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I. Wprowadzenie 

 Uchwałą nr XII/152/2019 z dnia 25 września 2019 r. Rada Miejska w Suwałkach przyjęła 

Program współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa 

w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 

rok 2020, zwany w dalszej części sprawozdania Programem współpracy.  

 Projekt Programu współpracy był konsultowany z organizacjami pozarządowymi i podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Miasta Suwałk, zwanymi dalej Organizacjami 

oraz z Suwalską Radą Działalności Pożytku Publicznego.  

 Głównym celem Programu współpracy było budowanie społeczeństwa obywatelskiego,  

we współpracy opartej na zasadzie partnerstwa między Miastem Suwałki, dalej zwanym Miastem,  

a Organizacjami, służącego lepszemu rozpoznaniu i zaspokajaniu potrzeb mieszkańców Suwałk. Cel 

główny był realizowany poprzez:  

1) umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje otoczenie, 

wspólnotę lokalną oraz jej tradycje,  

2) aktywizację społeczności lokalnej i tworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej  

w rozwiązywaniu problemów mieszkańców Suwałk,  

3) podejmowanie różnych form współdziałania Miasta z Organizacjami dla efektywnej realizacji zadań 

publicznych w sferze pożytku publicznego, 

4) współpracę z Organizacjami w zakresie poszerzania katalogu zadań publicznych o zadania nowe, 

dotychczas realizowane przez Miasto, bądź w ogóle nierealizowane w Suwałkach,  

5) wytyczanie między sektorami zasad współpracy, opartych na wzajemnym doświadczeniu i zdobytej 

wiedzy, w celu maksymalizacji efektów z podejmowanych działań, 

6) analizowanie i ocenianie rezultatów współpracy oraz realizowanie działań usprawniających, 

7) doskonalenie narzędzi współpracy zarówno za strony Miasta, jak i Organizacji. 

 W Programie współpracy określono priorytetowe zadania publiczne dla Miasta, które objęły 

następujące dziedziny: 

 pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie 

szans tych rodzin i osób,  

 działalność na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ochronę i promocję zdrowia, 

 przeciwdziałanie uzależnieniom, patologiom społecznym, wspieranie rodziny i systemu pieczy 

zastępczej, 

 działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,  

 działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw 

dziecka, 
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 porządek i bezpieczeństwo publiczne, 

 turystykę, krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży,  

 kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 

 rewitalizację, 

 wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, 

 wspieranie rozwoju sportu,  

 ekologię i ochronę zwierząt oraz ochronę dziedzictwa przyrodniczego,  

 działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 

 prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej. 

  Program współpracy był realizowany przez Prezydenta Miasta, Organizacje oraz Radę Miejską 

w Suwałkach.  

  Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy zostało sporządzone na podstawie danych 

przedłożonych przez merytoryczne wydziały Urzędu Miejskiego w Suwałkach, odpowiedzialne  

za realizację Programu współpracy w poszczególnych zakresach zadań publicznych. 

  W sprawozdaniu ujęto wskaźniki realizacji zadań publicznych osiągnięte w 2020 r. Wykazy 

zrealizowanych w poszczególnych zakresach zadań publicznych przedstawiono w ujęciu 

tabelarycznym i dołączono w formie załączników nr 1-13 do sprawozdania. 

   

II. Współpraca finansowa Miasta z Organizacjami 

Współpraca finansowa Miasta z Organizacjami w 2020 r. polegała na wspieraniu realizacji 

priorytetowych zadań publicznych poprzez przekazanie z budżetu Miasta dotacji celowej na 

dofinansowanie realizacji zadań publicznych zleconych Organizacjom. 

 Zlecanie realizacji zadań publicznych Organizacjom, wraz z udzieleniem dotacji na 

dofinansowanie ich realizacji, następowało głównie po przeprowadzeniu otwartych konkursów ofert, 

organizowanych zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, poz. 1570, Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) oraz naboru 

wniosków, organizowanego zgodnie z Uchwałą nr XXXVII/396/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 

28 maja 2013 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Mieście Suwałki 

(Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2013 r. poz. 2513), Uchwałą nr IX/91/2015 Rady Miejskiej w Suwałkach  

z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia warunków i trybu 

finansowania rozwoju sportu w Mieście Suwałki (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2015 r. poz. 2244) oraz 

Uchwałą nr X/122/2019 Rady Miejskiej w Suwałkach dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały  

w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Mieście Suwałki (Dz. Urz. Woj. 
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Podlaskiego z 2019 r. poz. 3913), jak również na podstawie wniosków składanych przez kluby sportowe 

z własnej inicjatywy.  

  Ogłoszenia o otwartych konkursach ofert i naborach wniosków każdorazowo podawano do 

publicznej wiadomości, zamieszczając je w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej 

Miasta Suwałki i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Suwałkach oraz wysyłając drogą 

elektroniczną do Organizacji. 

 Prezydent Miasta każdorazowo powoływał komisję konkursową do opiniowania ofert złożonych 

w ogłoszonym otwartym konkursie ofert i naborze wniosków. Po wyborze ofert, wyłonionym 

oferentom/Organizacjom przekazywano środki finansowe (dotację celową) na wsparcie realizacji zadań 

publicznych.  

Konkursy ofert były przeprowadzone zgodnie z procedurą zawartą w Zarządzeniu nr 429/ 2019 

Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie określenia trybu ogłaszania, 

przeprowadzania i rozstrzygania otwartych konkursów ofert i trybu pozakonkursowego na realizację 

zadań publicznych ze środków z budżetu Miasta Suwałki przez komórki organizacyjne Urzędu 

Miejskiego w Suwałkach oraz rozliczania przyznanych dotacji i kontroli realizowanych zadań 

finansowanych lub współfinansowanych z dotacji. 

Procedura powyższa obowiązuje we wszystkich Wydziałach Urzędu Miejskiego, organizujących 

otwarte konkursy ofert. Jest na bieżąco uzupełniana i udoskonalana.  

W 2020 roku Prezydent Miasta ogłosił 15 otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań 

publicznych oraz dwa nabory wniosków na wsparcie realizacji zadań w zakresie wspierania rozwoju 

sportu w Mieście. Do ogłoszonych konkursów złożono 141 ofert (w 2019 r. – 172 oferty), do 

ogłoszonych dwóch naborów – 12 wniosków. Spośród ofert i wniosków złożonych do konkursów  

i naboru do realizacji przyjęto łącznie 80 ofert (w 2019 r. - 138 ofert) i 10 wniosków.  

 Organizacje z własnej inicjatywy, poza ogłoszonymi otwartymi konkursami ofert i naborami 

wniosków, złożyły 2 oferty (w 2019 r. - 13 ofert) oraz 16 wniosków (w 2019 r. - 23 wnioski) na realizację 

zadań publicznych. Spośród złożonych ofert/wniosków do realizacji przyjęto 1 ofertę i 14 wniosków.  

 W ramach współpracy finansowej Miasto zawarło 105 umów z Organizacjami o wsparcie 

realizacji zadań publicznych (w 2010 r. - 146 umów, w 2011 r. - 157 umów, w 2012 r. - 155 umów,  

w 2013 r. – 162 umowy, w 2014 r. – 154 umowy, w 2015 r. – 160 umów, w 2016 r. – 153 umowy,  

w 2017 r. – 183 umowy, w 2018 r. – 179 umów, w 2019 r. – 179 umów) oraz przekazało Organizacjom 

środki finansowe (dotację celową) w kwocie 3.508.593,59 zł (w 2010 r. - 1.719.582,89 zł, w 2011 r. - 

1.987.622,65 zł, w 2012 r. - 2.140.934,44 zł, w 2013 r. - 2.466.677,93 zł, w 2014 r. - 2.568.229,22 zł,  

w 2015 r. - 2.872.761,26 zł, w 2016 r. - 3.935.269,51 zł, w 2017 r. - 4.060.136,92 zł, w 2018 r. - 

3.905.201,68 zł, w 2019 r. - 3.566.519,01 zł). Kwota minimalna na realizację priorytetowych zadań 
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publicznych we współpracy z Organizacjami w 2020 r., określona w Programie współpracy Miasta 

Suwałk z organizacjami pozarządowymi wynosiła 3.814.000 zł. 

