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Wyniki konsultacji z Suwalską Radą Działalności Pożytku Publicznego projektu 

uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie uchwalenia Programu 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 2022 

 

Podmiot zgłaszający – Suwalska Rada Działalności Pożytku Publicznego  

 

Lp. 
Opinie i uwagi zgłoszone w trakcie konsultacji 

Uzasadnienie do 

wprowadzenia zmian 
dotychczasowy zapis: 

proponowana 

zmiana zapisu: 

1. § 10. 1. Określa się priorytetowe 

zadania publiczne w zakresie 

działalności na rzecz osób z 

niepełnosprawnością oraz 

ochrony i promocji zdrowia, w 

tym działalności leczniczej 

w rozumieniu ustawy z dnia 15 

kwietnia 2011 r. o działalności 

leczniczej: 

g) zapewnienie osobom z 

dysfunkcją słuchu różnych form 

pomocy i pośrednictwa ze strony 

innych osób, w tym przewodników, 

lektorów i tłumaczy języka 

migowego,  

g) zapewnienie 

osobom z 

niepełnosprawnoś

ciami różnych 

form pomocy i 

pośrednictwa 

ze strony innych 

osób, 

Uogólnienie umożliwi 

udzielanie pomocy również 

osobom z innymi 

niepełnosprawnościami. 

2. § 10. 1. Określa się priorytetowe 

zadania publiczne w zakresie 

działalności na rzecz osób z 

niepełnosprawnością oraz 

ochrony i promocji zdrowia, w 

tym działalności leczniczej 

w rozumieniu ustawy z dnia 15 

kwietnia 2011 r. o działalności 

leczniczej: 

j) pomoc psychologiczną dla dzieci 

i młodzieży w związku z 

zakończeniem pandemii 

koronawirusa. 

j) pomoc 

psychologiczną 

dla dzieci i 

młodzieży w 

czasie epidemii 

koronawirusa. 

 

Epidemia nie zakończyła 

się. 

3. § 11. 1. Określa się priorytetowe 

zadania publiczne w zakresie 

przeciwdziałania uzależnieniom, 

patologiom społecznym, 

wspierania rodziny i systemu 

pieczy zastępczej:  

I. Zwiększanie dostępności 

pomocy terapeutycznej i 

rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych od alkoholu i 

innych środków 

psychoaktywnych: 

1) wspieranie 

programów 

ograniczania picia 

alkoholu dla osób 

o obniżonych 

możliwościach 

udziału w 

programach 

behawioralnych-

poznawczych, 

tzw. 

niskoprogowych; 

Zapis uzasadniony ze 

względu na to, że zgodnie z 

obowiązującymi przepisami 

organizator konkursu na 

realizację zadań 

publicznych nie może 

wymagać wkładu własnego, 

to organizacja decyduje czy 

skorzysta z dofinansowania 

części kosztów, czy ze 

sfinansowania w całości.  
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1) dofinansowanie programów 

ograniczania picia alkoholu dla 

osób o obniżonych możliwościach 

udziału w programach 

behawioralnych-poznawczych, tzw. 

niskoprogowych; 

4. § 11. 1. Określa się priorytetowe 

zadania publiczne w zakresie 

przeciwdziałania uzależnieniom, 

patologiom społecznym, 

wspierania rodziny i systemu 

pieczy zastępczej:  

I. Zwiększanie dostępności 

pomocy terapeutycznej i 

rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych od alkoholu i 

innych środków 

psychoaktywnych: 

4) dofinansowanie prowadzenia 

grup wsparcia oraz maratonów dla 

osób uzależnionych od alkoholu i 

środków psychoaktywnych. 

4) wspieranie 

prowadzenia grup 

wsparcia oraz 

maratonów dla 

osób 

uzależnionych od 

alkoholu i 

środków 

psychoaktywnych

. 

Zapis uzasadniony ze 

względu na to, że zgodnie z 

obowiązującymi przepisami 

organizator konkursu na 

realizację zadań 

publicznych nie może 

wymagać wkładu własnego, 

to organizacja decyduje czy 

skorzysta z dofinansowania 

części kosztów, czy ze 

sfinansowania w całości. 

