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Wyniki konsultacji z Suwalską Radą Działalności Pożytku Publicznego 

projektu Wieloletniego programu współpracy Miasta Suwałk  

z organizacjami pozarządowymi na lata 2021-2025 

 

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. Słowniczek na końcu 

dokumentu  

Słowniczek przenieść na początek 

dokumentu 

Poprawka 

redakcyjna. 

2. s. 4 

brak 

 

Świetlice są aktualnie prowadzone 

przez: Społeczną Organizację 

Przyjaciół Dzieci „Przystań” w 

Suwałkach; Stowarzyszenie 

Oratorium św. Jana Bosko w 

Suwałkach; Zgromadzenie Sióstr 

św. Teresy od Dzieciątka Jezus w 

Suwałkach; Parafię 

Rzymskokatolicką pw. św. 

Aleksandra w Suwałkach. 

Uzupełnienie. 

3. s. 4  

brak 

Obecnie centrum prowadzą 

wspólnie Stowarzyszenie 

Kulturalne Kostroma i Suwalskie 

Stowarzyszenie Mangi, Anime, 

Fantastyki i Rpg „Mroczne 

Bractwo”. 

Uzupełnienie. 

4. s. 5  

Osoby z Zespołu ds. 

Ewaluacji Wieloletniego 

programu współpracy Miasta 

Suwałk z organizacjami 

pozarządowymi na lata 2017-

2020, reprezentujące 

organizacje pracujące z 

osobami z 

niepełnosprawnościami 

przyznały, że pomoc 

wolontariuszy bardzo by 

ułatwiła włączanie osób z 

niepełnosprawnościami w 

życie społeczne, czy 

kulturalne Suwałk. 

Zespół ds. Ewaluacji 

Wieloletniego programu 

współpracy Miasta Suwałk z 

organizacjami pozarządowymi na 

lata 2017-2020 przyznał, że 

pomoc wolontariuszy bardzo by 

ułatwiła włączanie osób z 

niepełnosprawnościami w życie 

społeczne, czy kulturalne Suwałk. 

Poprawka 

redakcyjna. 

5. s. 5 

Warto też wspierać w 

zadaniach publicznych 

wolontariat na rzecz osób z 

niepełnosprawnościami. 

Warto też wspierać w zadaniach 

publicznych wolontariat na rzecz 

ogółu społeczności, ze 

szczególnym uwzględnieniem 

osób z niepełnosprawnościami. 

Rozszerzenie 

odbiorców działań 

wolontariackich. 
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6. s.7 

O blisko 250 tys. zł więcej 

niż planowano w Programie 

współpracy Miasta Suwałk z 

organizacjami 

pozarządowymi na rok 2020 

wydano natomiast na 

dofinansowanie zadań z 

zakresu rozwoju sportu oraz z 

zakresu wspierania i 

upowszechniania kultury 

fizycznej. 

O blisko 250 tys. zł więcej niż 

planowano w Programie 

współpracy Miasta Suwałk z 

organizacjami pozarządowymi na 

rok 2020 wydano natomiast na 

dofinansowanie zadań z zakresu 

rozwoju sportu. 

Poprawka 

merytoryczna. 

7. s. 10 

Należy utrzymać dobrą 

praktykę finansowania zadań 

publicznych, które ze 

względu na interes społeczny 

powinny mieć zapewnioną 

ciągłość finansowania w 

trybie umów wieloletnich. 

Należy utrzymać dobrą praktykę 

finansowania zadań publicznych, 

które ze względu na interes 

społeczny powinny mieć 

zapewnioną ciągłość 

finansowania w trybie umów 

wieloletnich, minimalnie na okres 

3 lat, maksymalnie na 5 lat.  

Wydłużony okres 

umowy umożliwi 

stabilizację zadania 

publicznego.  

8. s. 12 

1.2  

brak 

jednostki miejskie Rozszerzenie grupy 

realizatorów. 

9. s. 12  

1.5  

brak 

- wielkość procentowa kwoty 

przekazanej na dotacje zadań 

publicznych w odniesieniu do 

wydatków budżetowych miasta w 

danym roku 

Dodanie 

znaczącego 

wskaźnika oceny 

współpracy. 

10. s. 14 

Kolejne powtarzające się 

błędy to przekroczenia dat 

zapłaty rachunków/faktur, co 

musi odbyć się w okresie 

realizacji zadania 

publicznego, zawartego w 

ofercie. 

