Wyniki konsultacji z Suwalską Radą Działalności Pożytku Publicznego i organizacjami pozarządowymi
projektu uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie 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 2016
Organizacja zgłaszająca – Suwalska Rada Działalności Pożytku Publicznego

Lp. Opinie i uwagi zgłoszone w trakcie konsultacji
dotychczasowy zapis:
1.

2.

Rozdział 6.
OKRES I SPOSÓB REALIZACJI
PROGRAMU
§ 21. 4. Prezydent będzie informować
Organizacje o:
3) o otwartych konkursach ofert na
realizację zadań publicznych.
Rozdział 9.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 25. 2. Organizacja, w zakresie
otrzymywania środków publicznych z
budżetu Miasta, jest
zobowiązana do zamieszczania w
swoich materiałach, dotyczących
projektu informacji o finansowaniu
lub dofinansowaniu zadania przez
Miasto Suwałki.

proponowana zmiana zapisu
lub treść nowego zapisu:
§ 21. 4. Prezydent będzie
informować Organizacje o:
3) otwartych konkursach ofert na
realizację zadań publicznych.

§ 25. 2. Organizacja, w zakresie
otrzymywania środków publicznych
z budżetu Miasta, jest
zobowiązana do zamieszczania w
swoich materiałach, dotyczących
realizacji zadania publicznego
informacji o finansowaniu lub
dofinansowaniu zadania przez
Miasto Suwałki.
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Uzasadnienie
do wprowadzenia zmian

Stanowisko Prezydenta
Miasta Suwałk
- uzasadnienie

Poprawka redakcyjna.

Propozycja przyjęta.

Poprawka terminologii.

Propozycja przyjęta.

Organizacja zgłaszająca – Spółdzielnia Socjalna „Perspektywa”

Lp.

Opinie i uwagi zgłoszone w trakcie konsultacji
dotychczasowy zapis:

1.

§ 13. 1. Określa się priorytetowe
zadania 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 §
13 wynosi 600.000 zł.

proponowana zmiana zapisu
lub treść nowego zapisu:
§ 13. 1. Określa się priorytetowe
zadania publiczne w zakresie
porządku
i
bezpieczeństwa
publicznego:
Powierzenie prowadzenia placówki
zapewniającej opiekę oraz wsparcie
osobom nietrzeźwym i bezdomnym.
2. Planowana minimalna wysokość
środków na realizację priorytetowych
zadań publicznych określonych w §
13 wynosi 750.000 zł.
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Uzasadnienie organizacji
do wprowadzenia zmian

Stanowisko Prezydenta
Miasta Suwałk
- uzasadnienie

Realizacja zadania publicznego w
zakresie porządku i bezpieczeństwa
publicznego powinna zostać
przekazana w formie powierzenia, a
nie wsparcia, ponieważ:
1. Wsparcie zadania wiąże się z
wkładem finansowym własnym,
którego organizacje nie posiadają, a
przy tak wysokiej kwocie dotacji
udział finansowy własny jest
niemożliwy.
2. Ze względu na charakter i rodzaj
zadania, które służy dla dobra
mieszkańców Suwałk, niesie
nieodzowną pomoc osobom
uzależnionym, bezdomnym, z
przemocy domowej.
3. Urząd Miasta finansując w 100 %
zadanie:
 zaoszczędza wydatki (kwota
dotacji jest niższa niż koszty
utrzymania placówki w
obecnej formie)
 zapewnia stabilność istnienia
placówki, płynność

Propozycja
częściowo
przyjęta.
Co
do
kwoty
przeznaczonej na to
zadanie, Miasto Suwałki
planuje
ogółem
przeznaczyć na ten cel
900 tysięcy złotych, z
czego
650
tysięcy
pochodzić będzie z puli
przeznaczonej
na
dofinansowanie
priorytetowego zadania
publicznego w zakresie
porządku
i
bezpieczeństwa
publicznego:
Wsparcia prowadzenia
placówki zapewniającej
opiekę oraz wsparcie
osobom nietrzeźwym i
bezdomnym, zaś 250
tysięcy
złotych
z
funduszy
przeznaczonych
na

