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I. Wprowadzenie 

 Uchwałą nr XLII/450/2013 z dnia 27 listopada 2013 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 2014, 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 lokalnych. 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 Miasta,  

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

publicznych w sferze pożytku publicznego, 

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

wiedzy, w celu maksymalizacji efektów z podejmowanych działań, 

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

6) doskonalenia 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,  

− ochronę i promocję zdrowia oraz działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, 

− przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,  

− krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży,  

− kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 

− wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, 

− naukę, edukację, oświatę i wychowanie, 

− ekologię i ochronę zwierząt oraz ochronę dziedzictwa przyrodniczego,  
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− działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

  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 wydziały merytoryczne Urzędu Miejskiego w Suwałkach, odpowiedzialne  

za realizację Programu współpracy w poszczególnych zakresach zadań publicznych. 

  W sprawozdaniu ujęto wskaźniki realizacji zadań publicznych osiągnięte w 2014 r. Wykazy 

zrealizowanych w poszczególnych zakresach zadań publicznych, przedstawiono w ujęciu 

tabelarycznym i dołączono w formie załączników 1-10 do sprawozdania. 

   

II. Współpraca finansowa Miasta z Organizacjami 

  Współpraca finansowa Miasta z Organizacjami w 2014 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 (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, 1138, 1146) 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), jak również na podstawie wniosków składanych przez kluby sportowe z własnej 

inicjatywy.  

  Ogłoszenia o otwartych konkursach ofert i naborach ofert, 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 ofert/naborze wniosków. Po wyborze ofert, 

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

realizacji zadań publicznych.  

W 2014 roku Zarządzeniem nr 1419/2014 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 12 listopada 2014 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 
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komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego w Suwałkach oraz rozliczania przyznanych dotacji i kontroli 

realizowanych zadań finansowanych lub współfinansowanych z dotacji wprowadzono ujednoliconą 

procedurą konkursową dotyczącą otwartych konkursów ofert realizacji zadań publicznych. Procedura 

obowiązuje we wszystkich Wydziałach Urzędu Miejskiego, organizujących otwarte konkursy ofert.  

W pierwszej wersji z 12 listopada 2014 r. liczyła 12 załączników, ale na bieżąco jest uzupełniana  

i udoskonalana.  

 Prezydent Miasta ogłosił 14 otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych 

i 2 nabory wniosków na wsparcie realizacji zadań w zakresie wspierania rozwoju sportu w Mieście. Do 

ogłoszonych konkursów złożono 148 ofert, do ogłoszonych naborów - 9 wniosków. Spośród ofert  

i wniosków złożonych do konkursów i naborów do realizacji przyjęto łącznie 124 oferty i wnioski.  

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

wniosków, złożyły 30 ofert i wniosków na realizację zadań publicznych, w tym kluby sportowe  

21 wnioski. Spośród złożonych ofert/wniosków do realizacji przyjęto 9 ofert i 21 wniosków.  

 W ramach współpracy finansowej Miasto zawarło z Organizacjami 154 umowy 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) oraz przekazało Organizacjom środki finansowe (dotację celową) w kwocie 

2.568.229,22 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). Organizacje na realizację zadań publicznych w 2014 r., wydatkowały środki 

własne (finansowe, osobowe i pozyskane ze źródeł innych niż budżet Miasta) równe kwocie 

1.471.194,14 zł (w 2010 r. - 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). 
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 Łącznie na zadania publiczne zrealizowane w ramach Programu współpracy w 2014 r. 

wydatkowano kwotę 4.039.423,36 zł.  

 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 rok współpracy organizacji z samorządem przyczynia się  

do wzmacniania potencjału organizacji, które profesjonalizują swoje działania oraz do rozwijania 

zdolności współpracy samorządu z Organizacjami. Te wysiłki zostały docenione przyznaniem  

w październiku 2014 roku tytułu „Samorząd przyjazny Organizacjom Pozarządowym” w pierwszej edycji 
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konkursu ogłoszonego przez Wojewodę Podlaskiego i Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych  

w Białymstoku. 

 

 

 

 

 

 Współpraca finansowa Miasta z Organizacjami w poszczególnych zakresach zadań 

priorytetowych przedstawiała się w 2014 r. następująco:  

 

1. Nauka, edukacja, oświata i wychowanie 

 Ogłoszono jeden otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych,  

na który wpłynęło 12 ofert. Po przeprowadzonym postępowaniu konkursowym, zawarto  

7 umów o wsparcie realizacji zadania publicznego.  

 Poza konkursem dwie Organizacje z własnej inicjatywy złożyły oferty, które przyjęto do 

realizacji udzielając wsparcia finansowego ze środków budżetowych Miasta.  

 Łącznie Organizacjom powierzono realizację 9 zadań publicznych, z których zrealizowano  

9 zadań.  

 Na realizację zadań publicznych w 2014 r. w zakresie nauki, edukacji, oświaty  

i wychowania wydatkowano środki finansowe w kwocie 33.969,64 zł, z tego dotację  

z budżetu Miasta w kwocie 22.006,90 zł oraz środki własne z organizacji i z innych źródeł  

w kwocie 11.689,74 zł.  

 Udział dotacji w ogólnych kosztach realizacji zadań publicznych wyniósł 66,75 % 

(w 2011 r. - 61,6 %, w 2012 r.- 51,9 %, w 2013 r. - 69,1 %). 