Kolejne powtarzające się błędy to 

przekroczenia dat zapłaty 

rachunków/faktur, co musi odbyć 

się w okresie realizacji zadania 

publicznego, zawartego w 

umowie. 

Poprawka 

merytoryczna. 

11. s. 14  

Mimo świadczonego 

wsparcia w zakresie 

przygotowania i rozliczania 

ofert realizacji zadań 

publicznych zdarzają się 

braki i błędy zarówno w 

ofertach realizacji zadań 

publicznych, jak i w 

dokumentacji realizacji zadań 

publicznych. 

Mimo świadczonego wsparcia w 

zakresie przygotowania i 

rozliczania wniosków i ofert 

realizacji zadań publicznych 

zdarzają się braki i błędy zarówno 

we wnioskach i ofertach realizacji 

zadań publicznych, jak i w 

dokumentacji realizacji zadań 

publicznych. 

Uzupełnienie. 

12. s. 14  

Elektroniczny system 

Witkac.pl, wprowadzony 

przez suwalski samorząd w 

2016 roku naboru pozwala co 

Elektroniczny system Witkac, 

wprowadzony przez suwalski 

samorząd w 2016 roku naboru 

pozwala co prawda wyeliminować 

błędy typu: brak wypełnionej 

Poprawka 

redakcyjna. 
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prawda wyeliminować błędy 

typu: brak wypełnionej 

tabelki, czy rachunkowe, nie 

ma natomiast wpływu na 

stronę merytoryczną oferty, 

co zależy wyłącznie od 

organizacji. 

tabelki, czy rachunkowe, nie ma 

natomiast wpływu na stronę 

merytoryczną oferty, co zależy 

wyłącznie od organizacji. 

13. s. 14 

Kolejnym błędem są źle 

opisane planowane rezultaty, 

np. rezultat w postaci 95 

podniesienia samooceny 

uczestników wydaje się 

trudny do udowodnienia. W 

czasie pandemii istotnym 

problemem okazał się też 

brak oszacowania ryzyka, 

który pozwoliłby być może 

zrealizować zadania w innej 

formie. 

Kolejnym błędem są źle opisane 

planowane rezultaty, np. rezultat 

w postaci 95 % podniesienia 

samooceny uczestników wydaje 

się trudny do udowodnienia. W 

czasie pandemii istotnym 

problemem okazał się też brak 

oszacowania ryzyka, który 

pozwoliłby być może zrealizować 

zadania w innej formie. 

Poprawka 

redakcyjna. 

14. s. 14 

Dlatego zaleca się aby raz w 

roku odbyło się szkolenie, 

czy spotkanie warsztatowe, 

podczas którego omawianoby 

jak prawidłowo zaplanować 

zadanie publiczne, napisać 

ofertę i sprawozdanie. 

Dlatego zaleca się aby raz w roku 

odbyło się szkolenie, czy 

spotkanie warsztatowe, podczas 

którego przedstawiciele 

organizacji będą mogli 

dowiedzieć się, jak prawidłowo 

zaplanować zadanie publiczne, 

napisać ofertę i sprawozdanie. 

Poprawka 

stylistyczna. 

15. s. 15 

W zakresie sportu ciałem 

opiniotwórczo-doradczym 

jest Rada Sportu przy 

Prezydencie Miasta Suwałk. 

Radę tworzy ją co najmniej 9 

osób (w kadencji 2018-2023 

jest to 14 osób) osób, w 

przeważającej większości 

przedstawicieli środowiska 

sportowego.  

W zakresie sportu ciałem 

opiniotwórczo-doradczym jest 

Rada Sportu przy Prezydencie 

Miasta Suwałk. Radę tworzy ją co 

najmniej 9 osób (w kadencji 

2018-2023 jest to 14 osób), w 

przeważającej większości 

przedstawicieli środowiska 

sportowego. 

Poprawka 

redakcyjna. 

16. s. 15 

Kadencja trwa dwa lata. 

Kadencja jest zbieżna z kadencją 

Prezydenta Miasta Suwałk. 

Poprawka 

merytoryczna. 