finansową
 z uwagi na wagę zadania
odpowiedzialność powinna
być podzielona (Urząd
Miasta zapewnia środki
finansowe, a organizacja
rzetelnie wykonuje zadanie)
5. Placówki tego typu w Polsce np.
w Warszawie, Gdańsku, Wrocławiu,
Włocławku itp. są powierzane przez
Urzędy Miast innym organizacjom.
Kwota 600 tys. jest za niska, aby
wykonać zadanie zgodnie z
przepisami prawa i zapewnić środki
finansowe na podstawowe koszty
związane z utrzymaniem placówki.
W celu prawidłowego wykonania
zadania pod względem
merytorycznym, finansowym i
praktycznym placówka powinna
mieć w 100 % wsparcie Urzędu
Miasta. Kwota 750 tys. powinna
wystarczyć na zaspokojenie
podstawowych potrzeb i kosztów.
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dofinansowanie
priorytetowych
zadań
publicznych w zakresie
przeciwdziałania
uzależnieniom,
patologiom społecznym,
wspierania rodziny i
systemie
pieczy
zastępczej.
Dlatego przyjmuje się
zapis w § 13.2 w
brzmieniu:
2. Planowana minimalna
wysokość środków na
realizację priorytetowych
zadań
publicznych
określonych w § 13
wynosi 650.000 zł.
Odrzucona propozycja
zmiany brzmienia ze
„wsparcia prowadzenia
placówki” na „powierzenie
prowadzenia placówki”.
Organizacje powinny
zapewnić choć minimalny
wkład własny, bo to
zmusza do aktywności i
poszukiwania źródeł
finansowania także poza
budżetem miejskim.

2.

§ 11. 1. Określa się priorytetowe
zadania publiczne w zakresie
przeciwdziałania
uzależnieniom,
patologiom społecznym, wspierania
rodziny i systemie pieczy zastępczej:
I. Zwiększanie dostępności pomocy
terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla
osób uzależnionych od alkoholu i
innych środków psychoaktywnych:
1) dofinansowanie prowadzenia grup
wsparcia maratonów dla osób
uzależnionych
od
środków
psychoaktywnych;

§ 11. 1. Określa się priorytetowe
zadania publiczne w zakresie
przeciwdziałania
uzależnieniom,
patologiom społecznym, wspierania
rodziny i systemie pieczy zastępczej:
I. Zwiększanie dostępności pomocy
terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla
osób uzależnionych od alkoholu i
innych środków psychoaktywnych:
1) finansowanie prowadzenia grup
wsparcia maratonów dla osób
uzależnionych
od
środków
psychoaktywnych;

3.

§ 11. 1. I
2)
dofinansowanie
programów
ograniczania picia alkoholu dla osób
o obniżonych możliwościach udziału
w
programach
behawioralnopoznawczych, tzw. niskoprogowych;
§ 11. 1. I
3)
wspieranie
programów
rehabilitacji dla osób uzależnionych
po
zakończonych
programach
psychoterapii uzależnień;
§ 11. 1. I
4) wsparcie działalności punktu
konsultacyjnego
oraz
telefonu
zaufania dla osób uzależnionych i ich
rodzin.

§ 11. 1. I
2)
finansowanie
programów
ograniczania picia alkoholu dla osób
o obniżonych możliwościach udziału
w
programach
behawioralnopoznawczych, tzw. niskoprogowych;
§ 11. 1. I
3)
finansowanie
programów
rehabilitacji dla osób uzależnionych
po
zakończonych
programach
psychoterapii uzależnień;
§ 11. 1. I
4) powierzenie działalności punktu
konsultacyjnego
oraz
telefonu
zaufania dla osób uzależnionych i ich
rodzin.

4.

5.
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Realizacja zadania publicznego w
zakresie przeciwdziałania
uzależnieniom, patologiom
społecznym, wspierania rodziny i
systemie pieczy zastępczej powinna
być przekazana w formie
powierzenia, a nie wsparcia, lub
dofinansowania, ponieważ:
Wszystkie zadania z § 11. 1 dotyczą
bezpośrednio
zakresu
działań
zawartych w
§ 13. Środki
finansowe mają być przeznaczone
na realizację dodatkowych działań
mających za zadanie realnej,
niezbędnej
pomocy
oraz
uatrakcyjnienie oferty placówki wg
§ 13 skierowanej do osób z
problemem
alkoholowym,
bezdomnych, z przemocy domowej.
2. Wsparcie zadania wiąże się z
wkładem finansowym własnym,
którego organizacje nie posiadają, a
przy tak wysokiej kwocie dotacji
udział finansowy własny jest
niemożliwy.

