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1. Wstęp 

 

Zgodnie z zapisami art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, nie 

później niż do dnia 31 maja każdego roku, jest zobowiązany przedłożyć organowi 

stanowiącemu oraz opublikować w Biuletynie Informacji Publicznej sprawozdanie z realizacji 

programu współpracy za rok poprzedni. 

 

Program Współpracy Miasta Leszna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok został przyjęty w dniu 24 

października 2019 r. Uchwałą Nr XV/213/2019  Rady Miejskiej Leszna w sprawie „Programu 

Współpracy organów samorządowych Miasta Leszna z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie na 2020 rok”.  Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej wynikało z art. 5a ust.  

1  wyżej wspomnianej ustawy, która to nakłada  na organ samorządu terytorialnego obowiązek 

uchwalania corocznych programów współpracy z organizacjami pozarządowymi. Dokument 

określa w perspektywie rocznej cele, zasady, przedmiot, formy współpracy priorytetowe 

zadania publiczne realizowane w ramach współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na jego terenie lub na rzecz jego mieszkańców 

oraz jest istotnym elementem lokalnej polityki społecznej i finansowej Miasta. 

Miasto Leszno dążąc do rozwoju aktywnego społeczeństwa obywatelskiego, kierując się ideą 

pomocniczości i wynikającą z tego partycypacją działań od lat wspólnie z organizacjami 

pozarządowymi przygotowuje Program Współpracy. Głównym celem Programu Współpracy 

w roku 2020 był rozwój społeczeństwa obywatelskiego oraz wspieranie różnych form  

i płaszczyzn współpracy międzysektorowej dla lepszego zaspokajania potrzeb  

i podnoszenia poziomu życia mieszkańców Leszna. Cel ten realizowany był w dwóch formach 

współpracy - finansowej i pozafinansowej. Do obsługi procedur zlecania realizacji zadań 

publicznych organizacjom pozarządowym wykorzystano elektroniczne narzędzie generator 

wniosków eNGO, ułatwiające zarówno składanie wniosków jak i ich sprawozdawczość, 

rozliczanie i monitoring zlecanych zadań.  Oprócz zlecania zadań publicznych, miasto również 

podejmowało działania dążące do nadania większego znaczenia inicjatywom obywatelskim  

z udziałem sektora organizacji pozarządowych, tworząc warunki dla rozwoju instytucji 

społeczeństwa i dialogu obywatelskiego. Podejmowane działania były efektywne, przyczyniły 

się do nawiązania pozytywnej współpracy między organizacjami pozarządowymi  

a samorządem. Zarówno komórki organizacyjne Urzędu Miasta Leszna, jak i podległe jednostki 

organizacyjne otwarte były na współpracę z podmiotami programu, chętnie włączając się  

w realizację przedsięwzięć, których pomysłodawcami były organizacje pozarządowe. 

Współpraca z organizacjami pozarządowymi prowadzona była również w oparciu o przepisy 

ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie oraz odrębnej uchwały Rady Miejskiej w Leszna  
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w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu przez Miasto 

Leszno, a także w oparciu o Model Współpracy Administracji Publicznej i Organizacji 

Pozarządowych. 

 

Rysunek 1. Płaszczyzny współpracy Miasta Leszna z organizacjami pozarządowymi. 

 
Źródło: opracowanie własne. 

 

 
Przeprowadzona analiza materiałów sprawozdawczych i informacji dotyczących realizacji 

Programu współpracy, potwierdza zgodność prowadzonych działań z przyjętymi   

w dokumencie kierunkami współpracy i wsparcia. Jednakże, za przyczyną pandemii  

SARS-CoV-2 rok 2020 w większości zmienił diametralnie codzienne funkcjonowanie 

podmiotów ekonomii i społecznej. W wyniku wprowadzanych przez władze państwowe 

nakazów, zakazów i obostrzeń zredukowane zostały kontakty społeczne, życie zarówno 

zawodowe jak i społeczne zostało przeniesione do internetu, wszelkie działania, aktywności 

zostały zamrożone. Zauważalny był negatywny wpływ pandemii COVID-19 oraz 

wprowadzonych obostrzeń w życiu społecznym i gospodarczym na aktywność organizacji 

pozarządowych oraz mniejsze możliwości realizacji przez nie zadań publicznych. Organizacje 

to przede wszystkim instytucje społeczne, zazwyczaj opierające swoją działalność na idei 

wolontariatu oraz pracy społecznej członków swojej organizacji, posiadające niewielkie 

budżety. Niektóre organizacje zmuszone zostały zawiesić swą działalność, rezygnowały  

z realizacji zleconych zadań lub realizowały zadania w ograniczonym zakresie. 

 

Niniejszy dokument jest sprawozdaniem z realizacji Programu Współpracy Miasta Leszna  

z organizacjami pozarządowymi w 2020 roku.  
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2. Leszczyńskie organizacje pozarządowe 

 

Definicja organizacji pozarządowej określona jest w ustawie o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie. Zgodnie z nią organizacje pozarządowe to podmioty nie będące 

jednostkami albo organami administracji publicznej, których działalność nie jest nastawiona 

na zysk. Potocznie organizacje pozarządowe nazywane są Trzecim Sektorem lub NGO (z ang. 

Non Governmental Organisation). 

 

Organizacjami pozarządowymi są: 

 

1. Niebędące jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 

sierpnia 2009 r. o finansach publicznych lub przedsiębiorstwami, instytutami 

badawczymi, bankami i spółkami prawa handlowego będącymi państwowymi lub 

samorządowymi osobami prawnymi; 

2. Niedziałające w celu osiągnięcia zysku – osoby prawne lub jednostki organizacyjne 

nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębną ustawa przyznaje zdolność 

prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia, z zastrzeżeniem ust. 4. 

 

Działalność pożytku publicznego może być prowadzona także przez: 

 

1. Osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów  

o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku 

Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności 

sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności 

pożytku publicznego; 

2. Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego; 

3. Spółdzielnie socjalne; 

4. Spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące 

spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 

2010 r., które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu 

na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich 

udziałowców, akcjonariuszy i pracowników. 

 

Według Głównego Urzędu Statystycznego (na dzień 31.03.2021 r.) oraz danych Urzędu Miasta 

Leszna (na dzień 31.03.2021 r.) na terenie Miasta Leszna zarejestrowanych było 368 

organizacji pozarządowych, są to: 

1. Fundacje – 56 podmiotów; 

2. Stowarzyszenia – 158; 

3. Kluby sportowe, związki sportowe, kluby szkolne i uczniowskie kluby sportowe (UKS) – 

91 podmiotów; 
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4. Stowarzyszenia zwykłe w rejestrach nadzorowanych przez Prezydenta Miasta Leszna –

22 podmioty; 

5. Spółdzielnie socjalne – 7 podmiotów; 

6. Inne organizacje społeczne – 34 podmioty. 

 

Wg danych Wydziału Kultury i Sportu Urzędu Miasta Leszna (na dzień 31.03.2021 r.): 

• liczba stowarzyszeń kultury fizycznej w KRS – 34, 

• liczba uczniowskich klubów sportowych w KRS – 5. 
 
Wg ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej nie prowadzących działalności gospodarczej 
nadzorowanych przez Prezydenta Miasta Leszna (dane z Wydziału Kultury i Sportu Urzędu 
Miasta Leszna na dzień 31.03.2021 r.): 

• liczba stowarzyszeń kultury fizycznej – 34,  

• liczba uczniowskich klubów sportowych – 18. 
 

Wg GUS (na dzień 31.12.2018 r.) przy klubach sportowych działa 55 sekcji sportowych.   
 
Zatem liczba stowarzyszeń kultury fizycznej, związków sportowych i uczniowskich klubów 
sportowych, w tym sekcji przy nich działających wynosi 91 podmiotów. 
 

 

             Wykres 1. Podział NGO wg formy prawnej. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Źródło: opracowanie własne 
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Dodatkowo Urząd Miasta Leszna prowadzi rejestr organizacji pozarządowych oraz podmiotów 

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

z którymi jest w stałym kontakcie i nawiązuje współpracę finansową oraz pozafinansową.  

W internetowej Bazie NGO prowadzonej przez Urząd Miasta Leszna, do której wpis jest 

dobrowolny, znajdują się obecnie 293 wpisy. 

 

Organizacją pożytku publicznego (OPP) jest organizacja, której złożony wniosek do Krajowego 

Rejestru Sądowego został zatwierdzony po spełnieniu czterech obowiązkowych warunków 

wymienionych w ustawie: działania na rzecz ogółu społeczności, lub określonej grupy 

podmiotów, pod warunkiem że grupa ta jest wyodrębniona ze względu na szczególnie trudną 

sytuację życiową lub materialną w stosunku do reszty społeczeństwa, prowadzenia 

działalności gospodarczej wyłącznie jako dodatkowej w  stosunku  do  działalności  pożytku  

publicznego,  przeznaczania nadwyżki przychodów nad kosztami jedynie na działalność  

w sferze pożytku publicznego oraz posiadanie kolegialnego organu kontroli lub nadzoru.  

Organizacja pozarządowa oraz podmioty wymienione w art .3 ust. 3 mogą uzyskać status 

organizacji pożytku publicznego pod warunkiem, iż prowadzą działalność nieprzerwalnie przez 

co najmniej 2 lata.  Po uzyskaniu statusu organizacji pożytku publicznego OPP organizacja 

posiada prawo m.in. do otrzymywania 1% podatku od osób fizycznych czy nieodpłatnego 

informowania przez radio i telewizję publiczną o działalności organizacji.  

W 2020 roku w Krajowym Rejestrze Sądowym zarejestrowanych było 59 OPP mających 

siedzibę na terenie Leszna lub działających na rzecz jego mieszkańców (źródło: Narodowy 

Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego).  

 

DLA PORÓWNANIA: W 2019 roku w Krajowym Rejestrze Sądowym zarejestrowane były 62 OPP mające siedzibę 

na terenie Leszna lub działające na rzecz jego mieszkańców 

            Wykres 2. Porównanie NGO z OPP. 
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Źródło: opracowanie własne. 
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     Wykres 3. Organizacje pożytku publicznego w Lesznie w latach 2015 – 2020. 

 

 

Wszystkie te podmioty – zarówno realizujące codzienne działania, jak i funkcjonujące bardziej 

akcyjnie, lub chwilowo nieaktywne - tworzą TRZECI SEKTOR - wpływający na życie 

mieszkańców Leszna, praktycznie w każdym obszarze.  

 

3. Współpraca samorządu Miasta Leszna i organizacji pozarządowych 

w zakresie tworzenia polityk publicznych 

 

Polityki publiczne na poziomie lokalnym obejmują szeroki zakres działań mających wpływ na 

życie mieszkańców we wszystkich jego sferach, z których najważniejsze to: wsparcie  

w zakresie pomocy społecznej, pomoc osobom i rodzinom w trudniej sytuacji życiowej oraz 

wyrównywania szans tych rodzin i osób; integracja mieszkańców w różnym wieku; ochrona  

i promocja zdrowia, w tym przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym; sport; 

edukacja; aktywność obywatelska; kultura i spędzanie czasu wolnego oraz rewitalizacja. 

Kreowanie kierunków działania ma na celu podwyższanie jakości życia, zwiększenia dostępu 

do oczekiwanych i potrzebnych mieszkańcom usług. W procesie wypracowywania założeń 

rozwoju i różnorodnych przedsięwzięć ważnym głosem jest opinia Trzeciego Sektora,  

w którym kumuluje się szeroka wiedza w zakresie konsultowanych zagadnień. 

 

Współpraca miasta z organizacjami pozarządowymi w 2020 r. odbywała się na zasadach 

pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji, 

jawności, równości szans, współodpowiedzialności, solidarności oraz zrównoważonego 
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rozwoju. Zgodnie z zasadą pomocniczości  miasto  przekazywało  do  bezpośredniej  realizacji  

zadania tym organizacjom pozarządowym, które posiadały odpowiednie zasoby kadrowe oraz 

warunki organizacyjne i finansowe. Suwerenność stron gwarantowała samorządowi  

i organizacjom niezależność, prawo do wymiany opinii, równości, autonomii oraz do własnej 

reprezentacji podmiotów realizujących program współpracy. Zgodnie z zasadą partnerstwa, 

działania były podejmowane we współpracy opartej na wzajemnym szacunku, zaufaniu 

i uznaniu równorzędności stron. Zasada  efektywności  polegała  na  wspólnym  dążeniu  do  

osiągnięcia możliwie jak najlepszych efektów przy jak najmniejszych nakładach, przy 

równoczesnym poszanowaniu publicznych i prywatnych zasobów. Zgodnie z regułą uczciwej 

konkurencji wszystkie odpowiednio przygotowane podmioty miały szansę rywalizować  

o możliwość wykonywaniu zadań publicznych w oparciu o obiektywne kryteria. Dzięki zasadzie 

jawności wszystkie aspekty współpracy były dostępne dla zainteresowanych,  

a wyniki współpracy  upowszechniane w sposób zapewniający dostęp do nich. Zasada 

równości szans wyrażała się w dążeniu do określenia i uwzględnienia potrzeb grup 

dyskryminowanych oraz ich wzmocnienia i bezpośredniego włączenia w procesy 

podejmowania decyzji. Natomiast reguła współodpowiedzialności polegała na wspólnym 

dążeniu do polepszania życia mieszkańców Leszna poprzez odpowiedzialność względem 

partnerów za działania podejmowane przez sektor pozarządowy i administrację 

samorządową. Oznaczało to, że wszelkie podejmowane wspólnie działania wiązały się  

z równym rozkładem odpowiedzialności ponoszonej przez partnerów współpracy względem 

mieszkańców. Z kolei zasada solidarności wyrażała się w dążeniu do dobra wspólnego,  

stanowiła wartość nadrzędną nad partykularnymi interesami partnerów. A zasada 

zrównoważonego rozwoju wyrażała się dążeniem do integrowania w czasie i przestrzeni 

działań politycznych, gospodarczych i społecznych, gwarantujących zachowanie równowagi 

przyrodniczej. 

 

Program współpracy organów samorządowych Miasta Leszna z organizacjami pozarządowymi 

oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie na rok 2020 powstał na gruncie zapisów ustawowych  

w oparciu o wiedzę i praktykę samorządowców oraz organizacji pozarządowych jako wspólny 

wyraz dążenia do realizacji zaspokajania potrzeb społeczności lokalnej. Dokument 

przygotowany został przez Biuro Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami 

Pozarządowymi. 

 

3.1. Konsultowanie Programu 

 

Przedmiotem konsultacji był projekt uchwały w sprawie Programu współpracy organów 

samorządowych Miasta Leszna z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami 

działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2020. 
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3.1.1. Cel konsultacji 

 

Celem przeprowadzonych konsultacji było: 

 
1. poznanie oczekiwań i potrzeb interesariuszy oraz dążenie do spójności planowanych 

działań z tymi potrzebami i oczekiwaniami;  

2. rozwój dialogu społecznego oraz integrację społeczności sektora pozarządowego; 

3. zapewnienie udziału przedstawicielom organizacji pozarządowych w przygotowaniu  

i opracowaniu dokumentów programowych;  

4. zapewnienie możliwości wyrażania opinii interesariuszy na etapie przygotowania  

i konsultacji dokumentu.  

 

Do udziału w konsultacjach uprawnione były organizacje pozarządowe i podmioty wymienione 

w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie działające na rzecz Miasta Leszna.  

 

Wnioski, uwagi, opinie, propozycje rozwiązań dotyczące projektu 

programu zgłoszone w ramach konsultacji społecznych były 

przedmiotem analizy wszystkich Wydziałów/ Biur i Jednostek Urzędu 

Miasta Leszna współpracujących z organizacjami pozarządowymi  

i pozwoliły na opracowanie projektu programu, który uwzględnił 

zarówno zapotrzebowanie ze strony leszczyńskich organizacji 

pozarządowych, jak i możliwości realizacji zadań publicznych przez 

samorząd leszczyński. 

 

Prace nad projektem programu współpracy składały się z kilku etapów.  Ostatnim 4 etapem 

były formalne konsultacje projektu programu, zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Leszna  

nr XLVI/ 570/2010  z dnia 30.09.2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu 

konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi 

i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących 

działalności statutowej tych organizacji. 

 

Roczny Program Współpracy Miasta Leszna z Organizacjami Pozarządowymi na 2020 to dokument, określający zasady 

polityki realizowanej przez organ administracji publicznej wobec organizacji pozarządowych. Jest dokumentem 

obowiązkowym wymaganym przepisami Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
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3.1.2. Przebieg i termin konsultacji 

3.1.2.1. I etap konsultacji 

 

I etap (23 lipca 2019 roku) 
 

Pierwszym etapem konsultacji było otwarte spotkanie robocze, na które zaproszono 

przedstawicieli  lokalnych  organizacji  pozarządowych  oraz   urzędników zaangażowanych 

 w implementację Rocznego Programu Współpracy. 

Zaproszenia do udziału w konsultacjach społecznych Programu Współpracy opublikowano 

na stronie Miasta Leszna www.ngo.leszno.pl oraz wysłano drogą mailową do organizacji 

pozarządowych znajdujących się w bazie prowadzonej przez miasto w dniu 15 lipca 2019 r. 

         Zdjęcie 1. Zrzut strony www.ngo.leszno.pl – zaproszenie do konsultacji społecznych 

 

 

 

 

 

Źródło: opracowanie własne. 
 

http://www.ngo.leszno.pl/
http://www.ngo.leszno.pl/
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W dniu 19 lipca ponownie opublikowano na stronie komunikat dotyczący prac nad 
Programem Współpracy na rok 2020.  

 

   Zdjęcie 2. Zrzut strony www.ngo.leszno.pl – informacje o spotkaniu roboczym 

 

 

Spotkanie odbyło się 23 lipca 2019 r. w sali sesyjnej Urzędu Miasta Leszna i wzięło w nim 
udział 22 przedstawicieli organizacji pozarządowych, reprezentujących 18 podmiotów oraz  
3 urzędników. Celem spotkania było wypracowanie projektu dokumentu regulującego 
współpracę pomiędzy leszczyńskim samorządem, a organizacjami pozarządowymi, a także 
dyskusja nad celami, zasadami i formami współpracy oraz zebranie pomysłów i potrzeb 
sektora pozarządowego. Prace uczestników przebiegały według następującego programu: 

Źródło: opracowanie własne. 
 

http://www.ngo.leszno.pl/
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1. Co to jest Roczny Program Współpracy? 

2. Wypracowanie celów i rezultatów Programu Współpracy. 

3. Praca w grupach metodą warsztatową World Cafe, tematy: 

➢ formy i zasady współpracy, 

➢ mocne i słabe strony współpracy (Analiza SWOT) 

➢ narzędzia promocji, 

➢ zadania priorytetowe oraz współpraca niefinansowa. 

4. Harmonogram dalszych prac nad Rocznym Programem Współpracy. 

5. Podsumowanie spotkania. 

W efekcie dyskusji jaka wywiązała się podczas spotkania, wypracowano nowe zapisy celu 

głównego oraz celów szczegółowych Rocznego Programu Współpracy, które następnie 

decyzją biorących udział w spotkaniu, zostały ujęte w Programie. W kolejnym etapie prac, 

wypracowanym celom przypisano odpowiadające im formy współpracy. Dostrzeżono 

także potrzebę poszerzenia zasad współpracy o nową, dotyczącą zrównoważonego 

rozwoju,  

a drobnej modyfikacji uległy także mierniki efektywności programu. Prace nad projektem 

dokumentu przebiegały metodą warsztatową World  Café,   a dyskusje opierały się bardzo 

często na formule „burzy mózgów”. Proces ten otworzył uczestników na dialog oraz 

zachęcił do wyartykułowania swoich opinii i poglądów. 

     Zdjęcie 3. Zdjęcie ze spotkania roboczego 
 

  
 

 Źródło: opracowanie własne. 
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3.1.2.2. II etap konsultacji 

 

II etap (23-31 lipca 2019 roku) 
 

Spotkanie robocze dało początek dalszym pracom nad projektem dokumentu, polegającym 

na możliwości zgłaszania propozycji nowych zapisów do Programu za pośrednictwem 

formularza do konsultacji. Organizacje mogły wnosić uwagi w terminie od 23 lipca do 31 

lipca 2019 r. w formie elektronicznej na adres mailowy ngo@leszno.pl. W wyznaczonym 

terminie, do Urzędu wpłynął jeden formularz zawierający propozycję rozszerzenia zadań 

priorytetowych o nowe, dotyczące ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego. Uwaga 

wniesiona przez Fundację Zdrowa Natura, została pozytywnie zaopiniowana przez Wydział 

Ochrony Środowiska, w efekcie czego, katalog priorytetowych zadań publicznych do 

realizacji na rok 2020, został poszerzony o kolejną pozycję. 

3.1.2.3. III etap konsultacji 

Kolejna część konsultacji polegała na zebraniu propozycji zadań priorytetowych oraz 

sugerowanych zmian i nowych zapisów od poszczególnych komórek merytorycznych Urzędu 

Miasta Leszna, wraz z podaniem zaplanowanych kwot na realizację zadań. Nadesłane 

informacje zostały ujęte w projekcie dokumentu, który następnie w takiej formie został 

poddany konsultacjom społecznym. 

3.1.2.4. IV etap konsultacji 

Działając na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Leszna nr XLVI/570/2010 z dnia 30 września 

2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności 

pożytku  publicznego  lub   organizacjami   pozarządowymi   i   podmiotami   wymienionymi   

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

prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, do 

konsultacji społecznych przedłożono projekt „Rocznego Programu Współpracy Miasta 

Leszna z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.  

3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003  r. o działalności pożytku  publicznego  i o  wolontariacie,  

na 2020  rok”.  Do udziału w konsultacjach społecznych zaproszono wszystkie uprawnione 

podmioty tj. organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy  

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działające na 

terenie Miasta Leszna lub na rzecz jego mieszkańców. Zainteresowane podmioty miały 

możliwość zgłaszania swoich wniosków, uwag i opinii do przedłożonego do konsultacji 

projektu dokumentu, zarówno pisemnie jak i elektronicznie na przygotowanym wcześniej 

formularzu konsultacji społecznych. Wypełniony formularz można było odesłać drogą 

korespondencyjną  lub   bezpośrednio   złożyć   w   Biurze   Pełnomocnika   ds.   Współpracy   

z Organizacjami Pozarządowymi, Urząd Miasta Leszna, Al.  Jana Pawła II 21a, 64-100 Leszno  

z dopiskiem „Konsultacje Rocznego Programu Współpracy” lub przesłać drogą elektroniczną 

na adres: ngo@leszno.pl  

mailto:ngo@leszno.pl
mailto:ngo@leszno.pl


 
 
 

 
 

w w w . n g o . l e s z n o . p l  
 

Strona 16 

 

               Zdjęcie 4. Zrzut strony www.ngo.leszno.pl – komunikat w sprawie rozpoczęcia 
konsultacji społecznych 

 

 

 

Informacja o trwających konsultacjach społecznych wraz z formularzem do zgłaszania 

uwag i opinii, a także projektem „Rocznego Programu Współpracy Miasta Leszna  

z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  

z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2020 

rok” umieszczone zostały: 

➢ na Platformie Konsultacji Społecznych: www.konsultacje.leszno.pl; 

➢ na stronie internetowej Urzędu Miasta Leszna: www.ngo.leszno.pl; 

➢ na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu: www.bip.leszno.pl; 

➢ na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Leszna przy Al. Jana Pawła II 21a; 

➢ w Biurze Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi  

w budynku Urzędu Miasta Leszna przy Al. Jana Pawła II 21a (na parterze, tel. 65 

529 54 03).  

Ponadto informacja o trwających konsultacjach społecznych została opublikowana na portalu 

społecznościowym Facebook: www.facebook.com/LeszczynskieNGO oraz przesłana drogą 

elektroniczną do organizacji pozarządowych i podmiotów znajdujących się w bazie danych 

NGO, która prowadzona jest przez urząd. 

Źródło: opracowanie własne. 
 

http://www.ngo.leszno.pl/
http://www.konsultacje.leszno.pl/
http://www.ngo.leszno.pl/
http://www.bip.leszno.pl/
http://www.facebook.com/LeszczynskieNGO
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3.1.3. Wnioski, uwagi i opinie zgłoszone w ramach konsultacji 

W I etap konsultacji społecznych włączyło się 22 przedstawicieli organizacji pozarządowych. 

