Protokół z I posiedzenia Suwalskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
w dniu 27 stycznia 2015 r.
w Urzędzie Miejskim w Suwałkach

I posiedzenie Suwalskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (SRDPP) drugiej
kadencji zostało zorganizowane przez Czesława Renkiewicza, Prezydenta Miasta Suwałk.
Posiedzenie odbyło się w dniu 27 stycznia 2015 r. w sali nr 146 Urzędu Miejskiego
w Suwałkach. Rozpoczęło się o godz. 15.30, zakończyło o godzinie 17.00.
W posiedzeniu wzięło udział 10 członków SRDPP. Lista obecności w załączeniu.
Posiedzenie otworzył Prezydent, który powitał zebranych i wręczył każdemu
z członków SDRPP pismo gratulacyjne, informujące o powołaniu do Rady, z życzeniami
owocnej i satysfakcjonującej pracy wraz z kopią Uchwały Nr XXIII/241/2012 Rady Miejskiej
w Suwałkach z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie trybu powoływania członków oraz
organizacji i trybu działania Suwalskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
Następnie posiedzenie przebiegało według porządku, jak poniżej:
1. Wskazanie przez Prezydenta protokolanta posiedzenia.
2. Przypomnienie zasad głosowania na Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego
i Sekretarza.
3. Wybór trzyosobowej komisji skrutacyjnej (w tym Przewodniczącego, Sekretarza,
Członka).
4. Zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego SRDPP.
5. Wybór Przewodniczącego SRDPP.
6. Przekazanie prowadzenia posiedzenia Przewodniczącemu SRDPP.
7. Zgłaszanie kandydatur na Wiceprzewodniczącego.
8. Wybór Wiceprzewodniczącego SRDPP.
9. Zgłaszanie kandydatur na Sekretarza SRDPP.
10. Wybór Sekretarza SRDPP.
11. Ustalenie trybu pracy, tzn. ustalenie miejsca, dnia tygodnia, godziny, kiedy
członkowie mogą odbywać posiedzenia.
12. Ustalenie sposobu kontaktowania się Przewodniczącego i Sekretarza z członkami
SRDPP.
13. Propozycja, aby na kolejne posiedzenie członkowie SRDPP przygotowali propozycje
do planu pracy na 2015 rok.
14. Inne sprawy.
15. Zakończenie posiedzenia.

Ad 1.
Prezydent Miasta Suwałk Czesław Renkiewicz zlecił protokołowanie posiedzenia
Agnieszce Szyszko, Pełnomocnikowi Prezydenta ds. Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi, członkowi Suwalskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Ad 2.
Prezydent Czesław Renkiewicz przedstawił członkom SRDPP Regulamin głosowania
w wyborach na Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza SRDPP, przyjęty
przez Suwalska Radę Działalności Pożytku Publicznego I kadencji.

Ad 3.
Następnie Prezydent poprosił zebranych o zgłoszenie trzech osób do komisji skrutacyjnej,
czuwającej nad wyborami Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza SRDPP.
Do komisji zgłoszono: Elżbietę Gibowicz, Józefa Wiesława Murawko i Dariusza Ułanowicza.
Zgłoszeni wyrazili zgodę na pracę w komisji skrutacyjnej. Zgłoszenia zostały przyjęte
jednogłośnie przez członków SRDPP.
Członkowie komisji skrutacyjnej wybrali spomiędzy siebie Przewodniczącego – Józefa
Wiesława Murawko, Sekretarza – Elżbietę Gibowicz i Członka – Dariusza Ułanowicza.

Ad 4.
Prezydent poprosił o zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego SRDPP. Zgłoszono
kandydatury Jarosława Ruszewskiego i Honoraty Rudnik. Zgłoszeni wyrazili zgodę
na kandydowanie.

Ad 5.
Prezydent zarządził głosowanie. Komisja rozdała karty do głosowania (10 szt.).
Członkowie głosowali na kartach do głosowania, zgodnie z zasadami określonymi
w Regulaminie. Komisja sprawdziła urnę przed głosowaniem, zebrała karty do głosowania
i przystąpiła do liczenia głosów. Z przeprowadzonego głosowania sporządziła protokół.
Protokół w załączeniu. Przewodniczący komisji odczytał treść protokołu.
W wyborach najwyższą liczbę głosów otrzymał Jarosław Ruszewski i tym samym
został wybrany Przewodniczącym SRDPP.
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Ad 6.
Prezydent

pogratulował

wyboru

i

zaproponował

Przewodniczącemu

dalsze

prowadzenie posiedzenia. Propozycja została przyjęta.