Organizacje na realizację zadań publicznych w 2020 r. wydatkowały środki własne finansowe  

i pozyskane ze źródeł innych niż budżet Miasta równe kwocie 881.356,58 zł oraz wniosły wkład 

pozafinansowy o wartości 332.212,44 zł (w 2010 r. wkład własny organizacji wyniósł 3.267.507,51 zł,  

w 2011 r. - 2.781.673,38 zł, w 2012 r. - 2.079.217,67 zł, w 2013 r. - 1.509.766,79 zł, w 2014 r. - 

1.471.194,14 zł, w 2015 r. - 1.369.024,38 zł, w 2016 r. wkład finansowy - 1.617.950,93 zł, 

pozafinansowy - 248.614,37 zł, w 2017 r. wkład finansowy - 1.842.935,93 zł, pozafinansowy - 

369.217,12 zł, w 2018 r. wkład finansowy - 1.673.531,03 zł, pozafinansowy - 321.324,87 zł, w 2019 r. 

wkład finansowy - 1.606.999,90 zł, pozafinansowy - 297.087,50 zł). Przeciętny udział dotacji w ogólnych 

kosztach realizacji wszystkich zadań publicznych wyniósł 74,30 % (w 2015 r. - 63,97 %, w 2016 r. - 

67,83 %, w 2017 r. - 64,73 %, w 2018 r. - 66,19 %, w 2019 r. - 65,19 %). 

 

 

 

 Łącznie na zadania publiczne zrealizowane w ramach Programu współpracy w 2020 r. 

wydatkowano kwotę 4.722.162,61 zł (w 2015 r. - 4.241.785,64 zł, w 2016 r. - 5.801.834,81 zł, w 2017 r. 

- 6.272.289,97 zł, w 2018 r. - 5.900.057,58 zł, w 2019 r. - 5.470.606,41 zł).  

Niższa kwota zarówno wykorzystanych dotacji, jak i całości zrealizowanych zadań publicznych 

wynika z pandemii. Wiele organizacji nie było w stanie, z racji obostrzeń, realizować zaplanowanych 

działań, mimo przyznanej dotacji, czy nawet podpisania umowy. 11 umów rozwiązano za 

porozumieniem stron. 
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 Współpraca finansowa Miasta z Organizacjami przyczyniła się do pełniejszego zaspokojenia 

potrzeb mieszkańców Suwałk. Samorząd wspierając realizację zadań publicznych ze środków budżetu 

Miasta przyczyniał się do rozwoju demokracji i społeczeństwa obywatelskiego. Organizacje realizując 

zadania publiczne wykorzystywały własny potencjał osobowy oraz środki finansowe własne i pozyskane 

z innych źródeł niż budżet Miasta. Dzięki współpracy finansowej nastąpiło efektywniejsze wykorzystanie 

środków budżetowych Miasta przeznaczonych na realizację priorytetowych zadań publicznych. Należy 

przy tym podkreślić, że kolejny, choć wyjątkowo trudny, rok współpracy organizacji z samorządem 

przyczynia się do wzmacniania potencjału organizacji, które profesjonalizują swoje działania oraz do 

rozwijania zdolności współpracy samorządu z Organizacjami. Organizacjom, w miarę potrzeb  

powierzane są do realizacji kolejne zadania publiczne.  

 Współpraca finansowa Miasta z Organizacjami w poszczególnych zakresach zadań 

priorytetowych przedstawiała się w 2020 r. następująco:   

 

1. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej  

oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób 

 Ogłoszono jeden otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych, na który 

wpłynęły 4 oferty. Po przeprowadzonym postępowaniu konkursowym zawarto 3 umowy o wsparcie 

realizacji zadań publicznych.  

Poza konkursem nie składano ofert z własnej inicjatywy. 

 Na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom  

i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób wydatkowano 

162.113,67 zł (w 2019 r. - 136.987,91 zł), w tym dotację z budżetu Miasta w wysokości 64.999,99 zł  

(w 2019 r. – 60.000,00 zł) oraz środki własne z organizacji i z innych źródeł w kwocie 48.168,68 zł  

i środki pozafinansowe w wysokości 48.945,00 zł.  

Udział dotacji w całkowitym koszcie realizacji ww. zadań wyniósł 40,10 % (w 2012 r. - 54,5 %,  

w 2013 r. - 42,06 %, w 2014 r. - 40,91 %, w 2015 r. - 53,64 %, w 2016 r. - 47,66 %, w 2017 r.  

- 39,47 %, w 2018 r. - 43,96 %, w 2019 r. - 42,86 %). 

  

Realizując zadania publiczne w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom 

w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2020 r. osiągnięto 

następujące wskaźniki: 

 

Lp. 

 

Wyszczególnienie wskaźników 

liczba w szt./ 

kwota w zł 

1. Liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert  1 
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2.  Liczba złożonych ofert w otwartych konkursach ofert 4 

3. Liczba umów zawartych na realizację zadań publicznych w wyniku 

konkursu 

3 

4. Liczba umów zerwanych lub unieważnionych  0 

5. Wysokość udzielonej dotacji na realizację zadań publicznych: 

- w otwartych konkursach, 

- poza otwartymi konkursami ofert 

 

64.999,99 

0 

6. Wysokość środków własnych organizacji wydatkowanych na realizację 

zadań publicznych: 

- w otwartych konkursach ofert 

finansowych, 

pozafinansowych  

- poza otwartymi konkursami ofert 

finansowych, 

pozafinansowych. 

 

 

 

48.168,68 

48.945,00  

 

0 

0 

7. Liczba zadań publicznych, których realizację zlecono organizacjom (wg 

zawartych umów) 

3 

8. Liczba organizacji realizujących zadania 3 

9. Liczba ofert złożonych poza otwartymi konkursami ofert 0 

10. Liczba umów zawartych poza otwartymi konkursami ofert  0 

11.  Liczba odbiorców poszczególnych zadań publicznych 157 

 

Wykaz zrealizowanych zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy 

rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób stanowi 

załącznik nr 1. 

  

Ponadto w 2020 r. Stowarzyszenie „Aktywni Tak Samo” w Suwałkach, wyłonione w otwartym 

konkursie ofert, realizowało zlecone zadanie rządowe z zakresu prowadzenia i rozwoju infrastruktury 

środowiskowego domu samopomocy dla podopiecznych zamieszkałych na terenie Miasta Suwałk  

i terenach gmin ościennych na lata 2018-2022.  

Dotacja z budżetu państwa w 2020 r. wyniosła 756.028,50 zł. Środki własne stowarzyszenia wyniosły 

40.204,95 zł. 
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2. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ochrona i promocja zdrowia  

 Ogłoszono jeden otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych, na który 

wpłynęło 11 ofert. Po przeprowadzonym postępowaniu konkursowym zawarto 9 umów o wsparcie 

realizacji zadań publicznych. 

Poza konkursem nie składano ofert z własnej inicjatywy. 

 Na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz działalności  

na rzecz osób z niepełnosprawnością wydatkowano 99.514,04 zł (w 2019 r. - 118.372,70 zł), w tym 

dotację z budżetu Miasta w kwocie 73.658,04 zł (w 2019 r. - 81.870,00 zł) oraz środki własne 

organizacji i z innych źródeł w kwocie 20.996,00 i środki pozafinansowe w wysokości 4.860,00 zł.  