5. § 11. 1. Określa się priorytetowe 

zadania publiczne w zakresie 

przeciwdziałania uzależnieniom, 

patologiom społecznym, 

wspierania rodziny i systemu 

pieczy zastępczej:  

II Udzielanie rodzinom, w 

których występują problemy 

choroby alkoholowej, narkomanii 

lub przemocy w rodzinie – 

pomocy psychospołecznej i 

prawnej: 

3) dofinansowanie zajęć 

terapeutycznych i grup wsparcia dla 

osób współuzależnionych; 

3) wspieranie 

zajęć 

terapeutycznych i 

grup wsparcia dla 

osób 

współuzależniony

ch; 

Zapis uzasadniony ze 

względu na to, że zgodnie z 

obowiązującymi przepisami 

organizator konkursu na 

realizację zadań 

publicznych nie może 

wymagać wkładu własnego, 

to organizacja decyduje czy 

skorzysta z dofinansowania 

części kosztów, czy ze 

sfinansowania w całości. 

6. § 11. 1. Określa się priorytetowe 

zadania publiczne w zakresie 

przeciwdziałania uzależnieniom, 

patologiom społecznym, 

wspierania rodziny i systemu 

pieczy zastępczej:  

II Udzielanie rodzinom, w 

których występują problemy 

choroby alkoholowej, narkomanii 

lub przemocy w rodzinie – 

pomocy psychospołecznej i 

prawnej: 

4) dofinansowanie pomocy 

4) wspieranie 

pomocy 

psychologicznej i 

psychoterapii dla 

osób z 

syndromem 

Dorosłych Dzieci 

Alkoholików – 

DDA; 

Zapis uzasadniony ze 

względu na to, że zgodnie z 

obowiązującymi przepisami 

organizator konkursu na 

realizację zadań 

publicznych nie może 

wymagać wkładu własnego, 

to organizacja decyduje czy 

skorzysta z dofinansowania 

części kosztów, czy ze 

sfinansowania w całości. 
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psychologicznej i psychoterapii dla 

osób z syndromem Dorosłych 

Dzieci Alkoholików – DDA; 

7. § 11. 1. Określa się priorytetowe 

zadania publiczne w zakresie 

przeciwdziałania uzależnieniom, 

patologiom społecznym, 

wspierania rodziny i systemu 

pieczy zastępczej:  

II Udzielanie rodzinom, w 

których występują problemy 

choroby alkoholowej, narkomanii 

lub przemocy w rodzinie – 

pomocy psychospołecznej i 

prawnej: 

5) dofinansowanie zajęć i 

programów socjoterapeutycznych 

lub opiekuńczo-wychowawczych 

dla dzieci z rodzin z problemem 

choroby alkoholowej, narkomanii 

lub przemocy w rodzinie; 

5) wspieranie 

zajęć i 

programów 

socjoterapeutyczn

ych lub 

opiekuńczo-

wychowawczych 

dla dzieci z rodzin 

z problemem 

choroby 

alkoholowej, 

narkomanii lub 

przemocy w 

rodzinie; 

Zapis uzasadniony ze 

względu na to, że zgodnie z 

obowiązującymi przepisami 

organizator konkursu na 

realizację zadań 

publicznych nie może 

wymagać wkładu własnego, 

to organizacja decyduje czy 

skorzysta z dofinansowania 

części kosztów, czy ze 

sfinansowania w całości. 

8. § 11. 1. Określa się priorytetowe 

zadania publiczne w zakresie 

przeciwdziałania uzależnieniom, 

patologiom społecznym, 

wspierania rodziny i systemu 

pieczy zastępczej:  

II Udzielanie rodzinom, w 

których występują problemy 

choroby alkoholowej, narkomanii 

lub przemocy w rodzinie – 

pomocy psychospołecznej i 

prawnej: 

6) dofinansowanie kolonii, 

półkolonii, obozów i innych form 

wypoczynku z programem 

socjoterapeutycznym dla dzieci z 

rodzin z problemem choroby 

alkoholowej, narkomanii lub 

przemocy w rodzinie. 