W II etapie wpłynęła jedna propozycja dotycząca uwzględniania w dokumencie nowego 

obszaru zadań w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa 

przyrodniczego. Uwaga ta została pozytywnie zaopiniowana przez Wydział Ochrony 

Środowisko i ujęta w „Rocznym Programie Współpracy….”. W III etapie konsultacji nad 

dokumentem pracowali przedstawiciele samorządu. W toku prac dokonano modyfikacji 

głównie w zakresie zadań priorytetowych przewidzianych  do  realizacji  w  kolejnym  roku. Po 

uzyskaniu opinii komórek merytorycznych Urzędu Miasta Leszna ostateczny kształt projektu 

Programu przygotowało Biuro Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi. 

W IV etapie prac nad dokumentem odbyły się konsultacje społeczne projektu „Rocznego 

Programu Współpracy Miasta Leszna z o Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie, na 2020 rok” polegające na zgłaszaniu uwag za pośrednictwem 

formularza konsultacji. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi odnoszące się do 

zmian treści zapisów projektu dokumentu. Organizacje pozarządowe zgłaszały telefonicznie  

i mailowo fakt zapoznania się z konsultowanym projektem Programu oraz informowały  

o braku zastrzeżeń do jego treści. Powyższe może być efektem włączenia organizacji 

pozarządowych w proces tworzenia dokumentu od podstaw i pozwala sądzić, że wypracowane 

wspólnie elementy Programu spełniają oczekiwania trzeciego sektora. Konsultacje społeczne 

przeprowadzono zgodnie z przepisami. 

Zdjęcie 5. Zrzut strony www.konsultacje.leszno.pl 

 Źródło: opracowanie własne. 
 

http://www.konsultacje.leszno.pl/
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3.1.4. Podsumowanie konsultacji 

Miasto Leszno, zapraszając organizacje pozarządowe do udziału w konsultacjach społecznych, 

wyraziło wolę kontynuacji współpracy z trzecim sektorem oraz chęć realizacji swoich zadań 

ustawowych w ścisłym współdziałaniu z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Jak najszerszemu uczestnictwu 

przedstawicieli organizacji pozarządowych służyć miały rozmaite formy partycypacji 

społecznej: otwarte spotkanie robocze, możliwość zgłaszania uwag osobiście  

w urzędzie oraz poprzez elektroniczny formularz konsultacji. Współpraca z organizacjami 

pozarządowymi ma na celu efektywniejsze zaspokajanie potrzeb mieszkańców Leszna, jak 

również zwiększenie zaangażowania organizacji pozarządowych w rozwiązywanie problemów 

społeczności lokalnej oraz rozwijanie aktywizacji obywatelskiej mieszkańców. Konieczne jest 

dalsze budowanie kapitału społecznego, zaufania międzysektorowego, trwałego  

i konsekwentnego powierzania realizacji zadań publicznych. Konsultacje społeczne „Rocznego 

Program Współpracy…, na rok 2020” były prowadzone zgodnie z opracowanym „Modelem 

Konsultacji Społecznych Miasta Leszna” w poszanowaniu 7 zasad konsultacji społecznych. 

Proces konsultacji zapewnił niezależność stron – poszczególnych podmiotów biorących udział 

w konsultacjach. Zapewniono szeroki dostęp do konsultacji jak największej liczby osób, 

różnorodne podmioty sektora społecznego miały sposobność wniesienia  

i weryfikacji swojego stanowiska na temat form i zakresu współpracy z samorządem Miasta 

Leszna. Przedstawiciele organizacji mogli również   zgłaszać   swoje    uwagi   osobiście   

 w   Biurze   Pełnomocnika    ds.   Współpracy    z Organizacjami Pozarządowymi. Często 

podnoszone uwagi dotyczyły zapisów ujętych już w dokumencie w latach poprzednich. 

Prowadzone konsultacje społeczne służyć miały rozwojowi dialogu obywatelskiego. 

 

Rezultaty partycypacyjnego tworzenia programu to przede wszystkim wprowadzenie bardziej 

efektywnych działań dzięki dobremu rozpoznaniu występujących potrzeb, podniesienie 

jakości i wypracowanie wyższych standardów współpracy organów samorządowych Miasta 

Leszna z organizacjami pozarządowymi. Zwiększanie roli konsultacji powinno bezpośrednio się 

przełożyć na podniesienie lokalnego poziomu partycypacji społecznych oraz większe 

upodmiotowienie społeczności lokalnych. 

 

Wymierne korzyści z przeprowadzonych konsultacji są następujące: 

➢ dostarczyły  dodatkowych  informacji  na  temat  proponowanych  działań,  ukazując  

je  w szerszym kontekście, pozwoliły na poznanie stanowiska i oczekiwań 

przedstawicieli organizacji pozarządowych, które wzięły w nich udział; 

➢ tworzyły pozytywny klimat wokół planowanych przedsięwzięć zarówno w kontekście 

współpracy finansowej jak i pozafinansowej; 

➢ zwiększyły szansę na sprawną i efektywną realizację planowanych do realizacji zadań 

publicznych; 
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➢ na uwagę zasługuje także, przyjmowana przez wielu jako pozytywne rozwiązanie, 

realizacja zadań publicznych w formie regrantingu. 

 

Komórką odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu „Rocznego 

Programu Współpracy… na rok 2020” było Biuro Pełnomocnika ds. Współpracy  

z Organizacjami Pozarządowymi. 

 

3.1.5. Uchwalenie Programu 
 

Program współpracy organów samorządowych Miasta Leszna z organizacjami pozarządowymi 

oraz innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na 2020 rok został 

uchwalony  na  sesji  Rady  Miejskiej  Leszna  w  październiku (Uchwała Nr XV/213/2019  Rady 

Miejskiej Leszna z dnia 24 października 2019 roku). Dokument został opublikowany na stronie 

www.leszno.pl, www.bip.leszno.pl, www.bip.moprleszno.pl oraz www.konsultacje.leszno.pl. 

 

                   Zdjęcie 6. Informacja o uchwaleniu Programu Współpracy - zrzut strony internetowej. 

 
 

 

Źródło: opracowanie własne. 
 

http://www.leszno.pl/
http://www.bip.leszno.pl/
http://www.bip.moprleszno.pl/
http://www.konsultacje.leszno.pl/
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Program współpracy organów samorządowych Miasta Leszna z organizacjami pozarządowymi 

oraz innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku to dokument określający wzajemne 

zasady działań dwóch suwerennych stron: samorządowej i pozarządowej. Program zawierał 

kluczowe informacje dotyczące mechanizmów i narzędzi, za pomocą których Miasto Leszno, 

kierując się zasadami współpracy umożliwiało organizacjom pozarządowym współtworzenie 

polityk publicznych. 

 

W „Rocznym Programie Współpracy Miasta Leszna z Organizacjami Pozarządowymi oraz 

podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie, na 2020 rok” zostały opisane  w szczególności zadania priorytetowe, zakres, 

sposoby i formy współpracy. Sposób opracowywania dokumentu, uwzględniający udział  

w tym procesie każdej ze stron sprawia, że jego zapisy będą bardziej zrozumiałe  

i akceptowane przez zainteresowane organizacje pozarządowe  i lokalną społeczność.  

 

Samorząd Miasta Leszna chce działać na rzecz sukcesywnego wzmacniania roli organizacji 

pozarządowych, a także poprawiania i rozszerzania współpracy międzysektorowej, w celu 

skuteczniejszej realizacji zadań publicznych z wykorzystaniem, potencjału organizacji 

pozarządowych działających na terenie Miasta Leszna.  

3.2. Cele i zadania Programu Współpracy 

 

Celem głównym Rocznego Programu był rozwój społeczeństwa obywatelskiego oraz 

wspieranie różnych form i płaszczyzn współpracy międzysektorowej dla lepszego zaspokajania 

potrzeb i podnoszenia poziomu życia mieszkańców Leszna. 

 

Cel główny był realizowany przez cele szczegółowe: 

1. kształtowanie lokalnego społeczeństwa obywatelskiego rozumianego jako 

społeczeństwo aktywne i zdolne do samoorganizacji oraz wzmacnianie leszczyńskiego 

sektora pozarządowego w celu wzrostu efektywności realizacji zadań publicznych 

przez organizacje pozarządowe; 

2. rozwój aktywności społecznej w zakresie podejmowania inicjatyw i działań na rzecz 

rozwiązywania problemów lokalnych i zaspokajania potrzeb mieszkańców Leszna,  

a także zwiększenie wpływu sektora pozarządowego w kreowanie polityki społecznej 

w Lesznie; 

3. tworzenie warunków do współpracy między organizacjami pozarządowymi oraz 

nawiązywania relacji międzysektorowych organizacji z samorządem, biznesem, 

jednostkami naukowymi i podmiotami działającymi w ich otoczeniu; 

4. umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie i swoje 

otoczenie, w tym przestrzeń publiczną, wspólnotę lokalną oraz jej tradycje; 
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5. rozwój edukacji obywatelskiej i patriotycznej poprzez realizację inicjatyw związanych 

ze 100-leciem powrotu Leszna do macierzy;  

6. stałe usprawnianie wzajemnej komunikacji między Urzędem Miasta Leszna,  

a organizacjami pozarządowymi oraz zwiększenie roli Miasta w promocji działań 

organizacji pozarządowych; 

7. ułatwianie procesu składania ofert i sprawozdań z realizacji zadań publicznych; 

8. wzrost liczby partnerstw lokalnych i projektów partnerskich realizowanych w Mieście 

oraz zwiększenie aktywności organizacji w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na 

realizację ich zadań statutowych; 

9.  wzmocnienie potencjału organizacji oraz rozwój i promocję wolontariatu. 

 

Uchwalony dokument przewidywał realizację priorytetowych zadań publicznych. 

3.2.1. Zadanie I. Pomoc społeczna 

 

Zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom w trudnej sytuacji 

życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin poprzez m.in.: 

1.   pomoc w Ośrodku Interwencyjno-Readaptacyjnym, 

2.   pomoc w Domu Dziecka, 

3.   pomoc w Środowiskowym Domu Samopomocy, 

4.   pomoc dla kobiet z dziećmi w mieszkaniach wspomaganych/treningowych, 

5.   specjalistyczne poradnictwo dla osób/rodzin w trudnych sytuacjach życiowych, 

6.   aktywizację seniorów w klubach, świetlicach i innych punktach, 

7.   pomoc socjalną, materialną i żywnościową, 

8.   działania na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób wykluczonych    

  społecznie, 

9.  działania w zakresie rehabilitacji społecznej, przeciwdziałania marginalizacji  

  i wykluczeniu osób z niepełnosprawnościami, 

10. działania na rzecz osób przewlekle chorych i niesamodzielnych wymagających 

codziennej opieki i wsparcia oraz ich opiekunów, 

11. działania profilaktyczne mające na celu zapobieganie powstawaniu i pogłębianiu  

dysfunkcji społecznych, 

12. specjalistyczne wsparcie dla osób niesłyszących i niedosłyszących, 

13. wspieranie rozwoju wspólnot lokalnych i inicjatyw włączających obywateli  

w prace na rzecz Miasta Leszna, 

14. zajęcia usprawniające dla osób z niepełnosprawnościami służące ich usamodzielnianiu, 

15. propagowanie pozytywnego wizerunku rodziny poprzez działania w Klubach 

Rodzinnych. 
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3.2.2. Zadanie II. Ochrona i promocja zdrowia 

 

Zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania uzależnieniom  

i patologiom społecznym (w tym przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii),  

a także promocji i organizacji wolontariatu w tym m.in.: 

1. podejmowanie działań edukacyjnych i profilaktycznych mających na celu promocję 

zdrowia i rozpowszechniania zdrowego stylu życia, 

2. prowadzanie klubów abstynenckich, 

3. prowadzenie działalności aktywizującej osoby uzależnione od alkoholu,  

4. działania profilaktyczno-terapeutyczne w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom 

alkoholowym z uwzględnieniem zajęć sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych, 

5. realizacja warsztatów i grup terapeutycznych dla młodzieży z grup ryzyka (narkotyki  

i alkohol) oraz wzmacnianie rodzin w tworzeniu sprzyjających warunków 

wychowawczych, świadczenie pomocy dla młodzieży w ośrodku wsparcia dziennego, 

6. prowadzenie Leszczyńskiego Biura Wolontariatu, 

7. zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla młodzieży 

eksperymentującej i używającej narkotyków, prowadzenie spotkań z młodzieżą, 

8. prowadzenie zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży metodą harcerską. 

3.2.3. Zadanie III. Kultura i sztuka 
 

Zadania z zakresu kultury, sztuki ochrony dóbr i dziedzictwa narodowego, w tym m.in.: 

1. wspieranie działań kulturalnych na rzecz środowiska lokalnego,  

2. wspieranie działań na rzecz edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży, 

3. wspieranie lokalnych inicjatyw wydawniczych. 

3.2.4. Zadanie IV. Sport 

 

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, realizowane w ramach ustawy opp oraz ustawy 

o sporcie, w tym m.in.: 

1. szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w klubach sportowych oraz sport osób 

niepełnosprawnych, 

2. organizacja znaczących dla Miasta Leszna imprez sportowo-rekreacyjnych oraz 

zawodów sportowych, 

3. rozwój sportu na terenie Miasta Leszna – I tura 2020, 

4. rozwój sportu na terenie Miasta Leszna – II tura 2020, 

W trakcie roku mając na uwadze rozwój sportu w ramach ustawy o sporcie ogłoszono 

dodatkowy konkurs: Wspieranie działalności klubów sportowych prowadzących sekcje 

dziecięce i młodzieżowe na terenie Miasta Leszna.  
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3.2.5. Zadanie V. Pozostałe 

 

1. Zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym prowadzenie działań z zakresu 

promocji i ochrony zdrowia, w tym kampanii promujących zdrowy styl życia  

i podnoszący świadomość zdrowotną mieszkańców. 

2. Zadania w zakresie ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa 

przyrodniczego, w tym m.in.: działania edukacyjne w zakresie ochrony środowiska. 

3. Zadania związane z udzielaniem nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego poprzez 

prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego na 

terenie Miasta Leszna.  

4. Zadania związane z wspieraniem inicjatyw służących tworzeniu zróżnicowanej oferty 

turystyczno- rekreacyjnej, w tym m.in.: 

a. znakowanie szlaków i obiektów turystycznych w mieście związanych ze 100-leciem 

powrotu Leszna do macierzy, 

b. organizacja imprez rekreacyjnych i turystycznych na terenie Leszna związanych ze 

100-leciem powrotu Leszna do macierzy, 

c. działania mające na celu rozwój infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej,  

d. kreowanie nowych form turystyki i produktów turystycznych, 

e. działania na rzecz rozwoju turystyki wśród dzieci i młodzieży. 

5. Zadania związane z rozwijaniem kontaktów i współpracy między społeczeństwem 

Leszna i zagranicznych gmin. 

6. Zadania w zakresie rewitalizacji.  

7. Zadania w zakresie wspomagania rozwoju gospodarczego, w tym przedsiębiorczości 

Miasta Leszna w formie m.in.: szkoleń, wystaw, targów, konferencji.  

8. Zadania związane w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz 

wspierania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych: 

a. tworzenie warunków do budowania współpracy oraz wspieranie przedsięwzięć 

integrujących środowisko lokalne, poprzez podejmowanie inicjatyw 

nakierowanych na wzrost aktywności społecznej mieszkańców; 

b. kształtowanie postaw obywatelskich z uwzględnieniem edukacji lokalnej                          

i regionalnej, w szczególności poprzez organizację inicjatyw związanych                          

z obchodami 100-lecia powrotu Leszna do macierzy; 

c. wspomaganie rozwoju organizacji pozarządowych, zwłaszcza  w profesjonalizacji 

ich pracy oraz współorganizowanie szkoleń mających na celu podnoszenie 

kwalifikacji i efektywności pracy osób zaangażowanych w realizację zadań 

publicznych. 

9. Realizacja zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej.   

Ogłoszenia o konkurach były zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie 

internetowej Miasta Leszna, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta oraz portalach 

społecznościowych.  
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Tabela 1. Wydziały, Biura i Jednostki Organizacyjne Urzędu Miasta Leszna współpracujące z III sektorem. 

Lp. 
Nazwa Wydziału/ Jednostki 

Organizacyjnej 
Sfera zadań publicznych w zakresie: 

1 Wydział Kultury i Sportu 

• kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 

• kultury fizycznej i sportu, 

• prowadzenie ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej nie 

prowadzących działalności gospodarczej, 

2 Wydział Promocji i Rozwoju 

• rozwijania kontaktów i współpracy miedzy społeczeństwami Leszna  

i zagranicznych gmin, 

• rewitalizacji, 

• wspomagania rozwoju gospodarczego Miasta Leszna, 

3 Wydział Ochrony Środowiska 
• wspierania działań w zakresie ekologii, ochrony zwierząt oraz 

ochrony dziedzictwa przyrodniczego, 

4 
Centrum Informacji 

Turystycznej 

• wspierania inicjatyw służących tworzeniu zróżnicowanej oferty 

turystyczno-rekreacyjnej, 

5 Biuro Prawne • udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, 

6 

Biuro Pełnomocnika ds. 

Współpracy z Organizacjami 

Pozarządowymi 

• koordynowania prac przygotowawczych i nadzór nad realizacją 

Programu Współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi, 

• wspierania działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz 

wspierania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, 

• informowania organizacji pozarządowych zarejestrowanych na 

terenie miasta Leszna o projektach, programach i grantach 

umożliwiających uzyskanie dofinansowania na podejmowane przez 

nie działania, 

• promowania Miasta poprzez działalność lokalnych organizacji 

pozarządowych, 

• wspierania rozwoju organizacji pozarządowych, 

• prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych skierowanych 

do sektora pozarządowego lub których beneficjentem jest sektor 

pozarządowy, 

• pośredniczenia w nawiązywaniu kontaktów i współpracy pomiędzy 

organizacjami i poszczególnymi wydziałami i jednostkami 

organizacyjnymi Miasta, 

• bieżącego kontaktu i organizowania spotkań z organizacjami 

pozarządowymi, 

• reprezentowania Prezydenta na konferencjach i spotkaniach 

dotyczących problematyki sektora pozarządowego, 

• organizowania współpracy o charakterze pozafinansowym  

z organizacjami pozarządowymi, 

7 
Miejski Ośrodek Pomocy 

Rodzinie 

• pomocy społecznej, 

• polityki senioralnej, 

8 Biuro ds. Uzależnień 
• ochrony i promocji zdrowia, 

• przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, 

9 
Wydział Spraw 

Obywatelskich 

• prowadzenia działań z zakresu profilaktyki, edukacji i promocji 

zdrowia, 
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• wspierania działań w zakresie  pomocy hospicyjnej i paliatywnej 

świadczonej na rzecz mieszkańców Leszna, 

• nadzór nad działalnością stowarzyszeń, 

• prowadzenia ewidencji stowarzyszeń zwykłych. 

10 Wydział Edukacji • wspierania i rozwoju edukacji i wychowania. 

Źródło: opracowanie własne. 

3.3. Organy opiniodawcze i ciała konsultacyjno-doradcze 

3.3.1. Powiatowa Społeczna Rada Do Spraw Osób Niepełnosprawnych 

 

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna nr 144/2016 z dnia 31 marca 2016 r. została 

powołana Powiatowa Rada do  Spraw  Osób Niepełnosprawnych, której kadencja trwa 4 lata. 

 

Rada składa się z pięciu osób, przedstawicieli organizacji pozarządowych, tj.: 

 

1. Gabriela Jarecka – Przewodnicząca Rady (Polskie Towarzystwo Stwardnienia 

Rozsianego), 

2. Irena Dankiewicz  –  Zastępca Przewodniczącej Rady  (Polski  Związek  Emerytów, 

Rencistów i Inwalidów), 

3. Wanda Jakubowska - Śmigiel – Sekretarz Rady (Leszczyńskie Stowarzyszenie 

Rehabilitacyjne "Amazonka"), 

4. Danuta Dudziak – Członek Rady (Stowarzyszenie "Wygraj Siebie"), 

5. Elżbieta Dyzert – Członek Rady (Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku). 

 

 
 

Główne zadania Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych: 

1. inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do: 

1) integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych; 

2) realizacji praw osób niepełnosprawnych; 

2. opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób 

niepełnosprawnych; 
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3. ocena realizacji programów; 

4. opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod 

kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych. 

 

W 2020 roku Rada spotkała się 2 razy, z uwagi na sytuację pandemiczną kraju jedno spotkanie 

odbyło się w formie on-line. Rada opiniowała: 

1. podział środków PFRON przyznanych  Miastu Leszno na realizacje zadań ustawowych  

z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, 

2. opiniowanie projektu pn."Praca dla osób z niepełnosprawnością szansą na aktywne 

życie" z programu wyrównywania różnic między regionami,  

3. sytuacja osób niepełnosprawnych w sytuacji pandemicznej kraju oraz formy pomocy 

ze strony PFRON i instytucji pomocowych. 

 

3.3.2. Leszczyńska Rada Seniorów 
 

Uchwałą  Nr XXXVI/459/2017 Rady  Miejskiej  Leszna z dnia 31 maja 2017 roku  została 

powołana Leszczyńska Rada Seniorów, której kadencja trwa 3 lata. Rada składa się z 11 osób: 

1. Krystyna Andrzejewska,  

2. Zenon Bojek,  

3. Jacek Hebisz,  

4. Bożena Kmietczyk,  

5. Mirosława Kurasiak-Firlej,  

6. Andrzej Maćkowiak,  

7. Teresa Rękosiewicz,  

8. Danuta Sołtysik,  

9. Barbara Szarszewska, 

10. Bolesław Szudejko,  

11. Maria Zielony. 

Główne zadania Leszczyńskiej Rady Seniorów: 

1. opiniowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji społecznej seniorów oraz do 

pełnego zaspokojenia potrzeb tej grupy społecznej; 

2. opiniowanie i doradzanie w zakresie działań zmierzających do wykorzystania 

potencjału i czasu ludzi starszych na rzecz inicjatyw środowiskowych, w tym  

w zakresie kultury i edukacji; 

3. opiniowanie lokalnych rozwiązań prawnych dotyczących sytuacji seniorów oraz spraw 

przedłożonych Radzie do zaopiniowania; 

4. doradztwo w zakresie zabezpieczenia społecznego, opieki zdrowotnej, pomocy 

społecznej i usług opiekuńczych; 
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5. współpraca z organizacjami i instytucjami, które zajmują się problemami osób 

starszych; 

6. przedstawienie władzom samorządowym Leszna wniosków i sprawozdań  

z działalności Rady. 

Członkowie reprezentują organizacje pozarządowe, stowarzyszenia których działalność jest 

skierowana do seniorów  naszego miasta,  osoby aktywne w różnych  zawodach oraz radni 

Rady Miasta. W 2020 roku Rada spotkała się 2 razy, opiniowała przedsięwzięcia zmierzające 

do integracji społecznej seniorów oraz do pełnego zaspokojenia potrzeb tej grupy społecznej. 

3.3.3. Rada Sportu Miasta Leszna 
 

RADA SPORTU 2019 - 2024 

W 2019 r. Zarządzeniem Prezydenta Miasta nr 286/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. została 

powołana nowa Rada Sportu Miasta Leszna, której kadencja trwa od 24.10.2019 r. do 

24.10.2024 r. Rada składa się z 9 osób, w tym 4 przedstawicieli leszczyńskich klubów 

sportowych, tj.: 

1. Paweł Pęcak – Automobilklub Leszczyński, 

2. Paweł Prałat – KP „Polonia 1912” Leszno, 

3. Krzysztof Zajc - MKS „Tęcza” Leszno 

4. Bartłomiej Krzewiński - KK „Satori” Leszno. 

Główne zadania Rady Sportu: 

1. branie – poprzez wyznaczonych przedstawicieli – udziału w komisjach stypendialnych 

dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie 

międzynarodowym lub krajowym; 

2. opiniowanie - na żądanie Prezydenta Miasta - wniosków o przyznanie dotacji przez 

Miasto Leszno w sprawach sportu; 

3. opiniowanie projektów lub programów przedkładanych Radzie Sportu przez 

Prezydenta Miasta Leszna; 

4. inicjowanie projektów rozbudowy bazy sportowej miasta. 

 

W 2020 r.  z uwagi na wywołaną pandemię COVID-19 odbyło się jedno spotkanie. Rada Sportu 

razem z pracownikami Wydziału Kultury i Sportu opracowała projekt uchwały  

w sprawie określenia warunków i trybu finansowania sportu przez Miasto Leszno. 