Propozycje odrzucone.
Organizacje powinny
zapewnić wkład własny, bo
to zmusza do aktywności i
poszukiwania źródeł
finansowania także poza
budżetem miejskim.

Organizacja zgłaszająca – Fundacja EGO

Lp.

Opinie i uwagi zgłoszone w trakcie konsultacji
dotychczasowy zapis:

1.

§ 10. 1. Określa się priorytetowe
zadania publiczne w zakresie ochrony
i promocji zdrowia oraz działalności
na rzecz osób niepełnosprawnych:
1)
Wspieranie
działań
minimalizujących skutki zaburzeń
rozwojowych
osób
niepełnosprawnych.
2)
Wspieranie
organizacji
wypoczynku
o
charakterze
prozdrowotnym dzieci i młodzieży.
3) Wspieranie działań w zakresie
profilaktyki zdrowotnej i promocji
zdrowego
stylu
życia,
w szczególności poprzez:
a) organizację spotkań, prelekcji z
udziałem
lekarzy
różnych
specjalności oraz innych specjalistów
(psycholog, dietetyk, ...),
b) zwiększenie dostępności do
materiałów edukacyjnych i szkoleń
w zakresie edukacji zdrowotnej,
c) zajęcia grupowe z zakresu
rehabilitacji ruchowej i relaksacji,
d)
wspieranie
działań

Uzasadnienie organizacji
do wprowadzenia zmian

proponowana zmiana zapisu
lub treść nowego zapisu:
§ 10. 1. Określa się priorytetowe
zadania publiczne w zakresie ochrony
i promocji zdrowia oraz działalności
na rzecz osób niepełnosprawnych:
1)
Wspieranie
działań
minimalizujących skutki zaburzeń
rozwojowych
osób
niepełnosprawnych.
2)
Wspieranie
organizacji
wypoczynku
o
charakterze
prozdrowotnym dzieci i młodzieży.
3) Wspieranie działań w zakresie
profilaktyki zdrowotnej i promocji
zdrowego
stylu
życia,
w szczególności poprzez:
a) organizację spotkań, prelekcji z
udziałem
lekarzy
różnych
specjalności oraz innych specjalistów
(psycholog, dietetyk, ...),
b) zwiększenie dostępności do
materiałów edukacyjnych i szkoleń
w zakresie edukacji zdrowotnej,
c) zajęcia grupowe z zakresu
rehabilitacji ruchowej i relaksacji,
d)
wspieranie
działań
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Dodanie podpunktu f) wspieranie
działań
profilaktycznych
i
rehabilitacyjnych w zakresie
zdrowia psychicznego umożliwi
rozszerzenie oferty lokalnemu
społeczeństwu o specjalistyczną
pomoc w dziedzinie zdrowia
psychicznego,
którą
może
zaoferować
organizacja
pozarządowa. Zdrowie psychiczne
(zarówno osób dorosłych jak i
nieletnich) mieści się w zakresie
pojęciowym ochrony zdrowia,
jest podstawą
funkcjonowania
zgodnego z normami społecznymi
i warte jest wsparcia i uwagi ze
strony władz samorządowych.

Stanowisko
Prezydenta Miasta
Suwałk
- uzasadnienie
Propozycja odrzucona.
Miasto Suwałki finansuje
funkcjonowanie dwóch
Środowiskowych
Domów Samopomocy,
gdzie prowadzone są
tego typu działania.
Miasto Suwałki
współfinansuje także
Warsztaty Terapii
Zajęciowej oraz Klub
Pacjenta, gdzie również
osoby potrzebujące tego
typu wsparcia, mogą je
uzyskać.

rehabilitacyjnych osób po przebytych
zabiegach operacyjnych i urazach,
e)
usługi
opiekuńcze
oraz
wielospecjalistyczne
usługi
opiekuńcze dla osób starszych
lub chorych w miejscu ich
zamieszkania.
4) Szkolenie wolontariuszy do pracy z
osobami niepełnosprawnymi.

