Protokół z II posiedzenia Suwalskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
w dniu 11 lutego 2015 r.
w Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych w Suwałkach

II posiedzenie Suwalskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (SRDPP) drugiej
kadencji odbyło się 11 lutego 2015 r. w Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych,
przy ul. T. Kościuszki 71 w Suwałkach. Rozpoczęło się o godz. 15.30, zakończyło
o godzinie 17.00.
W

posiedzeniu

wzięło

udział

11

członków

SRDPP.

Swoją

nieobecność

usprawiedliwiła wcześniej Honorata Rudnik. Lista obecności w załączeniu.
Posiedzenie otworzył Jarosław Ruszewski, Przewodniczący SRDPP, który powitał
zebranych. Na początku przekazał głos Agnieszce Szyszko, Pełnomocnikowi Prezydenta
Miasta ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, która w imieniu Prezydenta Miasta
Suwałk

Czesława

Renkiewicza

wręczyła

dwóm

członkom

SRDPP:

Bogdanowi

Bezdzieckiemu i Andrzejowi Sowulowi, nieobecnym na pierwszym posiedzeniu Rady, 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. Przyjęcie protokołu z pierwszego posiedzenia SRDPP.
2. Przyjęcie porządku obrad drugiego posiedzenia.
3. Zgłaszanie propozycji do rocznego planu pracy.
4. Przyjęcie planu pracy.
5. Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna SRDPP.
6. Standardy RDPP.
7. Przekazanie Regulaminu działania SRDPP z prośbą o przygotowanie uwag
na następne posiedzenie.
8. Ustalenie terminu kolejnego posiedzenia.
9. Inne sprawy.
10. Zakończenie posiedzenia.

Ad 1.
Przewodniczący poinformował, że w terminie do 10 lutego, wyznaczonym jako
ostateczny do nadsyłania uwag do protokołu z pierwszego posiedzenia SRDPP, nie wpłynęły
żadne uwagi merytoryczne. 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 11 osób, nikt
nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał.

Ad 2.
Przewodniczący Jarosław Ruszewski przedstawił porządek posiedzenia i spytał,
czy obecni chcą wnieść do niego jakieś sprawy. Członkowie Rady nie wnieśli żadnych
nowych spraw. Wobec tego Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia
porządku posiedzenia. Za przyjęciem głosowało 11 osób, nikt nie był przeciw, nikt się nie
wstrzymał.
Dodatkowo, poza porządkiem obrad, Przewodniczący zaproponował, aby Ci z członków
Rady, którzy byli w składzie SRDPP poprzedniej kadencji podzielili się swoimi refleksjami
z pracy w poprzedniej Radzie.
Elżbieta Gibowicz zwróciła uwagę, że w poprzedniej kadencji nie byli aktywni niektórzy
radni, a w tej kadencji, już po dwóch posiedzeniach można zaobserwować pozytywną zmianę.
Jarosław Ruszewski dodał, że być może przyczyną nieobecności radnych był fakt, że
radni również opiniują te same dokumenty co SRDPP, ale jak podkreślił, wspólnie
wypracowane stanowisko przez wszystkich członków Rady, w skład której wchodzą radni,
urzędnicy i przedstawiciele organizacji pozarządowych ma dużą wartość, bo powstaje w
drodze porozumienia. Podkreślił też, że około połowy uwag zgłaszanych w konsultacjach
przez SRDPP było przez Prezydenta Miasta Suwałk wzięte pod uwagę.
Agnieszka Szyszko podkreśliła, że procentowo więcej uwag zgłaszanych przez SRDPP
jest akceptowanych przez Prezydenta, w porównaniu z liczbą uwag zgłaszanych przez
organizacje, co dowodzi, że im więcej osób pracuje nad wspólną opinią, tym bardziej uwagi
te są możliwe do wprowadzenia.
Danuta Złotnik zwróciła uwagę na konieczność lepszej komunikacji między członkami
Rady i przekazywanie informacji zwrotnej po zakończonych konsultacjach, tak żeby
członkowie Rady orientowali się, co stało się ze zgłoszonymi przez nich uwagami.
Wojciech Pająk spytał, czy SRDPP mogłaby zająć się oceną wykonania różnych
miejskich strategii.
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Jarosław