 

 Realizując zadania w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2014 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 12 

3.  Liczba umów zawartych na realizację zadań publicznych  9 

4.  Liczbę umów zerwanych lub unieważnionych  0 

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

- poza otwartymi konkursami ofert 

17.444,94 

4.561,96 

 

6.  

Wysokość środków własnych organizacji wydatkowanych na realizację 

zadań publicznych: - w otwartych konkursach 

- poza otwartymi konkursami ofert 

 

10.712,44 

977,30 

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

zawartych umów) 
9 

8.  Liczba organizacji realizujących zadania 8 

9.  Liczba ofert złożonych poza otwartymi konkursami ofert  2 

10.  Liczba umów zawartych na realizację zadań publicznych poza otwartymi 

konkursami ofert  

 

2 

11.  Liczba odbiorców poszczególnych zadań  dane w zał. nr 1 

 

 Wykaz zrealizowanych zadań publicznych w zakresie nauki, edukacji, oświaty  

i wychowania stanowi załącznik nr 1. 

  

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

wyrównywania szans tych rodzin i osób 

 Ogłoszono jeden otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych,  

na który wpłynęło 10 ofert. W przeprowadzonym postępowaniu konkursowym z przyczyn formalnych 

odrzucono jedną ofertę. Zawarto 9 umów o wsparcie realizacji następujących zadań publicznych: 

prowadzenia stołówek świadczących usługi dożywiania osób bezdomnych i ubogich, działań mających 

na celu udzielenie pomocy rzeczowej oraz akcji zbiórek żywności na rzecz osób ubogich, organizacji 

kolonii wypoczynkowych dzieciom z rodzin ubogich, działań zmierzających do tworzenia warunków 

dla rozwoju aktywności i samodzielności osób starszych, w szczególności wspierania 

samopomocowych form aktywizacji tych osób oraz poradnictwa specjalistycznego i obywatelskiego  

na rzecz klientów pomocy społecznej. 

 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 przeznaczono środki 

finansowe w kwocie 176.008,95 zł, z tego dotację z budżetu Miasta w wysokości 72.000,00 zł oraz 

środki własne z organizacji i z innych źródeł - w kwocie 104.008,95 zł. Udział dotacji w całkowitym 

koszcie realizacji ww. zadań wyniósł 40,91 % (w 2012 r. - 54,5 %, w 2013 r. - 42,06 %, w 2013 r. – 

42,06 %). 
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 Realizując zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej 

sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2014 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 10 

3. Liczba umów zawartych na realizacje zadań publicznych  9 

4.  Liczba umów zerwanych lub unieważnionych  0 

5. Wysokość udzielonej dotacji na realizację zadań publicznych: 

- w otwartych konkursach, 

- poza otwartymi konkursami ofert 

 

72.000,00 

0 

6. Wysokość środków własnych organizacji wydatkowanych na realizację 

zadań publicznych:- w otwartych konkursach, 

- poza otwartymi konkursami ofert 

 

104.008,95 

0 

7. Liczbę zadań publicznych, których realizację zlecono organizacjom  

(wg zawartych umów) 

 

5 

8. Liczba organizacji realizujących zadania 8 

9. Liczba ofert złożonych poza otwartymi konkursami ofert 0 

10. Liczba umów zawartych poza otwartymi konkursami ofert  0 

11.  Liczba odbiorców poszczególnych zadań publicznych dane w zał. nr 2 

  

 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 2. 

 

 Ponadto Stowarzyszenie „Aktywni Tak Samo” w Suwałkach realizuje umowę zawartą w 2013 r. 

na okres do 31 grudnia 2017 r. na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy, przy ul. Wojska 

Polskiego 9 w Suwałkach. W 2014 r, z placówki korzystało ogółem 26 uczestników. Jest to zadanie 

rządowe, z budżetu Wojewody Podlaskiego otrzymano dotację na ten cel w wysokości: 

- 454.500,00 zł na bieżące utrzymanie, w tym remont i doposażenie, 

- 216.064,00 zł na inwestycje. 

 

3. Ochrona i promocja zdrowia oraz działalność na rzecz osób niepełnosprawnych 
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 Ogłoszono jeden otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych,  

na który wpłynęło 12 ofert. W przeprowadzonym postępowaniu konkursowym odrzucono 

2 oferty, jedną z powodów formalnych, drugą z powodów merytorycznych. Zawarto jedną umowę  

z organizacją, która przedłożyła oferty na dwa zadania priorytetowe, z uwzględnieniem działań 

przedłożonych w tychże dwóch ofertach. Jedna organizacja zrezygnowała z zawarcia umowy.  

Z pozostałymi oferentami zawarto 8 umów na realizację zadań publicznych udzielając wsparcia  

z budżetu Miasta.  

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

na rzecz osób niepełnosprawnych wydatkowano w 2014 r. środki finansowe w wysokości 61.340,79 zł, 

w tym dotację z budżetu Miasta w kwocie 42.556,80 zł oraz środki własne organizacji i z innych źródeł - 

w kwocie 18.783,99 zł.  

 Udział dotacji w całkowitym koszcie realizacji zadań publicznych wyniósł 69,38 %  

(w 2011 r. - 40,8 %, w 2012 r.- 62,8 %, w 2013 r. – 61,4 %). 