3.3.4. Komitet Rewitalizacji 
 

Zarządzeniem Prezydenta Miasta nr 145/2018 z dnia 28 marca 2018 r. został powołany 

Komitet Rewitalizacji, którego kadencja trwa do 2021 r. Komitet składa się z 17 osób, w tym  

2 przedstawicieli organizacji pozarządowych, tj.: 

1. Beata Grzegorzewska – Centrum PISOP, 
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2. Mariusz Musielak – Spółdzielnia socjalna „Omnes”. 

W 2020 r. odbyło się 9 posiedzeń komitetu. W ujęciu ogólnym, zagadnienia, którymi zajmował 

się Komitet Rewitalizacji w 2020 r.: 

1. Zmiana regulaminu budżetu obywatelskiego, konieczność aktualizacji uchwały dot. 

zwolnień od podatku od nieruchomości budynków lub ich części, w których wykonano 

remont elewacji oraz zapisów regulujących uzyskanie dotacji na prace 

konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do 

rejestru zabytków. 

2. Podczas posiedzeń, w celu zapewnienia ich jak najwyższej wartości merytorycznej, 

członkowie Komitetu gościli m.in. Prezydenta Miasta Leszna, pracownika Miejskiej 

Biblioteki Publicznej im. Stanisława Grochowiaka w Lesznie, pracownika Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lesznie, pracownika Stowarzyszenia Centrum PISOP,  

a także trenerkę z firmy Concordia Design, która podsumowywała warsztaty 

wyjazdowe, jakie odbyły się pod koniec ubiegłego roku w Boszkowie.   

3. Poza regularnymi posiedzeniami, 5 czerwca br., Komitet Rewitalizacji wziął udział  

w spotkaniu z Prezydentem Miasta Leszna, którego celem było podjęcie wspólnego 

dialogu nt. istotnych kwestii związanych z rewitalizacją miasta. 

4. Dnia 7 września 2020 roku odbyło się posiedzenie Komisji Rozwoju i Infrastruktury 

Miejskiej w formie wizji lokalnej na obszarze rewitalizacji. Spacer Radnych, 

przedstawicieli Komitetu Rewitalizacji i urzędników był początkiem dyskusji  

o zmianach w centrum (w związku z rozpoczęciem aktualizacji Gminnego Programu 

Rewitalizacji). 

 

3.4. Wzajemne informowanie się samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych 

o planach, zamierzeniach i kierunkach działań 

 

Sprawny obieg informacji jest niezbędny w tworzeniu i realizowaniu lokalnych polityk 

publicznych, a także w codziennej praktyce współpracy. Dlatego Urząd Miasta Leszna 

wykorzystuje wszystkie dostępne kanały dystrybucji informacji zarówno tradycyjne  

poprzez urząd pocztowy, tablice ogłoszeń, akcje plakatowe, spotkania informacyjne,  

ale również pocztę elektroniczną, strony Urzędu Miasta Leszna, portal do konsultacji online, 

portale społecznościowe. Urząd korzysta także z „poczty pantoflowej” i innych kanałów 

komunikacji. Informowanie to wzajemna wymiana informacji, co oznacza, że nie tylko 

administracja ma obowiązek przekazywania informacji organizacjom pozarządowym. 

Przepływ informacji powinien następować także w drugą stronę. 
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3.4.1. Elektroniczne narzędzia informowania 

3.4.1.1. Strona internetowa 
 

Podstawą kontaktu z organizacjami pozarządowymi jest strona www.ngo.leszno.pl, gdzie na 

bieżąco zamieszczane są informacje związane z funkcjonowaniem Trzeciego Sektora  

w Lesznie, a także odnoszące się do współpracy Miasta Leszna z organizacjami 

pozarządowymi.  

 

Na portalu znajduje się rozbudowany panel Menu, wśród którego znaleźć można takie działy 

jak:  

➢ WSPÓŁPRACA Z NGO, zakładka zawiera m.in.: 

• informacje o Programie Współpracy (w tym o komisjach konkursowych, 

 konsultacjach społecznych i sprawozdania ), 

• informacje o Wolontariacie w mieście,  

• praktyczne ABC, czyli informacje jak założyć PES,  

• użyteczne dla NGO (czyli pojęcia, poradniki, broszury, ważne strony internetowe,  

 informacje o patronacie, materiały do pobrania oraz infografiki miejskie),  

• dodaj do portalu (czyli prezentacje i projekty leszczyńskich NGO, tablicę ogłoszeń), 

• informacje przydatne seniorom,  

• multimedia (czyli galerię zdjęć oraz materiały video),  

• broszurę „Co słuchać w Trzecim Sektorze”. 

 

 

 

 

  

 

 

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcie 7. Zrzut ze strony www.ngo.leszno.pl- współpraca z NGO. 

Źródło: opracowanie własne. 
 

http://www.ngo.leszno.pl/
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➢ KAMPANIE I PROJEKTY, gdzie znaleźć można m.in.: 

• informacje o kampaniach prowadzonych przez Miasto Leszno adresowanych do  

 organizacji pozarządowych i mieszkańców,  

• informacje o kampaniach realizowanych wspólnie przez organizacje pozarządowe                        

 i Miasto Leszno,  

• informacje o projektach realizowanych w partnerstwie, 

• informacje o animacji aktywności Trzeciego Sektora. 

 

 
                              

➢ AKTYWNE OBYWATELSKIE LESZNO, gdzie znaleźć można m.in.: 

• informacje o kampanii oraz o inicjatywach podejmowanych w kierunku  

 aktywności społeczności lokalnej,  

• praktyczne informacje oraz co, gdzie, kiedy. 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcie 8. Zrzut ze strony www.ngo.leszno.pl- kampanie i projekty. 

Zdjęcie 9. Zrzut ze strony www.ngo.leszno.pl- współpraca z NGO. 

Źródło: opracowanie własne. 
 

Źródło: opracowanie własne. 
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➢ FUNDUSZE, gdzie znaleźć można m.in.: 

• informacje o ogłaszanych przez Urząd Miasta Leszna konkursach ofert,  

• informacje o wynikach konkursów,  

• informacje o tzw. „małych grantach”,  

• bazę konkursów (grantów zewnętrznych).  

 

 

 

➢ BAZA NGO – w bazie na koniec roku 2020 było wpisanych 293 organizacji  

pozarządowych działających na terenie Leszna.  

➢ KONTAKT  

 

Strona prowadzona jest z myślą o leszczyńskich organizacjach pozarządowych – fundacjach, 

stowarzyszeniach, klubach sportowych, spółdzielniach socjalnych oraz innych podmiotach 

zainteresowanych rozwojem społeczeństwa obywatelskiego w naszym mieście. Można na niej 

znaleźć m.in. ogłoszenia o otwartych konkursach ofert, informacje o konkursach grantowych 

czy ciekawych inicjatywach realizowanych przez organizacje pozarządowe lub na ich rzecz. 

Ponadto prowadzona jest baza NGO oraz baza konkursów/programów/grantów, gdzie 

zamieszczane są aktualne konkursy w ramach których organizacje pozarządowe mogą ubiegać 

się o dofinansowanie. Udostępniane są programy współpracy z organizacjami pozarządowymi 

na kolejne lata oraz sprawozdania z ich realizacji. Na stronie można znaleźć również 

najważniejsze przepisy prawne dotyczące organizacji pozarządowych oraz przydatne linki do 

stron poświęconych zagadnieniom związanym z trzecim sektorem. Co warto podkreślić, 

również mieszkańcy mają możliwość modyfikowania treści jakie znajdują się na stronie – m.in. 

mogą dodawać wydarzenia do kalendarza, wpisywać organizacje pozarządowe do bazy NGO. 

Dodatkowo na stronie jest miejsce tzw. „tablica ogłoszeń” służące wymianie ofert zarówno dla 

organizacji jak i dla wolontariuszy oraz osób chcących zostać wolontariuszami. W zakładce tej 

Zdjęcie 10. Zrzut ze strony www.ngo.leszno.pl – fundusze. 

Źródło: opracowanie własne. 
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organizacje pozarządowe, instytucje i przedsiębiorstwa mogą umieszczać oferty współpracy.  

Dodatkowo strona wzbogacana jest o media tj. galerię zdjęć oraz filmy. Witryna ngo.leszno.pl 

cieszy się sporym zainteresowaniem mieszkańców Leszna, ale  i okolicznych miejscowości  

i większych miast, o czym świadczą statystyki odwiedzin strony. 

 

Tabela 2. Liczba odsłon zakładki NGO na stronie www.leszno.pl oraz strony www.ngo.leszno.pl. 

2015 
www.leszno.pl 

2016 
www.leszno.pl 

2017 
www.leszno.pl 

 

2018 
(nowa strona 

www.ngo.leszno.pl) 

 

2019 
www.ngo.leszno.pl 

 

2020 
www.ngo.leszno.pl 

28 731 

odsłon 

36 947 

odsłon 

45 824 

odsłon 

 

69 361 

odsłon 

 

 

 109 528 

odsłon 

 

 96 797  
odsłon 

 

Strona www.ngo.leszno.pl funkcjonuje w strukturach Urzędu Miasta Leszna od marca 2018 r.  

 

Zdjęcie 11. Statystyki witryny www.ngo.leszno.pl w 2020 roku. 

 
 

 

Źródło: opracowanie własne. 
 

Źródło: strona Google Analytics. 
 

http://www.ngo.leszno.pl/
http://www.ngo.leszno.pl/
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Na stronie www.ngo.leszno.pl w 2020 roku zamieszczano m.in.: 

• 498 wpisów w kategorii aktualności NGO; 

• 53 informacji  o weekendowych wydarzeniach organizowanych przez 
leszczyńskie NGO („Weekend z NGO”); 

• 19 newsów w ramach kampanii „Zostaw swój 1% w Lesznie”; 

• 14 newsów w ramach kampanii „Zakochaj się w Lesznie jak MY”, 

• 13 newsów w ramach kampanii „Palcem po Lesznie”, 

• 17 newsów w ramach kampanii „Kto? Co? NGO!”; 

• 29 newsów w ramach akcji „Aktywne Obywatelskie Leszno”; 

• na bieżąco prowadzono kalendarz, dodano 468 wydarzeń oraz uzupełniano 
bazę NGO - 293 organizacji; 

• 24 galerie zdjęć; 

• 11 materiałów filmowych; 

• wyszukano i zamieszczono na stronie www.ngo.leszno.pl 336 informacji                                        
o projektach, programach, grantach umożliwiających uzyskanie 
dofinansowania przez organizacje pozarządowe na podejmowaną przez nie 
działalność. 

 

 

 

 

 

 

 

Właściwa komunikacja między Urzędem Miasta Leszna, a organizacjami pozarządowymi jest niezbędna do kreowania 
ściślejszej współpracy. Budowaniu tej komunikacji służą: działalność grup roboczych/zespołów doradczych, współtworzenie 
strony www.ngo.leszno.pl profilów społecznościowych Facebook, Twitter, Instagram Leszczyńskie NGO, kanał YouTube 
leszczyńskie NGO, co miesięczna broszura „Co słychać w Trzecim Sektorze”, wysyłanie mailingu do leszczyńskich organizacji. 

 

Zdjęcie 12. Strona internetowa www.ngo.leszno.pl. 

Źródło: opracowanie własne. 
 

http://www.ngo.leszno.pl/
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3.4.1.2. Portale społecznościowe 
Informacje do leszczyńskich organizacji trafiają także za pośrednictwem portali 

społecznościowych: Facebook, Twitter, Instagram, YouTube – LESZCZYŃSKIE NGO. 

 

Facebook Leszczyńskie NGO – facebook.com/LeszczynskieNGO. 

 

Na portalu społecznościowym Facebook Leszczyńskie NGO systematycznie dokonywano 

wpisów o wydarzeniach, działaniach, inicjatywach podejmowanych przez przedstawicieli 

leszczyńskich organizacji pozarządowych. Przez stronę na FB informowano również  

o konkursach ofert, możliwych zewnętrznych źródłach dofinansowania, szkoleniach on-line  

i wielu innych przydatnych organizacjom pozarządowym zagadnieniach. Stale 

rozbudowywane są galerie zdjęć. Opublikowano ponad 1330 postów, średnio 25 - 28  

w tygodniu. Na dzień 15.02.2021 r. liczba polubień strony wyniosła 4290 (tendencja 

wzrostowa). 

                                                                                   

 

 

Zdjęcie 13. Profil Leszczyńskie NGO na Facebook. 

Źródło: opracowanie własne. 
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Wykres 4. Aktywność fanpage’a Leszczyńskie NGO w latach 2015-2020. 

 

Wykres 5. Porównanie fanpage’y prowadzonych dla NGO przez inne miasta (liczba fanów na dzień 15.02.2021 r.). 

 

Źródło: opracowanie własne. Dane na dzień 15.02.2021 r. 
 

Źródło: opracowanie własne. Dane na dzień 15.02.2021 r. . 
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Profil Leszczyńskie NGO posiada największą liczbę polubień nawet porównując z większymi 

miastami.  
 

Twitter LeszczynskieNGO – opublikowano ponad 554 tweety. 

 

  Instagram LeszczynskieNGO – opublikowano 312 zdjęć. 

 

 Kanał YouTube LeszczynskieNGO. 

 

Na kanale w 2020 r.  zamieszczono 14  filmów (opracowanie i montaż: Biuro Pełnomocnika ds. 

Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi). 

Porównując ostatnie lata zauważalny jest wzrost popularności portali społecznościowych, np.  

liczba polubień na fanpage Leszczyńskie NGO wzrosła z 3850 do 4290, na instagramie z 402 na 

720, a liczba odsłon strony www.ngo.leszno.pl utrzymuje się na poziomie powyżej 90 tys.  

Pokazuje, to że wysiłek wkładany w poprawę komunikacji na linii urząd – organizacje przynosi 

rezultaty. Wzajemne informowanie się Urzędu Miasta Leszna i organizacji pozarządowych 

odbywa się najczęściej za pomocą narzędzi elektronicznych, ponieważ te środki przekazu 

generują stosunkowo najniższe koszty lub nie generują ich wcale i to zarówno po stronie 

urzędu, jak i organizacji pozarządowych. Strona oraz portale społecznościowe prowadzone są 

przez pracowników Biura Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi. 

3.4.1.3. Portal do konsultacji online – platforma ułatwiająca dialog społeczny pomiędzy 

administracją publiczną, a mieszkańcami oraz organizacjami pozarządowymi. 
 

Poprzez portal www.konsultacje.leszno.pl, każdy mieszkaniec może wyrazić swoją opinię  

w formie elektronicznej, w  ważnych  dla  Miasta  i  jego  mieszkańców  kwestiach.  Na portalu 

przedstawione są dobre praktyki przeprowadzania konsultacji, elementy edukacyjne takie jak 

baza wiedzy oraz model konsultacji społecznych Miasta Leszna. Portal podzielony jest na 

konsultacje trwające i zakończone. W każdej z tych części znajduje się 12 kategorii w których 

prowadzone są lub będą konsultacje społeczne. Są to m.in.: drogi i inwestycje, edukacja  

i nauka, kultura i sztuka, NGO, rewitalizacja czy ekologia i ochrona środowiska. Portal stanowi 

wsparcie dla procesu konsultacyjnego poprzez udostępnianie wybranych narzędzi zbierania 

opinii w formie elektronicznej, np.: 

1. Formularza konsultacji/kwestionariusza badawczego, który załączany jest na portal 

w postaci pliku tekstowego. Taki formularz należy wypełnić i odesłać na wskazany 

adres drogą elektroniczną lub pocztą tradycyjną. 

2. Komentarzy – które włączane są pod danym artykułem i dają możliwość 

swobodnego wypowiadania opinii na poszczególny temat. 

http://www.ngo.leszno.pl/
http://www.konsultacje.leszno.pl/
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3. Oceny – np. danych planów zagospodarowania czy też zdjęć ilustrujących nowe 

inwestycje. 

4. Sondy/ankiety, które poza możliwością wyboru najlepszej według głosujących 

odpowiedzi, pozwalają również na wprowadzenie dodatkowej propozycji. 

Aby móc brać udział w konsultacjach należy 

dokonać krótkiej rejestracji w portalu. Portal jest 

dostosowany do obsługi zarówno na 

komputerach jak i urządzeniach mobilnych – 

tablecie czy smartfonie. Za pośrednictwem tego 

portalu prowadzone były również konsultacje 

społeczne „Rocznego Programu 

Współpracy……”, o których mowa w punkcie 3.1. 

Opisane konsultacje nie wyczerpują wszystkich 

konsultacji prowadzonych przez Urząd Miasta 

Leszna. Inne zagadnienia polityki miejskiej 

konsultowane są z mieszkańcami w ramach 

odrębnych przepisów. 

 

3.4.1.4. Inne portale społecznościowe: 

 

Inne kanały informacyjne Miasta Leszna: 

 

FACEBOOK 

1. Oficjalny profil Miasta Leszna www.facebook.com/miastoleszno.official 

2. Oficjalny profil Prezydenta Miasta Leszna www.facebook.com/borowiaklukasz 

3. Oficjalny profil Centrum Informacji Turystycznej www.facebook.com/InfoTurLeszno/ 

4. Rewitalizacja Leszna www.facebook.com/rewitalizacja/ 

5. Biznes www.facebook.com/lesznodlabiznesu oraz www.facebook.com/StacjaBiznes/ 

6. Straż Miejska www.facebook.com/Straż-Miejska-Leszno-243958622774566  

 

TWITTER 

1. Oficjalny profil Miasta Leszna www.twitter.com/MiastoLeszno 

2. Oficjalny profil Prezydenta Miasta Leszna www.twitter.com/lukasz_borowiak 

 

 

Rysunek 2. Portal www.konsultacje.leszno.pl. 

Źródło: opracowanie własne. 
 

http://www.facebook.com/miastoleszno.official
http://www.facebook.com/borowiaklukasz
http://www.facebook.com/InfoTurLeszno/
http://www.facebook.com/rewitalizacja/
http://www.facebook.com/lesznodlabiznesu
http://www.facebook.com/StacjaBiznes/
http://www.facebook.com/Straż-Miejska-Leszno-243958622774566
http://www.twitter.com/MiastoLeszno
http://www.twitter.com/lukasz_borowiak
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INSTAGRAM 

1.   Oficjalny profil Miasta Leszna www.instagram.com/miastoleszno_official 

2.   Oficjalny profil Prezydenta Miasta Leszna www.instagram.com/lukaszborowiak75 

3.   Oficjalny profil Centrum Informacji Turystycznej www.instagram.com/cit_leszno 

4.    Rewitalizacja www.instagram.com/rewitalizacja_leszna  

5.   Biznes www.instagram.com/stacja_biznes 

 

4. Współpraca jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami 

pozarządowymi w zakresie realizacji zadań publicznych 
 

Współpraca jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi odbywa się 

bezpośrednio poprzez realizację zadań publicznych. Sfera zadań publicznych określona została 

w art. 4 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Głównym celem tej 

współpracy jest dążenie do jak najlepszego zaspokojenia potrzeb społecznych  

z wykorzystaniem partnerów. Udział podmiotów w wykonywaniu zadań publicznych 

realizowanych  przez  Miasto  Leszno  w  zakresie  zadań priorytetowych zapewnia się poprzez 

zlecanie realizacji tych zadań podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego (art. 

5 ustawy). 
 

Rysunek 3. Obszary współpracy Miasta Leszna z organizacjami pozarządowymi. 

 
Źródło: opracowanie własne. 

 

Realizacja współpracy w tych trzech obszarach daje możliwość wykorzystania potencjału 

partnerów w realizacji zadań publicznych. Należy jednak pamiętać, że współpraca ta musi być 

oparta na podstawowych zasadach, których  uwzględnienie jest kluczowe dla osiągnięcia 

http://www.instagram.com/miastoleszno_official
http://www.instagram.com/lukaszborowiak75
http://www.instagram.com/cit_leszno
http://www.instagram.com/rewitalizacja_leszna
http://www.instagram.com/rewitalizacja_leszna
http://www.instagram.com/stacja_biznes
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zakładanego celu, czyli realizacji zadań publicznych w najbardziej skuteczny i efektywny 

sposób. Podstawą formalną do współpracy są roczne programy współpracy, które określają  

w jakich sferach zadań publicznych samorząd i organizacje zamierzają  współpracować oraz 

jakie formy tej współpracy przewidują. 

4.1. Formy współpracy 

 

Zgodnie z przyjętym programem, współpraca Miasta Leszna z organizacjami pozarządowymi 

odbywała się na zasadach pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, 

uczciwej konkurencji, jawności, równości szans, współodpowiedzialności oraz solidarności. 

Przedmiotem współpracy Miasta Leszna  i organizacji pozarządowych było umożliwienie 

organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych określonych w ustawie  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w celu zaspokajania potrzeb społecznych 

mieszkańców Leszna. 

Współpraca Miasta Leszna z podmiotami Programu w roku 2020 obejmowała zarówno formę 

finansową jak i pozafinansową oraz odbywała się w następujących formach: 

1. Współpraca w zakresie tworzenia polityk publicznych (konsultacje, doradztwo, 

informowanie, promocja, analiza); 

2. Współpraca w zakresie realizacji zadań publicznych (zlecanie realizacji zadań 

publicznych, projekty partnerskie, rekomendacje, opiniowanie); 

3. Tworzenie infrastruktury współpracy i warunków do społecznej aktywności poprzez: 

wspieranie i promowanie inicjatyw organizacji pozarządowych, organizowanie 

wydarzeń dla społeczności lokalnej i/lub z udziałem NGO, prowadzenie bazy NGO, 

kampanii społecznych, wspieranie w nawiązywaniu kontaktów, umożliwianie 

zawierania partnerstw, informowanie o możliwych źródłach finansowania, wymiana 

dobrych praktyk, organizacja szkoleń, wspieranie wolontariatu, doskonalenie 

współpracy, przekazywanie lokali z miejskich zasobów, obejmowanie patronatem 

Prezydenta Miasta Leszna wydarzeń organizowanych przez organizacje pozarządowe. 

4.2. Finansowe formy współpracy z organizacjami pozarządowymi 

 

Samorząd Miasta Leszna współpracował z organizacjami pozarządowymi zlecając zdania 

publiczne do realizacji na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie. Do finansowych form współpracy Miasta Leszna z organizacjami sektora 

pozarządowego zalicza się w szczególności zlecanie realizacji zadań publicznych w trybie 

otwartych konkursów ofert oraz w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tzw. „małe granty”). 

Większość środków finansowych zaplanowanych na realizację zadań publicznych przez 

organizacje pozarządowe na 2020 rok przyznana była w trybie otwartych konkursów ofert. 
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Wykres 6. Tryb udzielania dotacji - otwarte konkursy i „małe granty”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Ponadto organizacje oraz inne podmioty uprawnione realizowały zadania publiczne 

o charakterze lokalnym lub regionalnym z pominięciem otwartych konkursów ofert. Odbywało 

się to zgodnie z procedurą opisaną art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie w formie tzw. „małych grantów” (potoczna nazwa 

przyjęta dla pozakonkursowego trybu zlecania realizacji zadań publicznych). Aby możliwe było 

ubieganie się o publiczne środki finansowe w ramach tej procedury spełnione muszą być 

następujące warunki: 

1. Wysokość dofinansowania lub finansowania zadania nie mogła przekraczać 10.000 zł, 

2. Zadanie publiczne należało zrealizować w okresie nie dłuższym niż 90 dni,  

92%

8%

Tryb udzielania 
dotacji w 2017 r.

otwarte konkursy małe granty

89%

11%

Tryb udzielania 
dotacji w 2018 r.

otwarte konkursy małe granty

63%
37%

Tryb udzielania 
dotacji w 2019 r.

otwarte konkursy małe granty

72%

28%

Tryb udzielania 
dotacji w 2020 r.

otwarte konkursy małe granty
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3. Łączna kwota środków finansowych przekazanych tej samej organizacji pozarządowej 

lub temu samemu podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3 w trybie art. 19a ustawy 

nie mogła przekroczyć kwoty 20 000 zł w danym roku kalendarzowym. 

Zadania priorytetowe określone w Programie Współpracy na rok 2020 były podstawą do 

dysponowania środkami publicznymi, przeznaczonymi na finansowanie lub dofinansowanie 

zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe.  

 

W 2020 roku Urząd Miasta Leszna przyznał organizacjom pozarządowym oraz innym 

podmiotom uprawnionym, działającym w różnych obszarach pożytku publicznego, dotacje  

w łącznej kwocie 5 264 336, 31 zł, z czego kwota 5 025 079, 91 zł została prawidłowo 

rozliczona. W tym w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie dotacja wyniosła 

3 094 136, 31 zł z czego kwota 2 967 527, 95 zł została prawidłowo rozliczona a w ramach 

ustawy o sporcie dotacja wyniosła 2 170 200, 00 zł z czego kwota 2 057 551, 96 zł została 

prawidłowo rozliczona. 