6) wspieranie 

kolonii, 

półkolonii, 

obozów i innych 

form wypoczynku 

z programem 

socjoterapeutyczn

ym dla dzieci z 

rodzin z 

problemem 

choroby 

alkoholowej, 

narkomanii lub 

przemocy w 

rodzinie. 

Zapis uzasadniony ze 

względu na to, że zgodnie z 

obowiązującymi przepisami 

organizator konkursu na 

realizację zadań 

publicznych nie może 

wymagać wkładu własnego, 

to organizacja decyduje czy 

skorzysta z dofinansowania 

części kosztów, czy ze 

sfinansowania w całości. 

9. § 11. 1. Określa się priorytetowe 

zadania publiczne w zakresie 

przeciwdziałania uzależnieniom, 

patologiom społecznym, 

wspierania rodziny i systemu 

pieczy zastępczej:  

IV. Profilaktyka uzależnień: 

3) dofinansowanie kolonii, 

półkolonii, obozów i innych form 

3) wspieranie 

kolonii, 

półkolonii, 

obozów i innych 

form wypoczynku 

z programem 

socjoterapeutyczn

ym skierowanym 

do dzieci i 

Zapis uzasadniony ze 

względu na to, że zgodnie z 

obowiązującymi przepisami 

organizator konkursu na 

realizację zadań 

publicznych nie może 

wymagać wkładu własnego, 

to organizacja decyduje czy 

skorzysta z dofinansowania 
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wypoczynku z programem 

socjoterapeutycznym skierowanym 

do dzieci i młodzieży w celu 

zapobieżenia wczesnej inicjacji 

alkoholowej, zainteresowania 

używkami oraz niepożądanym 

formom rozrywki.  

młodzieży w celu 

zapobieżenia 

wczesnej inicjacji 

alkoholowej, 

zainteresowania 

używkami oraz 

niepożądanym 

formom rozrywki. 

części kosztów, czy ze 

sfinansowania w całości. 

10. § 11. 1. Określa się priorytetowe 

zadania publiczne w zakresie 

przeciwdziałania uzależnieniom, 

patologiom społecznym, 

wspierania rodziny i systemu 

pieczy zastępczej:  

V. Przeciwdziałanie przemocy: 

2) dofinansowanie realizacji 

programów ochrony osób 

doświadczających przemocy w 

rodzinie; 

2) wspieranie 

realizacji 

programów 

ochrony osób 

doświadczających 

przemocy w 

rodzinie; 

Zapis uzasadniony ze 

względu na to, że zgodnie z 

obowiązującymi przepisami 

organizator konkursu na 

realizację zadań 

publicznych nie może 

wymagać wkładu własnego, 

to organizacja decyduje czy 

skorzysta z dofinansowania 

części kosztów, czy ze 

sfinansowania w całości. 

11. § 11. 1. Określa się priorytetowe 

zadania publiczne w zakresie 

przeciwdziałania uzależnieniom, 

patologiom społecznym, 

wspierania rodziny i systemu 

pieczy zastępczej:  

V Przeciwdziałanie przemocy: 

3) dofinansowanie prowadzenia 

zajęć korekcyjno-edukacyjnych dla 

osób stosujących przemoc w 

rodzinie; 

3) wspieranie 

prowadzenia 

zajęć korekcyjno-

edukacyjnych dla 

osób stosujących 

przemoc w 

rodzinie; 

Zapis uzasadniony ze 

względu na to, że zgodnie z 

obowiązującymi przepisami 

organizator konkursu na 

realizację zadań 

publicznych nie może 

wymagać wkładu własnego, 

to organizacja decyduje czy 

skorzysta z dofinansowania 

części kosztów, czy ze 

sfinansowania w całości. 

