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ZESTAWIENIE UWAG I WNIOSKÓW 

 

Lp.  
Podmiot 

składający 
Art.  Proponowana zmiana wraz z uzasadnieniem Stanowisko Wydziału 

1. 

Towarzystwo 

Przyjaciół Dzieci 

Zarząd Oddziału 

Okręgowego 

w Rozdziale VI 

ust. 1 pkt 1 

Po wyrazach „poradnictwo specjalistyczne” dodać: 

„działalność Rzecznika Praw Dziecka”. 

- przy TPD funkcjonuje Rzecznik Praw Dziecka, 

posiadający Certyfikat wydany przez Ośrodek Metodyczny 

Krajowego Komitetu Resocjalizującego w W-wie. Na 

początku działalności Rzecznik otrzymał wsparcie 

z Zarządu Głównego TPD w W-wie, w chwili obecnej nie 

posiada środków finansowych na materiały papiernicze, 

telefony, bilety MZK, opłaty pocztowe, media itp. Bez 

wsparcia finansowego z Urzędu Rzecznik będzie musiał 

ograniczyć lub zaniechać prowadzenia dalszej 

działalności, mimo ogromu spraw, które są kierowane 

zarówno przez dzieci jak i rodziców. 

Wydział Edukacji: odnosząc się do kwestii oświatowych 

należy stwierdzić, że organ prowadzący nie ma żadnych 

kompetencji do powołania instytucji zajmującej się ochroną 

praw dziecka, czy też finansowania jego działalności. 

Konieczność stworzenia instytucji zajmującej się ochroną 

praw dzieci dostrzeżono już ponad 10 lat temu, powołując 

ustawą z dnia 6 stycznia 2000 r. instytucję Rzecznika Praw 

Dziecka. Rzecznik może badań, nawet bez uprzedzenia, 

każdą sprawę na miejscu, żądać od organów władzy 

publicznej, organizacji lub instytucji złożenia wyjaśnień 

lub udzielenia informacji, a także udostępnienia akt 

i dokumentów, żądać wszczęcia postępowania w sprawach 

cywilnych oraz wziąć udział w toczącym się już 

postępowaniu. Ustawa o Rzeczniku Praw Dziecka nie 

przewiduje możliwości powoływania „terenowych” 

Rzeczników. Ponadto taka osoba nie ma żadnych 

wystarczających  instrumentów prawnych do 

podejmowania działań w przepadku naruszenia praw 

dziecka.  
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2.  
w Rozdziale VI 

ust. 2  

Dodać nowy punkt w brzmieniu: „7) wspieranie 

różnorodnych programów profilaktycznych dla dzieci 

i młodzieży z terenu miasta Przemyśla w czasie 

wypoczynku letniego wyjazdowego”. 

- w obecnej sytuacji ekonomicznej wielu rodziców nie stać 

na zapłacenia pełnych kosztów wyjazdu dzieci na 

wypoczynek letni. Przy połączeniu wyjazdu 

z prowadzeniem programów profilaktycznych, organizacje 

zyskują możliwość obniżenia kosztów wyjazdu dziecka, co 

prowadzi do objęcia wypoczynkiem większej liczby dzieci.  

Wydział Spraw Społecznych opiniuje negatywnie zgłoszoną 

propozycję. Wsparcie realizacji programów profilaktycznych 

polega na dofinansowaniu tych działań, które są ściśle 

związane z profilaktyką, a nie organizacją wypoczynku 

jako takiego. Według Rekomendacji Państwowej Agencji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych można 

finansować tylko obozy terapeutyczne dla dzieci z rodzin 

dotkniętych problemem alkoholowym wraz z rodzicami. 

Środki finansowe Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2011 

będą przeznaczone przede wszystkim na dofinansowanie 

świetlic środowiskowych, w tym remont świetlicy 

„Wzrastanie” oraz innych form programu, np. trener 

osiedlowy.  
W projekcie Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Uzależnieniom na rok 2011, podobnie jak w roku ubiegłym, 

zrezygnowano z dofinansowania wypoczynku wyjazdowego 

z następujących powodów: 

- organizacje ubiegające się o dofinansowanie wypoczynku 

wyjazdowego najczęściej korzystały także z dofinansowania na 

realizację programów profilaktycznych w czasie np. 

pozalekcyjnych zajęć sportowych przez cały rok szkolny, stąd 

dodatkowe dofinansowanie programu profilaktycznego w ramach 

wypoczynku wyjazdowego generuje dodatkowe koszty 

niewspółmierne do oczekiwanych rezultatów;  
- występują trudności związane z bieżącą kontrolą 

wypoczynku wyjazdowego; niektóre organizacje 

wyjeżdżają w odległe rejony kraju, jak również poza jego 

granice.      
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3. 