Ruszewski

odpowiedział,

że

Rada

konsultuje

projekty

strategii,

ale nie ma uprawnień i narzędzi do oceny ich wykonania.
Karol Świerzbin postulował natomiast, żeby SRDPP przyczyniła się do ujednolicenia
zasad wynajmu lokali komunalnych organizacjom pozarządowym. Według niego, obecnie
organizacje nie są traktowane sprawiedliwie, a stawki wynajmu wahają się od 0 do 15 zł
za metr kwadratowy.
Jarosław Ruszewski poprosił, aby pomysłodawca uściślił, czy chce, aby SRDPP była
autorem projektu regulaminu wynajmu, czy też, aby skierowała wniosek do Prezydenta
w tej sprawie.
Wojciech Pająk dodał, że może warto byłoby w takim razie zaprosić na jedno z posiedzeń
SRDPP dyrektora Zarządu Budynków Mieszkalnych, żeby wytłumaczył zasady wynajmu
lokali.
Wszyscy obecni zgodzili się, żeby Przewodniczący w imieniu SRDPP wystąpił
w tej sprawie z wnioskiem do Prezydenta Miasta Suwałk.

Ad 3.
Przewodniczący odczytał projekt rocznego planu pracy Suwalskiej Rady Działalności
Pożytku Publicznego na 2015 rok. Wyjaśnił, że znalazły się w nim dokumenty, które
obligatoryjnie są konsultowane z radami działalności pożytku publicznego, jak Sprawozdanie
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 oraz Program 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.
Dobrą praktyką stało się także, że od początku z SRDPP były konsultowane projekty
uchwał dotyczących Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego. Przewodniczący wspomniał, że
do obowiązków SRDPP, zapisanych we wspomnianej uchwale, należy również wytypowanie
pięciu przedstawicieli organizacji pozarządowych do 16-osobowego Zespołu ds. Suwalskiego
Budżetu Obywatelskiego, który zajmuje się weryfikacją projektów obywatelskich.
Przewodniczący podkreślił, że przedstawiciele organizacji biorą aktywny udział w pracach
Zespołu.
Dokumentem, o którego konsultacje zabiegała Suwalska Rada Działalności Pożytku
Publicznego

poprzedniej

kadencji

jest

natomiast
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Miejski

Program

Profilaktyki

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Suwałkach,
który również znalazł się w rocznym planie pracy.
Przewodniczący wyjaśnił, że oprócz wspomnianych dokumentów, Prezydent Miasta
Suwałk na bieżąco, w zależności od potrzeb, kieruje do konsultacji z SRDPP również inne
dokumenty.
Sekretarz uzupełniła, że w 2015 roku na pewno z Suwalską Radą Działalności Pożytku
Publicznego będzie też konsultowana Strategia Rozwoju Kultury Miasta Suwałki, nad która
prace aktualnie trwają.
Przewodniczący spytał, czy obecni chcieliby wnieść jakiś zmiany do rocznego planu
pracy. Zmiany nie zostały wniesione.

Ad 4.
Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie uchwały nr 1/2015 Suwalskiej Rady
Działalności Pożytku Publicznego z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia Planu pracy
Suwalskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w 2015 r. Za przyjęciem uchwały
głosowało 11 osób, nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał.