2.

rehabilitacyjnych osób po przebytych
zabiegach operacyjnych i urazach,
e)
usługi
opiekuńcze
oraz
wielospecjalistyczne
usługi
opiekuńcze dla osób starszych
lub chorych w
miejscu
ich
zamieszkania.
f)
wspieranie
działań
profilaktycznych i rehabilitacyjnych
w zakresie zdrowia psychicznego
4) Szkolenie wolontariuszy do pracy z
osobami niepełnosprawnymi.
Rozdział V
§ 11. pkt
IV. 3) dofinansowanie prowadzenia
Przeciwdziałanie
przemocy, zajęć
korekcyjno-edukacyjnych
podpunkt 3)
oraz
psychologicznoterapeutycznych
dla
osób
3) dofinansowanie prowadzenia zajęć stosujących przemoc w rodzinie
korekcyjno-edukacyjnych
dla
sprawców przemocy w rodzinie;
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Krajowy
Program
Przeciwdziałania Przemocy w
Rodzinie
na
lata
2014-2020
przewiduje
kontynuację
oddziaływań
korekcyjno-edukacyjnych wobec
osób stosujących przemoc w
rodzinie oraz wprowadza nową
formę
–
oddziaływania
psychologiczno-terapeutyczne,
wskazując
na
realizatorów
działania jednostki samorządu
terytorialnego – szczebel gminny i
powiatowy we współpracy z
organizacjami
pozarządowymi.
(KRPPwR
pkt
3.4.1.
Opracowanie
i
realizacja
programów
psychologicznoterapeutycznych
dla
osób
stosujących przemoc w rodzinie).

Propozycja przyjęta
częściowo.
Odrzucona część dodana
w brzmieniu ”oraz
psychologicznoterapeutycznych”.
Terapia powinna
odbywać się w
placówkach leczniczych.
Propozycja przyjęta
natomiast co do zmiany
nazewnictwa ze
sformułowania „dla
sprawców przemocy w
rodzinie” na „dla osób
stosujących przemoc w
rodzinie”.

Ponadto proponujemy korektę
sformułowania
„sprawców
przemocy” na „osoby stosujące
przemoc w rodzinie” – zgodnie z
formułą Krajowego Programu
Przeciwdziałania Przemocy w
Rodzinie na lata 2014-2020, która
została przyjęta w celu uniknięcia
stygmatyzacji tych osób i
przeciwdziałania
wykluczeniu
społecznemu.

Organizacja zgłaszająca – Stowarzyszenie Grupa Inicjatywna „Karmelki”.

Lp.

Opinie i uwagi zgłoszone w trakcie konsultacji
dotychczasowy zapis:

1.

§ 17. 1. Określa się priorytetowe
zadania publiczne w zakresie nauki,
edukacji, oświaty i wychowania:
1) zwiększanie dostępności pomocy
pedagogicznej,
psychologicznej,
logopedycznej
i
terapeutycznej
dzieciom i młodzieży wymagającym
wzmożonej i zindywidualizowanej
pomocy,
niepełnosprawnym
2)
wspieranie inicjatyw i działań na
rzecz edukacji regionalnej oraz
projektów popularyzujących wśród

Uzasadnienie organizacji
do wprowadzenia zmian

proponowana zmiana zapisu
lub treść nowego zapisu:
2. Planowana minimalna wysokość
środków na realizację
priorytetowych zadań publicznych
określonych w § 17 wynosi 100 tys.
zł.
3. Realizacja współpracy w zakresie
wskazanym w § 17 - Wydział
Oświaty, Wychowania i Sportu . Po
rozmowie z panią Naczelnik z
Wydziału Oświaty, Wychowania i
Sportu z dnia 13.08.2015 r. nie
widzimy współpracy z tym
7

Stanowisko
Prezydenta Miasta
Suwałk
- uzasadnienie
Po rozmowie z panią Naczelnik z
Propozycja odrzucona.
Wydziału Oświaty, Wychowania i
Placówki szkolne w
Sportu z dnia 13.08.2015 r. nie
ostatnich
latach
widzimy współpracy z tym
prowadzą
wiele
Wydziałem. Pani Naczelnik nie chce inicjatyw
pomóc bezrobotnym nauczycielom w pozalekcyjnych
dla
zapewnieniu im pracy, ma swoje
uczniów,
w
tym
plany. Nauczyciele pracujący w
dofinansowanych
z
szkołach mają etaty+ nadgodziny z
różnych
źródeł
projektów na realizację
zewnętrznych. Każdy z
pozalekcyjnych zajęć korekcyjnonauczycieli jest też
wyrównawczych z poszczególnych
zobowiązany
do