12. § 11. 1. Określa się priorytetowe 

zadania publiczne w zakresie 

przeciwdziałania uzależnieniom, 

patologiom społecznym, 

wspierania rodziny i systemu 

pieczy zastępczej:  

V Przeciwdziałanie przemocy: 

4) dofinansowanie programów 

profilaktyki przeciwdziałania 

przemocy np. warsztaty 

umiejętności rodzicielskich, 

programów dla rodziców na temat 

radzenia sobie z trudnymi 

sytuacjami wychowawczymi, 

rozwiązywania konfliktów itp.; 

4) wspieranie 

programów 

profilaktyki 

przeciwdziałania 

przemocy np. 

warsztaty 

umiejętności 

rodzicielskich, 

programów dla 

rodziców na 

temat radzenia 

sobie z trudnymi 

sytuacjami 

wychowawczymi, 

rozwiązywania 

konfliktów itp.; 

Zapis uzasadniony ze 

względu na to, że zgodnie z 

obowiązującymi przepisami 

organizator konkursu na 

realizację zadań 

publicznych nie może 

wymagać wkładu własnego, 

to organizacja decyduje czy 

skorzysta z dofinansowania 

części kosztów, czy ze 

sfinansowania w całości. 

13. § 13. 1. Określa się priorytetowe 

zadanie publiczne w zakresie 

działalności na rzecz rodziny, 

macierzyństwa, rodzicielstwa, 

§ 13. 2. 

Planowana 

minimalna 

wysokość 

Propozycja zwiększenia 

wynika z tego, że kwota 

dotacji nie uległa zmianie 

od 2019 r., a nawet uległa 



5 

 

upowszechniania i ochrony praw 

dziecka: 

2. Planowana minimalna wysokość 

środków na realizację 

priorytetowych zadań publicznych 

określonych w § 13 wynosi 15.000 

zł. 

środków na 

realizację 

priorytetowych 

zadań 

publicznych 

określonych w § 

13 wynosi 30.000 

zł. 

 

zmniejszeniu na pojedynczy 

klub rodzica, bo w 2021 r. 

działają dwa kluby. 

Klub Rodzica cieszy się 

uznaniem rodziców i co 

roku powiększa się liczba 

korzystających z zajęć. W 

2021 r. do sierpnia było to 

90 rodziców. 

Z uwagi na specyfikę zajęć 

grupy liczą najczęściej do 

10 osób. Pozwala to 

budować bezpieczną 

przestrzeń dla rodziców i 

ich małych dzieci. Często 

rodzice sami proponują 

tematykę i zakres zajęć.  

Prowadzanie klubów 

rodziców to  innowacyjna 

forma profilaktyki. Chodzi 

tu o wsparcie aktywnej 

postawy rodziców w 

poszukiwaniach najlepszych 

rozwiązań z zakresu 

równowagi praca-dom. 

Podczas spotkań Klubu 

wielu rodziców podkreśla, 

że ich częstym problemem 

jest izolacja społeczna, w 

szczególności osób 

zaabsorbowanych opieką 

nad dzieckiem i 

prowadzeniem domu, 

nieaktywnych zawodowo 

oraz nieudzielających się 

społecznie. Brakuje im 

kontaktu z innymi 

dorosłymi, zajęć 

odbiegających od 

codziennej rutyny, a nawet 

pretekstu, by wyjść z domu. 

Potęguje się wtedy poczucie 

osamotnienia oraz braku 

kompetencji 

wychowawczych. Natomiast 

wsparcie udzielone im w 

początkach drogi 

rodzicielskiej ma ogromny 

wpływ na zapobieganie 

późniejszym dysfunkcjom i 
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patologiom, coraz 

częstszym problemom z 

rozwojem emocjonalnym, 

uzależnieniami czy nową 

technologią. 

Kluby Rodziców 

uzupełniają ofertę w 

zakresie tworzenia 

środowiska przyjaznego 

rodzinie z dziećmi, którego 

zadaniem jest pełnienie 

jednocześnie funkcji 

wspierającej, integracyjnej i 

profilaktycznej. Oferta jest 

adresowana do wszystkich 

suwalskich rodzin z 

dziećmi, rodziców 

oczekujących potomstwa, 

dzieci i młodzieży, bez 

względu na status 

materialny, „stan zdrowia” 

systemu rodzinnego czy 

liczbę dzieci.  