 Udział dotacji w całkowitym koszcie realizacji ww. zadań wyniósł 74,02 % (w 2011 r.  

- 40,8 %, w 2012 r. - 62,8 %, w 2013 r. - 61,4 %, w 2014 r. - 69,38 %, w 2015 r. - 72,13 %, w 2016 r.  

- 45,69 %, w 2017 r. - 60,23 %, w 2018 r. - 65,60 %, w 2019 r. - 69,16 %). 

 Ponadto ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 

pozostających w dyspozycji Prezydenta Miasta Suwałk, przyznano 7 organizacjom pozarządowym 

kwotę 19.053,00 zł na dofinansowanie zadań z zakresu sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób 

niepełnosprawnych. W ramach dofinansowania udzielonego ze środków PFRON, za pośrednictwem 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Suwałkach, z różnych form aktywnego spędzania czasu 

skorzystało 57 osób z niepełnosprawnością.  

  

 Realizując zadania publiczne w zakresie działalności na rzecz osób z niepełnosprawnością oraz 

ochrony i promocji zdrowia w 2020 r. osiągnięto następujące wskaźniki: 

 

Lp. 

 

Wyszczególnienie wskaźników 

liczba w szt./ 

kwota w zł 

1. Liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert 1 

2.  Liczba złożonych ofert w otwartych konkursach ofert  11 

3. Liczba umów zawartych na realizację zadań publicznych w wyniku 

konkursu 

9 

4. Liczba umów zerwanych, unieważnionych lub rozwiązanych za 

porozumieniem stron 

2 

5. Wysokość udzielonej dotacji na realizację zadań publicznych:  

- w otwartych konkursach, 

- poza otwartymi konkursami ofert  

 

73.658,04 

0 

6. Wysokość środków własnych organizacji zaangażowanych w realizację 

zadań publicznych:  
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- w otwartych konkursach 

finansowych, 

pozafinansowych  

- poza otwartymi konkursami ofert 

finansowych, 

pozafinansowych. 

 

20.996,00 

4.860,00 

 

0 

0 

7. Liczba zadań publicznych, których realizację zlecono organizacjom (wg 

zawartych umów) 

8 

 

8. Liczba organizacji realizujących zadania 7 

9. Liczba ofert złożonych poza otwartymi konkursami ofert 0 

10. Liczba umów zawartych poza otwartymi konkursami ofert  0 

11.  Liczba odbiorców poszczególnych zadań  346 

 

Wykaz zrealizowanych zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób  

z niepełnosprawnością oraz ochrony i promocji zdrowia stanowi załącznik nr 2.  

   

 

3. Prowadzenie polityki prorodzinnej, tworzenie warunków dla rozwoju aktywności  

i uczestnictwa w życiu społecznym rodziców z dziećmi poprzez prowadzenie klubów rodzica  

Ogłoszono jeden otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych, na który wpłynęła 

1 oferta. Po przeprowadzonym postępowaniu konkursowym zawarto 1 umowę o wsparcie realizacji 

zadania publicznego. 

Poza konkursem nie składano ofert z własnej inicjatywy. 

Na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia polityki prorodzinnej, tworzenia 

warunków dla rozwoju aktywności i uczestnictwa w życiu społecznym rodziców z dziećmi poprzez 

prowadzenie klubów rodzica wydatkowano 24.320,19 zł (w 2019 r. - 11.118,08 zł), w tym dotację  

z budżetu Miasta w kwocie 15.000,00 zł (w 2019 r. - 10.000,00 zł) oraz środki własne organizacji  

i z innych źródeł w kwocie 756,19 zł i środki pozafinansowe w wysokości 8.564,00 zł.  

Udział dotacji w całkowitym koszcie realizacji ww. zadań wyniósł 61,68 % (w 2019 r. - 89,94 %). 

 

 Realizując zadania publiczne w zakresie prowadzenia polityki prorodzinnej, tworzenia 

warunków dla rozwoju aktywności i uczestnictwa w życiu społecznym rodziców z dziećmi poprzez 

prowadzenie klubów rodzica w 2020 r. osiągnięto następujące wskaźniki: 
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Lp.  

 

Wyszczególnienie wskaźników 

liczba w szt./ 

kwota w zł 

1.  Liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert  1 

2. Liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert 1 

3.  Liczba umów zawartych na realizację zadań publicznych w wyniku 

konkursu 

1 

4.  Liczba umów zerwanych, unieważnionych lub rozwiązanych za 

porozumieniem stron 
0 

 

5.  

Wysokość udzielonej dotacji na realizację zadań publicznych: 

- w otwartych konkursach, 

- poza otwartymi konkursami ofert 

 

15.000,00 

0 

 

6.  

Wysokość środków własnych organizacji wydatkowanych na realizację 

zadań publicznych:  

- w otwartych konkursach ofert 

finansowych, 

pozafinansowych  

- poza otwartymi konkursami ofert 

finansowych, 

pozafinansowych. 

 

 

 

756,19 

8.564,00 

 

0 

0 

7. Liczba zadań publicznych, których realizację zlecono organizacjom (wg 

zawartych umów) 
1 

8.  Liczba organizacji realizujących zadania 1 

9.  Liczba ofert złożonych poza otwartymi konkursami ofert  0 

10.  Liczba umów zawartych na realizację zadań publicznych poza otwartymi 

konkursami ofert  

0 

11.  Liczba odbiorców poszczególnych zadań  91 

 

Wykaz zrealizowanych zadań publicznych w zakresie prowadzenia polityki prorodzinnej, tworzenia 

warunków dla rozwoju aktywności i uczestnictwa w życiu społecznym rodziców z dziećmi poprzez 

prowadzenie klubów rodzica stanowi załącznik nr 3.  
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4. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, wspieranie rodziny i systemu 

pieczy zastępczej 

Ogłoszono dwa otwarte konkursy ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych, na które 

wpłynęły 24 oferty. Po przeprowadzonych postępowaniach konkursowych zawarto 12 umów o wsparcie 

realizacji zadań publicznych. Kontynuowano 4 umowy wieloletnie – na funkcjonowanie świetlic 

środowiskowych. 

Poza konkursami nie składano ofert z własnej inicjatywy. 

 Na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom 

społecznym wydatkowano 543.543,01 zł (w 2019 r. - 637.982,79 zł), w tym dotację z budżetu Miasta  

w kwocie 472.573,46 zł (w 2019 r. - 531.207,80 zł) oraz środki własne i z innych źródeł w kwocie 

42.963,55 zł i środki pozafinansowe w wysokości 28.006,00 zł.  

Udział dotacji w całkowitym koszcie realizacji ww. zadań wyniósł 86,94 % (w 2011 r.  

- 48,9 %, w 2012 r. - 56,7 %, w 2013 r. - 69 %, w 2014 r. - 68,80 %, w 2015 r. - 60,95 %, w 2016 r.  

- 60,89 %, w 2017 r. - 52,76 %, w 2018 r. - 62,68 %, w 2019 r. - 83,26 %). 

 Dwie trzecie nakładów finansowych – 358.393,46 zł, co stanowi 75,84 % sumy wszystkich 

dotacji w tym zakresie udzielonych przez Miasto Suwałki, poniesiono na dofinansowanie prowadzenia 

świetlic środowiskowych, opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych. Pozostała kwota dotacji 

została przeznaczona między innymi na pomoc członkom rodzin z występującym problemem 

alkoholowym i przemocą w rodzinie, organizację czasu wolnego dla dzieci i młodzieży, działania 

streetworkingowe, poradnictwo psychologiczne, prawne, socjalne, zawodowe i rodzinne. 