 

Wysokość środków finansowych w obszarach pożytku publicznego na realizację zadań  

w 2020 r. przyznano podmiotom sektora pozarządowego w ramach 2 procedur  

w łącznej wysokości: 

1. 2 991 616, 31 zł (przyznana); 2 876 577, 45 zł (prawidłowo rozliczona) – w trybie 

otwartych konkursów ofert, 

W 2020 roku Urząd Miasta Leszna ogłosił 22 konkursy, w wyniku których organizacje 

pozarządowe złożyły  ogółem 87 ofert o dofinansowanie, natomiast w wyniku rozstrzygnięć 

komisji konkursowych zawarto 72 umowy o dofinansowanie. 

 

Dla porównania w 2019 roku Urząd Miasta Leszna ogłosił 36 konkursów, w wyniku których organizacje 

pozarządowe złożyły  ogółem 116 ofert o dofinansowanie, natomiast w wyniku rozstrzygnięć komisji 

konkursowych zawarto 76 umów o dofinansowanie. 

 

Dla porównania w 2018 roku Urząd Miasta Leszna ogłosił 31 konkursów, w wyniku których organizacje 

pozarządowe złożyły  ogółem 133 oferty o dofinansowanie, natomiast w wyniku rozstrzygnięć komisji 

konkursowych zawarto 97 umów o dofinansowanie. 

 

2. 102 520, 00 zł (przyznana);  90 950, 50 zł (prawidłowo rozliczona) – z pominięciem 

otwartych konkursów ofert, w trybie tzw. „małych grantów”. 

W roku sprawozdawczym złożono 32 ofert, podpisano 28 umów w trybie art. 19a ustawy  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  

 
Dla porównania w 2019 r. złożono 69 ofert, podpisano 64 umowy w trybie art. 19a ustawy  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  
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Dla porównania w 2018 r. złożono 95 ofert, podpisano 84 umowy w trybie art. 19a ustawy  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  

 

W 2020 roku złożono ogółem 119 ofert o dofinansowanie i podpisano 100 umów na realizację 

zadań publicznych w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

(opp). 

 

W ramach ustawy o sporcie w 2020 roku, urząd ogłosił 5 konkursów w wyniku których 

organizacje pozarządowe złożyły ogółem 177 ofert o dofinansowanie i podpisano 117 umów 

na realizację zadań publicznych w ramach ustawy o sporcie. 

 

Łącznie w 2020 r. ogłoszono 27 konkursów na które organizacje pozarządowe złożyły 296 ofert 

o dofinansowanie i podpisano 217 umów. 

 

Dla porównania w 2019 roku złożono ogółem 185 ofert o dofinansowanie i podpisano 140 umów na realizację 

zadań publicznych w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (opp). W ramach ustawy 

o sporcie w 2019 roku złożono ogółem 159 ofert o dofinansowanie i podpisano 112  umów na realizację zadań 

publicznych w ramach ustawy o sporcie. Łącznie w 2019 r. organizacje złożyły 344 oferty o dofinansowanie 

i podpisano 252 umowy. 

 

Dla porównania w 2018 roku złożono ogółem 228 ofert o dofinansowanie i podpisano 181 umowy na realizację 

zadań publicznych w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (opp). W ramach ustawy 

o sporcie w 2018 roku złożono ogółem 177 ofert o dofinansowanie i podpisano 135 umów na realizację zadań 

publicznych w ramach ustawy o sporcie. Łącznie w 2018r. organizacje złożyły 405 ofert o dofinansowanie 

i podpisano 316 umów. 

 

Tabela 3.  Liczba ofert i podpisanych umów - porównanie lat 2015-2020 (w ramach ustawy opp). 

 

Tabela 4. Liczba ofert i podpisanych umów - porównanie lat 2018-2020 (w ramach ustawy o sporcie). 

 

Rok 
Liczba ofert złożonych na 

realizację zadań publicznych 

Liczba podpisanych umów na 

realizację zadań publicznych 

2015 390 243 

2016 275 232 

2017 300 237 

2018 228 181 

2019 185 140 

2020 87 72 

Rok 
Liczba ofert złożonych na 

realizację zadań publicznych 

Liczba podpisanych umów na 

realizację zadań publicznych 

2018 177 135 

2019 159 112 

2020 177 117 

Źródło: opracowanie własne. 
 

Źródło: opracowanie własne. 
 



 
 
 

 
 

w w w . n g o . l e s z n o . p l  
 

Strona 43 

Składane przez organizacje pozarządowe oferty w poszczególnych konkursach były 

rozpatrywane przez Komisję Konkursowe powoływane przez Prezydenta Miasta Leszna. 

Organizacje pozarządowe wykonujące zadania publiczne oraz inne podmioty uprawnione 

zobowiązane były do zapewnienia środków własnych jako wkładu finansowego lub 

osobowego w realizację zadania. Wysokość wkładu własnego, którą organizacje deklarowały 

na etapie składania oferty, była jednym z elementów ocenianych przez komisje konkursowe. 

Ze względu na pandemię COVID-19 w roku 2020 zostało ogłoszonych mniej otwartych 

konkursów ofert. W związku z czym liczba złożonych ofert oraz liczba podpisanych umów na 

realizację zadań publicznych jest mniejsza a w porównaniu do ubiegłych lat.  

4.2.1. Środki finansowe z budżetu Miasta Leszna na realizację zadań publicznych 

Wykazane w poniższej tabeli środki finansowe na realizację zadań publicznych obejmują 

zarówno dotacje uzyskane przez organizacje pozarządowe w wyniku otwartych konkursów 

ofert, jak również w postaci tzw. „małych grantów”. 

 

Tabela 5. Zestawienie środków finansowych przeznaczonych dla organizacji pozarządowych w 2020 r. 

Lp. Obszar zadania 

Kwota 

wnioskowana 

(otwarte konkursy) 

Kwota 

przyznana 

(otwarte konkursy) 

Kwota 

wykorzystana 

(otwarte konkursy) 

Kwota 

przyznana 

(małe granty) 

Kwota 

wykorzystana 

(małe granty) 

I Pomoc Społeczna 2 431 537, 55 zł 2 169 220, 51 zł 2 111 719, 81 zł 37 000, 00 zł 36 540, 00 zł 

II 
Ochrona  

i promocja zdrowia 
520 993, 30 zł 493 000, 00 zł 471 600, 90 zł 5 000, 00 zł 5 000, 00 zł 

III Kultura 566 132, 10 zł 211 500, 00 zł 178 070, 78 zł 14 500, 00 zł 3 740, 50 zł 

IV Sport - - - 33 720, 00 zł 33 370, 00 zł 

V 

Pozostałe:  

Ochrona  

i promocja zdrowia 
- - - 12 300, 00 zł 12 300, 00 zł 

Poradnictwo 

obywatelskie 
120 395, 80 zł 117 895, 80 zł 115 185, 96 zł - - 

Suma (ustawa opp) 3 639 058, 75 zł 2 991 616, 31 zł 2 876 577, 45 zł  102 520, 00 zł 90 950, 50 zł 

1. 

Sport 

(ustawa  

o sporcie) 

1 926 696, 00 zł 679 200, 00 zł 623 469, 43 zł 

Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży  

w klubach sportowych oraz sport osób 

niepełnosprawnych 

2. 201 516, 00 zł 129 000, 00 zł 99 000, 00 zł 

Organizacja znaczących dla Miasta 

Leszna imprez sportowo-rekreacyjnych 

oraz zawodów sportowych 

3. 1 209 903, 00 zł 519 000, 00 zł 493 240, 87 zł 
Rozwój sportu na terenie Miasta Leszna 

– I Tura 2020 

4. 1 217 178, 00 zł 650 000, 00 zł 649 666, 50 zł 
Rozwój sportu na terenie Miasta Leszna 

– II Tura 2020 
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5. 610 029, 00 zł 193 000, 00 zł 192 175, 16 zł 

Wspieranie działalności klubów 

sportowych prowadzących sekcje 

dziecięce i młodzieżowe na terenie 

Miasta Leszna 

Suma (ustawa o sporcie) 5 165 322, 00 zł 2 170 200, 00 zł 2 057 551, 96 zł  

 

Razem 
8 804 380, 75 zł 5 161 816, 31 zł 4 934 129, 41 zł 102 520, 00 zł 90 950, 50 zł  

Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane przesłane przez Wydziały, Biura i Jednostki Organizacyjne UML.  

 

Generator wniosków e-NGO 

Generator Wniosków funkcjonuje w Lesznie od 2016 roku. Jest to internetowy serwis, którego 

naczelną rolą jest usprawnianie procesu przyznawania dotacji organizacjom pozarządowym  

w ramach otwartych konkursów ofert oraz dotacji w trybie art. 19a ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie.  

Generator obsługuje moduły odpowiadające kolejnym etapom procedowania ofert 

dotacyjnych. Są to moduły: ogłaszania konkursów, przygotowywania ofert, oceny 

merytorycznej i formalnej (w tym ogłaszania wyników naborów), przygotowania umów, 

sprawozdawczości. Niewątpliwą zaletą działania serwisu są proste i intuicyjne w obsłudze 

kreatory, które umożliwiają sprawne przygotowanie naborów ofert i sprawozdań z realizacji 

zadań publicznych. 

 

Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty uprawnione do realizacji zadań publicznych 

wykorzystały przyznane środki finansowe w 95 %.  

 

Dla porównania w 2019 r. organizacje pozarządowe oraz inne podmioty uprawnione do realizacji zadań 

publicznych wykorzystały przyznane środki finansowe w 96%, a w 2018 r. organizacje pozarządowe oraz inne 

podmioty uprawnione do realizacji zadań publicznych wykorzystały przyznane środki finansowe w 97,2%.  

 

Inne środki 

W ramach współpracy finansowej przekazano organizacjom pozarządowym i grupom 

nieformalnym również środki: 

1.   Na realizację zadań w ramach inicjatywy lokalnej w kwocie 243 957,00 zł (przyznana 

kwota), 245 770, 30 zł (większa ponieważ zadanie jest realizowane 2020/2021) (prawidłowo 

rozliczona),wykaz dotacji przyznanych w 2020 roku w ramach inicjatywy lokalnej przestawia 

załącznik nr 7. 

2.  Środki przekazane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lesznie na Centrum 

Integracji Społecznej 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Leszna nr 

XVIII/251/2019 z dnia 19 grudnia 2019r. i Uchwały Rady Miejskiej Leszna nr XXIX/388/2020  

z dnia 29 października 2020r. oraz w związku z ustawą z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu 
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socjalnym (socjalnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 176)  przekazał  dotację Fundacji  Odzew  na  

Centrum  Integracji  Społecznej. Porozumienie nr MOPR.OP.013.2020 z dnia 2 stycznia 2020r. 

(41 400,00zł), Porozumienie nr MOPR.OP.013.1.2020 z dnia 21 października 2020r. (18 

600,00zł), Porozumienie nr MOPR.OP.013.2.2020 z dnia 30 października 2020r. (23 800,00zł). 

Łączna wartość przekazanej dotacji w roku 2020: 83 800,00 zł. 

 

2.    Środki przekazane przez Wydział Ochrony Środowiska 

Jednym z zadań realizowanych przez Wydział Ochrony Środowiska UM Leszna w 2020 roku, 

były udzielane dotacje celowe na dofinansowanie zadań związanych z rozwojem rodzinnych 

ogrodów działkowych, przeznaczonych na budowę lub modernizację infrastruktury 

ogrodowej.   Beneficjentami mogą być stowarzyszenia ogrodowe, które prowadzą rodzinne 

ogrody działkowe na terenie Miasta Leszna. Możliwość uzyskania dotacji uzależniona jest od 

złożenia wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami na zasadach określonych w Regulaminie 

stanowiącym załącznik do Uchwały nr X/149/2019 Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 czerwca 

2019 roku w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu Miasta Leszna dotacji celowych na 

dofinansowanie zadań związanych z rozwojem rodzinnych ogrodów działkowych, 

przeznaczonych na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej (Dz. Urz. Woj. Wlkp.  

z 2019 r. poz. 6723).  

  

Z dofinansowania skorzystały: Polski Związek Działkowców Stowarzyszenie Ogrodowe  

w Warszawie Zarząd Rodzinnego Ogrodu działkowego „GRZYBOWO” przy ul. Osieckiej  

w Lesznie oraz Polski Związ Działkowców Stowarzyszenie Ogrodowe w Warszawie Zarząd 

Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie przy ul. 

Szybowników w Lesznie – łączna suma udzielonych dotacji  w tym zakresie w 2020 roku 

wyniosła 20 000 zł.  

4.2.1. Środki finansowe z budżetu Miasta Leszna na realizację zadań publicznych  

w ramach otwartych konkursów ofert 

W ramach ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie w celu realizacji Rocznego Programu 

na 2020 rok, Miasto Leszno ogłosiło oraz przeprowadziło 22 otwarte konkursy ofert, na które 

organizacje pozarządowe złożyły 87 ofert, z których podpisano  72 umowy o dofinansowanie- 

15 ofert zostało odrzuconych. W obszarze kultury 6 projektów nie zostało zrealizowanych 

przez oferentów ze względu na pandemię COVID-19. Przyznana kwota dotacji wynikająca ze 

złożonych dokumentów wynosiła 2 991 616, 31 zł.  

Otwarte konkursy ofert w obszarze sportu były ogłaszane na podstawie ustawy o sporcie. 

Ponadto mając na uwadze rozwój sportu oraz wsparcie klubów sportowych w trudnym okresie 

związanym z  pandemią SARS-CoV-2 w I połowie 2020 r. zwrócono się z prośbą do klubów 

sportowych działających w mieście Lesznie o wskazanie problemów,  
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z którymi się mierzą oraz sugestii klubów, co do zmiany uchwały dotyczącej dotacji udzielanych 

klubom sportowym. Zapytanie to spotkało się z szerokim odzewem ze strony klubów i wiele 

tych sugestii zostało uwzględnionych w dokumencie uchwalonym w dniu 25 czerwca 2020 r. 

Uchwałą nr  XXVI/349/2020 w sprawie określenia warunków i trybu finansowania sportu przez 

Miasto Leszno. Przedmiotowa uchwała stanowiła jednocześnie pakiet pomocowy dla klubów 

sportowych, związany z  pandemią SARS-CoV-2 oraz podjętymi w związku z tym przez Prezesa 

Rady Ministrów, właściwych ministrów i Prezydenta Miasta Leszna działaniami mającymi na 

celu zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie wspomnianego wirusa. Ponadto była 

odpowiedzią na konsultacje przeprowadzone z klubami i stowarzyszeniami sportowymi  

i została opracowana przy udziale Rady Sportu działającej przy Prezydencie Miasta Leszna. 

Dokument zawiera postulaty wniesione przez przedstawicieli środowiska sportowego, 

zebrane i uporządkowane przez przedstawicieli jednostki samorządu terytorialnego.    

 

W ramach ustawy o sporcie w celu realizacji Rocznego Programu na 2020 rok, Miasto Leszno 

ogłosiło oraz przeprowadziło 5 otwartych konkursów ofert, na które organizacje pozarządowe 

złożyły 177 ofert, z których podpisano 117 umów o dofinansowanie- 60 ofert zostało 

odrzuconych. Przyznana kwota dotacji wynikająca ze złożonych dokumentów wynosiła 

2 170 200, 00 zł.  

Szczegółowe zestawienie stanowią załączniki znajdujące się na końcu sprawozdania.  

 

W wyniku ogłoszonych otwartych konkursów ofert na zadania: 

1. Z zakresu pomocy społecznej Komisja Konkursowa przyznała dofinansowanie 

ze środków budżetu Miasta Leszna 27 organizacjom pozarządowym na realizację 29  

projektów. Łączna kwota przyznanych dofinansowań wyniosła 2 169 220, 51 zł 

natomiast ich realizacja wyniosła ostatecznie 2 111 719, 81 zł. 

2. Z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania uzależnieniom 

i patologiom społecznym Komisja Konkursowa przyznała dofinansowanie ze środków 

budżetu Miasta Leszna 10 organizacjom pozarządowym na realizację 10 projektów. 

Łączna kwota przyznanych dofinansowań wyniosła 493 000, 00 zł, ich realizacja 

wyniosła ostatecznie 471 600, 90 zł. 

3. Z zakresu kultury i sztuki, ochrony dóbr i dziedzictwa narodowego Komisja Konkursowa 

przyznała dofinansowanie ze środków budżetu Miasta Leszna 20 organizacjom 

pozarządowym na realizację 31 projektów. Łączna kwota przyznanych dofinansowań 

to 211 500, 00 zł, ich realizacja wyniosła ostatecznie 178 070, 78 zł. 

4. Z zakresu kultury fizycznej i sportu Komisja Konkursowa w ramach ustawy o sporcie 

przyznała dofinansowanie ze środków budżetu Miasta Leszna 32 organizacjom 

pozarządowym (stowarzyszeniom kultury fizycznej, klubom sportowym i uczniowskim 

klubom sportowym) na realizację 117 projektów. Łączna kwota przyznanych 

dofinansowań to 2 170 200, 00 zł, ich realizacja wyniosła ostatecznie 2 057 551, 96 zł. 
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5. Z zakresu poradnictwa obywatelskiego Komisja Konkursowa przyznała dofinansowanie 

ze środków budżetu Miasta Leszna 2 organizacjom pozarządowym na realizację  

2 projektów. Łączna kwota przyznanego dofinansowania to 117 895, 80 zł, ich 

realizacja wyniosła ostatecznie 115 185, 96 zł. 

6. Z zakresu rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami Leszna  

i zagranicznych gmin został ogłoszony 1 konkurs, jednak decyzją Prezydenta Miasta 

Leszna nie został rozstrzygnięty ze względu na panującą pandemię COVID-19. 

 

Wykaz wszystkich dotacji przyznanych na 2020 rok z budżetu Miasta Leszna  w ramach 

otwartych konkursów ofert dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów uprawnionych 

przedstawiony został w ZAŁĄCZNIKU NR 1. Natomiast w formie ZAŁĄCZNIKA NR  

2 opublikowano wykaz odrzuconych ofert. Załączniki uporządkowane zostały według zadań 

priorytetowych. 

 

Tabela 6. Zestawienie ofert złożonych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty uprawnione, 

działające w różnych obszarach pożytku publicznego w  2020 roku (ustawa opp + ustawa o sporcie). 

Nazwa zadania Liczba złożonych ofert Liczba podpisanych umów 
Liczba ofert które nie otrzymały 

dofinansowania 

I POMOC SPOŁECZNA 35 29 6 

II OCHRONA  

I PROMOCJA 

ZDROWIA 

12 10 2 

III KULTURA 

I SZTUKA 
37 31 

6 (+ 6 zadania niezrealizowane ze 

względu na pandemię COVID-19) 

IV SPORT 177 117 60 

V POZOSTAŁE  

ZADANIA 
3 2 1 

RAZEM: 264 189 81 

Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane przesłane przez Wydziały, Biura i Jednostki Organizacyjne Urzędu 

Miasta Leszna. 

 

4.2.3. Środki finansowe z budżetu Miasta Leszna na realizację zadań publicznych 

w ramach tzw. „małych grantów” 

 

W 2020 roku do Urzędu Miasta Leszna wpłynęło 32 ofert w ramach procedury tzw. „małych 

grantów”, z których 28 zostały rozpatrzone pozytywnie. Efektem końcowym zrealizowanej 

procedury „małych grantów” w 2020 roku było podpisanie 28 umowy z podmiotami 
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uprawnionymi, łączna kwota dotacji wyniosła 102 520, 00 zł natomiast ich realizacja wyniosła 

ostatecznie 90 950, 50 zł. 

 

Wykaz wszystkich dotacji przyznanych na 2020 rok z budżetu Miasta Leszna  w trybie art. 19  

a ustawy tzw. „małe granty” przedstawiony został w ZAŁĄCZNIKU NR 3. 

 

 

 

Tabela 7. Zestawienie ofert złożonych w 2020 roku w   trybie art. 19 a ustawy tzw. „małe granty”. 

Obszar zadania Liczba złożonych 
ofert 

Liczba podpisanych 
umów 

Liczba ofert które nie otrzymały 
dofinansowania 

I. POMOC SPOŁECZNA       9 9 0 

II. OCHRONA  
I PROMOCJA ZDROWIA 

1 1 0 

III. KULTURA I SZTUKA 4 3 1 

IV. SPORT 11 11 0 

V. POZOSTAŁE  ZADANIA 7 4 3 

RAZEM: 32 28 4 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych przesłanych przez Wydziały, Biura i Jednostki Organizacyjne 
Urzędu Miasta Leszna. 

 

Tabela 8. Zestawienie środków finansowych przeznaczonych dla organizacji pozarządowych w 2020 
roku w   trybie art. 19 a ustawy tzw. „małe granty”. 

Lp. Obszar zadania Kwota przyznana Kwota wykorzystana 

1 Zadania z zakresu pomocy społecznej 37 000, 00 zł 36 540, 00 zł 

2 Zadania z zakresu zdrowia 5 000, 00 zł 5 000, 00 zł 

3 Zadania z zakresu kultury i sztuki 14 500, 00 zł 3 740, 50 zł 

4 Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu 33 720, 00 zł 33 370, 00 zł 

5 Zadania z zakresu ochrony i promocji 

zdrowia 

12 300, 00 zł 12 300, 00 zł 

6 Zadania z zakresu rozwoju gospodarczego - - 

7 Zadania z rewitalizacji - - 

RAZEM: 102 520, 00 zł  90 950, 50 zł 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych przesłanych przez Wydziały, Biura i Jednostki Organizacyjne 
Urzędu Miasta Leszna. 
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4.2.4. Regranting 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom organizacji pozarządowych, Miasto Leszno od lat 

realizuje innowacyjne narzędzie finansowania zadań prowadzonych przez pozarządowców 

– regranting, który polega na przekazywaniu dotacji za pośrednictwem operatora.  

W tej formie leszczyński samorząd w drodze konkursu przekazuje dotację tak zwanemu 

operatorowi, którego zadaniem jest zorganizowanie konkursu i dalsze rozdysponowanie 

pieniędzy innym organizacjom. W roku 2020 odbyła się piąta edycja tego rodzaju konkursu  

i ogłoszono jeden konkurs przez przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (MOPR) na kwotę 

50,000 zł. Operatorem konkursu zostało Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju 

Inicjatyw Obywatelskich PISOP, które realizowało projekt „Inicjatywa dla Leszna” otrzymało   

z MOPR-u  dotacje w wysokości 50 000,00 zł tyle samo wyszła realizacja projektu. Operator  

w drodze konkursu przyznał dofinansowanie 10 organizacjom pozarządowym, jeden wniosek 

został odrzucony.  

 

Nazwa organizacji: Polski Związek Niewidomych Oddział w Lesznie 

Tytuł projektu: „Niewidomy w walce z pandemią" 

Kwota dofinansowania: 4 500, 00 zł  

Termin realizacji zadania: 1.06 – 31.10.2020 r.  

Krótki opis zadania: 

Celem projektu było wsparcie osób z dysfunkcją wzroku w zakresie samodzielnej obsługi 

sprzętu elektronicznego, rozwinięcie umiejętności korzystania z e-usług publicznych, większa 

niezależność w komunikacji zdalnej, jak i w codziennym życiu. Ważnym elementem tego 

zadania było także poszerzenie wiedzy i zainteresowania o kulturze i historii własnego regionu 

i ich związkach z kulturą narodową, ugruntowanie lokalnego patriotyzmu i lokalnej tożsamości.  

 

Nazwa organizacji: Fundacja Sztuka 

Tytuł projektu: Maski 

Kwota dofinansowania: 4 500, 00 zł 

Termin realizacji zadania: 1.06 – 31.10.2020 r.  

Krótki opis zadania: 

Celem projektu było uświadomienie społeczeństwa jak ważne w obecnej sytuacji jest 

zachowywanie wzmożonych środków bezpieczeństwa, przestrzeganie reżimu sanitarnego  

i dystansu społecznego. Dzięki inicjatywie mieszkańcy zwiększyli także swoją wiedzę z zakresu 

historii masek w kulturze na przestrzeni lat. Odnosząc się do historii i kultury – przedstawione 

zostały maski sprzed kilkuset lat oraz te, które obecnie nosimy w związku z pandemią 

koronawirusa.  

 

Nazwa organizacji: Spółdzielni Socjalnej KUBA – BART 
Tytuł projektu: Muzyczna odnowa 
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Kwota dofinansowania: 4 000, 00 zł 

Termin realizacji zadania: 1.06 – 31.10.2020 r.  