Towarzystwo 

Miłośników 

Sztuki Sakralnej 

w Rozdziale V 

ust. 2 pkt 3 

Zwiększenie kwoty przeznaczonej na dofinansowanie 

projektów z obszaru kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury 

i dziedzictwa narodowego. 

- organizacje pozarządowe, działające na terenie miasta 

Przemyśla w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr 

kultury i dziedzictwa narodowego, mają niewielkie szanse 

na pozyskania  środków z innych źródeł (np. unijnych lub 

MKiDZN). Aktywnych organizacji działających w tym 

obszarze jest jednak u nas sporo, a podejmowane przez 

nie przedsięwzięcia  są ograniczone często szczupłymi 

środkami dofinansowania.  

Nawet, jeśli tego typu imprezy (z zakresu kultury wysokiej) 

nie zawsze posiadają charakter masowy, odgrywają 

przecież ważną rolę dla promocji miasta, która dokonuje 

się w tym wypadku także poprzez media, czy publikacje.  

Przy planowaniu budżetu warto więc zwrócić uwagę na 

szczególny, historyczny charakter Przemyśla, a także jego 

kulturowe dziedzictwo, stanowiące niezaprzeczalną 

wartość dla miasta, nastawionego przecież na ruch 

turystyczny (!).  

Wszelkie zatem przedsięwzięcia promujące dziedzictwo 

kulturowe miasta, a w konsekwencji przyczyniające się 

także do jego rozwoju turystycznego, powinny być 

docenione i odpowiednio wspierane finansowo przez 

Urząd Miejski.  

Wydziału Kultury, Promocji i Turystyki: Zmiany 

w ustawie o finansach publicznych nakładają na samorządy 

obowiązek równoważenia w budżecie dochodów i 

wydatków bieżących. W praktyce dla budżetu miasta 

Przemyśla oznacza to konieczność zmniejszenia wydatków 

o 11 %. Aby umożliwić organizacjom realizację 

przedsięwzięć przynajmniej w tym samym wymiarze co 

w roku 2010, Wydział postanowił utrzymać wysokość 

dotacji na tegorocznym poziomie. Dla pozostałej części 

budżetu Wydziału oznacza to ograniczenie wydatków 

bieżących o znacznie więcej niż 11 %. Biorąc to pod 

uwagę, w 2011 roku nie ma możliwości podwyższenia 

kwoty dotacji dla stowarzyszeń na organizację 

przedsięwzięć kulturalnych. 
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4. 
Miejska Rada 

Sportu 
w Rozdziale VI 

ust. 2 pkt 4 i 5 

Wspieranie różnorodnych programów profilaktycznych 

dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Przemyśla w czasie 

ferii i w czasie wypoczynku letniego zarówno formy 

stacjonarne jak i wyjazdowe. 

- niezrozumiałym zapisem jest wsparcie tylko wypoczynku 

stacjonarnego – jest to z jednej strony dyskryminacja 

organizacji, które mają oferty wyjazdowe, a z drugiej jest 

to skazanie dzieci na przebywanie w „mieście”. To nie są 

puste slogany, że „podróże kształcą”. Biorąc pod uwagę 

procent organizacji pozarządowych jakie stanowią 

stowarzyszenia kultury fizycznej i procent ich udziału w 

organizacji profilaktyki i wypoczynku dla dzieci i 

młodzieży zapis taki jaki proponujemy jest bezwzględnie 

potrzebą społeczną! 

Brak wsparcia ze strony Gminy Miejskiej Przemyśl 

organizowanego przez organizacje pozarządowe w 

szczególności UKS-y  wypoczynku wyjazdowego dla dzieci 

i młodzieży negatywnie będzie wpływać na realizacje 

programu – jest jego hamulcem i inwolucją! 

Wydział Spraw Społecznych: uzasadnienie jak w punkcie 

2. 

 

Opracował: Robert Gawlik, koordynator ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi 

 