Ad 5.
Przewodniczący przyznał, że komunikacja zarówno wewnątrz Rady, jak i na zewnątrz
wymaga poprawy. Poinformował, że uruchomiona została poczta mailowa SRDPP z adresem:
srdpp@um.suwalki.pl. Sekretarz spytała, czy członkowie Rady chcieliby, aby w zakładce
internetowej na stornie Miasta Suwałki poświęconej SRDPP znalazły się też prywatne
kontakty do członków Rady, tak jak praktykują niektóre rady działalności pożytku
publicznego. Członkowie Rady uznali, że ogólny adres mailowy jest wystarczający.
Sekretarz, która odbiera pocztę z tego adresu zobowiązała się natomiast, że jeżeli na adres
SRDPP wpłynie jakiś mail, niezwłocznie przekaże go pozostałym członkom Rady.
Przewodniczący zwrócił natomiast uwagę, że zarówno protokoły, jak i stanowiska
oraz uchwały SRDPP powinny być upubliczniane we wspomnianej w zakładce internetowej.
Przewodniczący przekazał też członkom SRDPP publikację zawierającą standardy
komunikacji rad działalności pożytku publicznego, które są właśnie wypracowywane dzięki
ogólnopolskiemu projektowi „Splot rad dla Rad”, dofinansowanemu z Unii Europejskiej,
z Europejskiego Funduszu Społecznego.
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Ad 6.
Przewodniczący kontynuował rozmowę o wyżej wspomnianych standardach.
Wspomniał, że troje z obecnych na posiedzeniu członków SRDPP: on, Karol Świerzbin
i Agnieszka Szyszko uczestniczyli w spotkaniu warsztatowym, poświęconym nowym
standardom w Białymstoku. Poprosił, żeby podzielili się swoimi uwagami z pozostałymi
członkami Rady.
Karol Świerzbin podkreślił, że Suwalska Rada Działalności Pożytku Publicznego nie
wypada najgorzej w całym rankingu i w wielu punktach mamy już spełniony standard
minimalny, ale warto dążyć do najwyższych standardów.
Agnieszka Szyszko zwróciła uwagę, że w projekcie zaproponowano cztery standardy,
oprócz

wspomnianego

dotyczącego

komunikacji,

również

standard

tworzenia,

funkcjonowania i monitoringu rad działalności pożytku publicznego. Mogą one być
inspiracją, co warto poprawić w funkcjonowaniu SRDPP. Sekretarz zobowiązała się też,
że prześle członkom SRDPP wspomniany projekt standardów mailem. Przy okazji
poinformowała też, że SRDPP w ubiegłym roku przeszła zewnętrzną ewaluację, którą
sporządziła Alicja Gawinek, niezależny ekspert z Opola. Ten dokument również obiecała
rozesłać mailem członkom SRDPP.

Ad 7.
Przewodniczący przekazał obecnym Regulamin działania SRDPP, przyjęty w 2013
roku, z prośbą o przygotowanie ewentualnych uwag na kolejne posiedzenie.

Ad 8.
Przewodniczący zaproponował, aby ustalić termin kolejnego posiedzenia SRDPP.
Obecni zgodzili się na czwartek 26 marca 2015 r., o godzinie 15.30 w Centrum Trójki,
ul. T. Kościuszki 71. Przewodniczący poinformował, że istnieje także możliwość organizacji
posiedzeń w innych miejscach, w zależności od potrzeb.

Ad 9.
Przewodniczący spytał, czy obecni mają inne sprawy, którymi chcieliby podzielić się
z pozostałymi członkami Rady.
Dariusz Ułanowicz zasugerował, że na początku kadencji dobrze byłoby, żeby Rada
spotykała się jak najczęściej. Jest to istotne zwłaszcza dla nowych członków Rady, którzy
muszą wdrożyć się do nowych obowiązków.
5

Podkreślił też, że w Radzie chciałby reprezentować wszystkie suwalskie organizacje,
nie tylko sportowców i zajmujących się młodzieżą. Zaproponował więc, aby Rada podjęła
wysiłki na rzecz tego, aby organizacje silniej współpracowały ze sobą, mając na względzie
dobro wszystkich mieszkańców, a nie własne sprawy. Zaproponował, że takiej współpracy
mogłaby służyć barterowa wymiana usług.
Kolejną poruszoną przez niego kwestią była potrzeba zorganizowania szkolenia
z bezpieczeństwa imprez dla przedstawicieli organizacji, którzy często są organizatorami
dużych wydarzeń. Bardzo przydatne byłoby zwłaszcza szkolenie z udzielania pierwszej
pomocy.
Wojciech Pająk z kolei zasugerował, żeby organizacje częściej były organizatorem
wypoczynku najmłodszych, bo robią to z powodzeniem. Tę ocenę podziela też Wydział
Oświaty, Wychowania i Sportu Urzędu Miejskiego w Suwałkach.

Ad 10.
Przewodniczący zakończył posiedzenie. Na tym protokół zakończono.

Protokół sporządziła: Agnieszka Szyszko

Przewodniczący
Jarosław Ruszewski

Suwałki, dnia 13 lutego 2015 r.

Załączniki do Protokołu:
1) Lista obecności,
2) Uchwała nr 1/2015 Suwalskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 11 lutego
2015 r. w sprawie przyjęcia Planu pracy Suwalskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
w 2015 r.
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