Krótki opis zadania: 

Celem inicjatywy było stworzenie rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej atrakcji 

wakacyjnej w kompleksie Pira-Grota oraz przez uczestniczenie w proponowanych zajęciach 

poprawienie ich stanu zdrowia. W ramach inicjatywy odbyły się wieczorki muzyczne  

z możliwością uczestniczenia w 45 minutowych seansach w grocie solnej.  

 

 

 

Nazwa organizacji: Spółdzielnia Socjalna Pod Skrzydłami 

Tytuł projektu: Razem damy radę 

Kwota dofinansowania: 5 000, 00 zł  

Termin realizacji zadania: 1.06 – 31.10.2020 r.  

Krótki opis zadania: 

Celem projektu było otoczenie opieką osoby starsze, niepełnosprawne oraz objęte 

kwarantanną poprzez dostarczanie posiłków, zakupów, leków i organizowanie wsparcia.  

W ramach pomocy i wsparcia realizowane były także działania takie jak pomoc w poruszaniu 

się, utrzymywaniu porządku w mieszkaniu, przygotowywaniu posiłków, wspólne spacery, 

zaopatrzenie w środki  dezynfekujące, wsparcie psychiczne poprzez rozmowy, czytanie 

książek, oglądanie filmów, spektakli. 

 

 Nazwa organizacji: Stowarzyszenie Katolickie Seniorów im. Jana Pawła II Klub Seniora  

w Lesznie. 

Tytuł projektu: Przygoda z dietetykiem - Zdrowa żywność to zdrowe życie seniorów 

Kwota dofinansowania: 2 400, 00 zł 

Termin realizacji zadania: 1.06 – 15.10.2020 r.  

Krótki opis zadania: 

Celem projektu było wsparcie osób w wieku emerytalnym, poszerzenie ich wiedzy o zdrowym 

żywieniu, zapoznanie z możliwościami  wykorzystania świeżych warzyw i owoców  

w codziennej diecie.  

 

Nazwa organizacji: Stowarzyszenie Instruktorów i Miłośników Survivalu Strzelectwa 

Sportowego i Wspinaczki Górskiej SURVIVAL TEAM LESZNO 

Tytuł projektu: Silniejsi w sobie 

Kwota dofinansowania: 4 500, 00 zł 

Termin realizacji zadania: 1.06 – 30.10.2020 r.  

Krótki opis zadania: 
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Głównym celem projektu było przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym. 
Projektem objęta była młodzież, dla której zorganizowane zostały warsztaty z pierwszej 
pomocy.  
 

Nazwa organizacji: Stowarzyszenie Wygraj Siebie 

Tytuł projektu: Mimo Wszystko Damy Radę 

Kwota dofinansowania: 4 500, 00 zł  

Termin realizacji zadania: 1.06 – 31.10.2020 r.  

Krótki opis zadania: 

Realizując projekt  „Mimo wszystko damy radę” uczestnicy zaangażowali się w tworzenie 

albumu opowiadającego o historii życia seniorów w czasie pandemii. W ramach projektu 

odbyły się spotkania rozwijające umiejętności piśmiennicze oraz spotkania twórcze. 

Zwieńczeniem projektu było wydanie albumu o życiu seniorów w czasach pandemii.  

 

Nazwa organizacji: Fundacja Jesienny Uśmiech 

Tytuł projektu: Kwiatowa metamorfoza mojego balkonu - aktywizacja osób starszych 

Kwota dofinansowania: 2 630, 00 zł  

Termin realizacji zadania: 1.06 – 15.09.2020 r.  

Krótki opis zadania: 

Projekt skierowany był do leszczyńskich seniorów, którego celem było aktywizować i zachęcić 

osoby starsze do dbałości o swoje otoczenie. Była to pewna forma zabawy,  podczas której 

seniorzy wykorzystując swoją wyobraźnię i wiedzę o roślinach ozdabiają własny balkon, 

werandę czy parapet okienny.  

 

 Nazwa organizacji: Stowarzyszenie "ECHO" 

Tytuł projektu: Pomagasz innym pomagasz sobie 

Kwota dofinansowania: 3 670, 00 zł  

Termin realizacji zadania: 1.06 – 31.10.2020 r.  

Krótki opis zadania: 

Projekt zakładał organizację trzech inicjatyw. Pierwsza z nich to organizacja Dnia Dziecka  

w dniu 1 czerwca. W ramach tego działania setka dzieci została obdarowana słodkimi 

upominkami. Kolejna inicjatywa w ramach projektu to dzień otwarty Stowarzyszenia. 

Wszystkim zainteresowanym przedstawiona została działalność Stowarzyszenia. Przez cały 

czas trwania projektu odbywały się warsztaty i spotkania edukacyjno – motywacyjne, 

wzmacniające wiedzę i potencjał wolontariuszy i działaczy Echa.  

   

Nazwa organizacji: Stowarzyszenie Pracownia Profilaktyki, Psychoterapii i Rozwoju 

Osobistego "Bliżej Siebie" 

Tytuł projektu: Leszczyński Telefon Zaufania dla Seniorów 

Kwota dofinansowania: 4 300, 00 zł  
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Termin realizacji zadania: 1.06.-31.10.2020 r.  

Krótki opis zadania: 

Celem projektu była pomoc psychologiczna, psychoterapeutyczna oraz pomoc w realizacji 

potrzeb dnia codziennego dla osób w wieku emerytalnym, samotnych, bezradnych życiowo. 

Pomoc polegała na konsultacjach, poradach, oraz koordynacji działań wolontariuszy  

w zakresie dostarczania zakupów, umawiania wizyt lekarskich, bądź towarzyszenia w drodze 

do lekarza.  

 

4.2.5. Zadania z zakresu inicjatywy lokalnej 

Inicjatywa lokalna to forma współpracy Miasta Leszna z mieszkańcami, w celu realizowania 

zadań publicznych na rzecz społeczności lokalnej. Inicjatywa lokalna może dotyczyć: 

1. Działalności charytatywnej;  

2. Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz 

rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 

3. Działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego; 

4. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 

5. Promocji i organizacji wolontariatu; 

Źródło: opracowanie własne. 
 

Zdjęcie nr 14. Zadania w ramach regrantingu. 
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6. Edukacji, oświaty i wychowania; 

7. Działalności w sferze kultury fizycznej i turystyki (wspierania i upowszechnianie kultury 

fizycznej i sportu, turystyki i krajoznawstwa); 

8. Ochrony przyrody, w tym zieleni miejskiej (ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony 

dziedzictwa przyrodniczego); 

9. Porządku i bezpieczeństwa publicznego; 

10. Rewitalizacji. 

Z wnioskiem mogą wystąpić mieszkańcy Miasta Leszna bezpośrednio, mieszkańcy Miasta 

Leszna za pośrednictwem organizacji pozarządowych mających siedzibę na terenie Miasta 

Leszna oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy. 

 

Tabela 9. Inicjatywa lokalna - porównanie lat 2015-2020.  

Rok 
Liczba złożonych ofert w ramach 

inicjatywy lokalnej 
Liczba udzielonych dotacji Łączna wysokość dotacji 

2015 10 7 47 569,00 zł 

2016 17 9 71 226,00 zł 

2017 23 21 139835,79 zł 

2018 29 
15  

(13 zrealizowanych + 2 wnioski  
w trakcie) 

88 944,66 zł 

2019 28 19 136 731,00 zł 

2020 33 18 243 957, 00 zł 

Łączna kwota początkowo przyznana na realizację zadań w ramach inicjatywy lokalnej w roku 

2020 r. wynosiła 243 957, 00 zł, a ostateczna realizacja wyniosła 245 770, 30 zł (zadania 

realizowane w roku 2020/2021). 

Dla porównania w 2019 r. łączna kwota przyznana na realizację zadań w ramach inicjatywy lokalnej wynosiła 136 

731,00 zł a w 2018 r. łączna kwota przyznana na realizację zadań w ramach inicjatywy lokalnej wynosiła 

88 944,66 zł.   

 

Koordynatorem zadań w ramach inicjatywy lokalnej jest Wydział Promocji i Rozwoju UML. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych przesłanych przez Wydziały, Biura i Jednostki 
Organizacyjne Urzędu Miasta Leszna 
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                     Wykres 7.  Kwota dotacji przyznanych w ramach inicjatywy lokalnej w latach 2015-2020. 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

Tabela 10. Zestawienie wniosków w ramach inicjatywy lokalnej. 

Lp. 

Nazwa 
Wydziału/ 
Jednostki 

Organizacyjnej 

Nazwa 
wnioskodawcy 

Nazwa 
projektu 

składanego 
przez 

wnioskodawcę 

Wnioskowana 
kwota przez 

wnioskodawcę 

Przyznana 
kwota 

Kwota 
wykorzystana 

(rozliczona 
prawidłowo) 

1. 

Wydział 
Edukacji 

Stowarzyszenie 
Przyjaciół 

Leszczyńskiej 
ZSRB 

Ku pamięci 
edycja 2 

10 000, 00  zł 10 000, 00  zł 9999,98 zł 

2. 
Fundacja 

Zdrowa Natura 

Rozbudowa 
Pasieki 

Miejskiej 
10 000, 00  zł 10 000, 00  zł 10 000, 00  zł 

3. 

Wydział 
Promocji  
i Rozwoju 

Stowarzyszenie 
"Wygraj 
Siebie" 

Serce dla 
Leszna 2020 

5 000, 00  zł 5 000, 00  zł 5 000, 00  zł 

4. 
Nieformalna 

grupa 
mieszkańców 

Sąsiedzki Teatr 
Podwórkowy 

10 000, 00  zł 10 000, 00  zł 6 564, 43 zł 

5. 
Nieformalna 

grupa 
mieszkańców 

Zielony mural 
przy ulicy 
Królowej 
Jadwigi 

6 800, 00  zł 6 800, 00  zł 6 546, 00  zł 

6. 
Stowarzyszenie 

Nowe Stare 
Miasto 

Anioły nad 
Lesznem 

7 200, 00  zł 7 200, 00  zł 7 200, 00  zł 

7. 

Wydział 
Zarządzania 

Kryzysowego  
i 

Bezpieczeństwa 

Stowarzyszenie 
PL 18 

Szkolenie  
z zakresu 
działania  

i zastosowania 
defibrylatora 
oraz szkolenie 

z zakresu 
udzielania 
pierwszej 
pomocy 

8 240, 00  zł 8 240, 00  zł 8 240, 00  zł 

zł47 569 
zł71 226 

zł139 835,79 

zł88 944,66 
zł136 731,00 

zł243 957,00 

zł0

zł50 000

zł100 000

zł150 000

zł200 000

zł250 000

zł300 000

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Kwota dotacji przyznanych w ramach 
inicjatywy lokalnej w latach 2015 - 2020 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych przesłanych przez Wydziały, Biura  
i Jednostki Organizacyjne Urzędu Miasta Leszna 
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8. 

Biuro 
Gospodarki 
Komunalnej 

Nieformalna 
Grupa 

Mieszkańców 

Sterylizacja 
wolnożyjących 

kotów na 
terenie miasta 
Leszna w 2020 

roku (Akcja 
Sterylizacja 

2020) 

10 000, 00  zł 10 000, 00  zł 10 000, 00  zł 

9. 
Stowarzyszenie 

zatorze 
Wiosenne 

glancowanie 
7 360, 00  zł 7 360, 00  zł 7 360, 00  zł 

10. 
Nieformalna 

Grupa 
Mieszkańców 

Sterylizacja 
wolnożyjących 

kotów na 
terenie miasta 
Leszna w 2020 

roku (Akcja 
Sterylizacja 

2020) edycja II 

10 000, 00  zł 10 000, 00  zł 10 000, 00  zł 

11. 
Nieformalna 

Grupa 
Mieszkańców 

Sterylizacja  
i leczenie 
miejskich 

kotów 
wolnożyjących 

5 000, 00  zł 5 000, 00  zł 5 000, 00  zł 

12. 
Fundacja 

Zwierzęce SOS 

Sterylizacja 
kotów  

w Lesznie 
3 000, 00  zł 3 000, 00  zł 3 000, 00  zł 

13. 

Wydział 
Inwestycji 

Nieformalna 
Grupa 

Mieszkańców 

Oświetlenie 
ulicy 

Szyszkowej  
w Lesznie  
- odcinek  

z numerami: 
3,5,10,12 

16 800, 00  zł 16 800, 00  zł 12 793, 17 zł 

14. 
Nieformalna 

Grupa 
Mieszkańców 

Oświetlenie 
ulicy Iglastej  

w Lesznie 
21 000, 00  zł 21 000, 00  zł 23 143,68 zł 

15. 
Nieformalna 

Grupa 
Mieszkańców 

Budowa miejsc 
parkingowych 

na ulicy 
Ogrody 

31 500, 00  zł 31 500, 00  zł 38 928,05 zł 

16. 
Nieformalna 

Grupa 
Mieszkańców 

Budowa 
oświetlenia na 
odcinku ulicy 

Szyszkowej od 
nr 1-6 

10 500, 00  zł 10 500, 00  zł 10 437,99 zł 

17. 
Nieformalna 

Grupa 
Mieszkańców 

Remont drogi 
ul. L. 

Zamenhofa  
i T. Rejtana 

65 000, 00  zł 65 000, 00  zł 65 000, 00  zł 

18. 
Wydział Kultury 

i Sportu 
Stowarzyszenie 

PL 18 

Bieg na 100 
- lecie powrotu 

Leszna do 
macierzy  

- 2020 

7 957, 00  zł 6 557, 00  zł 6 557, 00 zł 

 Razem: 245 357, 00 zł 243 957, 00 zł 245 770, 30 zł Źródło: opracowanie własne  
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Tabela 11. Zestawienie wniosków odrzuconych w ramach inicjatywy lokalnej 

Szczegółowe zestawienie wniosków złożonych w ramach inicjatywy lokalnej w roku 2020 

przedstawia ZAŁĄCZNIK NR 7. 

 

 

Lp. 
 

Nazwa wnioskodawcy  
Nazwa projektu składanego przez 

wnioskodawcę  
Przyczyna odrzucenia wniosku  

1. Stowarzyszenie 
Leszczyński Bank 
Żywności  

Aktywna Eko-starówka Niezrealizowany ze względu na 
obostrzenia spowodowane pandemią – 
rezygnacja wnioskodawcy  

2. Nieformalna grupa 
mieszkańców  

Leszczyński Festival Muzyki Art. - 
Rockowej 

Odrzucony formalnie  

3. Nieformalna grupa 
mieszkańców 

Leszczyński Festival Muzyki Art. - 
Rockowej 

Niezrealizowany ze względu na 
obostrzenia spowodowane pandemią 

4. Fundacja Edukacyjna 
Pro Musica  

Spotkanie z kulturą  Niezrealizowany ze względu na 
obostrzenia spowodowane pandemią 

5. Fundacja Centrum 
Aktywności Twórczej 

Europejski Tydzień Aktywności 
Europejskiej Mieszkańców Leszna 

Niezrealizowany ze względu na 
obostrzenia spowodowane pandemią 

6. Fundacja Centrum 
Aktywności Twórczej 

Bądź sobą- możesz więcej  Odrzucony merytorycznie  

7. Stowarzyszenie PL 18  Szkolenie z zakresu działania  
i zastosowania defibrylatora oraz 
szkolenie z zakresu udzielania 
pierwszej pomocy  

Odrzucony formalnie (trzeci wniosek 
tego samego stowarzyszenia) 

8. Nieformalna grupa 
mieszkańców 

Rewitalizacja ulicy Tylnej  Odrzucony merytorycznie  

9. Stowarzyszenie 
Pierwiastek RADości  

Warsztaty świąteczne- moja 
opowieść wigilijna  

Niezrealizowany ze względu na 
obostrzenia spowodowane pandemią 

10. Stowarzyszenie 
Survival Team Leszno  

Pomogę sobie, pomogę innym  Odrzucony formalnie (nieaktualny druk 
wniosku) 
 

11. Stowarzyszenie 
Survival Team Leszno 

Pomogę sobie, pomogę innym Odrzucony merytorycznie  

12. Nieformalna grupa 
mieszkańców 

Budowa miejsc parkingowych na 
ulicy Ogrody  

Odrzucony formalnie (nieaktualny druk 
wniosku) 

13. Nieformalna grupa 
mieszkańców 

Budowa części ulicy Rzepakowej 
wraz z odwodnieniem i 
oświetleniem   

Odrzucony ze względu na brak środków  

14. Spółdzielnia 
mieszkaniowa  

Remont drogi ul. L. Zamenhofa i T. 
Rejtana  

Odrzucony formalnie 

15. Nieformalna grupa 
mieszkańców 

Budowa nawierzchni wraz  
z oświetleniem ulicy sięgacza 
(odnogi) ul. Stawowej w Lesznie  

Odrzucony ze względu na brak środków 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych przesłanych przez Wydziały, Biura i Jednostki 
Organizacyjne Urzędu Miasta Leszna 
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4.2.6. Komisje Konkursowe 

Komisje konkursowe powoływane były Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna w celu 

opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach ogłoszonych przez 

Miasto Leszno otwartych konkursów ofert. Składały się one z: 

1. Przedstawiciela Prezydenta Miasta, 

2. Min. 1 reprezentanta Wydziału/Biura  lub Jednostki Organizacyjnej właściwej dla 

zakresu spraw będących przedmiotem konkursu, 

3. Dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych właściwych dla zakresu spraw 

będących przedmiotem konkursu.  

W pracach Komisji mogą uczestniczyć także, z głosem doradczym, osoby posiadające 

specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań. 

W 2020 r. do pracy w komisjach konkursowych oceniających oferty złożone przez organizacje 

pozarządowe zgłosiło się 10 przedstawicieli organizacji pozarządowych (w roku 2019/16,  

w 2018 /16; w 2017/13, 2016/17;  w 2015/15). Zauważalny jest problem związany z naborem 

przedstawicieli organizacji do komisji konkursowych wynikający z konieczności wyłączenia się 

z oceny osób związanych z ofertami. Ponadto w Lesznie do pracy w komisjach konkursowych 

angażują się bardzo często te same osoby, mimo, iż co roku prowadzony jest nowy nabór  

i towarzyszy temu szeroka akcja promocyjno-informacyjna. 

 

Tabela 12. Zestawienie osób z organizacji pozarządowych biorących udział w posiedzeniach komisji 

konkursowych w roku 2020 w ramach ustawy opp. 

Lp. 

Nazwa 
wydziału/ 
jednostki 

organizacyjnej 

Nazwa zadania Skład Komisji Konkursowych 

1. 
Miejski Ośrodek 

Pomocy 
Rodzinie 

Pomoc w Ośrodku Interwencyjno-
Readaptacyjnym 

Stowarzyszenie Rehabilitacyjne 
"Amazonka" (Mieczysława von 

Ossowska), Stowarzyszenie 
Chorych na Choroby 

Reumatyczne (Bogumiła 
Wujczak) 

Pomoc w Domu Dziecka 

Pomoc w Środowiskowym Domu 
Samopomocy 

Zajęcia usprawniające dla osób  
z niepełnosprawnościami służące ich 

usamodzielnianiu 

Pomoc dla kobiet z dziećmi  
w mieszkaniach wspomaganych 

treningowych 

Specjalistyczne wsparcie dla osób 
niesłyszących i niedosłyszących 

Specjalistyczne poradnictwo dla 
osób/rodzin w trudnych sytuacjach 

życiowych 

Stowarzyszenie Centrum 
Promocji i Rozwoju Inicjatyw 
Obywatelskich PISOP (Anna 
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Działania na rzecz osób paliatywnie 
chorych i ich rodzin/opiekunów 

Matczuk),  Stowarzyszenie 
Pomocy Osobom Niesłyszącym 

"SPON" (Beata Donaj) 

Aktywizacja Seniorów w klubach, 
świetlicach i innych punktach 

Działania na rzecz osób paliatywnie 
chorych, przewlekle chorych, 

niesamodzielnych wymagających 
codziennej opieki i wsparcia oraz ich 

rodzin i opiekunów 

Stowarzyszenie Rehabilitacyjne 
"Amazonka" (Mieczysława von 

Ossowska),  Stowarzyszenie 
Chorych na Choroby 

Reumatyczne (Bogumiła 
Wujczak) 

Pomoc socjalna, materialna  
i żywnościowa 

Koło Terenowe Polskiego Związku 
Głuchych-Terenowy Ośrodek 

rehabilitacji 
i Wsparcia Społecznego 

Niesłyszących (Hanna Misiak-
Gała), Uniwersytet Trzeciego 

Wieku (Teresa Krawczyk) 

Działania w zakresie rehabilitacji 
społecznej, przeciwdziałania 

marginalizacji i wykluczeniu osób  
z niepełnosprawnościami 

Koło Terenowe Polskiego Związku 
Głuchych-Terenowy Ośrodek 

rehabilitacji  
i Wsparcia Społecznego 

Niesłyszących (Hanna Misiak-
Gała), Stowarzyszenie "Kolory" 

(Joanna Ossowska) 

Działania profilaktyczne mające na 
celu zapobiegania powstawaniu  

i pogłębianiu dysfunkcji społecznych 

Koło Terenowe Polskiego Związku 
Głuchych-Terenowy Ośrodek 

rehabilitacji i Wsparcia 
Społecznego Niesłyszących 

(Hanna Misiak-Gała), Uniwersytet 
Trzeciego Wieku (Teresa 

Krawczyk) 

Wspieranie rozwoju wspólnot 
lokalnych i inicjatyw włączających 
obywateli w prace na rzecz Miasta 

Koło Terenowe Polskiego Związku 
Głuchych-Terenowy Ośrodek 

rehabilitacji i Wsparcia 
Społecznego Niesłyszących 

(Hanna Misiak-Gała), Uniwersytet 
Trzeciego Wieku (Teresa 

Krawczyk) 

Pomoc socjalną, materialną 
 i żywnościową 

Stowarzyszenie Pomocy Osobom 
Niesłyszącym "SPON" (Beata 

Donaj), Stowarzyszenie Chorych 
na Choroby Reumatyczne 

(Bogumiła Wujczak) 

2. 
Biuro ds. 

Uzależnień 

Prowadzenie klubów abstynenckich 
Centrum PISOP (Anna Matczuk)                                   
Stowarzyszenie Kolory (Joanna 

Ossowska) 
Prowadzenie działalności 

aktywizującej osoby uzależnione od 
alkoholu 
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Działania profilaktyczno- 
terapeutyczne w zakresie 

przeciwdziałania uzależnieniom 
alkoholowym z uwzględnieniem zajęć 

sportowych, rekreacyjnych  
i kulturalnych 

Realizacja warsztatów  
i grup terapeutycznych dla młodzieży  

z grup ryzyka (narkotyki i alkohol) 
oraz wzmacnianie rodzin w tworzeniu 

sprzyjających warunków 
wychowawczych, świadczenie 

pomocy dla młodzieży  
w ośrodku wsparcia dziennego 

Prowadzenie Leszczyńskiego Biura 
Wolontariatu 

Zwiększenie dostępności pomocy 
terapeutycznej i rehabilitacji dla 

młodzieży eksperymentującej  
i używającej narkotyków, 

prowadzenie spotkań z młodzieżą 

Prowadzenie zajęć profilaktycznych 
dla dzieci i młodzieży metodą 

harcerską 

3. 
Wydział Kultury  

i Sportu 

Wspieranie działań kulturalnych na 
rzecz środowiska lokalnego 

Towarzystwo Przyjaciół Lwowa 
(Wiesław Marusza), Amazonki 
(Mieczysława Von Ossowska) 

Wspieranie działań na rzecz edukacji 
kulturalnej dzieci i młodzieży 

Towarzystwo Przyjaciół Lwowa 
(Wiesław Marusza), Amazonki 
(Mieczysława Von Ossowska) 

Wspieranie lokalnych inicjatyw 
wydawniczych 

Towarzystwo Przyjaciół Lwowa 
(Wiesław Marusza), Amazonki 
(Mieczysława Von Ossowska) 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych przesłanych przez Wydziały, Biura i Jednostki Organizacyjne 
Urzędu Miasta Leszna. 

