Wyniki konsultacji z Suwalską Radą Działalności Pożytku Publicznego i organizacjami pozarządowymi
projektu Wieloletniego programu współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi na lata 2017-2020
Podmiot zgłaszający – Suwalska Rada Działalności Pożytku Publicznego
Opinie i uwagi zgłoszone w trakcie konsultacji
Lp.
1.

dotychczasowy zapis:

proponowana zmiana zapisu:

1.4 Zawieranie partnerstw
pomiędzy Miastem Suwałki i
organizacjami
Planowane działania
Brak

7. Organizacje występują z
propozycją partnerstwa do
Prezydenta Miasta Suwałk,
składając wniosek wraz z
opisem
projektu
i
proponowanego zaangażowania
Miasta Suwałki.

Uzasadnienie do
wprowadzenia zmian
Potrzeba uzupełnienia w jaki
sposób
organizacje
mogą
zgłaszać propozycje projektów
partnerskich

1

Stanowisko Prezydenta Miasta
Suwałk - uzasadnienie
Propozycja przyjęta. Ponadto punkt
6 otrzymuje, zgodnie z Ustawą z
dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach
realizacji programów w zakresie
polityki spójności finansowanych w
perspektywie finansowej
2014–2020), następujące brzmienie:
„Organizacje zgłaszają zamiar
uczestnictwa w realizacji zadania, o
którym mowa w pkt. 5 w terminie
21 dni od dnia ogłoszenia.
Zgłoszenie powinno zawierać
informacje o zasobach i
doświadczeniu organizacji w
zakresie realizacji zadania, które ma
zostać zrealizowane w partnerstwie
oraz aktualny odpis z rejestru, o ile
nie jest on dostępny w bazie
urzędowej. Przy wyborze partnerów
bierze się pod uwagę zgodność
działania potencjalnego partnera z
celami partnerstwa, deklarowany

wkład potencjalnego partnera w
realizację celu partnerstwa,
doświadczenie w realizację
projektów o podobnym charakterze.
Oceny zgłoszeń dokonują zespoły
oceniające, powołane zarządzeniem
Prezydenta, w skład których
wchodzi trzech przedstawicieli
merytorycznych wydziałów Urzędu
Miejskiego lub jednostek
organizacyjnych Miasta, jeżeli
zadanie ich dotyczy oraz trzech
przedstawicieli Suwalskiej Rady
Działalności Pożytku Publicznego
lub wskazanych przez nią
przedstawicieli organizacji
pozarządowych.

2.

2.1
Roczny
program
współpracy
–
zasady
tworzenia,
konsultacji
i
realizacji
Diagnoza
Przy wzrastających kwotach
dofinansowania
realizacji
zadań
publicznych
przez
Miasto Suwałki zauważalna
jest
tendencja
spadkowa
wysokości wkładów własnych
organizacji.

Przy wzrastających kwotach
dofinansowania realizacji zadań
publicznych
przez
Miasto
Suwałki
zauważalna
jest Potrzeba doprecyzowania.
tendencja spadkowa wysokości
finansowych
wkładów
własnych organizacji.
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Propozycja przyjęta.

3.

4.

5.

2.3 Rzetelna dokumentacja
realizacji zadań publicznych
Planowane działania
Aby uniknąć wielu błędów,
zwłaszcza rachunkowych i
formalnych od 2017 roku
wprowadzony
zostanie
elektroniczny
nabór
i
rozliczanie ofert. Organizacje
będą
miały
możliwość
skorzystać w tym celu ze
wsparcia merytorycznego i
technicznego
w
Centrum
Wspierania
Organizacji
Pozarządowych.

Aby uniknąć wielu błędów,
zwłaszcza rachunkowych i
formalnych nabór i rozliczanie
ofert na zadania realizowane od
2017 roku będą prowadzone w
systemie
elektronicznym.
Organizacje
będą
miały Potrzeba doprecyzowania.
możliwość skorzystać w tym
celu
ze
wsparcia
merytorycznego i technicznego
w
Centrum
Wspierania
Organizacji Pozarządowych.

Cel strategiczny 3. Rozwój
sektora pozarządowego w
Suwałkach
W
Suwałkach
zarejestrowanych jest ogółem
215
organizacji
pozarządowych, w tym:

W
Suwałkach
(stan
na
30.11.2016
r.)
zarejestrowanych jest ogółem
Potrzeba doprecyzowania.
215
organizacji
pozarządowych, w tym:

Cel strategiczny 3. Rozwój
sektora pozarządowego w
Suwałkach
Większość
organizacji
pozarządowych
zarejestrowanych w Suwałkach
prowadzą działalność na rzecz
mieszkańców Miasta. Udzielają

Większość
organizacji
pozarządowych
Błąd literowy
zarejestrowanych w Suwałkach stylistyczna.
prowadzi działalność na rzecz
mieszkańców Miasta. Udzielają
się w wielu dziedzinach życia
społecznego.
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i

Propozycja przyjęta.

Propozycja przyjęta.

poprawka
Propozycja przyjęta.

6.

się w każdej branży sektora
pozarządowego.
3.5
Doskonalenie
zasad
udostępniania
lokali
Część lokali była oddana
gminnych
organizacjom
organizacjom w użyczenie,
pozarządowym
tzn. bezpłatnie, większość
Diagnoza
za
odpłatnością
w
Część lokali była oddana
wysokości od 0,52 zł do 15 Potrzeba doprecyzowania.
organizacjom w użyczenie,
zł za 1 m2, w zależności od
tzn. bezpłatnie, większość
ustaleń z ZBM TBS sp. z
za
odpłatnością
w
o.o.
wysokości od 0,52 zł do 15
zł za 1 m2.

Sporządziła:
Agnieszka Szyszko
Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
Suwałki, 13 grudnia 2016 r.
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Propozycja przyjęta.