dzieci i młodzieży osiągnięcia nauki;
3) wspieranie działań, programów
mających
na
celu
rozwijanie
aktywności społecznej, wolontariatu,
kreatywności,
przedsiębiorczości,
wychowanie dzieci i młodzieży w
duchu
patriotyzmu,
a
także
kształtowanie wartości społecznych;
4) wspieranie i upowszechnianie
działań związanych z uczeniem się
przez całe życie;
5) wspieranie działań związanych z
bezpieczeństwem dzieci i młodzieży,
w tym projektów propagujących
prawidłowe zachowania w sytuacji
zagrożenia, a także udzielania
pierwszej pomocy.
2. Planowana minimalna wysokość
środków na realizację priorytetowych
zadań publicznych
określonych w § 17 wynosi 23.000 zł.
3. Realizacja współpracy w zakresie
wskazanym w § 17 - Wydział
Oświaty, Wychowania i Sportu i
dzieciom o specjalnych potrzebach
edukacyjnych oraz z trudnościami w
nauce.

Wydziałem. Pani Naczelnik nie chce
pomóc bezrobotnym nauczycielom w
zapewnieniu im pracy, ma swoje
plany. Nauczyciele pracujący w
szkołach mają etaty+ nadgodziny z
projektów na realizację
pozalekcyjnych zajęć korekcyjnowyrównawczych z poszczególnych
przedmiotów, korekcyjnokompensacyjnych i innych.
Natomiast nasze Stowarzyszenie
skupia nauczycieli bezrobotnych,
zagrożonych wykluczeniem
społecznym, zatrudnionym na
ułamki godzin w szkołach i nie
mamy żadnego wsparcia
finansowego, więc nie może
rozpocząć żadnych działań.
Na samo wyposażenie w sprzęt i
pomoce dydaktyczne do
prowadzenia zajęć pozalekcyjnych,
głównie korekcyjnowyrównawczych i korekcyjnokompensacyjnych potrzebujemy 20
tys. zł, więc podana wyżej kwota
pieniężna to zlekceważenie
problemu i naszego Stowarzyszenia.
Zgodnie z przepisami
obowiązującymi od stycznia 2015 r.
urzędy mają pomagać organizacjom
pozarządowym, a nie utrudniać im
życie.
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przedmiotów, korekcyjnokompensacyjnych i innych.
Natomiast nasze Stowarzyszenie
skupia nauczycieli bezrobotnych,
zagrożonych wykluczeniem
społecznym, zatrudnionym na
ułamki godzin w szkołach i nie
mamy żadnego wsparcia
finansowego, więc nie może
rozpocząć żadnych działań.
Na samo wyposażenie w sprzęt i
pomoce dydaktyczne do
prowadzenia zajęć pozalekcyjnych,
głównie korekcyjnowyrównawczych i korekcyjnokompensacyjnych potrzebujemy 20
tys. zł, więc podana wyżej kwota
pieniężna to zlekceważenie
problemu i naszego Stowarzyszenia.
Zgodnie z przepisami
obowiązującymi od stycznia 2015 r.
urzędy mają pomagać organizacjom
pozarządowym, a nie utrudniać im
życie.
Ponadto w Biblii jest zapisane:
„Jeśliby ktoś posiadał majętność tego
świata i widział, że brat jego cierpi
niedostatek, a zamknął przed nim
swe serce, jak może trwać w nim
miłość Boga? Dzieci, nie miłujmy
słowem i językiem, ale czynem i
prawdą”(1J 3, 17-18).

przeprowadzenia
dwóch
zajęć
pozalekcyjnych w ciągu
tygodnia. To wszystko
sprawia,
że
oferta
skierowana
do
najmłodszych
jest
bogata.
Biorąc pod uwagę, że
organizacje
pozarządowe również
wykazują
zainteresowanie
organizowaniem tego
typu zajęć i proponują
cenne inicjatywy w tym
zakresie,
kwota
przewidywana
na
dofinansowanie
priorytetowych zadań
publicznych w zakresie
nauki, edukacji, oświaty
i wychowania w 2016
roku
została
zwiększona do 23.000
złotych w porównaniu
do 16.000 złotych w
roku ubiegłym, co
stanowi wzrost o 30
procent.

Uwagi zgłoszone przez przedstawicieli organizacji pozarządowych na spotkaniu konsultacyjnym w dniu 12 sierpnia 2015 r. w Urzędzie
Miejskim w Suwałkach

Lp.

Opinie i uwagi zgłoszone w trakcie konsultacji
dotychczasowy zapis:

1.