 

Komisja Konkursowa oceniająca oferty składane w obszarze sportu powoływana była przez 
Prezydenta Miasta Leszna, składała się z minimum 5 osób: 

1. Przedstawiciel Prezydenta; 
2.     Pracownik Wydziału odpowiedzialnego merytorycznie za ocenianą grupę  

wniosków; 
3.     Przedstawiciela organizacji pozarządowych zbieżnych z zakresem merytorycznym   

ocenianej grupy wniosków;  
4.     Przedstawiciela Rady Sportu; 
5.     Przedstawiciela bądź przedstawicieli (maksymalnie 3) merytorycznej komisji  

Rady Miejskiej Leszna. 
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Tabela 13. Zestawienie osób z organizacji pozarządowych biorących udział w posiedzeniach komisji 
konkursowych w roku 2020 w ramach ustawy o sporcie. 

Lp. 

Nazwa 

Wydziału/Jednostki 

Organizacyjnej 

Nazwa Zadania 
Skład Komisji 

Konkursowych 

1. 
Wydział Kultury  

i Sportu 

Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży  

w klubach sportowych oraz sport osób 

niepełnosprawnych 

Ognisko Towarzystwa 

Krzewienia Kultury 

Fizycznej Leszczynko (Jan 

Woźniak), 

Leszczyńskie Towarzystwo 

Żeglarskie 

(Michał Bartlewicz), 

Organizacja znaczących dla Miasta 

Leszna imprez sportowo  

– rekreacyjnych oraz zawodów 

sportowych 

Ognisko Towarzystwa 

Krzewienia Kultury 

Fizycznej Leszczynko (Jan 

Woźniak), 

Leszczyńskie Towarzystwo 

Żeglarskie 

(Michał Bartlewicz), 

Rozwój sportu na terenie Miasta 

Leszna – I Tura 2020 

Ognisko Towarzystwa 

Krzewienia Kultury 

Fizycznej Leszczynko (Jan 

Woźniak), 

Leszczyńskie Towarzystwo 

Żeglarskie 

(Michał Bartlewicz), 

Rozwój sportu na terenie Miasta 

Leszna – II Tura 2020 

Ognisko Towarzystwa 

Krzewienia Kultury 

Fizycznej Leszczynko (Jan 

Woźniak), 

Leszczyńskie Towarzystwo 

Żeglarskie 

(Michał Bartlewicz), 

Wspieranie działalności klubów 

sportowych prowadzących sekcje 

dziecięce i młodzieżowe na terenie 

Miasta Leszna 

Leszczyńskie Towarzystwo 

Żeglarskie 

(Michał Bartlewicz), 

 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych przesłanych przez Wydział Kultury i Sportu UML. 
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4.3. Realizacja zadań publicznych z wykorzystaniem form niefinansowych 

 

Współpraca niefinansowa odgrywa istotną rolą przy realizacji zadań publicznych.  Odbywa się 

z wykorzystaniem potencjału zarówno materialnego jak i osobowego każdego z partnerów. 

Niefinansowa forma współpracy to także tworzone na zasadzie partnerstwa zespoły 

koordynujące współpracę przy realizacji konkretnych zadań publicznych.  

 

Współpraca niefinansowa obejmowała m.in.: 

 

1. Wzajemne informowanie się o planowanych 

działaniach, inicjatywach i osiąganych efektach 

poprzez:  

 

1) zamieszczanie  informacji  dotyczących współpracy 

miasta z organizacjami pozarządowymi na stronie 

www.ngo.leszno.pl - szczegółowo portal opisany 

został  w rozdziale 3.4.1., 

 

2) zamieszczanie na miejskim portalu konsultacyjnym 

www.konsultacje.leszno.pl informacji związanych  

z opracowywaniem/ konsultowaniem programów 

współpracy z organizacjami pozarządowymi, 

 

3) wzajemne informowanie się Urzędu Miasta Leszna  

i organizacji pozarządowych za pomocą narzędzi 

elektronicznych: mail, messenger. Są to  narzędzia szybkie i skuteczne oraz  generują 

stosunkowo niskie koszty lub nie generują ich wcale i to zarówno po stronie urzędu, 

jak i organizacji pozarządowych. Biorąc pod uwagę ilość przekazywanych wiadomości, 

a także to, że czasami bardzo ważny jest czas dostępu do informacji i możliwość 

szybkiej reakcji na nią, elektroniczne narzędzia informowania mają duże znaczenie  

i powodują, że ta forma dzielenia się informacjami jest najbardziej efektywna. Do 

kontaktu z organizacjami pozarządowymi  działającymi w mieście służy również poczta 

elektroniczna: ngo@leszno.pl. Z jej wykorzystaniem przesyłane są wiadomości  

z Urzędu Miasta do organizacji pozarządowych, które zgłosiły swój akces do 

Leszczyńskiej Bazy Organizacji Pozarządowych. Adres ten jest używany także przez 

organizacje, które chcą się skontaktować z Urzędem Miasta drogą mailową, 

 

4) opracowywanie i zamieszczanie w sieci raz w miesiącu Leszczyńskiego Informatora 

Pozarządowego „Co słychać w Trzecim Sektorze”, w którym  znajdują się  zapowiedzi 

oraz relacje z wydarzeń, a także przekazywane są organizacjom informacje  

Zdjęcie 15. Plakat promujący 
stronę ngo.leszno.pl 

Źródło: opracowanie własne.  

http://www.ngo.leszno.pl/
mailto:ngo@leszno.pl
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o najważniejszych bieżących inicjatywach podejmowanych przez leszczyński samorząd. 

Informator wysyłany jest również do organizacji pozarządowych drogą elektroniczną, 

 

Zdjęcie 16. Informator „Co słychać w Trzecim Sektorze” 

 
Źródło: opracowanie własne. 

5) systematycznie zamieszczanie postów i tweedów o wydarzeniach, działaniach, 

inicjatywach podejmowanych przez urząd, jak i przedstawicieli leszczyńskich 

organizacji pozarządowych na portalach społecznościowych Facebook, Twitter, 

Instagram pn. Leszczyńskie NGO. Na fanpage’u Leszczyńskie NGO dodatkowo 

rozbudowywane są galerie zdjęć. Narzędzie to wykorzystywane jest również do 

codziennej komunikacji w tematach, które dotyczą leszczyńskich organizacji 

pozarządowych, 

6) prowadzenie kanału YouTube LESZCZYŃSKIE NGO, 

7) tablice ogłoszeniowe, 

8) broszury, informatory, 

9) media lokalne. 

2. Uczestnictwo oraz organizowanie wspólnych imprez, narad, szkoleń, spotkań, 

konferencji, udzielanie przez samorząd  wsparcia merytorycznego (informacja, 

doradztwo)  itp.: 

1) Prowadzono doradztwo indywidualne dla przedstawicieli trzeciego sektora: 

a. możliwości pozyskania funduszy zewnętrznych, m.in. z Programu FIO, PROO  

 czy grantów korporacyjnych (na bieżąco); 

b. „Jak założyć organizację pozarządową” (na bieżąco);  

c. „Inicjatywne środy” – jak krok po kroku wypełnić wnioski na realizację zadań  

 w ramach inicjatywy lokalnej; 
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d. wytycznych dla Beneficjentów wsparcia ze strony Miasta Leszna w zakresie  

 informacji i promocji (na bieżąco); 

e. jak wypełniać ofertę na realizację zadania publicznego (na bieżąco): 

f. jak założyć profil zaufany; 

g. tworzenia i prowadzenie social mediów dla NGO – Facebook, Twitter, Instagram  

 oraz kanał You Tube (na bieżąco); 

h. narzędzi do usprawniania komunikacji (na bieżąco); 

i. Narzędzi do skutecznej pracy zdalnej – Zoom i Click Meeting (na bieżąco). 

j. Cykliczne doradztwo jak wypełnić druki - mikropożyczki. 

2) Zorganizowano dla przedstawicieli leszczyńskich Organizacji Pozarządowych szkolenia:  

1.  W  dniu 19 czerwca 2020 r. w formie online odbyło się szkolenie pn. „Rozwiązania 

Urzędu Miasta Leszna dla organizacji pozarządowych” organizowane przez Miasto 

Leszno i Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Biuro Pełnomocnika ds. Współpracy  

z Organizacjami Pozarządowymi omawiało takie tematy jak: 

a. Rozwiązania Urzędu Miasta Leszna dla NGO w czasie pandemii. 

b. Tarcza Antykryzysowa – rządowa pomoc dla III sektora  - wsparcie z Wojewódzkiego 

i Powiatowego Urzędu Pracy. 

c. Fundusze dla organizacji pozarządowych. Omówiony został szczegółowo Program 

Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w zakresie przeciwdziałania 

skutkom COVID-19. 

d. Aktywni mimo wszystko. 

e. Na pomoc - SEKTOR 3. 

2. W dniu 16 listopada 2020 r. zorganizowano szkolenie online z obsługi generatora 

Engo. W pierwszej części szkolenia wzięli udział pracownicy urzędu współpracujący na 

co dzień z NGO i ogłaszający konkursy na realizację zadań publicznych. Druga część 

szkolenia była skierowana do przedstawicieli leszczyńskich organizacji pozarządowych. 

Szkolenie poprowadził Pan Jacek Kiełkowski, przedstawiciel Stowarzyszenia 

Wspierania Inicjatyw Gospodarczych Delta Partner.  

3) Spotkania dla NGO  - spotkania w styczniu i w lutym odbywały się na bieżąco. Od marca 

z uwagi na pandemię działania przeniesiono do sieci i kontaktowano się z organizacjami 

głównie za pośrednictwem komunikatorów: Skype, Messenger, czy WhatsApp oraz 

programów online:  Zoom, Click Meeting, 

4) opracowano harmonogram ogłaszania konkursów ofert na realizację przez organizacje 

pozarządowe zadań publicznych Miasta Leszna w kolejnym roku, 

5) na bieżąco informowano organizacje pozarządowe o dostępnych dla nich szkoleniach 

oraz pomagano instytucjom organizującym szkolenie zrekrutować przedstawicieli 

leszczyńskich organizacji pozarządowych,  

6) opracowywano na bieżąco kalendarz wydarzeń weekendowych organizowanych 

przez NGO. 
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3. Informowanie o zewnętrznych źródłach finansowania: 

1) na bieżąco udzielano informacji i wskazówek dotyczących pisania projektów, 

wypełniania wniosków o dotacje organizacjom pozarządowym, które zwróciły się 

o pomoc,  

2) prowadzono doradztwo online dla przedstawicieli organizacji pozarządowych nt 

specjalnych programów pomocowych uruchomionych wskutek koronawirusa,  

w tym m.in. doradztwo jak wypełniać wnioski o mikropożyczki do PUP w Lesznie, 

konsultacje dot.  Programu Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych  

w zakresie przeciwdziałania skutkom COVID 19 uruchomionego przez Narodowy 

Instytut Wolności 

3) weryfikowano wnioski organizacji pozarządowych, które aplikowały o środki 

zewnętrzne, 

4) systematycznie zbierano i przekazywano zainteresowanym organizacjom 

pozarządowym informacje dotyczące zewnętrznych źródeł finansowania, 

konkursów i programów grantowych oraz możliwości uczestniczenia organizacji  

w różnego rodzaju szkoleniach, konferencjach i spotkaniach, 

5) na bieżąco uzupełniano na stronie www.ngo.leszno.pl elektroniczną bazę 

konkursów, w której  NGO mogły wyszukiwać  konkursy/granty/dotacje wg terminu 

składania wniosków, fundatora, kategorii ( w 2020 r. wyszukano dla organizacji 

pozarządowych 336 informacji o projektach, programach, grantach 

umożliwiających uzyskanie dofinansowania na podejmowaną przez nie działalność, 

dla porównania w roku 2019 wyszukano 226 takich informacji), 

6) opracowano dwie broszury informacyjne  dotyczące finansowania działalności 

NGO: 

a. 11 numerów broszur „Fundusze na działania dla NGO”; 

                        Zdjęcie 17. Broszury „Fundusze na działania dla NGO” 

 

 

 

 

 

 

 

                            Źródło: opracowanie własne. 

 

 

http://www.ngo.leszno.pl/
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b. Zestawienie konkursów prowadzonych w trybie ciągłym; 

c. Zestawienie fundacji korporacyjnych; 

                                      Zdjęcie 18. Broszura „Fundusze korporacyjne” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              Źródło: opracowanie własne. 

d. Zestawienie konkursów MKiDN; 

Zdjęcie 19. Broszura „Konkursy Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e. Opracowano zestawienie źródeł finansowania NGO. 

Źródło: opracowanie własne. 
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4. Wypracowanie wspólnych stanowisk, opinii, projektów poprzez tworzenie wspólnych  

zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, 

5. Doskonalenie współpracy w zakresie merytorycznym, rzeczowym i lokalowym,  

6. Wspieranie w nawiązywaniu kontaktów zagranicznych z organizacjami o podobnym 

profilu działania, 

7. Funkcjonowanie wspólnych zespołów koordynujących i monitorujących realizację 

zadań publicznych w danej sferze publicznej (np.: komisje konkursowe, grupy 

sterujące, zespoły robocze), 

8. Udostępnianie zasobów samorządu do realizacji zadania publicznego, 

9. Udostępnianie pomieszczeń będących w dyspozycji Urzędu Miasta Leszna  

m.in. na konferencje, szkolenia, seminaria, warsztaty, organizowane przez organizacje 

pozarządowe, 

10.  Przygotowano rekomendacje pomocne leszczyńskim organizacjom pozarządowym  

przy ubieganiu się o status organizacji pożytku publicznego, 

11. Prowadzono akcję pn. „Po…czytaj prasę” polegająca na przekazywaniu przeczytanej 

prasy leszczyńskim organizacjom pozarządowym oraz klubom seniora. 

12. Pracownicy Biura Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 

uczestniczyli w szkoleniach oraz webinarach: 

a. „Realizacja zadań publicznych zleconych organizacjom pozarządowym a pandemia 

wirusa COVID-19- jak w praktyce stosować zapisy tzw. „Tarczy antykryzysowej”, 

b. „ABC tworzenia projektu” 

c. „Nadzór i kontrola nad działalnością stowarzyszeń i fundacji ze strony organów 

samorządu terytorialnego”, 

d. „Realizacja i rozliczenie zadań publicznych zleconych organizacjom pozarządowym 

w roku 2020”, 

e. „XIII Ogólnopolskie Forum Pełnomocników”, 

f. Tarcza antykryzysowa dla NGO – narzędzia finansowe, 

g. „TARCZA ANTYKRYZYSOWA w kontekście współdziałania jednostek samorządu 

terytorialnego i organizacji pozarządowych”. 

 

4.3.1. Honorowe Patronaty Prezydenta Miasta Leszna 

Prezydent Miasta Leszna może obejmować honorowym patronatem niekomercyjne działania 

lub programy, prowadzone przez organizacje pozarządowe dla podkreślenia wagi i prestiżu 

wydarzenia. Honorowy Patronat Prezydenta Miasta Leszna przyznawany jest 

przedsięwzięciom i inicjatywom wartościowym społecznie i istotnym dla rozwoju i promocji 

Miasta Leszna,  takim jak inicjatywy społeczne, kulturalne, sportowe obywatelskie, 

edukacyjne, ekonomiczne, ekologiczne, prozdrowotne itp. 
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W 2020 roku organizacje pozarządowe zwróciły się z prośbą o objęcie honorowym 

patronatem przez Prezydenta Miasta Leszna 19 przedsięwzięć przez nie realizowanych. 

Wszystkie wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie i uzyskały patronat Prezydenta. Na 

mniejszą liczbę wniosków wpływ miała  pandemia COVID-19 i wprowadzone w jej wyniku 

przez władze państwowe nakazy, zakazy i obostrzenia dotyczące organizowania wydarzeń.  

 
Dla porównania w 2019 roku organizacje pozarządowe zwróciły się z prośbą o objęcie honorowym patronatem 

przez Prezydenta Miasta Leszna 73 przedsięwzięć przez nie realizowanych. 

4.3.2. Partnerstwa trójsektorowe 

Umożliwienie nawiązywania partnerstw trójsektorowych biznesu, organizacji pozarządowych 

i samorządu na rzecz Miasta Leszna i jego mieszkańców. Partnerstwa lokalne – trójsektorowe 

– to porozumienie instytucji publicznych, przedsiębiorstw i organizacji pozarządowych, które 

chcą wspólnie działać na rzecz swojego regionu, osiedla, gminy, powiatu. Firmy zaangażowane 

społecznie dzięki podejmowanym inicjatywom budują pozytywny wizerunek  

w społeczeństwie i społeczności lokalnej, a co za tym idzie uzyskują przewagę nad 

konkurencją. Można zaobserwować wzrost zainteresowania firm włączaniem się w życie 

społeczne. Firmy realizując politykę społecznej odpowiedzialności biznesu wspierają  

w działaniach organizacje pozarządowe, zarówno finansowo jak i rzeczowo oraz 

merytorycznie. W VI edycji akcji Aktywne Obywatelskie Leszno uczestniczyły również firmy 

zaangażowane społecznie. 

5. Infrastruktura współpracy, tworzenie warunków do społecznej aktywności 
 

Współpraca samorządu z organizacjami pozarządowymi w zakresie współtworzenia polityk 

publicznych oraz realizacji zadań publicznych wymaga stworzenia warunków sprzyjających 

społecznej aktywności, ułatwiających mieszkańcom podejmowanie inicjatyw obywatelskich  

i tworzenie organizacji pozarządowych, wyrażanie swojej opinii, podejmowanie realizacji 

zadań i usług publicznych oraz uczestnictwo w zarządzaniu rozwojem lokalnym. 

 

Rysunek 4 . Obszary współpracy Miasta Leszna z organizacjami pozarządowymi. 

 
Źródło: opracowanie własne. 
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Wspieranie organizacji pozarządowych i inicjatyw nieformalnych było realizowane m.in. 

poprzez:  

 

1. Wsparcie instytucjonalne; 

2. Wsparcie szkoleniowo–doradcze w zakresie rozwoju organizacji i inicjatyw 

obywatelskich; 

3. Promowanie wolontariatu. 

Na przestrzeni ostatnich lat w Lesznie wolontariat znacznie się rozwinął, stając się sposobem 

na włączanie mieszkańców w nurt codziennego, aktywnego współtworzenia rzeczywistości. 

Wolontariat kształtuje człowieka, jego osobowość, wspomaga najbardziej potrzebujących. 

Rozwój wolontariatu jest również szansą na podniesienie kompetencji instytucjonalnych 

organizacji pozarządowych, kompetencji osobistych ich liderów oraz działających w nich 

wolontariuszy. Poprzez zachęcanie mieszkańców do działania na rzecz społeczności lokalnych, 

oddziałujemy na rozwój społeczny i inwestujemy w rozwój Leszna. 

Podczas pandemii COVID-19 wolontariusze czynnie działali pomagając w łagodzeniu skutków 

koronawirusa. Angażowali się w pomoc osobom starszym oraz osobom przebywającym na 

kwarantannie poprzez bezkontaktowe dostarczanie żywności przestrzegając obowiązujący 

reżim sanitarny. Ponadto uczestniczyli w akcji szycia maseczek. W trakcie pandemii 

wolontariusze pomagali seniorom poprzez akcję „Spraw Sprawunki Seniorowi”, która miała na 

celu pomoc w np. zrobieniu zakupów, wyprowadzeniu psa lub załatwieniu innych drobnych, 

pilnych spraw. W każdym momencie trwania pandemii, każda osoba zainteresowana 

wolontariatem miała możliwość dołączenia do niesienia pomocy potrzebującym po uprzednim 

przeszkoleniu przez Leszczyńskie Centrum Wolontariatu.   

 

4. Opracowywanie materiałów informacyjno-

edukacyjnych dla NGO, które były na bieżąco 

zamieszczone na stronie internetowej oraz 

dostępne wersji drukowanej w biurze 

Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami 

Pozarządowymi: 

➢ „Zostaw swój 1% w Lesznie”. 

➢ Leszno w sieci  - kanały informacyjne Miasta 

Leszna. 

 

 

 

 

 Źródło: opracowanie własne. 
 

Zdjęcie nr 20. Okładka broszury  
„Leszno w sieci” 



 
 
 

 
 

w w w . n g o . l e s z n o . p l  
 

Strona 69 

➢ Wsparcie w czasie koronawirusa- zbiór praktycznych informacji dla przedstawicieli 

organizacji pozarządowych, rozszerzony o ofertę przygotowaną przez NGO  dla 

mieszkańców  m.in.: informacje o odbywających się konsultacjach i dyżurach specjalistów, 

w tym pedagogów, psychologów, o szyciu maseczek i miejscach ich przekazywania,  

o  wydawaniu żywności i odzieży oraz koordynacji wolontariatu w mieście. 

 

➢  Pomagaj mądrze – poradnik leszczyńskiego aktywisty. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Broszury dotyczące COVID 

Odpowiadając na  potrzeby, jakie pojawiły się w wyniku pandemii COVID-19 powstały 

również broszury oraz posty na mediach społecznościowych w których lokalna 

społeczność mogła znaleźć informacje gdzie i jaką pomoc można uzyskać, kiedy i komu 

można pomóc oraz na bieżąco aktualizowane były informacje dotyczące obostrzeń 

oraz etapów rozmrażania gospodarki. Ponadto wyszukiwane oraz publikowane były 

nowe źródła finansowania dla organizacji pozarządowych, o które organizacje mogły 

się starać w czasie pandemii.  

 

 

Źródło: opracowanie własne. 
 

Zdjęcie nr 21. Okładka broszury „Pomagaj mądrze” 
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W okresie od marca do grudnia opublikowano dodatkowe materiały informacyjne  

ściśle związane z panującą pandemią koronawirusa. Opublikowanych zostało:  

a. 65 newsów na stronie internetowej www.ngo.leszno.pl (informacje na temat tego, 

gdzie można otrzymać maseczki, żywność, jak wykonać maseczki/ przyłbice 

własnoręcznie, wsparcie specjalistów, broszury informacyjne); 

b. 4 posty związane z pandemią na Instagramie Leszczyńskie NGO; 

c. 58 tweetów na profilu Twitter Leszczyńskie NGO; 

d. 76 postów na profilu Facebook Leszczyńskie NGO; 

 
                            Zdjęcie nr 22. Okładka broszury „Tarcza Antykryzysowa- to musisz wiedzieć” 

 

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

5. Przygotowano i koordynowano zabawy, quizy w sieci dla mieszkańców.  

Wiele osób z powodu wprowadzonej kwarantanny musiało diametralnie zmienić swój styl 

życia. Konieczna była izolacja społeczna. W takiej odmiennej rzeczywistości ciężko jest się 

odnaleźć, szczególnie na początku. W związku z tym, aby nieco urozmaicić czas, w czasie 

pandemii przygotowaliśmy kilka quizów, konkursów oraz ciekawostek w sieci z zakresu: 

ekologii i ochrony środowiska, kultury i sztuki, sportu. Gry i zabawy przygotowywane były 

w oparciu o kalendarz świąt nietypowych np. Międzynarodowy Dzień Książki, Światowy 

Dzień Bezdomnych Zwierząt, Światowy Dzień Kultury Fizycznej, Światowy Dzień Zdrowia, 

Dzień Dziecka, Światowy Dzień Psa, Światowy Dzień Sztuki, Dzień Ziemi, Światowy Dzień 

Źródło: opracowanie własne. 
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Społeczeństwa Informacyjnego, Dzień Dobrych Uczynków, Dzień Praw Zwierząt, Dzień 

Działacza Kultury.  

 

6. Miasto Leszno wspierało kampanie informacyjno-promocyjne organizacji 

pozarządowych i różne inicjatywy obywatelskie wykorzystując  narzędzia będące  

w dyspozycji samorządu (strona www.leszno.pl,  www.ngo.leszno.pl, portale 

społecznościowe, tablice ogłoszeń, materiały promocyjne). 

5.1. Baza organizacji 
 

Prowadzenie, aktualizowanie i udostępnianie elektronicznej bazy danych o organizacjach  

pozarządowych działających na terenie miasta Leszna. W internetowej Bazie NGO 

prowadzonej przez Urząd Miasta Leszna do której wpis jest dobrowolny jest  obecnie 293  

wpisów.  

5.2. Wyszukiwarka konkursów 
 

Na stronie www.ngo.leszno.pl w zakładce „Fundusze”, można znaleźć informacje na temat 

aktualnych konkursów, w których można ubiegać się o dotacje, granty na działania 

podejmowane przez organizacje pozarządowe. Narzędzie umożliwia wyszukiwanie konkursów 

zarówno według terminu, fundatora jak i według kategorii. W 2020 r. w bazie zamieszczono 

ponad 236 informacji o projektach, programach, grantach umożliwiających uzyskanie 

dofinansowania przez organizacje pozarządowe na podejmowaną przez nie działalność. 