   

 Realizując zadania publiczne w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom 

społecznym, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2020 r. osiągnięto następujące 

wskaźniki:  

 

Lp. 

 

Wyszczególnienie wskaźników 

liczba w szt./ 

kwota w zł 

1. Liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert  2 

2.  Liczba złożonych ofert w otwartych konkursach ofert  24 

3. Liczba umów zawartych na realizację zadań publicznych w wyniku 

konkursu 

12  

4. Liczba umów zerwanych, unieważnionych lub rozwiązanych za 

porozumieniem stron 

2 

 

5. 

Wysokość udzielonej dotacji na realizację zadań publicznych:  

- w otwartych konkursach ofert, 

 

472.573,46 



 

12 

 

 

- poza otwartymi konkursami ofert  0 

 

6. 

Wysokość środków własnych organizacji zaangażowanych w realizację 

zadań publicznych: 

- w otwartych konkursach 

finansowych, 

pozafinansowych  

- poza otwartymi konkursami ofert 

finansowych, 

pozafinansowych. 

 

 

 

42.963,55 

28.006,00 

 

0 

0 

7. Liczba zadań publicznych, których realizację zlecono organizacjom (wg 

zawartych umów) 

14 

8. Liczba organizacji realizujących zadania  9 

9. Liczba ofert złożonych poza otwartymi konkursami ofert  0 

10. Liczba umów zawartych poza otwartymi konkursami ofert  0 

11.  Liczba odbiorców poszczególnych zadań  775 

 

Wykaz zrealizowanych zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom 

społecznym, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej stanowi załącznik nr 4. 

   

 

5. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 

 Ogłoszono dwa otwarte konkursy ofert, na które wpłynęło 36 ofert. Po przeprowadzonych 

postępowaniach konkursowych zawarto 19 umów o wsparcie realizacji zadań publicznych. Z powodu 

koronawirusa niektóre organizacje nie przystąpiły do podpisania umów, a trzy podpisane umowy 

rozwiązano.  

 Poza konkursami nie składano ofert z własnej inicjatywy.  

 Na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 

narodowego wydatkowano 183.311,90 zł (w 2019 r. - 262.961,98 zł), w tym dotację z budżetu Miasta  

w kwocie 99.080,70 zł (w 2019 r. - 164.514,24 zł) oraz środki własne organizacji i z innych źródeł  

w wysokości 22.361,20 zł i środki pozafinansowe w wysokości 61.870,00 zł.   

Udział dotacji w całkowitym koszcie realizacji ww. zadań wyniósł 54,05 % (w 2011 r. - 18,2 %,  

w 2012 r. - 17,3 %, w 2013 r. - 24,1 %, w 2014 r. - 23,17 %, w 2015 r. - 34,37 %, w 2016 r. - 59,16 %,  

w 2017 r. - 41,36 %, w 2018 r. - 41,52 %, w 2019 r. - 62,56 %). 
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 Realizując zadania publiczne w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 

narodowego w 2020 r. osiągnięto następujące wskaźniki:  

 

Lp. 

 

Wyszczególnienie wskaźników 

liczba w szt./ 

kwota w zł 

1. Liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert  2 

2.  Liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert  36 

3. Liczba umów zawartych na realizację zadań publicznych w wyniku konkursu 19 

4. Liczba umów zerwanych, unieważnionych lub rozwiązanych za 

porozumieniem stron 

3 

5. 

 

Wysokość udzielonej dotacji na realizację zadań publicznych:  

- w otwartych konkursach ofert, 

- poza otwartymi konkursami ofert 

 

99.080,70 

            0 

6. 

 

Wysokość środków własnych organizacji zaangażowanych  

w realizację zadań publicznych: - w otwartych konkursach 

finansowych, 

pozafinansowych  

- poza otwartymi konkursami ofert 

finansowych, 

pozafinansowych. 

 

 

22.361,20 

61.870,00 

 

0 

0  

7. 

 

Liczba zadań publicznych, których realizację zlecono organizacjom (wg 

zawartych umów) 

16 

8. Liczba organizacji realizujących zadania  14 

9. Liczba ofert złożonych poza otwartymi konkursami  0 

10. Liczba umów zawartych poza otwartymi konkursami  0 

11. Liczba odbiorców poszczególnych zadań  26.277 

500 egz.  

 

Wykaz zrealizowanych zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury  

i dziedzictwa narodowego stanowi załącznik nr 5. 

 

6. Turystyka, krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży 

 Ogłoszono jeden otwarty konkurs ofert, na który wpłynęło 16 ofert. Po przeprowadzonym 

postępowaniu konkursowym zawarto 9 umów o wsparcie realizacji zadań publicznych, w tym jedną 
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umowę wieloletnią - na funkcjonowanie Centrum Informacji Turystycznej. Z powodu koronawirusa 

niektóre organizacje nie przystąpiły do podpisania umów, a dwie podpisane umowy rozwiązano.  

Poza konkursem nie składano ofert z własnej inicjatywy.  

 Na realizację zadań publicznych w zakresie turystyki, krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci  

i młodzieży wydatkowano 333.021,89 zł (w 2019 r. - 318.762,53 zł), w tym dotację z budżetu Miasta  

w kwocie 141.985,27 zł (w 2019 r. - 155.756,62 zł) oraz środki własne i pozyskane z innych niż budżet 

Miasta źródeł finansowych w kwocie 129.699,18 zł i środki pozafinansowe w wysokości 61.337,44 zł.  

 Udział dotacji w całkowitym koszcie realizacji ww. zadań wyniósł 42,64 % (w 2011 r.  

- 29,1 %, w 2012 r. - 15,5 %, w 2013 r. - 18,3 %, w 2014 r. - 69,57%, w 2015 r. - 68,52 %, w 2016 r. - 

67,71 %, w 2017 r. - 78,64 %, w 2018 r. - 52,93 %, w 2019 r. - 48,86 %). 

  

 Realizując zadania publiczne w zakresie turystyki, krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci  

i młodzieży w 2020 r. osiągnięto następujące wskaźniki:  

 

Lp. 

 

Wyszczególnienie wskaźników 

liczba w szt./ 

kwota w zł 

1. Liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert  1 

2.  Liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert  16 

3. Liczba umów zawartych na realizację zadań publicznych w wyniku konkursu 9 

4. Liczba umów zerwanych, unieważnionych lub rozwiązanych za 

porozumieniem stron 

2 

5. Wysokość udzielonej dotacji na realizację zadań publicznych:  

- w otwartych konkursach ofert, 

- poza otwartymi konkursami ofert 

 

141.985,27 

0 

6. 

 

Wysokość środków własnych organizacji zaangażowanych  

w realizację zadań publicznych: - w otwartych konkursach 

finansowych, 

pozafinansowych  

- poza otwartymi konkursami ofert 

finansowych, 

pozafinansowych. 

 

 

129.699,18 

61.337,44 

 

0 

0 

7. 

 

Liczba zadań publicznych, których realizację zlecono organizacjom (wg 

zawartych umów)  

7 

 

8. Liczba organizacji realizujących zadania  5 

9. Liczba ofert złożonych poza otwartymi konkursami  0 
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10. Liczba umów zawartych poza otwartymi konkursami  0 

11. Liczba odbiorców poszczególnych zadań  33.284 

7.500 egz. 

 

Wykaz zrealizowanych zadań publicznych w zakresie turystyki, krajoznawstwa oraz wypoczynku 

dzieci i młodzieży stanowi załącznik nr 6.  

 

7. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej  

Ogłoszono jeden otwarty konkurs ofert, na który wpłynęło 28 ofert. Po przeprowadzonym 

postępowaniu konkursowym zawarto 19 umów o wsparcie realizacji zadań publicznych. 

Poza konkursem nie składano ofert z własnej inicjatywy.  