 Ponadto ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 

pozostających w dyspozycji Prezydenta Miasta Suwałk, przyznano 10 organizacjom pozarządowym 

kwotę 49.999,40 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 Społecznej w Suwałkach, z różnych form aktywnego spędzania czasu 

skorzystały 1511 osób niepełnosprawnych, w tym 515 dzieci.  

 

 Realizując zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób 

niepełnosprawnych w 2014 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  12 

3. Liczba umów zawartych na realizację zadań publicznych  8 

4.  Liczba umów zerwanych lub unieważnionych 0 

5. Wysokość udzielonej dotacji na realizację zadań publicznych  

z budżetu Miasta Suwałk:- w otwartych konkursach, 

- poza otwartymi konkursami ofert  

 

42.556,80 

0 

6. Wysokość środków własnych organizacji zaangażowanych  

w realizację zadań publicznych: - w otwartych konkursach, 

- poza otwartymi konkursami ofert 

 

18.783,99 

0 
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7. Liczbę zadań publicznych, których realizację zlecono organizacjom (wg 

zawartych umów) 

 

3 

8. Liczba organizacji realizujących zadania 8 

9. Liczba ofert złożonych poza otwartymi konkursami ofert 0 

10. Liczba umów zawartych poza otwartymi konkursami ofert  0 

11.  Liczba odbiorców poszczególnych zadań  dane w zał. nr 3 

  

 Wykaz zrealizowanych zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz 

działalności na rzecz osób niepełnosprawnych stanowi załącznik nr 3.  

   

4. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym 

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

złożono 32 oferty. W przeprowadzonym postępowaniu konkursowym odrzucono 2 oferty, które nie 

spełniały wymogów konkursowych formalnych i merytorycznych. Z pozostałymi oferentami zawarto  

30 umów o realizację zadań publicznych udzielając wsparcia z budżetu Miasta.  

 Poza otwartym konkursem ofert, z własnej inicjatywy Organizacji zostały złożone 3 oferty,  

z których trzy przyjęto do realizacji udzielając wsparcia ze środków budżetowych Miasta.  

 Na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom 

społecznym Organizacje wydatkowały w 2014 r. 753.769,84 zł, w tym otrzymane z budżetu Miasta 

(dotacje) w kwocie 518.584,00 zł oraz środki własne i z innych źródeł - w kwocie 235.185,84 zł.  

Udział dotacji w całkowitym koszcie realizacji zadań publicznych wyniósł 68,80 % (w 2011 r. - 

48,9 %, w 2012 r. - 56,7 %, w 2013 r. - 69 %). 

 Najwięcej nakładów finansowych (310.000,00 zł, co stanowi 59,78 % sumy wszystkich dotacji 

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, działalność informacyjno-

edukacyjną oraz poradnictwo psychologiczne, prawne, socjalne, zawodowe i rodzinne. 

   

 Realizując zadania publiczne w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom 

społecznym w 2014 r. osiągnięto następujące wskaźniki:  

 

Lp. 

 

Wyszczególnienie wskaźników 

liczba w szt./ 

kwota w zł 

1. Liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert  2 
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2.  Liczba złożonych ofert w otwartych konkursach ofert  32 

3. Liczba umów zawartych na realizację zadań publicznych  33 

4.  Liczba umów zerwanych lub unieważnionych  0 

 

5. 

Wysokość udzielonej dotacji na realizację zadań publicznych  

z budżetu Miasta: - w otwartych konkursach ofert, 

- poza otwartymi konkursami ofert  

 

495.710,00 

22.874,00 

 

6. 

Wysokość środków własnych organizacji zaangażowanych  

w realizację zadań publicznych:- w otwartych konkursach ofert, 

- poza otwartymi konkursami ofert 

 

229.348,18 

5.837,66 

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

zawartych umów) 

 

6 

8. Liczba organizacji realizujących zadania  18 

9. Liczba ofert złożonych poza otwartymi konkursami ofert  3 

10. Liczba umów zawartych poza otwartymi konkursami ofert  3 

11.  Liczba odbiorców poszczególnych zadań  dane w zał. nr 4 

  

 Wykaz zrealizowanych zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom  

i patologiom społecznym stanowi załącznik nr 4. 

 

   

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

 Ogłoszono jeden otwarty konkurs ofert, na który wpłynęło 18 ofert.  

Po przeprowadzonym postępowaniu konkursowym zawarto 12 umów o wsparcie realizacji zadań 

publicznych udzielając wsparcia ze środków budżetowych Miasta.  

 Poza konkursem dwie organizacje złożyły oferty, które przyjęto do realizacji  

i udzielono wsparcia ze środków budżetowych Miasta.  

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

i dziedzictwa narodowego przeznaczono środki finansowe w kwocie 427.359,95 zł, w tym dotację  

z budżetu Miasta w kwocie 99.000,00 zł oraz środki własne organizacji i z innych źródeł w wysokości 

328.359,95 zł.   

Udział dotacji w całkowitym koszcie realizacji ww. zadań wyniósł 23,17 % (w 2011 r. - 18,2 %,  

w 2012 r. - 17,3 %, w 2013 r. - 24,1 %). 
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 Realizując zadania publiczne w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury  

i dziedzictwa narodowego w 2014 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  18 

3. Liczba umów zawartych na realizację zadań publicznych  14 

4. Liczba umów zerwanych lub unieważnionych  0 

5. 