5.3. Promowanie i integracja sektora organizacji pozarządowych 

5.3.1. Dni Europy i Targi Organizacji Pozarządowych 

Zaplanowane na dzień 9 maja 2020 r. wydarzenie z uwagi na pandemię nie mogło zostać 

zorganizowane. Chcąc zasygnalizować ten dzień podjęto kilka ciekawych inicjatyw  

w sieci takich jak publikacja ciekawostek dotyczących Europy oraz Unii Europejskiej, quizy  

i prowadzone na portalach społecznościowych zabawy. 

Celem działania było lokalne propagowanie patriotyzmu względem naszej ojczyzny, 

przypomnienie mieszkańcom, iż wszyscy oprócz tego, że jesteśmy Polakami, to również 

Europejczykami. Ponadto inicjatywa miała na celu pokazanie, że warto jest przenosić działania 

do sieci w sytuacjach, jaka miała miejsce w 2020 roku (początek pandemii) a nie całkowicie  

z nich rezygnować. Ponadto celem było pogłębienie wiedzy na temat Unii Europejskiej oraz 

Europy.  

W ramach kampanii opublikowano:  

a. 3 newsy na naszej stronie internetowej www.ngo.leszno.pl, 

b. 10 postów związanych z kampanią na Instagramie,  

c. 10 tweetów na naszym profilu NGO,  

http://www.leszno.pl/
http://www.ngo.leszno.pl/
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d. 14 postów na Facebooku. 

W sumie opublikowane zostały 3 zabawy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.2. Międzynarodowe Święto Wolontariuszy 

5 grudnia 2020 r. obchodzone było Międzynarodowe Święto Wolontariuszy - ludzi, 

którzy niosą pomoc oraz wspierają różnego rodzaju inicjatywy i organizacje.  

W 2020 r. z uwagi na pandemię nie odbyła się coroczna Gala Wolontariatu oraz konkurs 

"Leszczyński Wolontariusz Roku".  Aby jednak zachować ideę święta, wszystkim 

włączającym się w działania wolontaryjne Prezydent Miasta Leszna Łukasz Borowiak 

oraz Pełnomocnik Prezydenta ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Anna 

Szymańska przekazali wolontariuszom życzenia. 

 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcie nr 23. Ciekawostki i zabawy w ramach akcji „Tydzień europejski” 
 

Źródło: opracowanie własne. 
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5.3.3. Ekstremalne Mikołajki z NGO 

W sobotę 19 grudnia 2020 r. o godzinie 16:00 zorganizowano otwarte spotkanie mikołajkowe 

dla Mieszkańców Leszna z zachowaniem obowiązującego reżimu sanitarnego. Mikołaje 

wyposażone w uprzęże zjechali na linach z wieży Ratusza. Spotkanie uatrakcyjniły świąteczne 

występy Mażoretek Orkiestry Dętej Miasta Leszna oraz fire show w wykonaniu 

Młodzieżowego Centrum Profilaktyki „Alternatywa”, a także było wiele niespodzianek 

przygotowanych przez Stowarzyszenie Leszczyński Bank Żywności. Na najmłodszych czekały 

atrakcje w postaci żywych maskotek. Nie zabrakło również członków Stowarzyszenia "Wygraj 

Siebie", Stowarzyszenia ECHO oraz członków Stowarzyszenia Chorych na Choroby 

Reumatyczne, którzy przygotowali słodkie upominki i ozdoby oraz kartki świąteczne. Na 

miejscu czekała  także Replika Forda z 1920 r. którą poprowadził Mikołaj ze Śnieżynką. Odbył 

się również kiermasz ozdób i upominków świątecznych wykonanych przez uczestników  

i terapeutów WTZ Zaborowo (Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Nasz Dom 

– Nasz Świat”). Ponadto podczas wydarzenia w namiocie Stowarzyszenia PL18 ustawiona była 

skrzynka pocztowa do której można było wrzucać kartki dla chorującego dziecka- Zuzi, 

mieszkanki miasta Leszna.  

Zdjęcie nr 24. Życzenia dla wolontariuszy. 

Źródło: opracowanie własne. 
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Relacja wideo z wydarzenia dostępna jest na kanale YouTube Leszczyńskie NGO pod adresem: 

www.youtube.com/watch?v=n6P4zgy39jc. 

 

5.3.4.  Świąteczny zjazd Mikołajów w leszczyńskim Domu Dziecka 

W grudniu 2020 r. pracownicy Urzędu Miasta Leszna zebrali słodycze, zabawki, gry oraz 

artykuły papiernicze dla wychowanków leszczyńskiego domu dziecka. 23 grudnia 2020 r.  

miało miejsce zwieńczenie tej akcji, czyli dary od pracowników urzędu trafiły do dzieci  

z leszczyńskiej placówki. Przekazanie prezentów odbyło się w ekstremalny sposób.  

Z dachu Domu Dziecka zjechało czterech Mikołajów, którzy później wraz  

z Prezydentem Miasta Leszna Łukaszem Borowiakiem rozdawali świąteczne prezenty 

dzieciom. W sumie przygotowano oraz przekazano 14 paczek dla wychowanków 

leszczyńskiego domu dziecka.  

 

Relacja wideo z wydarzenia dostępna jest na kanale YouTube Leszczyńskie NGO pod adresem: 

www.youtube.com/watch?v=FI05wUq18II. 

Zdjęcie nr 25. Ekstremalne Mikołajki z NGO. 

Źródło: opracowanie własne. 
 

http://www.youtube.com/watch?v=n6P4zgy39jc
http://www.youtube.com/watch?v=FI05wUq18II
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5.3.5. Jubileusze 2020 

Każdego  roku  w  grudniu  odbywało  się  oficjalne  spotkanie  jubileuszowe  organizacji 

pozarządowych na którym Prezydent Miasta Leszna Łukasz Borowiak wręczał listy gratulacyjne 

organizacjom, które obchodziły okrągłe jubileusze. W toku 2020 spotkanie nie odbyło się  

z powodu panującej pandemii koronawirusa Sars-Cov-2. Jubilaci otrzymali listy gratulacyjne 

pocztą tradycyjną. W roku 2020 jubileusz obchodziło 65 organizacji oraz instytucji.  

 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcie nr 26. Świąteczny zjazd Mikołajów. 

Źródło: opracowanie własne. 
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5.3.6.  Inne Inicjatywy  

1) Złóż miastu życzenia!  

W styczniu rozpoczęliśmy inicjatywę zachęcającą przedstawicieli organizacji pozarządowych  

do złożenia życzeń miastu z  okazji 100. rocznicy powrotu Leszna do Macierzy. W efekcie czego 

powstały dwa wiersze, które zostały opublikowane na stronach internetowych prowadzonych 

przez miasto. 

2) Ankieta dla NGO 

W lutym przygotowaliśmy, rozesłaliśmy ankietę dla organizacji pozarządowych. Celem 

zbierania informacji było zaktualizowanie bazy danych leszczyńskich organizacji 

pozarządowych, ocena współpracy oraz pozyskanie danych o potencjale kadrowym sektora 

leszczyńskich organizacji pozarządowych i innych podmiotów, działających, lub chcących  

w przyszłości działać na rzecz społeczności lokalnych. Wyniki ankiety zostały zaprezentowane  

w zestawieniach, w sposób uniemożliwiający identyfikację ocen poszczególnych organizacji  

i były przedmiotem rozmów z Prezydentem Miasta Leszna. 

3) Światowy Dzień Organizacji Pozarządowych 

W dniu 27 lutego br. z okazji Światowego Dnia Organizacji Pozarządowych zorganizowaliśmy 

w godzinach popołudniowych dla przedstawicieli NGO konsultacje doradcze z zakresu 

marketingu i  promocji oraz dostępnych źródeł finansowania działalności pozarządowej. 

4) Promowaliśmy akcje i wydarzenia charytatywne. 

Na stronie www.ngo.leszno.pl na portalach społecznościowych Leszczyńskie NGO (Facebook, 

Instagram, Twitter) oraz broszurach promowaliśmy akcje charytatywne organizowane  

w mieście m.in. : koncert charytatywny „Gramy dla Stasia”; kilometry dobra, akcja „Pączki do 

rączki”; koncert charytatywny dla Dobrochny; koncert „Gramy dla Ani”; chusteczki pomocy. 

Zdjęcie nr 27. Jubileusze. 

Źródło: opracowanie własne. 
 

http://www.ngo.leszno.pl/
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5) Flaga – barwy narodowe 

Inicjatywa została przygotowana z okazji Dnia Flagi Rzeczpospolitej Polskiej, który przypadał  

2 maja. Celem inicjatywy było poinformowanie mieszkańców Leszna o zasadach 

prezentowania barw narodowych w przestrzeni publicznej, a także wskazanie różnic między 

flaga państwową, a ww. barwami narodowymi. Broszura miała także wskazać podniosłość  

i ważność święta jakim jest Dzień Flagi oraz zachęcić mieszkańców do wywieszenia flagi. 

6) Pokaż jak spędzasz wakacje [LIPIEC] 

Akcja miała na celu upowszechniania informacji o działalności leszczyńskich NGO, a także 

zachęcenie mieszkańców do udziału w wydarzeniach inicjowanych przez organizacje 

pozarządowe.  

 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcie nr 28. Zdjęcia akcji „Pokaż jak spędzasz wakacje” 

 

Źródło: opracowanie własne. 
 



 
 
 

 
 

w w w . n g o . l e s z n o . p l  
 

Strona 78 

7) Pole nadziei [PAŹDZIERNIK] 

Wspólnie z Leszczyńskim Stowarzyszeniem Rehabilitacyjnym  Amazonka w ramach akcji 

Aktywne Obywatelskie Leszno włączyliśmy się w ogólnopolską akcję „Pola Nadziei”. Amazonki 

wspólnie z wolontariuszami, prezydentem i urzędnikami w dniu 15 października 2020 r. 

posadziły 2,5 tysiąca cebulek żonkili symbolizujących nadzieję w walce z chorobą 

nowotworową. 

 

 

 

 

8) Podświetlenie Ratusza na różowo [PAŹDZIERNIK] 

Wspólnie z Leszczyńskim Stowarzyszeniem  Rehabilitacyjnym Amazonka w dniu 15 

października podświetliliśmy ratusz na różowo na znak solidarności z osobami 

zmagającymi się z chorobami nowotworowymi.  

 

 

 

Źródło: opracowanie własne. 
 

Zdjęcie nr 29. Sadzenie żonkili 
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5.4. Promocja NGO 

 

Budowaliśmy świadomość marki (branding) między innymi poprzez roll-upy, banery 

promocyjne oraz  materiały informacyjne zamawiane  i wypożyczane organizacjom 

pozarządowym na potrzeby promocji wydarzeń organizowanych przez przedstawicieli 

Trzeciego Sektora.  

1. Zlecono wykonanie materiałów promocyjnych (m.in. torby, koszulki, opaski 

silikonowe) w celu promocji Trzeciego Sektora w Lesznie, które dystrybuowano 

podczas wydarzeń z udziałem NGO. 

 

                      
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 

 

 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Zdjęcie nr 30. Podświetlanie Ratusza na różowo. 

Źródło: opracowanie własne. 
 

Zdjęcie nr 31. Materiały promocyjne.  
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2. Przekazywano podmiotom materiały promocyjne miasta. W ramach współpracy 

pozafinansowej działalność podmiotów wspierana była również poprzez nieodpłatne 

przekazanie materiałów promocyjnych miasta. Materiały przekazywane były 

najczęściej na potrzeby organizowanych konkursów, festynów, czy okolicznościowych 

spotkań. W ramach współpracy pozafinansowej Miasto Leszno w 2020 roku również 

przekazywało trofea sportowe m.in. puchary, medale, statuetki. 

 

3. Udostępniano nośniki promocyjno- informacyjne – do wykorzystania w trakcie 

wydarzeń organizowanych przez organizacje pozarządowe:  

• roll- up „Aktywne Obywatelskie Leszno” , 

• roll-up „Wydarzenie współfinansowane”, 

• roll-up „Herb i logo”,  

• roll-up „NGO Słowa”,  

• roll- up „Dziękujemy, że jesteście z nami”, 

• baner „Aktywne Obywatelskie Leszno”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5. Aktywne Obywatelskie Leszno 

W dniach od 12 do 20 września 2020 r. zorganizowana została VI edycja akcji Aktywne 
Obywatelskie Leszno, w ramach której odbyło się wiele wydarzeń m.in.: 

 

 

Zdjęcie 32. Nośniki promocyjno-informacyjne. 

Źródło: opracowanie własne. 
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5.5.1. MINIPIKNIK 

Piknik AOL połączony z biegiem z okazji 100. rocznicy powrotu Leszna do Macierzy 

W 2020 r. z uwagi na panującą pandemię koronawirusa wydarzenie miało inny charakter niż 

było to w latach wcześniejszych. Wielki Festyn AOL nie mógł zostać zorganizowany, jednak  

w dniu 12 września 2020 r. zorganizowano Mini Piknik AOL połączony z biegiem z okazji 100. 

rocznicy powrotu Leszna do Macierzy.  W biegu wzięło udział 100 biegaczy, każdy z nich miał 

do pokonania 2020 m. Idea 100 biegaczy nawiązywała do 100 rocznicy powrotu Leszna do 

Macierzy, którą Miasto Leszno obchodziło w 2020 r.  Forma uczestniczenia w biegu była 

dowolna, istniała możliwość przejścia dystansu tempem spacerowym. Imprezie sportowej 

towarzyszył Mini Piknik, w ramach którego pojawiło się kilkunastu wystawców, przedstawicieli 

NGO z licznymi atrakcjami. Piknik zakończono festiwalem kolorów. 

Zdjęcie 33.  Aktywne Obywatelskie Leszno. 

Źródło: opracowanie własne. 

 

• MINIPIKNIK 

• Randki Obywatelskie 

• Dni Otwarte w NGO i innych instytucjach 

• Inicjatywy obywatelskie 

• Eko Leszno 
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                  Zdjęcie 34. Piknik AOL połączony z biegiem z okazji 100. rocznicy powrotu Leszna do Macierzy  

 
 
 

5.5.2. Wolontariat Prezydenta 

 

W ramach VI edycji akcji Aktywne Obywatelskie Leszno, 15 września 2020 r. Prezydent Miasta 

Leszna Łukasz Borowiak wziął urlop i po raz kolejny wcielił się w rolę wolontariusza  

w organizacjach pozarządowych. Dzień pracy Wolontariusza był wypełniony przeróżnymi 

zadaniami. Przez cały dzień odwiedził: Spółdzielnię Socjalna Kuba-Bart, Noclegownię  dla 

Bezdomnych Mężczyzn, Stowarzyszenie Leszczyński Bank Żywności, Warsztaty Terapii 

Zajęciowej działające przy Stowarzyszeniu Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Nasz Dom- 

Nasz Świat", Stowarzyszenie "Wygraj Siebie", Zespół Szkół Elektroniczno- 

Telekomunikacyjnych, Miejskie Przedszkole nr 11 im. Marii Konopnickiej, Państwową Wyższą 

Szkołę Zawodową im. J. A. Komeńskiego w Lesznie, Stowarzyszenie Chorych na Choroby 

Reumatyczne, Leszczyńskie Stowarzyszeniem Osób z Chorobami Alzheimera i Parkinsona, 

Zespół Szkół Rolniczo- Budowlanych im. Synów Pułku, Zespół Szkół Technicznych CKZiU oraz 

Spice Gears Academy. 

 

 
 

Źródło: opracowanie własne. 
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           Zdjęcie 35. Aktywne Obywatelskie Leszno – Wolontariat Prezydenta 

 
 
 

5.1.1. Randki Obywatelskie 
 

Celem randek było nawiązanie kontaktów, zbudowanie relacji pomiędzy przedstawicielami 

fundacji, stowarzyszeń, klubów sportowych, spółdzielni socjalnych oraz działających w Lesznie 

grup nieformalnych, a także leszczyńskiego samorządu, a  następnie doprowadzenie do 

podjęcia wspólnych działań pozarządowych oraz inicjatyw na rzecz mieszkańców Leszna.  

W ciągu kilkudziesięciu minut uczestnik spotkania mógł nawiązać kontakt z kilkunastoma 

innymi osobami działającymi w Trzecim Sektorze. Z uwagi na pandemię koronawirusa  

w spotkaniu mogło zabrać udział 26 osób. 

  

Źródło: opracowanie własne. 
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                      Zdjęcie 36. Aktywne Obywatelskie Leszno – Randki Obywatelskie 

 
 

5.1.3. Eko Leszno 

18 września 2020 r. w ramach akcji Aktywne Obywatelskie Leszno - Eko Leszno Nadleśnictwo 

Karczma Borowa wraz z mieszkańcami sadziło las. W akcji wziął udział Prezydent Miasta Leszna 

Łukasz Borowiak oraz Nadleśniczy Pan Jacek Napieralski. Dodatkowo w tym dniu można było 

bezpłatnie odebrać sadzonkę dębu szypułkowego do posadzenia np. we własnym ogrodzie.  

W EKO akcję włączyło się również Stowarzyszenie Leszczyński Bank Żywności, które wspólnie 

z Miastem Leszno zorganizowało Piknik Ekologiczny. Podczas pikniku serwowane były potrawy  

w  ekologicznych  opakowaniach, młodzież robiła  eko- karmniki  dla  ptaków, eko-piórniki  oraz  

eko-koszyki.  

 

                 Zdjęcie 37. Aktywne Obywatelskie Leszno – Eko Leszno 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Źródło: opracowanie własne. 
 

Źródło: opracowanie własne. 
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5.1.4. Ogniste dźwięki 
19 września 2020 r. na Alei Gwiazd Żużla odbyło się wydarzenie „Ogniste Dźwięki”. Rozpoczęło 

się od koncertu mis tybetańskich oraz gongów na których grała Anna Piotrowska (Blisko Natury 

Blisko Siebie). Następnie grupa taneczna 'Wygrani' ze Stowarzyszenie "Wygraj Siebie" 

zaprezentowała premierę tańca 'Covidowe Country'. Na koniec, młodzież z MCP "Alternatywa" 

Leszno zaprezentowała swoje umiejętności kuglarskie wykonując pokaz ognia.  

 
       Zdjęcie 38. Aktywne Obywatelskie Leszno – Ogniste dźwięki 

 
 
 

5.1.5. Dni otwarte w Organizacjach pozarządowych 
 

Od 14 do 20 września 2020 r. w ramach akcji Aktywne Obywatelskie Leszno odbywały się Dni 

Otwarte w leszczyńskich organizacjach pozarządowych, placówkach oświatowych oraz 

instytucjach. Z uwagi na pandemię koronawirusa liczba wydarzeń została ograniczona. 

 

 

 

 

 

 

 

Na podsumowanie Aktywnego Obywatelskiego Leszna powstały dwa materiały filmowe, 

prezentacja  oraz specjalne wydanie broszury podsumowującej całą akcję. Wszystkie materiały 

dostępne są na naszej stronie www.ngo.leszno.pl /zakładka Kampanie i projekty/.  

 

 

 

Aktywne Obywatelskie Leszno to 9 dni aktywności, radosne i energetyczne wydarzenie pokazujące pełnię barw 
leszczyńskich NGO i innych podmiotów działających w mieście. Mieszkańcy mogli skorzystać z ponad 200 
wydarzeń-szkoleń, spotkań, warsztatów, pokazów w siedzibach różnych instytucji, w tym NGO. 
 

Źródło: opracowanie własne. 
 

http://www.ngo.leszno.pl/
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Tabela 14.  Statystyki Aktywnego Obywatelskiego Leszna - porównanie lat 2015-2020 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Liczba wydarzeń 120 150 170 200 201 64 

Liczba wystawców 
podczas festynu 

90 130 182 206 204 inna forma wydarzenia 

 
 
 
Relacja wideo z wydarzenia Aktywne Obywatelskie Leszno dostępna jest na kanale YouTube 
Leszczyńskie NGO pod adresem: www.youtube.com/watch?v=ysnOvCr5jUU. 

 

5.2.  Kampanie społeczne 
 

1) Zostaw swój 1% w Lesznie: 

CEL KAMPANII: zachęcanie mieszkańców Leszna i sympatyków miasta do przekazywania 1% 

należnego podatku na rzecz lokalnie działających organizacji pożytku publicznego. 

Od stycznia do końca kwietnia przeprowadzono kampanię „Zostaw swój 1% w Lesznie” 

zachęcając do przekazywania 1% podatku na rzecz leszczyńskich organizacji pożytku 

publicznego (OPP). To wyjątkowa szansa wsparcia organizacji w swoim najbliższym otoczeniu 

i naszym regionie, a także cennych przedsięwzięć i inicjatyw z różnych dziedzin życia. W 2020 

roku w Lesznie uprawnione do pozyskania 1% z deklaracji podatkowych było 59 organizacji 

pozarządowych. W ciągu trwania akcji przygotowano: 

a. broszurę informacyjną, w której przedstawiono organizacje uprawnione do 

odpisywania 1%; 

b. na terenie miasta zostały rozwieszone dwa  duże banery zachęcające  do 

przekazywania 1 % podatku na OPP działające na terenie miasta Leszna lub 

na rzecz jego mieszkańców; 

c. przygotowano materiały promujące kampanię „Zostaw swój 1%  

w Lesznie”, w tym 12 000 sztuk ulotek przeznaczonych dla mieszkańców 

miasta Leszna, które zostały rozniesione razem z decyzjami podatkowymi; 

100 sztuk plakatów A3, naklejki/plakaty na przystanki 30 sztuk. 

Działania te przynoszą wymierne korzyści dla leszczyńskich organizacji pozarządowych 

uprawnionych do otrzymywania 1% podatku ponieważ z roku na rok otrzymują one coraz 

wyższe kwoty wsparcia. 

 

Źródło: opracowanie własne. 
 

http://www.youtube.com/watch?v=ysnOvCr5jUU
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    Wykres 8. Organizacje pożytku publicznego w Lesznie w latach 2015 – 2020. 

 

 

Zdjęcie nr 39. Baner promujący kampanię „Zostaw swój 1% w Lesznie” 

Źródło: opracowanie własne. 
 

Zdjęcie nr 40. Ulotki promujące kampanię „Zostaw swój 1% w Lesznie” 

Źródło: opracowanie własne. 
 

Źródło: opracowanie własne. 
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Tabela 15. Zestawienie danych dotyczących 1% podatku dla NGO.  

Źródło: dane uzyskane z Urzędu Skarbowego w Lesznie na dzień 16.02.2021 r. 

 

 

 

2) Zakochaj się w Lesznie jak MY IV edycja [LUTY]:  

CEL KAMPANII: Nadrzędnym celem kampanii było zachęcenie 

mieszkańców do podzielenia się doświadczeniem oraz opinią 

na temat tego, za co kochają Leszno. Mieszkańcy mogli 

pochwalić się swoim miastem, oraz zachęcić tym sposobem 

innych do odkrywania tego, co cenne w naszej lokalnej 

ojczyźnie. Kolejnym celem, który przyświecał kampanii, było 

poszerzenie wiedzy na temat Leszna. W związku z tym, 

mieszkańcom również przyszło się zmierzyć z pytaniami nt. 

miasta czy quizami. Kampania była prowadzona na portalach 

społecznościowych Leszczyńskie NGO, głównie na Facebooku 

oraz na naszej stronie internetowej www.ngo.leszno.pl. 

Osobami biorącymi udział byli mieszkańcy Leszna, oraz osoby, 

które były zainteresowane poszerzeniem wiedzy nt. Leszna. 

VI edycja kampanii „Zakochaj się w Lesznie jak MY” trwała  od 14.02.2020 r. do 29.02.2020 r. 

W czasie jej trwania proponowano mieszkańcom udział w zabawach, konkursach i akcjach 

promocyjnych na stronie internetowej, profilu na FB, Instagramie i kanale na YouTube 

Leszczyńskich NGO. Różnorodność zabaw, które zostały przygotowane pozwoliła każdemu na 

włączenie się w akcję. Niektóre z zabaw były stosunkowo łatwe, dla rozwiązania innych trzeba 

było poszerzyć swoją znajomość historii Leszna i poszukać dodatkowych informacji. 

Zdjęcie nr 41. Okładka broszury  
podsumowującej kampanię 

Źródło: opracowanie własne. 
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W ramach kampanii opublikowano:  

a. 10 newsów na stronie internetowej www.ngo.leszno.pl,  

b. 6 postów związanych z kampanią na Instagramie Leszczyńskie NGO,  

c. 4 tweety na profilu Twitter Leszczyńskie NGO,  

d. 26 postów na fanpage Facebooku Leszczyńskie NGO. 

Łącznie opublikowaliśmy 15 zabaw w których nagrodziliśmy 15 osób. Nagrodami były zestawy 

gadżetów z logiem leszczyńskiego NGO. 