Takie rozwiązania 

korespondują z 

nowoczesnymi trendami 

europejskiej polityki 

prorodzinnej. Wkład własny 

organizacji w realizację 

zadania w 2021 r. wynosi 40 

%. 

14. § 14. 1. Określa się priorytetowe 

zadanie publiczne w zakresie 

porządku i bezpieczeństwa 

publicznego: wsparcie 

prowadzenia placówki 

zapewniającej opiekę oraz 

wsparcie osobom nietrzeźwym i 

bezdomnym.  

2. Planowana minimalna wysokość 

środków na realizację 

priorytetowych zadań publicznych 

określonych w § 14 wynosi 

1.000.000 zł.  

2. Planowana 

minimalna 

wysokość 

środków na 

realizację 

priorytetowych 

zadań 

publicznych 

określonych w § 

14 wynosi 

1.020.000 zł. 

W Ośrodku jest 

zatrudnionych 13 osób, a 

koszty pracy w 2022 r. 

wzrosną ze względu na 

wzrost płacy minimalnej. 

Ponadto z dotacji są 

pokrywane koszty 

eksploatacji, które także 

rosną.   

 

15. § 15. 1. Określa się priorytetowe 

zadania publiczne w zakresie 

turystyki, krajoznawstwa oraz 

wypoczynku dzieci i młodzieży: 

5) dofinansowanie wydawnictw 

turystycznych poświęconych 

5) wspieranie 

wydawnictw 

turystycznych 

poświęconych 

Suwałkom; 

Zapis uzasadniony ze 

względu na to, że zgodnie z 

obowiązującymi przepisami 

organizator konkursu na 

realizację zadań 

publicznych nie może 
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Suwałkom; wymagać wkładu własnego, 

to organizacja decyduje czy 

skorzysta z dofinansowania 

części kosztów, czy ze 

sfinansowania w całości. 

16. § 15. 1. Określa się priorytetowe 

zadania publiczne w zakresie 

turystyki i krajoznawstwa: 

2. Planowana minimalna wysokość 

środków na realizację 

priorytetowych zadań publicznych 

określonych w § 15 wynosi 

180.000 zł.  

2. Planowana 

minimalna 

wysokość 

środków na 

realizację 

priorytetowych 

zadań 

publicznych 

określonych w § 

15 wynosi 

280.000 zł. 

Polska 

Organizacja Turystyczna w 

ramach certyfikacji punktów 

IT wymaga minimum 3 

etatów dla informatorów 

turystycznych. W związku z 

powyższym koszt 

zatrudnienia takich osób za 

minimalną płacę krajową 

wynosi:  

3.671,61 miesięcznie dla 

jednej osoby (najniższe 

wynagrodzenie na 2022 rok 

– 3.010 brutto, czyli 

3.671,61 - koszty 

pracodawcy). Z tego wynika 

11.014,83 miesięcznie,  

132.117,96 zł rocznie.  

W związku z powyższym 

minimalna kwota dotacji, 

jaka zapewniałaby 

funkcjonowanie CIT w 

2022 r. to 150.000 zł. 

Dodatkowo w konkursie 

ofert na prowadzenie CIT 

wymagane jest 

organizowanie spotkań w 

Klubie Podróżnika oraz 

udział w targach 

turystycznych. 

W przypadku umowy 

wieloletniej trzeba 

uwzględnić prognozę 

kolejnych wzrostów płacy 

minimalnej. Kwota dotacji 

na 2023 rok powinna więc  

wynosić minimum 180.000 

zł.  

Dla porównania Miasto 

Białystok   

przeznaczyło w 2021 roku 

kwotę 125.000 zł na 

dofinansowanie punktu 

informacji turystycznej, 

działającego od 1 maja do 
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31 października (stąd 

wynika kwota miesięczna w 

wysokości ponad 

20.000 zł).  