Na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej  

wydatkowano 153.721,17 zł (w 2019 r. - 270.952,12 zł), w tym dotację z budżetu Miasta w kwocie 

102.347,20 zł (w 2019 r. - 139.474,93 zł) oraz ze środków własnych organizacji i z innych źródeł  

w kwocie 30.763,97 zł i środki pozafinansowe w wysokości 20.610,00 zł.  

Udział dotacji w całkowitym koszcie realizacji ww. zadań wyniósł 66,58 % (w 2011 r. - 35,8 %,  

w 2012 r. - 32,2 %, w 2013 r. - 34 %, w 2014 r. - 45,1 %, w 2015 r. - 55,65 %, w 2016 r. - 44,27 %,  

w 2017 r. - 58,33 %, w 2018 r. - 48,92 %, w 2019 r. - 51,48 %). 

 

 Realizując zadania publiczne w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej  

w 2020 r. osiągnięto następujące wskaźniki:  

 

Lp. 

 

Wyszczególnienie wskaźników 

liczba w szt./ 

kwota w zł 

1. Liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert  1 

2.  Liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert  28 

3. Liczba umów zawartych na realizację zadań publicznych w wyniku 

konkursu 

19 

4. Liczba umów zerwanych, unieważnionych lub rozwiązanych za 

porozumieniem stron  

2 

5. 

 

Wysokość udzielonej dotacji na realizację zadań publicznych.:  

- w otwartych konkursach ofert, 

- poza otwartymi konkursami ofert 

 

102.347,20 

0 

6. 

 

Wysokość środków własnych organizacji na realizację zadań publicznych: 

 - w otwartych konkursach 

 

 



 

16 

 

 

finansowych, 

pozafinansowych  

- poza otwartymi konkursami ofert 

finansowych, 

pozafinansowych. 

30.763,97 

20.610,00 

 

0 

0 

7. 

 

Liczba zadań publicznych, których realizację zlecono organizacjom (wg 

zawartych umów) 

17 

8. Liczba organizacji realizujących zadania  16 

9. Liczba ofert złożonych poza otwartymi konkursami  0 

10. Liczba umów zawartych poza otwartymi konkursami  0 

11. Liczba odbiorców poszczególnych zadań  1.780 

 

 Wykaz zrealizowanych zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury 

fizycznej stanowi załącznik nr 7. 

 

 

8. Wspieranie rozwoju sportu 

Ogłoszono dwa nabory wniosków, na które Organizacje/kluby sportowe złożyły 12 wniosków. Do 

realizacji przyjęto 10 wniosków, zawierając 10 umów o wsparcie realizacji zadań publicznych.  

Poza naborami Organizacje/kluby sportowe składały wnioski z własnej inicjatywy, w tym składane  

w związku z awansem na Mistrzostwa Europy lub Świata. Wnioski składały także Organizacje/Kluby 

biorące udział we współzawodnictwie w rozgrywkach ligowych w kategorii seniora prowadzące 

działalność na terenie Miasta Suwałk. W tym trybie złożono 16 wniosków, z których 14 przyjęto do 

realizacji udzielając wsparcia ze środków budżetowych Miasta.  

Na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania rozwoju sportu w Mieście Suwałki 

wydatkowano 1.944.833,51 zł (w 2019 r. - 1.561.829,79 zł), w tym dotację z budżetu Miasta w kwocie 

1.345.584,13 zł (w 2019 r. - 1.073.135,36 zł) oraz ze środków własnych organizacji i z innych źródeł  

w kwocie 556.729,38 zł i środki pozafinansowe w wysokości 42.520,00 zł. 

 Udział dotacji w całkowitym koszcie realizacji ww. zadań wyniósł 69,19 % (w 2011 r. - 54,8 %,  

w 2012 r. - 67,2 %, w 2013 r. - 80,1 %, w 2014 r. - 72,33 %, w 2015 r. - 74,93 %, w 2016 r. - 71,02 %,  

w 2017 r. - 72,23 %, w 2018 r. - 71,30 %, w 2019 r. - 68,71 %).  

 

 Realizując zadania publiczne w zakresie wspierania rozwoju sportu w Mieście Suwałki  

w 2020 r. osiągnięto następujące wskaźniki:  
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Lp. 

 

Wyszczególnienie wskaźników 

liczba w szt./ 

kwota w zł 

1. Liczba ogłoszonych naborów wniosków 2 

2.  Liczba wniosków złożonych w naborach wniosków  12 

3. Liczba umów zawartych na realizację zadań publicznych w wyniku 

konkursu 

10 

4. Liczba umów zerwanych, unieważnionych lub rozwiązanych za 

porozumieniem stron 

0 

5. 

 

Wysokość udzielonej dotacji na realizację zadań publicznych: 

- w naborach wniosków, 

- poza naborami wniosków (na wnioski klubów) 

 

737.394,13 

608.190,00 

6. 

 

Wysokość środków własnych organizacji na realizację zadań publicznych:  

- w naborach wniosków: 

finansowych, 

pozafinansowych  

 

- poza naborami wniosków (na wnioski klubów w związku z awansem  

na Mistrzostwa Europy lub Świata oraz na wnioski klubów w związku  

z współzawodnictwem w rozgrywkach ligowych w kategorii seniora): 

finansowych, 

pozafinansowych  

 

 

286.468,40 

36.460,00 

 

 

 

 

270.260,98 

6.060,00 

7. Liczba zadań publicznych, których realizację zlecono organizacjom (wg 

zawartych umów) 

24 

 

8. Liczba organizacji realizujących zadania publiczne  12 

9. Liczba złożonych wniosków poza naborem 16 

10. Liczba umów zawartych poza naborem ofert  14 

11. Liczba odbiorców poszczególnych zadań  1.502.944 

  

Wykaz zrealizowanych zadań publicznych w zakresie wspierania rozwoju sportu stanowi 

załącznik nr 8. 
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9. Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego 

Ogłoszono jeden otwarty konkurs ofert, na który wpłynęło 10 ofert. Po przeprowadzonym 

postępowaniu konkursowym zawarto 4 umowy o wsparcie realizacji zadań publicznych. 

Poza konkursem Organizacje z własnej inicjatywy złożyły 2 oferty, z czego do realizacji przyjęto 

jedną, udzielając wsparcia finansowego ze środków budżetowych Miasta.  

Na realizację zadań publicznych w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa 

przyrodniczego wydatkowano 26.627,93 zł (w 2019 r. - 27.845,98 zł), w tym dotację z budżetu Miasta  

w kwocie 17.333,09 zł (w 2019 r. - 19.922,92 zł) oraz środki własne i pozyskane z innych niż budżet 

Miasta źródeł finansowych w kwocie 3.494,84 zł i środki pozafinansowe w wysokości 5.800,00 zł.  

Udział dotacji w całkowitym koszcie realizacji ww. zadań wyniósł 65,09 % (w 2011 r. - 69,6 %,  

w 2012 r. - 69,6 %, w 2013 r. - 48,26 %, w 2014 r. - 88,54 %, w 2015 r. – 0 %, w 2016 r. - 88,84 %,  

w 2017 r. - 87,47 %, w 2018 r. - 62,59 %, w 2019 r. - 71,55 %).  

  

Realizując zadania publiczne w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa 

przyrodniczego w 2020 r. osiągnięto następujące wskaźniki:  

 

Lp. 

 

Wyszczególnienie wskaźników 

liczba w szt./ 

kwota w zł 

1. Liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert  1 

2.  Liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert  10 

3. Liczba umów zawartych na realizację zadań publicznych w wyniku 

konkursu 

4 

4. Liczba umów zerwanych, unieważnionych lub rozwiązanych za 

porozumieniem stron 

0 

5. 