Ad 7.
Przewodniczący podziękował za głosy i poprosił o zgłaszanie kandydatów
na Wiceprzewodniczącego SRDPP. Honorata Rudnik zgłosiła Bogdana Bezdzieckiego
i jednocześnie z powodu jego nieobecności okazała jego oświadczenie, zawierające zgodę
na kandydowanie na funkcję Wiceprzewodniczącego SRDPP. Zgłoszono też kandydatury
Honoraty Rudnik i Wojciecha Pająka. Zgłoszeni wyrazili zgodę na kandydowanie.

Ad 8.
Przewodniczący zarządził głosowanie. Komisja rozdała karty do głosowania (10 szt.).
Członkowie głosowali na kartach do głosowania, zgodnie z zasadami określonymi
w Regulaminie. Komisja sprawdziła urnę przed głosowaniem, zebrała głosy i przystąpiła
do liczenia głosów. Z przeprowadzonego głosowania sporządziła protokół. Przewodniczący
komisji odczytał treść protokołu. Protokół w załączeniu.
W wyborach najwyższą liczbę głosów otrzymała Honorata Rudnik i tym samym
została Wiceprzewodniczącą SRDPP.

Ad 9.
W wyborach na Sekretarza SRDPP zgłoszono kandydatury Wojciecha Pająka
i Agnieszki Szyszko. Zgłoszeni wyrazili zgodę na kandydowanie.

Ad 10.
Przewodniczący zarządził głosowanie. Komisja rozdała karty do głosowania (10 szt.).
Członkowie głosowali na kartach do głosowania, zgodnie z zasadami określonymi
w Regulaminie. Komisja sprawdziła urnę przed głosowaniem, zebrała głosy i przystąpiła
do liczenia głosów. Z przeprowadzonego głosowania sporządziła protokół. Przewodniczący
komisji odczytał treść protokołu. Protokół w załączeniu.
W wyborach najwyższą liczbę głosów otrzymała Agnieszka Szyszko i tym samym
została Sekretarzem SRDPP.
Przewodniczący podziękował za pracę komisji skrutacyjnej i zarządził zakończenie
wyborów.
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Ad 11.
Przewodniczący zaproponował ustalenie miejsca posiedzeń SRDPP, dnia tygodnia
i godzin, kiedy członkowie mogą odbywać posiedzenia. Obecni na posiedzeniu
zaproponowali środę, od godziny 15.30. Przewodniczący poinformował też, że miejscem
przypisanym na posiedzenia SRDPP jest Centrum Trójki, gdzie znajduje się przeznaczone
do tego celu pomieszczenie.

Ad 12.
Przewodniczący zaproponował, aby sporządzić listę kontaktów do członków SRDPP,
aby można było łatwo się komunikować. Pełnomocnik zaproponowała, aby w tym celu
wykorzystać listę, która posłużyła do zwołania pierwszego posiedzenia. Poprosiła jedynie,
aby członkowie uaktualnili i uzupełnili swoje dane kontaktowe. Członkowie uzupełnili te
dane.
Ad 13.
Przewodniczący zaproponował, aby na kolejne posiedzenie członkowie SRDPP
przygotowali propozycje do planu pracy na 2015 rok.

Ad 14.
Przewodniczący spytał, czy są inne sprawy, które chcieliby poruszyć członkowie
Rady. Nikt nie zgłosił innych spraw.

Ad 15.
Przewodniczący zaproponował termin kolejnego spotkania, podczas którego
członkowie Rady ustaliliby roczny plan pracy na środę 11 lutego 2015 r., godz. 15.30
w Centrum Trójki, przy ul. Kościuszki 71. Na tym zakończył posiedzenie.

Protokół sporządziła: Agnieszka Szyszko

Przewodniczący
Jarosław Ruszewski

Suwałki, dnia 28 stycznia 2015 r.

Załączniki do Protokołu:
1) Lista obecności,
2) Oświadczenie Bogdana Bezdzieckiego z 23 stycznia 2015 r.,
3) Protokoły (3 szt.) wraz z kompletem kart do głosowania z wyborów na Przewodniczącego,
Wiceprzewodniczącego i Sekretarza SRDPP.
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