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Wyniki konsultacji z Suwalską Radą Działalności Pożytku Publicznego i organizacjami 

pozarządowymi propozycji priorytetowych zadań publicznych do realizacji we 

współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi w roku 2019 

 

Organizacja zgłaszająca – Suwalska Rada Działalności Pożytku Publicznego  

 Lp. Opinie i uwagi zgłoszone w trakcie 

konsultacji 

Uzasadnienie 

do 

wprowadzenia 

zmian 

Stanowisko Prezydenta 

Miasta Suwałk  

dotychczasowy 

zapis: 

 

proponowana 

zmiana zapisu  

lub treść nowego 

zapisu: 

1. Zadania 

priorytetowe w 

zakresie 

przeciwdziałania 

uzależnieniom, 

patologiom 

społecznym, 

wspierania rodziny 

i systemu pieczy 

zastępczej: 

III. Edukacja 

zdrowotna: 

3) działania 

edukacyjne z 

zakresu uzależnień 

od komputerów, 

urządzeń mobilnych 

oraz gier 

komputerowych. 

 

3) działania 

edukacyjne z 

zakresu 

uzależnień od 

komputerów, 

urządzeń 

mobilnych oraz 

gier 

komputerowych i 

innych uzależnień 

behawioralnych. 

Pozwoli to na 

leczenie także 

innych 

uzależnień, 

które 

występują 

wśród 

mieszkańców 

Suwałk. 

Propozycja odrzucona ze 

względu na szczególną 

potrzebę prowadzenia 

działań edukacyjnych z 

zakresu uzależnień od 

komputerów, urządzeń 

mobilnych oraz gier 

komputerowych, a nie 

innych typów uzależnień 

behawioralnych, jak też 

ze względu na 

konieczność odrębnych 

źródeł finansowania tych 

działań. Zgodnie z 

odpowiedzią udzieloną 

30 kwietnia 2018 r. przez 

Państwową Agencję 

Rozwiązywania 

Problemów 

Alkoholowych na 

zapytanie Urzędu 

Miejskiego w Suwałkach 

”uzależnienia 

behawioralne nie 

stanowią zadań z zakresu 

profilaktyki 

rozwiązywania 

problemów 

alkoholowych, a tym 

samym nie mogą być 

finansowane ze środków 

pochodzących z 

zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych.” 

Ponieważ wszystkie 

zadania priorytetowe w 

zakresie przeciwdziałania 

uzależnieniom, 

patologiom społecznym, 



2 
 

wspierania rodziny i 

systemu pieczy 

zastępczej są 

finansowane z tzw. 

funduszu korkowego, 

zasadnym jest  

przeniesienie  

zadania priorytetowego o 

treści: „działania 

edukacyjne z zakresu 

uzależnień od 

komputerów, urządzeń 

mobilnych oraz gier 

komputerowych” do 

grupy zadań 

priorytetowych w 

zakresie działalności na 

rzecz osób 

niepełnosprawnych oraz 

ochrony i promocji 

zdrowia, w tym 

działalności leczniczej w 

rozumieniu ustawy z dnia 

15 kwietnia 2011 r. o 

działalności leczniczej. 

2. Zadania 

priorytetowe w 

zakresie 

przeciwdziałania 

uzależnieniom, 

patologiom 

społecznym, 

wspierania rodziny 

i systemu pieczy 

zastępczej: 

IV Profilaktyka 

uzależnień: 

1) wspieranie 

działań służących 

pogłębieniu więzi w 

rodzinie z 

problemem choroby 

alkoholowej, 

narkomanii lub 

przemocy w 

rodzinie, np. poprzez 

dofinansowanie 

rodzinnych obozów 

terapeutycznych; 

Profilaktyka 

uzależnień: 

wspieranie 

działań służących 

pogłębieniu więzi 

w rodzinie z 

problemem 

choroby 

alkoholowej, 

narkomanii i 

innych uzależnień 

behawioralnych 

lub przemocy w 

rodzinie, np. 

poprzez 

dofinansowanie 

rodzinnych 

obozów 

terapeutycznych. 

Pozwoli to na 

leczenie także 

innych 

uzależnień, 

które 

występują 

wśród 

mieszkańców 

Suwałk. 

Propozycja odrzucona. 

Uzasadnienie jak wyżej. 