 

Wysokość udzielonej dotacji na realizację zadań publicznych: 

- w otwartych konkursach ofert, 

- poza otwartymi konkursami ofert 

 

11.759,88 

5.573,21 

6. Wysokość środków własnych organizacji na realizację zadań publicznych:  

- w otwartych konkursach 

finansowych, 

pozafinansowych  

- poza otwartymi konkursami ofert 

finansowych, 

pozafinansowych. 

 

 

1.488,54 

5.800,00 

 

2.006,30 

0 

7. Liczba zadań publicznych, których realizację zlecono organizacjom (wg 5 
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zawartych umów) 

8. Liczba organizacji realizujących zadania  5 

9. Liczba ofert złożonych poza otwartymi konkursami  2 

10. Liczba umów zawartych poza otwartymi konkursami  1 

11. Liczba odbiorców poszczególnych zadań  317  

500 egz.  

  

Wykaz zrealizowanych zadań publicznych w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony 

dziedzictwa przyrodniczego stanowi załącznik nr 9. 

 

  

10. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym  

 Ogłoszono trzy otwarte konkursy ofert, na które wpłynęło 8 ofert. Po przeprowadzonych 

postępowaniach konkursowych zawarto 2 umowy o wsparcie realizacji zadań publicznych. 

Kontynuowano jedną umowę wieloletnią. 

Poza konkursami nie składano ofert z własnej inicjatywy. 

 Na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób starszych wydatkowano 

223.178,17 zł (w 2019 r. - 210.965,43 zł), w tym dotację z budżetu Miasta w kwocie 204.655,11 zł 

(w 2019 r. - 177.926,92 zł) oraz środki własne i pozyskane z innych niż budżet Miasta źródeł 

finansowych w kwocie 8.823,06 zł i środki pozafinansowe w wysokości 9.700,00 zł.  

 Udział dotacji w całkowitym koszcie realizacji ww. zadań wyniósł 91,70 % (w 2017 r. - 90,26 %, 

w 2018 r. - 86,14 %, w 2019 r. - 84,34 %). 

  

 Realizując zadania publiczne w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym  

w 2020 r. osiągnięto następujące wskaźniki:  

 

Lp. 

 

Wyszczególnienie wskaźników 

liczba w szt./ 

kwota w zł 

1. Liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert  3 

2.  Liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert  8 

3. Liczba umów zawartych na realizację zadań publicznych w wyniku konkursu 2  

4. Liczba umów zerwanych, unieważnionych lub rozwiązanych za 

porozumieniem stron 

0 

5. Wysokość udzielonej dotacji na realizację zadań publicznych:   
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- w otwartych konkursach ofert, 

- poza otwartymi konkursami ofert 

204.655,11 

0 

6. 

 

Wysokość środków własnych organizacji zaangażowanych  

w realizację zadań publicznych: - w otwartych konkursach 

finansowych, 

pozafinansowych  

- poza otwartymi konkursami ofert 

finansowych, 

pozafinansowych. 

 

 

8.823,06 

9.700,00 

 

0 

0 

7. 

 

Liczba zadań publicznych, których realizację zlecono organizacjom (wg 

zawartych umów)  

3 

 

8. Liczba organizacji realizujących zadania  3 

9. Liczba ofert złożonych poza otwartymi konkursami  0 

10. Liczba umów zawartych poza otwartymi konkursami  0 

11. Liczba odbiorców poszczególnych zadań  233 

 

Wykaz zrealizowanych zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób w wieku 

emerytalnym stanowi załącznik nr 10.  

 

 

11. Porządek i bezpieczeństwo publiczne 

Kontynuowano umowę wieloletnią na wsparcie realizacji zadania publicznego.  

 Na realizację zadania publicznego w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego, czyli 

funkcjonowanie Ośrodka Profilaktyki i Wsparcia dla Osób Nietrzeźwych, Uzależnionych i Bezdomnych 

wydatkowano 897.045,03 zł (w 2019 r. - 915.572,71 zł), w tym dotację z budżetu Miasta w kwocie 

887.421,52 zł (w 2019 r. - 906.000,00 zł) oraz środki własne i pozyskane z innych niż budżet Miasta 

źródeł finansowych w kwocie 9.623,51 zł.  

 Udział dotacji w całkowitym koszcie realizacji ww. zadań wyniósł 98,93 % (w 2017 r. - 92,34 %, 

w 2018 r. - 98,14 %, w 2019 r. - 98,95 %). 

 

Realizując zadania publiczne w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego w 2020 r. 

osiągnięto następujące wskaźniki:  

 

Lp. 

 

Wyszczególnienie wskaźników 

liczba w szt./ 

kwota w zł 
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1. Liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert  0 

2.  Liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert  0 

3. Liczba umów zawartych na realizację zadań publicznych w wyniku konkursu 0 

4. Liczba umów zerwanych, unieważnionych lub rozwiązanych za 

porozumieniem stron 

0 

5. Wysokość udzielonej dotacji na realizację zadań publicznych:  

- w otwartych konkursach ofert, 

- poza otwartymi konkursami ofert 

 

887.421,52 

0 

6. 

 

Wysokość środków własnych organizacji zaangażowanych  

w realizację zadań publicznych: - w otwartych konkursach 

finansowych, 

pozafinansowych  

- poza otwartymi konkursami ofert 

finansowych, 

pozafinansowych. 

 

 

9.623,51 

0 

 

0 

0 

7. 

 

Liczba zadań publicznych, których realizację zlecono organizacjom (wg 

zawartych umów)  

1 

 

8. Liczba organizacji realizujących zadania  1 

9. Liczba ofert złożonych poza otwartymi konkursami  0 

10. Liczba umów zawartych poza otwartymi konkursami  0 

11. Liczba odbiorców poszczególnych zadań  1.435 

 

Wykaz zrealizowanych zadań publicznych w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego 

stanowi załącznik nr 11.  

 

 

12. Prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej  

 Ogłoszono jeden otwarty konkurs ofert, na który wpłynęły 2 oferty. Po przeprowadzonym 

postępowaniu konkursowym zawarto jedną umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego. 

Poza konkursem nie składano ofert z własnej inicjatywy. 

 Na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia nieodpłatnej pomocy prawnej 

wydatkowano 126.060,00 zł (w 2019 r. - 120.120,00 zł), w tym dotację z budżetu Państwa w kwocie 

126.060,00 zł (w 2019 r. - 120.120,00 zł).  
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 Udział dotacji w całkowitym koszcie realizacji ww. zadań wyniósł 100 % (w 2017 r. - 100 %,  

w 2018 r. – 100 %, w 2019 r. - 100 %). 

  

 Realizując zadania publiczne w zakresie prowadzenia nieodpłatnej pomocy prawnej w 2020 r. 

osiągnięto następujące wskaźniki:  

 

Lp. 

 

Wyszczególnienie wskaźników 

liczba w szt./ 

kwota w zł 

1. Liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert  1 

2.  Liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert  2 

3. Liczba umów zawartych na realizację zadań publicznych w wyniku konkursu 1 

4. Liczba umów zerwanych, unieważnionych lub rozwiązanych za 

porozumieniem stron 

0 

5. Wysokość udzielonej dotacji na realizację zadań publicznych:  

- w otwartych konkursach ofert, 

- poza otwartymi konkursami ofert 

 

126.060,00 

0 

6. 

 

Wysokość środków własnych organizacji zaangażowanych  

w realizację zadań publicznych: - w otwartych konkursach 

finansowych, 

pozafinansowych  

- poza otwartymi konkursami ofert 

finansowych, 

pozafinansowych. 

 

 

0 

0 

 

0 

0 

7. 