 

Wysokość udzielonej dotacji z Budżetu Miasta Suwałk na realizację zadań 

publicznych: - w otwartych konkursach ofert, 

- poza otwartymi konkursami ofert 

 

94.000,00 

9.000,00 

6. 

 

Wysokość środków własnych organizacji zaangażowanych  

w realizację zadań publicznych: - w otwartych konkursach ofert, 

- poza otwartymi konkursami ofert 

 

328.359,95 

14.936,00 

7. 

 

Liczba zadań publicznych, których realizację zlecono organizacjom wg 

zawartych umów 

 

14 

8. Liczba organizacji realizujących zadania  13 

9. Liczba ofert złożonych poza otwartymi konkursami  2 

10. Liczba umów zawartych poza otwartymi konkursami  2 

11. Liczba odbiorców poszczególnych zadań  dane w zał. nr 5 

 

 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 konkursy ofert, na który wpłynęło 17 ofert.  

Po przeprowadzonym postępowaniu konkursowym, zawarto 15 umów o wsparcie realizacji zadań 

publicznych w zakresie turystki i krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży. 

 Organizacje realizujące zadania publiczne w zakresie turystyki, krajoznawstwa oraz 

wypoczynku dzieci i młodzieży wydatkowały w 2014 r. środki finansowe w kwocie 100.617,88 zł, w tym 

dotację z budżetu Miasta w kwocie 70.000,00 zł oraz środki własne i pozyskane z innych niż budżet 

Miasta źródeł finansowych w kwocie 30.617,88 zł.  

 Udział dotacji w całkowitym koszcie realizacji ww. zadań wyniósł 69,57 % (w 2011 r.  

- 29,1 %, w 2012 r. -15,5 %, w 2013 r. - 18,3 %). 
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 Realizując zadania w zakresie turystyki, krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży  

w 2014 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  17 

3. Liczba umów zawartych na realizację zadań publicznych  15 

4. Liczba umów zerwanych lub unieważnionych  0 

5. Wysokość udzielonej dotacji na realizację zadań publicznych: 

 - w otwartych konkursach ofert, 

- poza otwartymi konkursami ofert 

 

70.000,00 

0 

6. 

 

Wysokość środków własnych organizacji zaangażowanych  

w realizację zadań publicznych: - w otwartych konkursach ofert, 

- poza otwartymi konkursami ofert 

 

70.000,00 

0 

7. 

 

Liczba zadań publicznych, których realizację zlecono organizacjom wg 

zawartych umów  

 

15 

8. Liczba organizacji realizujących zadania  11 

9. Liczba ofert złożonych poza otwartymi konkursami  0 

10. Liczba umów zawartych poza otwartymi konkursami  0 

11. Liczba odbiorców poszczególnych zadań  dane w zał. nr 6 

 

 Wykaz zrealizowanych zadań publicznych w zakresie turystyki, krajoznawstwa oraz 

wypoczynku dzieci i młodzieży stanowi załącznik nr 6.  

 

7. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 

 

a) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 

Ogłoszono dwa otwarte konkursy ofert, na które wpłynęło 45 ofert. Do pierwszego otwartego 

konkursu ofert zostało złożonych 35 ofert na realizację zadań publicznych. Prezydent Miasta Suwałk 

przyznał dofinansowanie na 25 zgłoszonych zadań. Stowarzyszenie The Parkour One zrezygnowało  

z realizacji zadania publicznego, dlatego zawarto 24 umowy. Łącznie w ramach otwartych konkursów 

ofert zawarto 32 umowy. 
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W ramach drugiego otwartego konkursu ofert zostało złożonych 10 ofert. Jednak Stowarzyszenie 

„Pomoc Dzieciom” wycofało swoją ofertę przed pierwszym posiedzeniem komisji, dlatego rozpatrzono  

9 ofert. 

 Organizacje z własnej inicjatywy złożyły 2 oferty realizacji zadań publicznych, spośród których  

2 zostały przyjęte do realizacji. Udzielono na nie wsparcia ze środków budżetowych Miasta w kwocie 

4.600,00 zł.  

 Na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej  

w 2014 r. wydatkowano ogółem 265.264,95 zł, w tym pochodzące z budżetu Miasta (dotacji) w kwocie 

119.629,64 zł oraz ze środków własnych organizacji i z innych źródeł w kwocie 145.625,31 zł.  

Udział dotacji w całkowitym koszcie realizacji zadań publicznych wyniósł 45,10 % (w 2011 r.  

- 35,8 %, w 2012 r. - 32,2 %, w 2013 r. – 34 %). 

 

 Realizując zadania publiczne w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2014 

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  45 

3. Liczba umów zawartych na realizację zadań publicznych  34 

4. Liczba umów zerwanych lub unieważnionych  0 

5. 

 

Wysokość udzielonej dotacji na realizację zadań publicznych.:  

- w otwartych konkursach ofert, 

- poza otwartymi konkursami ofert 

 

115.029,64 

4.600,00 

6. 

 

Wysokość środków własnych organizacji na realizację zadań publicznych: 

 - w otwartych konkursach ofert, 

- poza otwartymi konkursami ofert 

 

144.468,49 

1.156,82 

7. 

