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Wyniki konsultacji z Suwalską Radą Działalności Pożytku Publicznego propozycji 

priorytetowych zadań publicznych do realizacji we współpracy Miasta Suwałk  

z organizacjami pozarządowymi w roku 2022 

 

Organizacja zgłaszająca – Suwalska Rada Działalności Pożytku Publicznego  

 

Lp. 

Opinie i uwagi zgłoszone w trakcie konsultacji 
Uzasadnienie do 

wprowadzenia zmian 
dotychczasowy zapis: 

 

proponowana zmiana zapisu  

lub treść nowego zapisu: 

1.  w zakresie pomocy społecznej, 

w tym pomocy rodzinom i 

osobom w trudnej sytuacji 

życiowej oraz wyrównywania 

szans tych rodzin i osób:  

3) organizacja akcji pomocowych, 

w tym w zakresie przekazywania 

odzieży; 

3) organizacja akcji 

pomocowych, w tym w 

zakresie przekazywania 

odzieży i innych dóbr; 

 

Rozszerzenie możliwości 

przekazywania różnych 

rzeczy potrzebującym.  

2.  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: 

brak 

k) dostosowanie działań 

organizacji pozarządowych 

do wymogów ustawy z dnia 

19 lipca 2019 r. o 

zapewnianiu dostępności 

osobom ze szczególnymi 

potrzebami.  

Potrzeba wsparcia 

organizacji w   

dostosowywaniu się do 

nowych przepisów w 

zakresie udostępniania 

zadań publicznych osobom 

z niepełnosprawnościami. 

3.  w zakresie turystyki, 

krajoznawstwa oraz 

wypoczynku dzieci i młodzieży: 

2) wspieranie imprez 

turystycznych organizowanych 

dla mieszkańców Suwałk, 

promujących walory 

przyrodnicze, krajobrazowe i 

kulturowe polskiej i litewskiej 

części Suwalszczyzny;  

2) wspieranie imprez 

turystycznych 

organizowanych dla 

mieszkańców Suwałk, 

promujących walory 

przyrodnicze, krajobrazowe 

i kulturowe Suwałk i 

Suwalszczyzny;  

 

 

Nacisk na promocję Suwałk 

i pobliskiej Suwalszczyzny.  

4.  w zakresie turystyki, 

krajoznawstwa oraz 

wypoczynku dzieci i młodzieży: 

4) wspieranie spacerów po 

Suwałkach z udziałem lokalnych 

przewodników; 

4) wspieranie spacerów po 

Suwałkach z udziałem 

przewodników; 

Ogólniejszy zapis pozwoli 

na udział przewodników po 

Suwałkach, którzy 

niekoniecznie mieszkają w 

Suwałkach. 

5.  w zakresie turystyki, 

krajoznawstwa oraz 

wypoczynku dzieci i młodzieży: 

brak 

6) dofinansowanie 

wydawnictw turystycznych 

poświęconych Suwałkom;  

Nie powinno się wykreślać 

tego punktu (obowiązuje w 

tym roku), gdyż zadanie 

może wzbogacić ofertę 

turystyczną i tym samym 

przyczynić się do promocji 

Suwałk.  

6.  w zakresie turystyki, 

krajoznawstwa oraz 

7) wspieranie opracowania 

nowych tras turystycznych 

Nie powinno się wykreślać 

tego punktu (obowiązuje w 
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wypoczynku dzieci i młodzieży: 

brak 

po Suwałkach oraz 

promowanie istniejących; 

tym roku), gdyż zadanie 

może wzbogacić ofertę 

turystyczną i tym samym 

przyczynić się do promocji 

Suwałk.  

7. w zakresie turystyki, 

krajoznawstwa oraz 

wypoczynku dzieci i młodzieży: 

brak 

8) wspieranie promocji 

nieznakowanych szlaków i 

atrakcji turystycznych w 

Suwałkach realizowanej w 

nowoczesnej formie np. gier 

terenowych, questingu, akcji 

promocyjnych, akcji 

kolekcjonerskich itp.  

Nie powinno się wykreślać 

tego punktu (w podobnej 

formie obowiązuje w tym 

roku), gdyż zadanie może 

wzbogacić ofertę 

turystyczną i tym samym 

przyczynić się do promocji 

Suwałk.. 

8.  w zakresie kultury, sztuki, 

ochrony dóbr kultury i 

dziedzictwa narodowego: 

2) wspieranie amatorskiego ruchu 

artystycznego, w tym twórczości 

nawiązującej do regionalnego 

dziedzictwa kulturowego oraz 

tradycji Suwalszczyzny; 

2) wspieranie ruchu 

artystycznego, zwłaszcza 

amatorskiego, w tym 

twórczości nawiązującej do 

regionalnego dziedzictwa 

kulturowego oraz tradycji 

Suwalszczyzny; 

 

Nie powinno się wykluczać 

twórców profesjonalnych, 

choć nadal nacisk będzie 

położony na twórczość 

amatorów.  

9.  w zakresie kultury, sztuki, 

ochrony dóbr kultury i 

dziedzictwa narodowego: 

3) wspieranie działań służących 

edukacji i upowszechnianiu 

wiedzy w zakresie kultury, sztuki 

i dziedzictwa narodowego w 

suwalskich szkołach; 

3) wspieranie działań 

służących edukacji i 

upowszechnianiu wiedzy w 

zakresie kultury, sztuki i 

dziedzictwa narodowego; 

 

Nowy zapis pozwoli na 

rozszerzenie grupy 

odbiorców na wszystkich 

mieszkańców, a nie tylko 

uczniów.  

10. w zakresie kultury, sztuki, 

ochrony dóbr kultury i 

dziedzictwa narodowego: 

brak 

5) wspieranie projektów 

kulturalnych i 

artystycznych, w tym 

szczególnie nawiązujących 

do tradycji historycznych i 

kulturowych Suwałk i 

Suwalszczyzny lub 

związanych z osobami i 

wydarzeniami ważnymi w 

historii Suwałk. 

Nie powinno się wykreślać 

tego punktu (obowiązuje w 

tym roku), gdyż zadanie 

może wspomóc budowanie 

lokalnej tożsamości.  

 

 

 

Sporządziła: 

Agnieszka Szyszko,  

sekretarz Suwalskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego  

 

Suwałki, 11 czerwca 2021 r.  