 

Liczba zadań publicznych, których realizację zlecono organizacjom (wg 

zawartych umów)  

1 

 

8. Liczba organizacji realizujących zadania  1 

9. Liczba ofert złożonych poza otwartymi konkursami  0 

10. Liczba umów zawartych poza otwartymi konkursami  0 

11. Liczba odbiorców poszczególnych zadań  535 

 

Wykaz zrealizowanych zadań publicznych w zakresie prowadzenia nieodpłatnej pomocy prawnej 

stanowi załącznik nr 12.  
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13. Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych  

w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  

Ogłoszono jeden otwarty konkurs ofert, na który wpłynęły 2 oferty. Po przeprowadzonym 

postępowaniu konkursowym zawarto 1 umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego.  

Poza konkursem nie składano ofert z własnej inicjatywy. 

 Na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych 

oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie wydatkowano 131.202,10 zł (w 2015 r. - 104.623,80 zł, w 2016 r. - 

146.258,13 zł, w 2017 r. - 130.500,23 zł, w 2018 r. - 115.472,54 zł, w 2019 r. - 184.270,48 zł), w tym 

dotację z budżetu Miasta w kwocie 83.955,08 zł (w 2015 r. - 93.247,00 zł, w 2016 r. – 100.000,00 zł,  

w 2017 r. - 100.000,00 zł, w 2018 r. – 100.000,00 zł, w 2019 r. - 120.000,00 zł) oraz środki własne 

organizacji i z innych źródeł w kwocie 7.247,02 zł i środki pozafinansowe w wysokości 40.000,00 zł.  

Udział dotacji w całkowitym koszcie realizacji ww. zadań wyniósł 63,99 % (w 2013 r.  

- 87,50 %, w 2014 r. - 88,93 %, w 2015 r. - 89,13 %, w 2016 r. - 68,37 %, w 2017 r. - 76,63 %, w 2018 r. 

- 86,60 %, w 2019 r. - 65,12 %).  

 Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych (CWOP) w Suwałkach funkcjonowało przez  

5 dni w tygodniu po 8 godzin, w tym dwa razy w tygodniu do godz. 20 i w zależności od 

zapotrzebowania Organizacji. Było otwarte łącznie przez 1693 godziny (z czego 45 ponad wymagany 

standard). W okresie od 16 marca do 17 maja 2020 r. ze względu na trudną sytuację pandemiczną 

dyżur stacjonarny został zamieniony na telefoniczny i mailowy, w takim samym wymiarze czasowym jak 

dyżur stacjonarny.  

Centrum świadczyło wsparcie merytoryczne, techniczne, informacyjne i promocyjne w zakresie 

działalności pożytku publicznego na rzecz Organizacji, jak i grup nieformalnych, mieszkańców Suwałk. 

Udzielało porad z zakresu tworzenia i prowadzenia organizacji, składania wniosków/ofert, zasad ich 

rozliczania, zagadnień prawnych i księgowych. Udzielało informacji na temat aktualnych konkursów 

ofert na realizację zadań publicznych oraz innych konkursów dotacyjnych. W Centrum zorganizowano  

3 szkolenia, dotyczące: mikrodotacji FIO, BHP w organizacjach oraz z pisania i rozliczania ofert zadań 

publicznych. W Centrum odbywały się także spotkania informacyjne i integracyjne. Ze względu na 

pandemię odbyły się tylko dwa comiesięczne spotkania Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. 

Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi z przedstawicielami suwalskich Organizacji. Udostępniano 

nieodpłatnie, zgodnie z Regulaminem korzystania z pomieszczeń i wyposażenia Centrum Wspierania 

Organizacji Pozarządowych „CENTRUM TRÓJKI” w Suwałkach, pomieszczenia CWOP na zebrania, 

narady, posiedzenia, w tym Suwalskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego i Suwalskiej Rady 

Seniorów oraz sprzęt komputerowy, skaner, kserokopiarkę i materiały biurowe.  
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W 2020 roku ze względu na trudną i nieprzewidywalną sytuację finansową Miasta 

spowodowaną pandemią nie ogłaszano otwartych konkursów ofert w zakresie dofinansowania wkładu 

własnego do programów finansowanych z innych źródeł niż budżet Miasta Suwałk. 

 

 Realizując zadania publiczne w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz 

podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  

w 2020 r. osiągnięto następujące wskaźniki:  

 

Lp. 

 

Wyszczególnienie wskaźników 

liczba w szt./ 

kwota w zł 

1. Liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert  1 

2.  Liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert  2 

3. Liczba umów zawartych na realizację zadań publicznych w wyniku 

konkursu 

1 

4. Liczba umów zerwanych, unieważnionych lub rozwiązanych za 

porozumieniem stron 

0 

5. 

 

Wysokość udzielonej dotacji na realizację zadań publicznych: 

- w otwartych konkursach ofert, 

- poza otwartymi konkursami ofert 

 

83.955,08 
0 

6. Wysokość środków własnych organizacji na realizację zadań publicznych:  

- w otwartych konkursach 

finansowych, 

pozafinansowych  

- poza otwartymi konkursami ofert 

finansowych, 

pozafinansowych. 

 

 

7.247,02  

40.000,00 
 

0 

0 

7. Liczba zadań publicznych, których realizację zlecono organizacjom (wg 

zawartych umów) 

1 

8. Liczba organizacji realizujących zadania  2 

9. Liczba ofert złożonych poza otwartymi konkursami  0 

10. Liczba umów zawartych poza otwartymi konkursami  0 

11. Liczba odbiorców poszczególnych zadań  4.200 
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 Wykaz zrealizowanych zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz organizacji 

pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie stanowi załącznik nr 13. 

 

 

14. Rewitalizacja 

Ze względu na trudną i nieprzewidywalną sytuację finansową Miasta spowodowaną pandemią 

oraz bardzo ograniczone możliwości prowadzenia działań rewitalizacyjnych ze względu na obostrzenia 

pandemiczne nie ogłaszano otwartego konkursu ofert z zakresu rewitalizacji. 

 

Strukturę dofinansowania wszystkich zadań publicznych we wszystkich zakresach przez Miasto 

Suwałki w 2020 roku obrazuje poniższy wykres: 

 

 

41,27% sport

25,29% 
noclegownia

13,47% przeciw. 
patologiom

5,83% seniorzy

2,82% kultura

4,05% turystyka
2,10% zdrowie

2,40% CWOP

1,85% pomoc społ.
0,49% ekologia

0,43% klub rodzica

Realizacja zadań publicznych w 2020 roku
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III. Współpraca pozafinansowa Miasta z Organizacjami 

We współpracy pozafinansowej Miasta z Organizacjami w 2020 r. podejmowano wiele działań, 

mających na celu realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców Suwałk, między innymi: 

 

1. Miasto, tak jak w ubiegłych latach użyczało (bez pokrycia kosztów eksploatacji) na Centrum 

Wspierania Organizacji Pozarządowych pomieszczenia wraz z wyposażeniem w budynku przy  

ul. T. Kościuszki 71. CWOP w 2020 roku prowadziły dwie Organizacje wyłonione w otwartym konkursie 

ofert. Zadanie to było również wspierane finansowo przez Miasto. Dzięki temu nadal funkcjonowała  

w Mieście baza do współpracy i rozwoju Organizacji, grup nieformalnych oraz mieszkańców, 

prowadzących lub chcących rozpocząć działalność pożytku publicznego. 

 

2. Miasto udostępniało również nieodpłatnie pomieszczenia (wraz z pokryciem kosztów eksploatacji) 

przy ul. ks. K. A. Hamerszmita 16 do prowadzenia Centrum Informacji Turystycznej przez Organizacje, 

wyłonione w otwartym konkursie ofert. Dzięki temu w Suwałkach był prowadzony profesjonalny 

certyfikowany punkt informacji turystycznej, otwarty w sezonie letnim przez siedem dni w tygodniu, poza 

tym pięć dni w tygodniu.  