 

Liczba zadań publicznych, których realizację zlecono organizacjom 

(umowami) 

 

35 

8. Liczba organizacji realizujących zadania  20 

9. Liczba ofert złożonych poza otwartymi konkursami  2 

10. Liczba umów zawartych poza otwartymi konkursami  2 

11. Liczba odbiorców poszczególnych zadań  dane w zał. nr 7 
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 Wykaz zrealizowanych zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury 

fizycznej stanowi załącznik nr 7. 

 

b) wspieranie rozwoju sportu 

Ogłoszono jeden nabór wniosków, na który Organizacje (kluby sportowe) złożyły 9 wniosków. 

Wnioski przyjęto do realizacji zawierając 9 umów o wsparcie realizacji zadania publicznego. Na 

wsparcie realizacji tych zadań wydatkowano z budżetu Miasta środki finansowe w kwocie 579.871,88 zł.  

 Poza naborami ofert, kluby sportowe składały wnioski z własnej inicjatywy  

raz na kwartał, w tym składane w związku z awansem na Mistrzostwa Europy lub Świata. W tym trybie 

złożyły 21 wniosków, z których 21 przyjęto do realizacji udzielając wsparcia ze środków budżetowych 

Miasta. Na wsparcie realizacji tych zadań wydatkowano z budżetu Miasta 950.000,00 zł.  

 Na zadania publiczne w zakresie wspierania rozwoju sportu, zrealizowane we współpracy 

Miasta z 12 Organizacjami, przeznaczono w 2014 r. kwot w wysokości 2.114.997,39 zł, w tym z budżetu 

Miasta (dotację) w kwocie 1.529.871,88 zł oraz ze środków własnych organizacji i z innych źródeł  

w kwocie 585.125,48 zł.  

 Udział dotacji w całkowitym koszcie realizacji zadań publicznych wyniósł 72,33 %  

(w 2011 r. - 54,8 %, w 2012 r. - 67,2 %, w 2013 r. - 80,10 %).  

 

 Realizując zadania publiczne w zakresie wspierania rozwoju sportu w Mieście w 2014 r. 

osiągnięto następujące wskaźniki:  

 

Lp. 

 

Wyszczególnienie wskaźników 

liczba w szt./ 

kwota w zł 

1. Liczba ogłoszonych naborów ofert/wniosków 1 

2.  Liczba ofert/wniosków złożonych w naborach ofert  9 

3. Liczba umów zawartych na realizację zadań publicznych  30 

4. Liczba umów zerwanych lub unieważnionych  0 

5. 

 

Wysokość udzielonej dotacji na realizację zadań publicznych: 

- w naborach ofert, 

- poza naborami ofert (na wnioski klubów) 

 

579.871,88 

950.000,00 

6. 

 

Wysokość środków własnych organizacji na realizację zadań publicznych: - 

w naborach ofert, 

- poza naborami ofert (na wnioski klubów) 

 

223.080,21 

362.045,27 

7. Liczba zadań publicznych zleconych organizacjom (umowami) 30 

8. Liczba organizacji realizujących zadania publiczne  12 
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9. Liczba złożonych wniosków  21 

10. Liczba umów zawartych poza naborem ofert  21 

11. Liczba odbiorców poszczególnych zadań  dane w zał. nr 8 

  

 Wykaz zrealizowanych zadań publicznych w zakresie wspierania rozwoju sportu stanowi 

załącznik nr 8. 

 

8. Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego 

 Ogłoszono dwa otwarte otwarty konkurs ofert, na który wpłynęła jedna oferta. 

Po przeprowadzonym postępowaniu konkursowym oferta została przyjęta do realizacji. 

 Na realizację zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa 

przyrodniczego wydatkowano środki finansowe w wysokości 5.840,00 zł, w tym z budżetu Miasta 

(dotację) w kwocie 5.171,00 zł oraz środki własne z organizacji i z innych źródeł w kwocie 669,00 zł.  

 Udział dotacji w całkowitym koszcie realizacji zadania wyniósł 88,54 % (w 2011 r. - 69,6 %,  

w 2011 r. - 69,6 %, w 2013 r. - 48,26 %).  

 

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

przyrodniczego w 2014 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  1 

3. Liczba umów zawartych na realizację zadań publicznych  1 

4. Liczba umów zerwanych lub unieważnionych  0 

5. 

 

Wysokość udzielonej dotacji na realizację zadań publicznych: 

- w otwartych konkursach ofert, 

- poza otwartymi konkursami ofert 

 

5.171,00 

0 

6. Wysokość środków własnych organizacji na realizację zadań publicznych: - 

w otwartych konkursach ofert, 

- poza otwartymi konkursami ofert  

 

669,00  

0 

7. Liczba zadań publicznych zleconych organizacjom (umowami) 1 

8. Liczba organizacji realizujących zadania  1 

9. Liczba ofert złożonych poza otwartymi konkursami  0 

10. Liczba umów zawartych poza otwartymi konkursami  0 
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11. Liczba odbiorców poszczególnych zadań  dane w zał. nr 9 

 

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

dziedzictwa przyrodniczego stanowi załącznik nr 9. 

 

9. Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych  

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

 Ogłoszono dwa otwarte konkursy ofert na realizację zadania publicznego, 

pn. wsparcie prowadzenia Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych (CWOP)  

w Suwałkach. Pierwszy konkurs został unieważniony. Na drugi konkurs została złożona jedna oferta 

wspólna dwóch Organizacji. Ofertę przyjęto do realizacji, zawierając umowę o wsparcie realizacji 

zadania publicznego.   