17. s. 16 

Miejska Komisja 

Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych inicjuje 

działania w zakresie 

profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych, 

narkomanii i 

przeciwdziałania przemocy w 

rodzinie. W jej skład 

Miejska Komisja Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych 

inicjuje działania w zakresie 

profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych, 

narkomanii i przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie. W jej skład 

wchodzą przedstawiciele 

instytucji, terapeuci, edukatorzy, 

radni Rady Miejskiej w 

Uzupełnienie. 
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wchodzą przedstawiciele 

instytucji, terapeuci, 

edukatorzy. 

Suwałkach i pracownicy Urzędu 

Miejskiego w Suwałkach. 

18. s. 19 

2.5 Diagnoza 

Najczęstszą formą 

współpracy samorządu z 

organizacjami w Suwałkach, 

tak jak i w innych 

samorządach, jest realizacja 

zadań publicznych w ramach 

otwartych konkursów ofert. 

Najczęstszą formą współpracy 

samorządu z organizacjami w 

Suwałkach, tak jak i w innych 

samorządach, jest realizacja zadań 

publicznych w ramach otwartych 

konkursów ofert i naboru 

wniosków. 

Uzupełnienie. 

19. s. 19 

2.5 Diagnoza 

brak 

Do tej pory Miasto Suwałki nie 

korzystało również ze zlecania 

zadań w trybie ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych dla 

organizacji pozarządowych oraz 

nie stosowało klauzul społecznych 

przy zamówieniach publicznych. 

Uzupełnienie.  

20. s. 19 

2. 5 Planowane działania 

brak 

Należy rozważyć zlecanie części 

zadań publicznych w trybie 

zamówień publicznych, w tym z 

zastosowaniem klauzul 

społecznych. 

Wprowadzenie 

tego trybu poszerzy 

możliwości 

współpracy Miasta 

z organizacjami. 

21. s. 20  

brak  
2.8 Promowanie i wspieranie 

działań dostępnych dla osób ze 

szczególnymi potrzebami 

Diagnoza 

To nowe działanie, które 

wprowadziła ustawa z dnia 19 

lipca 2019 r. o zapewnianiu 

dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami. 

Ustawodawca w tym akcie 

zwrócił szczególną uwagę, że 

każde działanie należy prowadzić 

tak, aby nie wykluczać odbiorców 

i uczestników zadań publicznych, 

a także wprowadzać rozwiązania 

organizacyjne i techniczne 

pozwalające na korzystanie z tych 

działań np. przez osoby z niepełno 

sprawnościami lub starsze.  

Proponuje się aby wprowadzić 

dodatkowe kryterium oceny ofert 

w otwartych konkursach ofert, 

czyli dodatkowe punkty za 

rozwiązania uwzględniające 

zapewnienie szeroko pojętej 

dostępności w każdym z 

konkursów ofert.  
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Planowane działania  

Planuje się wprowadzić 

dodatkowe kryterium oceny ofert 

w postaci uwzględniania zapisów 

Konwencji o prawach osób 

niepełnosprawnych, sporządzonej 

w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 

2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 

1169 oraz z 2018 r. poz. 1217) 

oraz Ustawy z dnia 19 lipca 2019 

r. o zapewnianiu dostępności 

osobom ze szczególnymi 

potrzebami (Dz. U. z 2019 r. poz. 

1696), polegające na 

uwzględnianiu warunków 

służących zapewnieniu 

dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami w 

zakresie zadań publicznych, z 

uwzględnieniem minimalnych 

wymagań o których mowa w art. 

6. Ustawy o zapewnianiu 

dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami lub 

zapewnienia dostępności 

alternatywnej.  

W związku z tym że zadania które 

będą uwzględniać w/w przepisy 

mają charakter 

niedyskryminacyjny należałoby 

oceniać je wyżej.  

22. s. 21  

2.1 

- liczba poprawnie 

zrealizowanych umów,  

- liczba zrealizowanych umów,  Poprawka 

merytoryczna. 

23. s. 21 

2.4 

Wspólne szkolenia, 

spotkania, zespoły robocze  

- liczba wspólnych szkoleń/ 

spotkań/zespołów roboczych,  

 

Wspólne szkolenia, szkolenia 

cykliczne, spotkania, zespoły 

robocze  

- liczba wspólnych szkoleń/ liczba 

szkoleń 

cyklicznych/spotkań/zespołów 

roboczych,  

Rozszerzenie o 

kolejny, ważny 

wskaźnik oceny 

współpracy. 