Zgodnie z odpowiedzią 

udzieloną 30 kwietnia 

2018 r. przez Państwową 

Agencję Rozwiązywania 

Problemów 

Alkoholowych na 

zapytanie Urzędu 

Miejskiego w Suwałkach 

”uzależnienia 

behawioralne nie 

stanowią zadań z zakresu 

profilaktyki 

rozwiązywania 

problemów 

alkoholowych, a tym 

samym nie mogą być 

finansowane ze środków 

pochodzących z 

zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych.” 



3 
 

3. Zadania 

priorytetowe w 

zakresie 

działalności na 

rzecz osób w wieku 

emerytalnym  
2) rozwijanie usług 

pielęgnacyjno-

opiekuńczych i 

rehabilitacyjnych 

dostosowanych do 

potrzeb osób 

starszych, 

niesamodzielnych. 

 

2) rozwijanie 

usług 

pielęgnacyjno-

opiekuńczych i 

rehabilitacyjnych 

dostosowanych 

do potrzeb osób 

niesamodzielnych

. 

 

Poprawka 

redakcyjna. 

Propozycja przyjęta. 

4. Zadania 

priorytetowe w 

zakresie kultury, 

sztuki, ochrony 

dóbr kultury i 

dziedzictwa 

narodowego: 

3) wspieranie 

działań 

upowszechniających 

czytelnictwo w 

Suwałkach. 

 

Wykreślenie 

punktu 3).  

Zadania 

powinny być 

realizowane 

przez 

Bibliotekę 

Publiczną. 

Propozycja odrzucona. 

Czytelnictwo jest jedną z 

najbardziej dostępnych 

form uczestnictwa w 

kulturze, a zanikającą. 

Samorząd powinien dbać 

więc o jego 

popularyzację, zwłaszcza 

wśród dzieci i młodzieży. 

Im więcej różnorodnych 

akcji 

upowszechniających 

czytelnictwo i 

prowadzonych przez 

różne podmioty się 

odbywa – tym efekt jest 

lepszy. 

 

5. Zadania 

priorytetowe w 

zakresie turystyki, 

krajoznawstwa 

oraz wypoczynku 

dzieci  

i młodzieży: 

2) wspieranie 

organizacji 

ogólnodostępnych 

imprez 

turystycznych dla 

mieszkańców 

Suwałk w formie 

wycieczek/rajdów 

pieszych i 

rowerowych, zlotów, 

2) wspieranie 

organizacji 

ogólnodostępnych 

imprez 

turystycznych dla 

mieszkańców 

Suwałk, w tym w 

formie 

wycieczek/rajdów 

pieszych i 

rowerowych, 

zlotów, spływów 

kajakowych 

odbywających się 

na terenie 

Suwałk, 

Suwalszczyzny 

Poprawka 

umożliwiająca 

poszerzenie 

katalogu 

imprez 

turystycznych. 

 

Propozycja przyjęta. 
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spływów 

kajakowych 

odbywających się na 

terenie Suwałk, 

Suwalszczyzny oraz 

pogranicza polsko-

litewskiego i polsko-

białoruskiego; 

 

oraz pogranicza 

polsko-

litewskiego i 

polsko-

białoruskiego; 

 

6, 7. Zadania 

priorytetowe w 

zakresie turystyki, 

krajoznawstwa 

oraz wypoczynku 

dzieci  

i młodzieży: 

3) wspieranie 

niskobudżetowych 

wydawnictw 

turystycznych 

poświęconych 

suwalskim atrakcjom 

turystycznym oraz 

sieciowym 

produktom 

turystycznym; 

 

 

3) wspieranie 

wydawnictw 

turystycznych 

poświęconych 

suwalskim 

atrakcjom 

turystycznym 

oraz produktom 

turystycznym; 

 

Brak 

precyzyjnego 

określenia 

terminu 

„niskobudżeto

we”. Ponadto 

może zdarzyć 

się np. 

sytuacja, kiedy 

organizacja 

pozyska część 

dotacji na 

droższą 

publikację z 

innych źródeł i 

wtedy nie 

będzie mogła 

zwrócić się o 

dofinansowani

e nawet części 

zadania przez 

Miasto 

Suwałki.  

W Suwałkach 

nie ma 

sieciowych 

produktów 

turystycznych, 

dlatego 

nieuzasadnione 

jest zawężanie 

możliwości 

dofinansowani

a tylko do tych 

produktów.  

Propozycje przyjęte. 