 Na realizację zadań w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz 

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

wydatkowano środki finansowe w kwocie 100.537,00 zł, w tym z budżetu Miasta (dotację) w kwocie 

89.409,00 zł oraz środki własne organizacji i z innych źródeł w kwocie 11.128,00 zł.  

Udział dotacji w całkowitym koszcie realizacji zadań publicznych wyniósł 88,93 %  

(w 2013 r. - 87,50 %).  

 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. 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 10 szkoleń/warsztatów, 

dotyczących między innymi pozyskiwania funduszy, zastosowania nowoczesnych technologii  

w działalności organizacji oraz prowadzenia przez organizacje Biuletynu Informacji Publicznej. 

Przeprowadzono dwie edycje dwuetapowego kursu kompetencji komputerowych dla seniorów.  

W Centrum odbyło się także 8 spotkań informacyjno-integracyjnych. Ponadto, co miesiąc odbywały się 

spotkania przedstawicieli suwalskich Organizacji z Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta ds. Współpracy 

z Organizacjami Pozarządowymi (w sumie 7 spotkań). 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 Miejskiej Komisji 
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Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz sprzęt komputerowy, skaner, kserokopiarkę i materiały 

biurowe. W pomieszczeniach CWOP działał też Punkt Informacyjno-Konsultacyjny, w którym udzielano 

poradnictwa psychologicznego, prawnego, socjalnego, zawodowego i rodzinnego.  

 

 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 2014 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  1 

3. Liczba umów zawartych na realizację zadań publicznych  1 

4. Liczba umów zerwanych lub unieważnionych  0 

5. 

 

Wysokość udzielonej dotacji na realizację zadań publicznych: 

- w otwartych konkursach ofert, 

- poza otwartymi konkursami ofert 

 

89.409,00  

0 

6. Wysokość środków własnych organizacji na realizację zadań publicznych: - 

w otwartych konkursach ofert, 

- poza otwartymi konkursami ofert  

 

11.128,00 

0 

7. Liczba zadań publicznych zleconych organizacjom (umowami) 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  dane w zał. nr 10 

  

 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 10. 

 

III. Współpraca pozafinansowa Miasta z Organizacjami 

 We współpracy pozafinansowej Miasta z Organizacjami w 2014 r. podejmowano wiele działań, 

mających na celu realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców Suwałk, między innymi: 
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1. Miasto, tak jak w 2013 roku, użyczało na Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych 

pomieszczenia wraz z wyposażeniem w budynku przy ul. Kościuszki 71. CWOP w 2014 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 przy ul. ks. K. A. Hamerszmita 16  

do prowadzenia Centrum Informacji Turystycznej przez Organizację, wyłonioną w przetargu. Dzięki 

temu w Suwałkach był prowadzony profesjonalny certyfikowany punkt informacji turystycznej, otwarty w 

sezonie letnim przez siedem dni w tygodniu. Suwalski CIT w 2014 r. otrzymał najwyższą kategorię 

certyfikacji „****”, przyznaną do września 2016 r. 

 

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 817/2013 (z późn. zm.) Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 23 maja 2013 r. 

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.  

 

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 w partnerstwie z Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT realizowało projekty 

współfinansowane przez Unię Europejską:  

- trzyletni projekt „Suwalski Ośrodek Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego” 

o wartości 889.372 zł, w ramach którego utworzono Ośrodek Poradnictwa Prawnego  

i Obywatelskiego w Suwałkach oraz 8 Punktów Poradnictwa Prawnego  

i Obywatelskiego na terenie gmin Powiatu Suwalskiego, w których świadczone było bezpłatne 

poradnictwo prawno-obywatelskie, organizowano szkolenia i konferencje podnoszące poziom 
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doradztwa i praktycznej wiedzy w wybranych dziedzinach prawnych, opracowano praktyczne poradniki 

prawne, projekt zakończył się w 2014 roku; 

- siedemnastomiesięczny projekt „Razem dla Suwałk” o wartości 752.639,20 zł, którego celem jest 

poprawa jakości współpracy suwalskiego samorządu i Organizacji. W ramach projektu organizowane są 

szkolenia, spotkania konsultacyjne, kawiarenki obywatelskie, wyjazdy studyjne, realizowane jest 

poradnictwo w zakresie realizacji zadań publicznych. Miasto w ramach projektu w 2014 r. zorganizowało 

między innymi cztery szkolenia dla przedstawicieli organizacji pozarządowych z zakresu realizacji zadań 

publicznych oraz dwa szkolenia dla członków komisji konkursowych oceniających oferty w otwartych 

konkursach ofert na realizację zadań publicznych, współfinansowanych przez Miasto. Udzielono  

48 godzin indywidualnego doradztwa dla przedstawicieli suwalskich Organizacji realizujących lub 

planujących realizować zadania publiczne na rzecz mieszkańców Suwałk. Zbudowano także bazę 

danych suwalskich organizacji pozarządowych z wyszukiwarką. Baza jest stale rozbudowywana  

i aktualizowana we współpracy z Organizacjami. Stworzono także internetową platformę konsultacji 

społecznych www.konsultacje.suwalki.eu, gdzie na bieżąco publikowane są dokumenty do konsultacji 

społecznych, zarówno dotyczących Miasta Suwałki, jak i Województwa Podlaskiego oraz wyniki tych 

konsultacji.  