24. s. 21 

brak 

2.8  

Promowanie i wspieranie działań 

na rzecz osób ze szczególnymi 

potrzebami 

2021-2025  

liczba zadań publicznych na rzecz 

osób ze szczególnymi potrzebami 

zgłoszonych i zrealizowanych w 

Grupa osób ze 

szczególnymi 

potrzebami 

zasługuje na jak 

największe 

wsparcie.  
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konkursach ofert  

- Miasto Suwałki 

- organizacje pozarządowe 

25. s. 23 

Większość organizacji 

pozarządowych 

zarejestrowanych w 

Suwałkach prowadzi 

działalność na rzecz 

mieszkańców Miasta. 

Większość organizacji 

pozarządowych zarejestrowanych 

w Suwałkach prowadzi 

działalność na rzecz mieszkańców 

Miasta lub na rzecz Miasta. 

Uzupełnienie. 

26. s. 23  

brak 

- 9 spółdzielni socjalnych,  

- 2 sportowe spółki. 

Uzupełnienie. 

27. s. 23  

Pikniki odbywały się co roku 

latem, od 2013 roku, na 

podwórzu przy ul. T. 

Kościuszki 71. 

Pikniki odbywały się co roku 

latem, od 2013 do 2018 roku, na 

podwórzu przy ul. T. Kościuszki 

71. 

Uzupełnienie. 

28. s. 23 

brak 

Na wydarzeniu prezentują się 

także organizacje ogólnopolskie, 

które prowadzą działania na rzecz 

suwalczan. 

Uzupełnienie. 

298. s. 24 

W tym celu warto np. 

umożliwić organizacjom 

wystawienie stoiska z 

materiałami promocyjnymi, 

udostępnić czas i miejsce na 

animację kulturalną, czy 

zaprosić na scenę podczas 

ogólnomiejskiego 

wydarzenia. 

W tym celu warto np. umożliwić 

organizacjom wystawienie 

nieodpłatne własnego stoiska, 

udostępnić czas i miejsce na 

animację kulturalną, czy zaprosić 

na scenę podczas 

ogólnomiejskiego wydarzenia. 

Tutaj warto 

zastosować 

uogólnienie, 

ponieważ nie 

zawsze na stoisku 

organizacji muszą 

być ulotki, ponadto 

ważne jest, aby 

umożliwić 

wystawienie 

takiego stoiska 

nieodpłatnie.  

30. s. 26 

brak 

Zarządzenie 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, 

zmienione zarządzeniem 

nr 394/2020 z dnia 1 października 

2020 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, zmienione 

zarządzeniem nr 480/2020 z dnia 

Uzupełnienie. 
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15 grudnia 2020 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, 

zmienione zarządzeniem 

nr 69/2021 z dnia 5 marca 2021 

r. w sprawie sprostowania 

zarządzenia w sprawie określenia 

sposobu ustalania cen i opłat za 

korzystanie z obiektów i urządzeń 

Ośrodka Sportu i Rekreacji w 

Suwałkach oraz Uchwała nr 

XXX/392/2021 Rady Miejskiej w 

Suwałkach z dnia 31 marca 2021 

roku w sprawie sposobu ustalania 

cen i opłat oraz zasad i trybu 

korzystania z obiektów i urządzeń 

Ośrodka Sportu i Rekreacji w 

Suwałkach oraz przedszkoli, szkół 

i placówek oświatowych 

prowadzonych przez Miasto 

Suwałki. 

31. s. 27 

3.1  

brak 

Liczba informacji dotyczących 

organizacji pozarządowych 

zamieszczonych w 

DwuTygodniku Suwalskim 

Dodatkowy cenny 

wskaźnik oceny 

współpracy. 

32. s. 27 

3.2 

- liczba informacji o 

działaniach suwalskich 

organizacji w mediach 

ogólnopolskich  

- liczba informacji o działaniach 

suwalskich organizacji w mediach 

ogólnopolskich i regionalnych 

 

Uzupełnienie. 

33. s. 28  

3.1  

brak 

- liczba informatorów o 

suwalskich organizacjach 

pozarządowych 

Dodatkowy cenny 

wskaźnik oceny 

współpracy. 

 

 

 

 

Sporządziła 

Agnieszka Szyszko,  

Sekretarz SRDPP 

29.03.2021 r. 

 

 