 

3. W miarę możliwości użyczano lub przekazywano na preferencyjnych warunkach lokale z zasobów 

Miasta na siedziby Organizacji.  

 

4. Udostępniano obiekty podmiotom realizującym zadania pożytku publicznego na zasadach 

określonych Zarządzeniem nr 412/2017 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 22 grudnia 2017 roku  

w sprawie określenia sposobu ustalania cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń Ośrodka 

Sportu i Rekreacji w Suwałkach oraz przedszkoli i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto 

Suwałki, zmienionym Zarządzeniem nr 358/2019 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 27 września 2019 r. 

zmienionym Zarządzeniem nr 468/2019 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie 

zmiany zarządzenia w sprawie określenia sposobu ustalania cen i opłat za korzystanie z obiektów  

i urządzeń Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach oraz przedszkoli, szkół i placówek oświatowych 

prowadzonych przez Miasto Suwałki oraz zgodnie z Zarządzeniem nr 324/2019 Prezydenta Miasta 

Suwałk z dnia 30 sierpnia 2019 w sprawie określenia sposobu ustalania cen i opłat za korzystanie  

z obiektów i urządzeń Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach i Zarządzeniem nr 332/2020 Prezydenta 

Miasta Suwałk z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie określenia sposobu ustalania cen i opłat za 

korzystanie z obiektów i urządzeń Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach, zmienionym Zarządzeniem 

nr 394/2020 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 1 października 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia  
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w sprawie określenia sposobu ustalania cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń Ośrodka 

Sportu i Rekreacji w Suwałkach. 

 

5. Udostępniano Organizacjom nieodpłatnie sprzęt i sale w podległych Miastu jednostkach kultury oraz 

sale konferencyjne: w Urzędzie Miejskim oraz w aquaparku na potrzeby konferencji i spotkań 

organizowanych przez Organizacje. 

 

6. Miasto wspierało funkcjonowanie dwóch klubów seniora, prowadzonych przez Organizacje wyłonione 

w otwartym konkursie ofert. 

 

7. Z Organizacjami i Suwalską Radą Działalności Pożytku Publicznego (SRDPP) konsultowano projekty 

uchwał Rady Miejskiej w Suwałkach, programów i strategii w sprawach dotyczących działalności 

pożytku publicznego prowadzonej w Mieście oraz innych ważnych miejskich programów. Wśród 

konsultowanych dokumentów znalazły się m.in.:  

- Program współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których 

mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021;  

- projekt uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Miasta 

Suwałki konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta na 

2021 rok;  

- Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii 

w Suwałkach na 2021 rok; 

- Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

Miasta Suwałk na 2020 rok; 

- Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

Miasta Suwałk na 2021 rok. 

W trybie konsultacji podmioty uprawnione zgłaszały swoje opinie, uwagi i propozycje zmian. Wyniki 

konsultacji każdorazowo podawano do publicznej wiadomości oraz przedstawiano Radzie Miejskiej  

w Suwałkach.  

 

8. Współpracowano z SRDPP i Organizacjami w zakresie realizacji Suwalskiego Budżetu 

Obywatelskiego. SRDPP typowała pięciu przedstawicieli suwalskich Organizacji do udziału w pracach 

20-osobowego Zespołu ds. Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2021. 

 

9. Wspierano działalność Suwalskiej Rady Seniorów.  
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10. Wspierano działalność Młodzieżowej Rady Miasta Suwałki. 

 

11. Udzielano indywidualnych konsultacji dotyczących rozliczenia dotacji. 

 

12. Prowadzono na stronie internetowej Miasta Suwałki www.um.suwalki.pl zakładkę dedykowaną 

organizacjom pozarządowym. Publikowano tam informacje o działaniach podejmowanych przez 

Organizacje, o aktualnych konkursach dotacyjnych, możliwościach pozyskania innych funduszy  

na działalność, ofertach współpracy, konferencjach, szkoleniach itp. działaniach mogących mieć 

znaczenie dla funkcjonowania i rozwoju Organizacji.  

 

13. Regularnie drogą mailową informowano organizacje pozarządowe o bieżących sprawach 

dotyczących współpracy Organizacji z samorządem, a także o zewnętrznych konkursach dotacyjnych  

i cennych inicjatywach społecznych. 

  

14. Przedstawiciele Miasta uczestniczyli w szkoleniach, warsztatach i forach z zakresu współpracy 

samorządu z organizacjami pozarządowymi, które odbywały się w formie online, m.in.: w ogólnopolskiej 

konferencji „Społeczeństwo obywatelskie: Kierunek Wspólnota”, organizowanej przez Narodowy Instytut 

Wolności; w V Ogólnopolskim Święcie Rad Działalności Pożytku Publicznego; w spotkaniach Kręgów 

Wsparcia, w tym konferencji pt. „Koncepcja i wyzwania wdrażania nowych rozwiązań wspierania Osób  

z Niepełnosprawnością Intelektualną”, w Forum Podlaskich Rad Seniorów; w szkoleniach z zakresu 

realizacji zadań publicznych w czasie pandemii oraz w zakresie nadzoru nad organizacjami 

pozarządowymi. Uczestniczono także w dorocznej gali „Barwy Wolontariatu”, która odbyła się  

w okrojonej formie, w ścisłym reżimie sanitarnym.  

 

15. Ze względu na pandemię przedstawiciele Urzędu Miejskiego i miejskich instytucji uczestniczyli  

w spotkaniach okolicznościowych i uroczystościach jedynie w niezbędnym zakresie, z zachowaniem 

reżimu sanitarnego.  

 

16. Włączono się do kampanii promocyjnej dotyczącej możliwości przekazania 1 procenta podatku na 

rzecz suwalskich Organizacji pożytku publicznego. Kontynuowano specjalną aplikację na stronie 

internetowej Miasta Suwałki umożliwiającą przekazanie 1 procenta. 

 

17. Czterech przedstawicieli Organizacji było członkami Miejskiej Społecznej Rady ds. Osób 

Niepełnosprawnych w Suwałkach.  

http://www.um.suwalki.pl/
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18. Przedstawiciele Organizacji byli członkami Rady do spraw Kultury.  

 

19. Współpracowano z Organizacjami przy tworzeniu oferty kulturalnej i sportowo-rekreacyjnej  

w Mieście oraz przy organizacji wydarzeń kulturalnych i sportowych na rzecz mieszkańców Suwałk. 

 

20. Współdziałano ze związkami i organizacjami kombatanckimi w zakresie opracowania planu 

obchodów świąt państwowych, wojskowych i rocznic historycznych oraz realizacji tego planu. Wspólnie 

realizowano uroczystą oprawę najważniejszych świąt państwowych i wydarzeń okolicznościowych.  

 

21. Obejmowano patronatem Prezydenta Miasta Suwałk wydarzenia społeczne, sportowe, turystyczne  

i kulturalne organizowane przez Organizacje. Organizatorom przedsięwzięć pod patronatem Prezydenta 

Miasta Suwałk udzielano też wsparcia rzeczowego w postaci nagród, pucharów, statuetek itp. 

 

22. Przekazywano Organizacjom materiały promocyjne Miasta, celem wykorzystania ich do promocji 

Suwałk w trakcie organizowanych imprez i przedsięwzięć z udziałem uczestników spoza Miasta  

i regionu.  

 

23. We współpracy z Organizacjami przygotowywano stoisko promocyjne „Pogodnych Suwałk” na 

wydarzeniach w kraju i za granicą. 

 

24. Przedstawiciele Miasta popularyzowali działalność suwalskich Organizacji w mediach lokalnych  

i regionalnych.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządziła:  

Agnieszka Szyszko,  

Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 