Opracowano system oznakowań lokali udostępnionych Organizacjom z zasobów Miasta  

na preferencyjnych warunkach, wykonano stosowne tabliczki i rozprowadzono je wśród Organizacji, 

korzystających z wynajmu na preferencyjnych warunkach.  

Przedstawiciele Miasta uczestniczyli we wszystkich trzech edycjach kawiarenki obywatelskiej w 2014 

roku, których tematami były: organy doradcze i konsultacyjne, działające przy Prezydencie Miasta 

Suwałk (czyli Rada Sportu, Suwalska Rada Działalności Pożytku Publicznego, Miejska Społeczna Rada 

ds. Osób Niepełnosprawnych), szeroko pojęta sfera kultury w Mieście oraz kwestia, czy Suwałki są 

miastem przyjaznym dla seniorów. 

Przedstawiciele Miasta uczestniczyli także w charakterze panelistów w II Suwalskim Kongresie 

Obywatelskim.  

Ponadto przedstawiciele Miasta, wspólnie z przedstawicielami Organizacji, uczestniczyli w Forum 

Inicjatyw Pozarządowych w Białymstoku oraz w Ogólnopolskim Forum Inicjatyw Pozarządowych  

w Warszawie. 

 

7. Kontynuowany był projekt „Internet równych szans” o wartości 1.729.622,40 zł, realizowany przez 

Miasto w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Miasta w Internecie”, a współfinansowany przez Unię 

Europejską. Po wyposażeniu w 2013 roku 40 ubogich rodzin i świetlic środowiskowych, prowadzonych 

przez Organizacje, w sprzęt komputerowy i zorganizowaniu szkoleń w zakresie kompetencji cyfrowych, 
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w 2014 r. nadal zapewniano tym rodzinom i świetlicom bezpłatny dostęp do Internetu (dostęp będzie 

możliwy do 2017-2018 roku, w zależności od zawartych umów).  

 

8. Miasto wspierało organizacyjnie i finansowano tworzenie Centrum Integracji Społecznej w Suwałkach 

przez Stowarzyszenie dla Rozwoju w Suwałkach w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Kulturalnym 

KOSTROMA. Między innymi odbyło się spotkanie zorganizowane z inicjatywy Prezydenta Miasta 

Suwałk, poświęcone powołaniu Centrum Integracji Społecznej z udziałem dyrektora MOPS, kierownika 

Działu Rynku Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Suwałkach, zastępcy Prezydenta Miasta Suwałk, 

naczelnika Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Suwałkach i inicjatorów utworzenia CIS 

– przedstawicieli Stowarzyszenia dla Rozwoju oraz Stowarzyszenia Kulturalnego KOSTROMA  

w Suwałkach.  

 

9. 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. Wśród konsultowanych dokumentów znalazły się:  

- 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 2015;  

- projekt uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie powołania Suwalskiej Rady Seniorów;  

- 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 

2015 rok;  

- Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii 

w Suwałkach na 2015 rok; 

- projekt uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania 

dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta Suwałki. 

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.  

 

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

Obywatelskiego. Dzięki uwagom zgłoszonym w trybie konsultacji przez SRDPP i Organizacje Suwalski 

Budżet Obywatelski na rok 2015 został podzielony na dwie części:  

a) 1,4 miliona złotych zostało przeznaczonych na projekty duże: od 100 tysięcy złotych  

do 700 tysięcy złotych; 
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b) 0,6 miliona złotych przeznaczono na projekty mniejsze – do 100 tysięcy złotych. 

SRDPP, zgodnie z zapisami dwóch uchwał Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie przeprowadzenia na 

terenie Gminy Miasta Suwałki konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części 

budżetu miasta na rok 2014 i na rok 2015, typowała też pięciu przedstawicieli suwalskich Organizacji  

do udziału w pracach 14-osobowego Zespołu Konsultacyjnego ds. Budżetu Obywatelskiego na rok 

2014 i w pracach 16-osobowego Zespołu ds. Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2015. 

Członkowie Organizacji pełnili też wolontarystycznie dyżury przy urnach do głosowania na projekty 

zgłoszone w ramach Budżetu Obywatelskiego Suwałk na rok 2014.  

 

11. Współpracowano z Organizacjami przy powołaniu Suwalskiej Rady Działalności Pożytku 

Publicznego drugiej kadencji. Podziękowano również na specjalnie zorganizowanym spotkaniu  

z Prezydentem Miasta Suwałk dotychczasowym członkom SRDPP. 

 

12. Przedstawiciele Miasta, wraz z przedstawicielami Suwalskiej Rady Działalności Pożytku 

Publicznego, wspólnie uczestniczyli w spotkaniach Rad Działalności Pożytku Publicznego w ramach 

projektu „Dobre Rady”, realizowanego przez Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia 

Inicjatyw Pozarządowych „Tłok”. W ramach tego projektu odbyła się też ewaluacja działań Suwalskiej 

Rady Działalności Pożytku Publicznego pierwszej kadencji. 

 

13. Stworzono na stronie głównej 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, warsztatach, seminariach, itp. 

działaniach mogących mieć znaczenie dla funkcjonowania i rozwoju Organizacji.  