Gołdap przeznaczyła w 

2021 roku kwotę 

180.000 zł (kwota 

miesięczna - 15.000 zł).  

W Suwałkach dotacja w 

2021 r. wynosi 100.000 zł 

(czyli nieco ponad 8.000 zł 

miesięcznie).   

Na koniec sierpnia koszty 

prowadzenia CIT w 

Suwałkach to prawie 

225.000 zł. Różnica kwoty 

została pokryta z innych 

środków finansowych, które 

zostały pozyskane oraz ze 

sprzedaży gadżetów, 

pamiątek i ze środków 

własnych stowarzyszenia.  

Kwota dotacji na 

prowadzenie CIT od 

początku konkursu, czyli od 

2015 r. nie była 

waloryzowana i wynosi 

100.000 zł, a w tym czasie 

nastąpiły duże 

podwyżki kosztów (sama 

płaca minimalna o prawie 

100 %; w 2014 roku 

wynosiła 1680 zł brutto), do 

tego dochodzą  

podwyżki wszelkich usług 

czy towarów, które również 

są znaczące.  

Dodatkowo należy 

zaznaczyć iż certyfikat 

Polskiej 

Organizacji Turystycznej 

dla CIT Suwałki wygasa z 

końcem roku 2021. 

Ponowna certyfikacja 

planowana jest od początku 

stycznia 2022, dlatego 

konkurs na prowadzenie 

CIT powinien być 

rozstrzygnięty do końca 

2021 roku. Proces 
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certyfikacji następuje w 

cyklach 2-letnich.  

Należy zaznaczyć, że proces 

certyfikacji punktów 

informacji turystycznej 

wymaga dużego 

doświadczenia oraz wiedzy 

pracowników, którą należy 

udokumentować. 

Wnioskowana kwota 

zapewnia wyłącznie 

minimalne wynagrodzenie  

pracowników, gdyż reszta 

kwoty wynagrodzenia 

będzie pochodzić z 

wypracowanego utargu CIT. 

17. § 20. 1. Określa się priorytetowe 

zadanie publiczne 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: 

2. Planowana minimalna wysokość 

środków na realizację 

priorytetowych zadań publicznych 

określonych w § 20 wynosi 

150.000 zł. 

§ 20. 2. 

Planowana 

minimalna 

wysokość 

środków na 

realizację 

priorytetowych 

zadań 

publicznych 

określonych w § 

20 wynosi 

200.000 zł. 

 

Rosnące koszty płacy 

minimalnej i eksploatacji 

wymagają podniesienia 

dotacji na CWOP, która nie 

była zwiększana od 

początku funkcjonowania 

CWOP, czyli od 2013 r., a 

nawet ulegała zmniejszeniu. 

Również warto zapewnić 

organizacjom aktywnym w 

pozyskiwaniu zewnętrznych 

środków na działalność 

możliwość otrzymania 

wkładu własnego.  

18. § 22. 1. Określa się minimalną 

planowaną wysokość środków 

przeznaczonych na realizację 

priorytetowych zadań publicznych 

we współpracy z Organizacjami w 

2022 r. w kwocie 3.991.000 zł. 

§ 22. 1. Określa 

się minimalną 

planowaną 

wysokość 

środków 

przeznaczonych 

na realizację 

priorytetowych 

zadań 

publicznych we 

współpracy z 

Organizacjami w 

2021 r. w kwocie 

4.176.000 zł. 

Podwyższona kwota ogólna 

jest konsekwencją 

proponowanych zwiększeń 

kwot w poszczególnych 

zadaniach priorytetowych. 

Warto przy tym podkreślić, 

że zakładając, że wydatki 

bieżące w 2022 będą na 

poziomie wydatków w 2020 

r. proponowana kwota 

ogólna stanowi 0,94 % 

wydatków bieżących. 

 

Sporządziła  

Agnieszka Szyszko, Sekretarz SRDPP 

 

Suwałki, 16 września 2021 r. 