8, 9. Zadania 

priorytetowe w 

zakresie turystyki, 

krajoznawstwa 

oraz wypoczynku 

dzieci  

4) wspieranie 

działań służących 

upowszechnianiu 

wiedzy 

krajoznawczej o 

Suwałkach  

Zmiana 

pozwoli na 

powiększenie 

grupy 

odbiorców 

zadań 

Propozycje przyjęte. 
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i młodzieży: 

4) wspieranie 

działań służących 

upowszechnianiu 

wiedzy 

krajoznawczej o 

Suwałkach  

i Suwalszczyźnie 

wśród dzieci i 

młodzieży (sesje 

popularnonaukowe, 

konkursy, akcje 

promocyjne, gry 

terenowe, aplikacje 

na urządzeniach 

mobilnych); 

 

i Suwalszczyźnie 

(sesje 

popularnonaukow

e, konkursy, akcje 

promocyjne, gry 

terenowe, 

aplikacje na 

urządzeniach 

mobilnych itp.); 

publicznych.  

Dopisanie 

zwrotu „itp.” 

pozwoli na 

organizację 

także innych 

form działań.  

10, 

11. 
Zadania 

priorytetowe w 

zakresie wspierania 

i upowszechniania 

kultury fizycznej:  

1) promocja 

aktywności fizycznej 

i rozwój 

zainteresowań dzieci 

i młodzieży poprzez 

wspieranie 

organizacji 

rywalizacji 

sportowej szkół i 

udziału we 

współzawodnictwie 

szkół na poziomie 

miejskim/wojewódz

kim/ogólnopolskim; 

 

1) promocja 

aktywności 

fizycznej i 

rozwoju 

zainteresowań 

dzieci i młodzieży 

poprzez 

wspieranie 

organizacji 

rywalizacji 

sportowej szkół i 

udziału we 

współzawodnictw

ie szkół na 

poziomie 

miejskim/wojewó

dzkim/ogólnopols

kim/międzynaro

dowym; 

 

Poprawka 

językowa. 

Dodanie 

zwrotu 

„międzynarodo

wym” 

umożliwi 

dofinansowani

e sportowców, 

osiągających 

sukcesy 

międzynarodo

we.  

Propozycje przyjęte. 

12. Zadania 

priorytetowe w 

zakresie wspierania 

i upowszechniania 

kultury fizycznej:  

4) wspieranie 

publikacji 

dotyczących 

upowszechniania 

informacji z zakresu 

kultury fizycznej w 

Suwałkach; 

 

4) wspieranie 

publikacji 

dotyczących 

upowszechniania 

informacji z 

zakresu kultury 

fizycznej w 

Suwałkach, w 

szczególności 

nawiązujących 

do jubileuszu 

300-lecia 

Suwałk; 

Dopisek 

pozwoli na 

pierwszeństwo 

we wsparciu 

publikacji 

nawiązujących 

do jubileuszu 

Suwałk.  

Propozycja przyjęta. 
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Organizacja zgłaszająca – Stowarzyszenie Komitywa  

 

Lp.  

Opinie i uwagi zgłoszone w trakcie 

konsultacji 

 

Uzasadnienie do 

wprowadzenia zmian 

 

Stanowisko 

Prezydenta 

Miasta 

Suwałk  
dotychczasowy 

zapis: 

 

proponowana zmiana 

zapisu  

lub treść nowego zapisu: 

1. W zadaniach 

priorytetowych 

brak wskazania 

zadania z 

zakresu 

działalności na 

rzecz rodziny, 

macierzyństwa, 

rodzicielstwa, 

upowszechniani

a i ochrony praw 

dziecka. 

 

Zadanie priorytetowe w 

zakresie działalności na 

rzecz rodziny, 

macierzyństwa, 

rodzicielstwa, 

upowszechniania i 

ochrony praw dziecka  

Wspieranie działań 

zmierzających do 

prowadzenia polityki 

prorodzinnej, tworzenia 

warunków dla rozwoju 

aktywności i 

uczestnictwa w życiu 

społecznym rodziców z 

dziećmi poprzez: 

a) Prowadzenie klubów 

rodzica 

 

Działanie pozwoli na 

dofinansowanie działań 

skierowanych do rodzin z 

małymi dziećmi. Pozwoli 

na realizowanie działań o 

charakterze 

powszechnym, 

psychoedukacyjnym, 

integracyjnym i 

rozwojowym, 

wspierającym rodziny z 

dziećmi. Pozwoli na 

organizację miejsca i 

przestrzeni wymiany 

doświadczeń, spotkań dla 

rodzin z dziećmi w 

szczególności w wieku 0-

3. 

 

Propozycja  

przyjęta. 

 

 

Sporządziła: 

Agnieszka Szyszko, Pełnomocnik Prezydenta Miasta  

ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 

 

 

Suwałki, 15 maja 2018 r.  

 