§ 17. 1. Określa się priorytetowe
zadania publiczne w zakresie nauki,
edukacji, oświaty i wychowania:
1) zwiększanie dostępności pomocy
pedagogicznej,
psychologicznej,
logopedycznej
i
terapeutycznej
dzieciom i młodzieży wymagającym
wzmożonej i zindywidualizowanej
pomocy,
niepełnosprawnym
2)
wspieranie inicjatyw i działań na
rzecz edukacji regionalnej oraz
projektów popularyzujących wśród
dzieci i młodzieży osiągnięcia nauki;
3) wspieranie działań, programów
mających
na
celu
rozwijanie
aktywności społecznej, wolontariatu,
kreatywności,
przedsiębiorczości,
wychowanie dzieci i młodzieży w
duchu
patriotyzmu,
a
także
kształtowanie wartości społecznych;
4) wspieranie i upowszechnianie
działań związanych z uczeniem się
przez całe życie;
5) wspieranie działań związanych z

Uzasadnienie organizacji
do wprowadzenia zmian

proponowana zmiana zapisu
lub treść nowego zapisu:
§ 17. 1. Określa się priorytetowe
zadania publiczne w zakresie nauki,
edukacji, oświaty i wychowania:
1) zwiększanie dostępności pomocy
pedagogicznej,
psychologicznej,
logopedycznej
i
terapeutycznej
dzieciom i młodzieży wymagającym
wzmożonej i zindywidualizowanej
pomocy,
niepełnosprawnym
2)
wspieranie inicjatyw i działań na
rzecz edukacji regionalnej oraz
projektów popularyzujących wśród
dzieci i młodzieży osiągnięcia nauki;
3) wspieranie działań, programów
mających na celu rozwijanie
aktywności społecznej, wolontariatu,
kreatywności,
przedsiębiorczości,
wychowanie dzieci i młodzieży w
duchu
patriotyzmu,
a
także
kształtowanie wartości społecznych;
4) wspieranie i upowszechnianie
działań związanych z uczeniem się
przez całe życie;
5) wspieranie działań związanych z
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Kwota 23.000 zł jest
niewystarczająca na zapewnienie
całorocznej pracy edukacyjnej z
młodzieżą, jak np. odrabianie lekcji,
pomoc psychologa itp.

Stanowisko
Prezydenta Miasta
Suwałk
- uzasadnienie
Propozycja odrzucona.
Placówki szkolne w
ostatnich
latach
prowadzą
wiele
inicjatyw
pozalekcyjnych
dla
uczniów,
w
tym
dofinansowanych
z
różnych
źródeł
zewnętrznych. Każdy z
nauczycieli jest też
zobowiązany
do
przeprowadzenia
dwóch
zajęć
pozalekcyjnych w ciągu
tygodnia. To wszystko
sprawia,
że
oferta
skierowana
do
najmłodszych
jest
bogata.
Biorąc pod uwagę, że
organizacje
pozarządowe również
wykazują

bezpieczeństwem dzieci i młodzieży,
w tym projektów propagujących
prawidłowe zachowania w sytuacji
zagrożenia, a także udzielania
pierwszej pomocy.
2. Planowana minimalna wysokość
środków na realizację priorytetowych
zadań publicznych
określonych w § 17 wynosi 23.000 zł.
3. Realizacja współpracy w zakresie
wskazanym w § 17 - Wydział
Oświaty, Wychowania i Sportu i
dzieciom o specjalnych potrzebach
edukacyjnych oraz z trudnościami w
nauce.

bezpieczeństwem dzieci i młodzieży,
w tym projektów propagujących
prawidłowe zachowania w sytuacji
zagrożenia, a także udzielania
pierwszej pomocy.
2. Planowana minimalna wysokość
środków na realizację
priorytetowych zadań publicznych
określonych w § 17 wynosi 50.000
zł.
3. Realizacja współpracy w zakresie
wskazanym w § 17 - Wydział
Oświaty, Wychowania i Sportu i
dzieciom o specjalnych potrzebach
edukacyjnych oraz z trudnościami w
nauce.

Sporządziła
Agnieszka Szyszko,
Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
Suwałki, 09.09.2015 r.
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zainteresowanie
organizowaniem tego
typu zajęć i proponują
cenne inicjatywy w tym
zakresie, kwota
przewidywana na
dofinansowanie
priorytetowych zadań
publicznych w zakresie
nauki, edukacji, oświaty
i wychowania w 2016
roku została
zwiększona do 23.000
złotych w porównaniu
do 16.000 złotych w
roku ubiegłym, co
stanowi wzrost o 30
procent.

