
- w sportach indywidualnych ( 100,00 zł na zawodnika nie więcej niż
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do 500,00 zł

500,00 zł łącznie)
- w grach zespołowych

1 000,00 zł

Według Dariusza Ułanowicza pozwoliłoby to na dofinansowanie wyjazdu także na inne

zawody w randze mistrzostw, nazwane niekoniecznie mistrzostwami, ale np. igrzyskami, jak
w przypadku ogólnopolskich Igrzysk Młodzieży Salezjańskiej, ale także innych.

Przewodniczący zarządził głosowanie w tej sprawie „Za” było 11 głosujących, nikt nie

był przeciw, nikt się nie wstrzymał.

Wojciech Pająk spytał, czy udział uczestników w zajęciach sportowych jest

ewidencjonowany. Jadwiga Olbryś odpowiedziała, że prowadzone są dzienniki zajęć lub
sporządzane listy obecności. Podkreśliła, że uzupełnieniem umowy jest także harmonogram,

który często ulega zmianie i wtedy jest aneksowany. Radny spytał, czy nie jest to
utrudnieniem dla organizacji. Jadwiga Olbryś odpowiedziała, że organizacje już się do tego
przyzwyczaiły, a ponadto umożliwia to rzetelniejsze realizowanie zadania publicznego oraz
daje możliwość dokładniejszej weryfikacji.

Zestawienie uwag SRDPP do projektu uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie

zmiany uchwały dotyczącej określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu
w Mieście Suwałki w załączeniu.
Ad 4.

Agnieszka Szyszko poinformowała o wynikach konsultacji projektu uchwały Rady

Miejskiej w Suwałkach w sprawie przeprowadzenia na terenie Miasta Suwałk konsultacji
społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta na 2016 rok.

Konsultacje wśród organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących
działalność pożytku publicznego na terenie Miasta Suwałki trwały od 14 maja do 28 maja

2015 r. Ponadto 20 maja 2015 r. odbyło się otwarte spotkanie konsultacyjne z udziałem
organizacji pozarządowych. Konsultacje z Suwalską Radą Działalności Pożytku Publicznego
odbyły się 27 maja 2015 roku na posiedzeniu Rady.

W wyznaczonym terminie złożono ogółem 4 propozycje zmian do projektu uchwały.

Suwalska Rada Działalności Pożytku Publicznego nie zgłosiła żadnych uwag. Uczniowski
Międzyszkolny Klub Szachowy „Jaćwież” zgłosił jedną propozycję zmiany, która dotyczyła

możliwości lokowania projektów obywatelskich na terenach administrowanych przez
placówki oświatowe. Ta uwaga, podobnie jak w poprzedniej edycji Suwalskiego Budżetu
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Obywatelskiego została odrzucona przez Prezydenta Miasta Suwałk. Przedstawiciele
organizacji pozarządowych na otwartym spotkaniu konsultacyjnym zgłosili trzy propozycje
zmian. Dwie dotyczyły możliwości posługiwania się platformą ePUAP w procesie zgłaszania

wniosków i głosowania. Nie przyjęto propozycji zgłaszania wniosków za pomocą ePUAP,

pozostając przy tradycyjnym sposobie zgłaszania wniosków. Przyjęto natomiast uwagę,
dotyczącą umożliwienia głosowania na wnioski w ramach Suwalskiego Budżetu
Obywatelskiego za pomocą ePUAP-u. Pozytywnie zaopiniowano również trzecią uwagę,
dotyczącą ustalenia harmonogramu pracy Zespołu ds. Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego,
co usprawni pracę zespołu i ułatwi mieszkańcom kontakt z Zespołem.
Ad 5.

Jarosław Ruszewski zaproponował treść ogłoszenia w sprawie naboru przedstawicieli

organizacji pozarządowych do Zespołu ds. Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego. Ogłoszenie
mogłoby brzmieć:

„Suwalska Rada Działalności Pożytku Publicznego, tradycyjnie, już po raz trzeci, zaprasza
przedstawicieli suwalskich organizacji pozarządowych do udziału w pracach Zespołu

ds. Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok. Zadaniem Zespołu jest weryfikacja
projektów złożonych przez mieszkańców do Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego w okresie
od 1 do 22 września, zgodnie z ustalonym harmonogramem”.