 

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

na rzecz suwalskich Organizacji pożytku publicznego. Informacje o możliwości przekazania 1 procenta 

zamieszczono na stronie głównej Miasta Suwałki, na ekranach autobusów komunikacji miejskiej,  

na miejskich słupach ogłoszeniowych i w instytucjach użyteczności publicznej. 

 

15. Miasto wspólnie z Organizacjami wypracowało i przeprowadziło procedurę powołania Suwalskiej 

Rady Seniorów, pierwszej Rady Seniorów w woj. podlaskim. Procedura obejmowała wspólną pracę nad 

projektem uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie powołania Suwalskiej Rady Seniorów, 

spotkanie informacyjne na temat zasad powołania Rady, prezentacje kandydatów do SRS i wybory 
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przedstawicieli Organizacji przez członków Organizacji. Procedura została uznana później,  

na ogólnopolskim spotkaniu „ZOOM na Rady Seniorów” w Sejmie RP w lutym 2015 roku, za wzorcową. 

 

16. Ustalono i przeprowadzano regularne spotkania Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Współpracy  

z Organizacjami Pozarządowymi z przedstawicielami Organizacji w Centrum Wspierania Organizacji 

Pozarządowych (Centrum Trójki). Odbywają się one w każdy czwartek po sesji Rady Miejskiej  

o godzinie 16. 

 

17. Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi prowadziła 

regularny mailing do Organizacji w zakresie bieżących informacji ważnych dla trzeciego sektora.  

W 2014 roku wysłano dwadzieścia zestawów takich informacji, każdorazowo do ponad 200 adresatów. 

Baza odbiorców informacji jest stale rozbudowywana. 

 

18. W każdym z wydziałów Urzędu Miejskiego, organizujących otwarte konkursy ofert na realizację 

zadań publicznych udzielano zainteresowanym Organizacjom indywidualnych konsultacji w zakresie 

przygotowywania ofert realizacji zadania publicznego oraz prawidłowego rozliczania dotacji otrzymanej 

z budżetu Miasta. 

 

19. Współpracowano z Organizacjami przy procedurze wyboru członków komisji konkursowych  

do opiniowania otwartych konkursów ofert na kolejną dwuletnią kadencję. Podziękowano też na 

specjalnie zorganizowanym spotkaniu z Prezydentem Miasta Suwałk dotychczasowym członkom 

komisji konkursowych. 

 

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

Niepełnosprawnych w Suwałkach.  

 

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

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

 

22. Współdziałano ze związkami i organizacjami kombatanckimi w zakresie opracowania  

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

Wspólnie zrealizowano uroczystą oprawę najważniejszych świąt państwowych i wydarzeń 

okolicznościowych, między innymi odsłonięcia pomnika Józefa Piłsudskiego przy placu Józefa 

Piłsudskiego w Suwałkach.  



 

25 

 

 

 

23. 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. 

 

24. Przekazywano Organizacjom materiały promocyjne Miasta, celem wykorzystania ich  

do promocji Suwałk w trakcie organizowanych imprez i przedsięwzięć z udziałem uczestników spoza 

Miasta i regionu.  

25. Współpracowano z Organizacjami przy tworzeniu programu turystycznych rabatów sezonowych  

i uzgadnianiu treści publikacji Gazetek Turystycznych Miasta na sezony: lato’ 2014 i zima’ 2014/2015. 

 

26. Przekazano składkę członkowską Miasta do Suwalskiej Organizacji Turystycznej. Suwalska 

Organizacja Turystyczna powstała w 2006 roku. Zrzesza osoby prawne i fizyczne zainteresowane 

promocją Suwalszczyzny w Polsce i za granicą. Jej członkami są, oprócz Miasta Suwałki, między 

innymi: Powiat Suwalski, Gmina Suwałki, Wigierski Park Narodowy oraz Wojewódzki Ośrodek Sportu i 

Rekreacji "Szelment". 

 

27. We współpracy z Suwalską Organizacją Turystyczną przygotowano stoiska promocyjne „Pogodnych 

Suwałk”, wystawiane podczas imprez ,,Suwałki Blues Festival” i ,,Jarmark Kamedulski - Dni Suwałk”. 

Na stoiskach zorganizowano konkursy wiedzy o Suwałkach i Suwalszczyźnie z atrakcyjnymi nagrodami.  

 

28. We współpracy z Organizacjami, zajmującymi się turystyką przygotowywano stoisko promocyjne 

„Pogodnych Suwałk” na targach turystycznych w kraju i za granicą. 

 

29. Przedstawiciele Miasta uczestniczyli w spotkaniach okolicznościowych i uroczystościach 

organizowanych przez Organizacje. Przedstawiciel Miasta współprowadził też II Piknik Integracyjny 

Centrum Trójki. 

 

30. Dochód z balu charytatywnego „ Włócznia Jaćwingów”, organizowanego przez Miasto 

przeznaczono na zakup windy do Ośrodka Dziennego Pobytu, przy ul. Wojska Polskiego 9, 

prowadzonego przez Organizację. 
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31. Przedstawiciele Miasta popularyzowali działalność suwalskich Organizacji w ogólnopolskich 

stacjach telewizyjnych: wypowiedzi w programie TVP1 „Pytanie na śniadanie”, TVN i TVP Białystok oraz 

w mediach regionalnych i lokalnych. 