Przewodniczący spytał, czy członkowie SRDPP zgadzają się na taki kształt

ogłoszenia. Członkowie SRDPP zgodzili się jednomyślnie. Następnie Przewodniczący
zobowiązał Sekretarza SRDPP Agnieszkę Szyszko do dystrybucji ogłoszenia zaraz po tym,

jak Rada Miejska w Suwałkach zatwierdzi zasady Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego na
2016 rok.

Ad 6.

Jarosław Ruszewski przypomniał o przygotowaniu internetowych wizytówek

członków SRDPP. Agnieszka Szyszko poinformowała, że wizytówki przygotowały
dotychczas dwie osoby: Karol Świerzbin i Wojciech Pająk.
Ad 7.

Przewodniczący wstępnie zaproponował, że kolejne posiedzenie mogłoby odbyć się

6 sierpnia 2015 r. Sekretarz poinformowała, że powiadomi członków SRDPP, gdyby termin
miał ulec zmianie.
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Ad 8.

W części poświęconej innej sprawom Wojciech Pająk poinformował o spotkaniu

trzech radnych Rady Miejskiej w Suwałkach: Andrzeja Łuczaja, Anny Ruszewskiej

i Wojciecha Pająka w sprawie lokum dla Niepublicznej Terapeutycznej Szkoły Podstawowej
"Bajka". Obecnie szkoła wynajmuje pomieszczenia od jednej z suwalskich parafii po

ogromnych kosztach. Radny przypomniał, że kiedyś pojawiła się obietnica, że „Bajka” będzie

mogła przenieść się do budynku przy ulicy Kamedulskiej, ale ta obietnica nie została

dotrzymana. Teraz prawdopodobnie powstanie tam miejski żłobek. Natomiast na spotkaniu
pojawiła się nowa deklaracja, że szkole zostanie zaproponowana w najbliższym czasie inna
lokalizacja. Radny obiecał informować członków SRDPP, gdyby były nowe ustalenia w tej
sprawie.

Jarosław Ruszewski zwrócił z kolei uwagę, że co jakiś czas powraca temat

konieczności zmian w zasadach najmu lokali w Suwałkach dla organizacji pozarządowych.

Przedstawiciele organizacji wspominają często o niejasnych zasadach najmu. Dlatego
zaproponował,

aby

SRDPP

powołała,

wspólnie

z

przedstawicielami

organizacji

pozarządowych, zespół roboczy, który wypracowałby rekomendacje do ewentualnych zmian

obowiązujących regulacji. Jarosław Ruszewski spytał, kto z członków SRDPP chciałby
uczestniczyć w pracach tego zespołu. Ze strony organizacji zgłosił się Karol Świerzbin,

z grona radnych – Wojciech Pająk i spośród przedstawicieli Prezydenta Miasta Suwałk –

Agnieszka Szyszko. Przewodniczący upoważnił Agnieszkę Szyszko do zorganizowania
i prowadzenia prac zespołu.

Jarosław Ruszewski zaproponował też przyjęcie uchwały nr 2 Suwalskiej Rady

Działalności Pożytku Publicznego, dotyczącej wdrożenia standardów działania Rad
Działalności Pożytku Publicznego, opracowanych przez ogólnopolskie zespoły w ramach

projektu „Dobre Rady. Modelowe rady działalności pożytku publicznego w obszarze 2”,

sfinansowanego w ramach konkursu „Wdrożenie standardów współpracy jednostek samorządu

terytorialnego z organizacjami pozarządowymi” Ministra Pracy i Polityki Społecznej”. Jarosław

Ruszewski odczytał treść uchwały. Uchwałę przyjęto jednogłośnie. Uchwała w załączeniu.

Innych spraw nie zgłoszono. Przewodniczący zakończył posiedzenie. Na tym

zakończono też protokół.
Protokół sporządziła

Przewodniczący

Agnieszka Szyszko

Jarosław Ruszewski

Suwałki, dnia 12 czerwca 2015 r.
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Załączniki do Protokołu:
1) lista obecności,

2) uwagi zgłoszone przez SRDPP do projektu uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w
sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia warunków i trybu finansowania rozwoju
sportu w Mieście Suwałki,

3) Uchwała nr 2/2015 Suwalskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 10 czerwca
2015 r. w sprawie wzmocnienia sprawności realizacji zadań przez Suwalską Radę
Działalności Pożytku Publicznego.
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