 

Zdjęcie nr 42. Kampania „Zakochaj się w Lesznie jak MY” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Inicjatywa „Ciasteczka i poduszki dla mieszkańców”  

W ramach kampanii „Zakochaj się w Lesznie jak MY" i przypadających  w dniu 14 lutego 

Walentynek zostały wręczone mieszkańcom Leszna pyszne ciasteczka w kształcie serduszek 

oraz poduszki w kształcie serca uszyte przez seniorów ze Stowarzyszeni „Wygraj Siebie”,  

a także kartki z życzeniami. 

 

 

Źródło: opracowanie własne. 
 

http://www.ngo.leszno.pl/
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3) Świadomość Niepełnosprawności [MARZEC-KWIECIEŃ] – Kampania społeczna 

CEL KAMPANII: uświadomienie mieszkańcom Miasta Leszna z jakimi trudnościami zmagają się 

na co dzień osoby niepełnosprawne. Kampania to efekt współpracy Miasta Leszna  

z leszczyńskimi organizacjami pozarządowymi. W 2020 r. kampania „Świadomości 

Niepełnosprawności” z uwagi na pandemię nie mogła zostać zorganizowana zgodnie z planem, 

w założeniach był koncert, warsztaty i prelekcje oraz projekcje filmowe nt. 

niepełnosprawności. 

 

 

a. Dzień kolorowej skarpetki                     

21 marca 2020 r. obchodzony był Światowy Dzień 

Zespołu Downa. Na znak solidarności z osobami  

z Zespołem Downa zachęcaliśmy do założenia w tym 

dniu kolorowych, niepasujących do siebie skarpet. W 

ramach prowadzonej akcji otrzymaliśmy zdjęcia 

przesłane przez mieszkańców, które opublikowane 

zostały w social mediach Leszczyńskie NGO.  

 

 

 

 

b. Na Niebiesko dla Autyzmu  

2 kwietnia 2020 r. na całym świecie obchodzony był Światowy Dzień Świadomości Autyzmu, 

którego głównym przesłaniem jest podnoszenie świadomości społecznej na temat autyzmu,  

a charakterystycznym motywem jest kolor niebieski. W ramach obchodów Biuro 

Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w dniach od 2 do 4 kwietnia 

2020 r. prowadziło akcję „Na Niebiesko dla Autyzmu”. 

Aby przyłączyć się do akcji należało: 

• zrobić „niebieskie” zdjęcie i opublikować je z hasztagami 

#NaNiebieskoDlaAutyzmu #LesznoNaNiebiesko w sieci pod postem  

w mediach społecznościowych Leszczyńskie NGO; 

• założyć oraz zrobić zdjęcie w opasce „Świadomość Niepełnosprawności” 

zdjęcie należało wstawić w komentarzu na swój profil społecznościowy; 

• stworzyć pracę plastyczną o tematyce Leszno na niebiesko. Mogły to być 

np. odciśnięte na niebiesko dłonie czy rysunki błękitnych serc. Zdjęcia prac 

mieszkańców opublikowane zostały na naszych stronach.  

 

 

 

Zdjęcie nr 43. Akcja zakładania różnych, kolorowych 
skarpetek. 

Źródło: opracowanie własne. 
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4) Inicjatywa „Palcem po Lesznie” 

Celem inicjatywy były wirtualne spacery po Lesznie, 

podczas których mieszkańcy mogli poznać nasze piękne 

miasto, odkryć ciekawostki o najbardziej 

rozpoznawalnych miejscach w Lesznie, a także promocja 

miasta w sieci. 

W ramach akcji prowadzonej na portalu 

społecznościowym Facebook od 14 kwietnia do 16 maja 

2020 r. publikowane były zdjęcia oraz ciekawostki 

promujące: zabytki, miejsca rekreacji, atrakcje 

turystyczne, instytucje kulturalne.  

W ramach kampanii na stronie www.ngoleszno.pl   

zamieszczonych zostało 13 newsów, a także 26 postów 

(łącznie) opublikowanych w mediach 

społecznościowych  Leszczyńskie NGO. Zwieńczeniem 

kampanii było opracowanie broszury „Palcem po 

Lesznie”.  

 

 

 

 

Źródło: opracowanie własne. 
 

Zdjęcie nr 45. Okładka broszury „Palcem po 
Lesznie” 
 

Zdjęcie nr 44. Akcja „Na niebiesko dla Autyzmu” 
 

Źródło: opracowanie własne. 
 

http://www.ngoleszno.pl/
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5) Inicjatywa #OczamiMieszkańców 

Akcja trwała od 1 czerwca do 31 sierpnia 2020 r. Rozpoczynając akcję #OczamiMieszkańców 

chcieliśmy poznać perspektywę postrzegania naszego miasta przez mieszkańców. Każdy 

człowiek może pochwalić się swoim unikatowym spojrzeniem na świat. Dziesięć osób może 

przyglądać się jednemu przedmiotowi/widokowi, ale jeżeli poprosimy te osoby o opisanie tego 

co widzą, opis nigdy nie będzie dosłownie taki sam. Tak samo jest z wykonywaniem zdjęć. 

Wiele osób może wykonać zdjęcie, jednak perspektywa każdego człowieka będzie wyjątkowa, 

indywidualna. Celem tej akcji było poznanie punktu widzenia mieszkańców oraz uzyskanie 

informacji, na co szczególnie skierowany jest ich wzrok.  

Pierwszy etap akcji zakończył się 26 czerwca 2020 r. W ramach pierwszego etapu otrzymaliśmy 

70 fotografii, które udostępniliśmy na naszej stronie oraz na portalach społecznościowych.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcie nr 46. Leszno w obiektywie mieszkańców I. 
 

Źródło: opracowanie własne. 
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Drugi etap akcji zakończył się wraz z końcem wakacji. W sumie otrzymaliśmy 108 fotografii, 

które również udostępniliśmy na naszej stronie. 

 

 

6) Kampania „Kto i co NGO” 

W okresie od 1 lipca do 31 października 2020 r. realizowano kampanię, pn. „Kto i co? NGO”, 

której celem było przybliżenie mieszkańcom Leszna funkcjonowania Trzeciego Sektora. 

Kampania miała formę informacyjną, edukacyjną, ale także nie zabrakło w niej zabaw oraz 

grafik. 

W ramach kampanii przygotowano i opublikowano: 

a. 17 newsów na naszej stronie www.ngo.leszno.pl, 

b. 20 postów na Facebooku,  

c. 1 broszura „Kto i Co? NGO!”. 

 

 

 

Zdjęcie nr 47. Leszno w obiektywie mieszkańców II. 
 

Źródło: opracowanie własne. 
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5.3. Projekty partnerskie 

1. Projekt „Postulaty Młodego Leszna” 

Z Fundacją Centrum Aktywności Twórczej realizowano projekt „Postulaty Młodego 

Leszna” ramach unijnego programu Erasmus+ Młodzież, Akcja 3 – Rozwój polityki 

młodzieżowej. Projekt dotyczył lokalnej polityki młodzieżowej, jako przestrzeni demokracji 

obywatelskiej, świadomego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu społecznym.  

W ramach projektu odbyły się  cykle  warsztatów, treningów i symulacji dla młodzieży: 

lekcje samorządowe prowadzone metodami warsztatowymi, treningi umiejętności 

interpersonalnych. Diagnoza lokalna i animacja środowiska społecznego nakierowane były 

na przekazanie wiedzy o założeniach polityki młodzieżowej, w tym promocji rady 

młodzieży, przełamanie stereotypów, zainspirowanie do aktywności społecznej i ukazanie 

korzyści z działania (indywidualnych, lokalnych i ogólnospołecznych), a także rozwinięcie 

kompetencji miękkich i przełamanie barier psychicznych przed podejmowaniem 

obywatelskich inicjatyw. Ponadto w ramach projektu zorganizowano leżaki obywatelskie, 

czyli cykl spotkań w formie moderowanych debat młodzieży i zaproszonych gości. W dniu 

22 stycznia  2020 r. odbył się ostatni leżak obywatelski.  

 

 

  

Zdjęcie nr 48. Strona tytułowa broszury „Kto i Co? NGO” 
 

Źródło: opracowanie własne. 
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W ramach podsumowania projektu powstała publikacja “Polityka młodzieżowa w Lesznie”, 

która zawiera analizę raportów z diagnozy lokalnej, rekomendacje kierunków działań  

w polityce młodzieżowej, wypracowane zasady współpracy z młodzieżą, propozycje 

uwzględnienia zasad proponowanych przez młodzież co do budżetu młodzieżowego. W dniu 

16 czerwca 2020 r. w bibliotece ratuszowej w Lesznie odbyło się przełożone z marca spotkanie 

podsumowujące projekt. Na spotkaniu uczestnicy projektu otrzymali certyfikaty uczestnictwa 

Youthpass oraz podziękowania, a także na pamiątkę egzemplarz publikacji w wersji 

wydrukowanej. Publikacja dostępna jest bezpłatnie do pobrania na stronach www.fundacja-

cat.pl  oraz www.ngo.leszno.pl .  

2. Projekt „Wielkopolska Wiara” 

Kontynuowano działania wynikające z porozumienia partnerskiego zawartego w 2018 roku ze 

Stowarzyszeniem Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP, Liderem 

realizacji projektu „Wielkopolska Wiara”. W ramach projektu uruchomiony został Regionalny 

Konkurs Mikrodotacji Wielkopolska Wiara. Miasto prowadziło działania wspierające  

i promujące wykorzystanie środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich przez młode 

organizacje pozarządowe, grupy nieformalne i samopomocowe na terenie Leszna. 

Udostępniano sale na spotkania informacyjne, upowszechniano na stronie www.ngo.leszno.pl  

oraz na profilach społecznościowych Facebook, Twitter leszczyńskie NGO oraz w broszurze  

„Co słychać w Trzecim Sektorze” informacje dotyczące działań projektowych. 

Zdjęcie nr 49. Leżak obywatelski dla młodzieży  

Źródło: opracowanie własne. 
 

http://www.fundacja-cat.pl/
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3. Inicjatywa partnerska- Kropla wody dla Australii 

Byliśmy partnerem akcji „Kropla wody dla Australii” zainicjowanej przez MPWIK Leszno.  

W ramach działań partnerskich w terminie od stycznia do marca br. braliśmy udział  

w spotkaniach roboczych zarówno na etapie planowania inicjatywy jak i jej trwania. 

Włączyliśmy się również w opracowanie scenariusza wydarzenia podsumowującego całą akcję 

(Pikniku Ekologicznego z udziałem leszczyńskich organizacji pozarządowych), do którego 

niestety nie doszło z uwagi na COVID-19.  Ponadto promowaliśmy wszelkie działania 

zainicjowane w ramach akcji przez różne instytucje, firmy, ngo oraz mieszkańców na stronie 

www.ngo.leszno, na portalach społecznościowych Leszczyńskie NGO. 

6. Biuro Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 
 

W Urzędzie Miasta Leszna działa Biuro Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami 

Pozarządowymi (OP). Działania Biura  są adresowane głównie do organizacji pozarządowych 

wspierających rozwój oraz potencjał Leszna i jego mieszkańców. 

Biuro oferuje szereg działań na rzecz różnych grup, od doradztwa i szkoleń, przez projekty 

animacyjne oraz organizację wydarzeń dla organizacji pozarządowych, a także wspólnie  

z przedstawicielami trzeciego sektora, leszczyńskich instytucji oraz firm zaangażowanych 

społecznie organizuje cykliczną imprezę pod nazwą Aktywne Obywatelskie Leszno.  

Głównym zadaniem Biura jest zapewnienie wsparcia podmiotom ekonomii społecznej, czyli 

m.in.: stowarzyszeniom, fundacjom, klubom sportowym, ochotniczym strażom pożarnym, 

spółdzielniom socjalnym. Biuro OP służy integrowaniu organizacji pozarządowych oraz 

wspieraniu ich statutowej działalności na rzecz mieszkańców Leszna. 

Do zadań Biura Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi należy:   

1. Koordynowanie prac przygotowawczych i nadzór nad realizacją Programu 

Współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi,  

2. Przygotowywanie corocznych zbiorczych informacji z realizacji Programu Współpracy 

Miasta, 

3. Informowanie organizacji pozarządowych zarejestrowanych na terenie miasta Leszna 

o projektach, programach i grantach umożliwiających uzyskanie dofinansowania na 

podejmowane przez nie działania,  

4. Promowanie Miasta poprzez działalność lokalnych organizacji pozarządowych, 

5. Wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych,  

6. Prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych skierowanych do sektora 

pozarządowego lub których beneficjentem jest sektor pozarządowy, 

7. Pośredniczenie w nawiązywaniu kontaktów i współpracy pomiędzy organizacjami 

i  poszczególnymi wydziałami i jednostkami organizacyjnymi Miasta,  

8. Bieżący kontakt i organizowanie spotkań z organizacjami pozarządowymi, 

9. Reprezentowanie Prezydenta na konferencjach i spotkaniach dotyczących 

problematyki sektora pozarządowego,  
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10. Organizowanie współpracy o charakterze pozafinansowym z organizacjami 

pozarządowymi. 

Obszarami, którymi również zajmuje się Biuro Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami 

Pozarządowymi są: 

1. Doradztwo i konsultacje w zakresie:  

1) doradztwo projektowe: źródła finansowania krajowe i zagraniczne, publiczne  

i prywatne; konsultacje w zakresie przygotowania oferty o dofinansowanie 

projektu, rozliczania przyznanych dotacji,  

2) doradztwo w zakresie wolontariatu (dla NGO: formalności przy nawiązaniu 

współpracy z wolontariuszami; dla osób fizycznych: możliwości podejmowania 

aktywności wolontariackiej, prawa i obowiązki wolontariuszy), 

3) pomoc w działalności merytorycznej, dotyczącej m.in. zasad funkcjonowania, 

finansowania oraz nawiązywania kontaktów z innymi organizacjami 

pozarządowymi, jednostkami administracji publicznej i instytucjami,  

4) doradztwo w zakresie promocji, w tym z social mediów. 

 

2. Organizowanie szkoleń i spotkań dla NGO.  

Zakres tematyczny szkoleń i spotkań jest uzależniany od aktualnych potrzeb 

leszczyńskiego III sektora. Dla trafnej diagnozy potrzeb szkoleniowych w każdym roku 

zakłada się przeprowadzenie badania ankietowego, w którym organizacje spośród 

wskazanych obszarów tematycznych, dokonują wyboru szkoleń. Szkolenia są 

realizowane przez specjalistów-praktyków, metodą uczenia przez doświadczenie. 

Spotkania międzysektorowe służą głównie wspólnemu wypracowywaniu zadań do 

rocznych programów współpracy. 

 

3. Promocja i organizacja wydarzeń 

1) Działania informacyjne, polegające na prowadzeniu strony www.ngo.leszno.pl oraz 

prowadzeniu portali społecznościowych: 

✓ Facebook.com/LeszczyńskieNGO, 

✓ Twitter.com/LeszczyńskieNGO, 

✓ Instagram.com/LeszczyńskieNGO,  

✓ YouTube.com/LeszczyńskieNGO. 

2) Opracowywanie i wysyłanie raz w miesiącu broszury „Co słychać w Trzecim  

 Sektorze”, zawierającej aktualne informacje dotyczące sektora pozarządowego. 

3) Udzielanie informacji dotyczących współpracy Miasta z sektorem pozarządowym. 

4) Upowszechnianie informacji nt. działalności leszczyńskich organizacji  

 pozarządowych, w tym za pośrednictwem portalu oraz poprzez listę mailingową  

 organizacji pozarządowych będących w bazie Urzędu. 

5) Tworzenie i organizacja kampanii społecznych. 

 

http://www.ngo.leszno.pl/
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4. Organizowanie wydarzeń oraz inicjatyw mających ma celu promocję organizacji 

pozarządowych oraz integrację społeczności lokalnej. 

 

               Rysunek 5. Wydziały, biura i jednostki współpracujące z Trzecim Sektorem. 

 
                 

 

 

7. Ocena 

Program Współpracy corocznie poddawany jest ocenie realizacji na podstawie mierników 

wyznaczonych podczas tworzenia dokumentu. Pozwala to na wyciągnięcie wniosków i lepsze 

przygotowanie Programu Współpracy na kolejny rok. 

 

Tabela 16. Wskaźniki realizacji Programu Współpracy 2020. 

Lp. MIERNIK EFEKTYWNOŚCI PROGRAMU 2020 

1. 
Liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert na realizację zadań 

publicznych w ramach ustawy o pożytku. 
22 

2. 
Liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert w ramach ustawy 

o pożytku. 
87 

3. 
Liczba podmiotów, z którymi podpisano umowę o realizację zadań 

publicznych w otwartych konkursach ofert w ramach ustawy o pożytku. 
59 

4. 
Liczba zawartych umów o realizację zadań publicznych w otwartych 

konkursach ofert w ramach ustawy o pożytku. 
72 

5. 
Liczba umów zerwanych, unieważnionych lub wycofanych wniosków 

otwartych konkursów ofert w ramach ustawy o pożytku. 
5 

6. 
Liczba ofert złożonych w formie „małych grantów” w ramach ustawy  

o pożytku. 
32 

Biuro 
Pełnomocnika 

ds. Współpracy 
z NGO

Centrum Informacji 
Turystycznej

Wydział Kultury
i Sportu

Wydział Ochrowny 
Środowiska

Wydział Promocji 

i Rozwoju

Wydział Spraw 
Obywatelskich

Biuro  ds. 
Uzależnień

Miejski Ośrodek 
Pomocy Rodzinie

Wydział Edukacji

Źródło: opracowanie własne. 
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7. 
Liczba podmiotów z którymi podpisano umowę o realizację zadań 

publicznych w formie „małych grantów”. 
23 

8. 
Liczba zawartych umów w formie „małych grantów” w ramach ustawy 

o pożytku. 
28 

9. Liczba ofert złożonych przez NGO w ramach ustawy o sporcie. 177 

10. 
Liczba zawartych umów o realizację zadań publicznych w ramach 

ustawie o sporcie.  
117 

11. 
Liczba przedsięwzięć, którym udzielono Patronatu Prezydenta Miasta 

Leszna. 
19 

12. Liczba ogłoszonych konkursów w ramach regrantingu.  1 

13. Liczba przedsięwzięć finansowanych w ramach regrantingu. 10 

14. Liczba złożonych wniosków na realizację inicjatywy lokalnej. 33 

15. Liczba podpisanych umów na realizację inicjatywy lokalnej. 18 

16. 
Liczba wystawców Wielkiego Festynu Aktywności organizowanego w 

ramach akcji Aktywne Obywatelskie Leszno 

inna forma 

wydarzenia 

17. Liczba wolontariuszy współpracujących z Urzędem Miasta Leszna 4 

 

Tabela 17. Porównanie wskaźników - lata 2016 i 2020. 

Wskaźnik 2016 2017 2018 2019 2020 

Liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert 
na realizację zadań publicznych w ramach 
ustawy o pożytku. 

24 28 31 36 22 

Liczba ofert złożonych w otwartych konkursach 
ofert w ramach ustawy o pożytku. 

222 231 133 116 87 

Liczba zawartych umów w otwartych 
konkursach ofert JST- NGO w ramach ustawy o 
pożytku. 

185 179 97 76 72 

Liczba ofert złożonych w ramach „małych 
grantów” w ramach ustawy o pożytku. 

53 69 95 69 32 

Liczba zawartych umów w ramach „małych 
grantów” w ramach ustawy o pożytku. 

47 58 84 64 28 

Liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert 
na realizację zadań publicznych w ramach 
ustawy o sporcie.  

- - 5 6 5 

Liczba ofert złożonych przez NGO w ramach 
ustawy o sporcie. 

47 49 177 159 177 

Liczba zawartych umów o realizację zadań 
publicznych  w ramach ustawy o sporcie. 

44 38 135 112 117 

Liczba ogłoszonych konkursów w ramach 
regrantingu. 

1 1 2 2 1 

Źródło: opracowanie własne. 
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Liczba przedsięwzięć finansowanych  
w ramach regrantingu. 

5 5 12 16 10 

Złożone oferty na realizację inicjatywy lokalnej. 18 23 29 28 33 

Liczba podpisanych umów na realizację 
inicjatywy lokalnej. 

9 21 15 19 18 

Liczba Patronatów. 83 69 76 73 19 

Liczba wydarzeń w ramach AOL 150 170 200 201 64 

Liczba wystawców podczas festynu 
organizowanego w ramach AOL. 

130  182 206 204 
Inna forma 
wydarzenia  

Liczba wolontariuszy współpracujących  
z Urzędem Miasta Leszna 

brak 
danych 

27 25 30 4 

Źródło: opracowanie własne. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

8. Podsumowanie 

Współpraca Miasta Leszna z organizacjami pozarządowymi nie wynika jedynie  

z przepisów prawnych i konieczności uchwalenia rocznego programu współpracy, ale przede 

wszystkim z dostrzegania korzyści wynikającej z tej współpracy. Miasto Leszno, dążąc do 

zaspokojenia potrzeb mieszkańców, konsekwentnie od lat rozwija współpracę z sektorem 

pozarządowym, dbając o to, by współpraca ewoluowała i przynosiła korzyści nie tylko obu 

stronom, ale przede wszystkim mieszkańcom. Aby podnieść jakość i efektywność współpracy 
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Źródło: opracowanie własne. 

Wykres 9. Porównanie wskażników realizacji Programu Współpracy w latach 2016-2020. 
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najważniejsze decyzje dotyczące kierunków jej rozwoju są podejmowane wspólnie. Co roku 

Program Współpracy jest wypracowany w sposób partycypacyjny wspólnie  

z przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz z Urzędu Miasta Leszna współpracującymi 

z trzecim sektorem.  

 

W 2020 r., tak jak i we wcześniejszych latach Miasto Leszno współpracowało  

z organizacjami pozarządowymi na wielu płaszczyznach, zarówno finansowych jak  

i pozafinansowych (wsparcie finansowe, techniczne, szkoleniowe lub informacyjne 

podmiotów programu w zakresie określonym uchwałą).  Organizacje pozarządowe, tzw. III 

sektor, są partnerem władz samorządowych stymulującym rozwój naszego miasta. Budowa 

partnerskich relacji z trzecim sektorem oraz wspieranie aktywności pożytku publicznego 

stanowi istotny element polityki lokalnej samorządu. Powierzanie organizacjom 

pozarządowym zadań społecznych zwiększa efektywność i skuteczność ich realizacji. 

Organizacje stają się nie tylko wykonawcami zadań, lecz także ich inicjatorami. Oprócz 

inicjatyw, które wpisują się w działania wieloletnie organizacji pozarządowych co roku 

pojawiają się nowe propozycje wykonania zadań. Ponadto stowarzyszenia i kluby sportowe 

pozyskują środki finansowe na swoje cele statutowe ze źródeł zewnętrznych (m.in. z Urzędu 

Marszałkowskiego, z Ministerstwa Sportu, Kultury i Dziedzictwa Narodowego,  Narodowego 

Instytutu Wolności). Praktyka, doświadczenie i obserwacje, biorąc pod uwagę ilość środków 

finansowych przekazywanych sektorowi pozarządowemu, a także perspektywa kolejnych lat 

powodują konkretyzowanie zadań priorytetowych. Problemem sektora pozarządowego jest 

przede wszystkim brak środków finansowych, a po nim kwestie zaplecza administracyjno-

technicznego. Dynamicznie zmieniające się przepisy prawne, sprawozdawczość, prowadzenie 

pełnej księgowości to zagadnienia, które wymagają prowadzenia biur oraz korzystania  

z pomocy prawników i księgowych, na które organizacjom brak funduszy.  

 

W 2020 r. Miasto Leszno ogłosiło 27 otwartych konkursów ofert, z czego 22 w ramach ustawy 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a 5 konkursów w ramach ustawy  

o sporcie. O wykonanie zadań publicznych mogły ubiegać się różne podmioty, 

w tym organizacje pozarządowe. Celem konkursów było wyłonienie najlepszych 

ofert wnioskodawców, którzy przedstawili najciekawsze projekty, wiarygodny sposób 

realizacji zadania, jego rozliczenia i osiągnięcie oczekiwanych celów - na zasadach określonych 

w regulaminach poszczególnych konkursów. 

W ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (opp) organizacje 

złożyły ogółem 87 ofert o dofinansowanie i podpisano 72 umowy na realizację zadań 

publicznych,  z czego w trybie tzw. „małych grantów” złożono 32 oferty i podpisano 28 umów. 

W ramach ustawy o sporcie w 2020 roku złożono ogółem 177 ofert o dofinansowanie 

i podpisano 117 umów na realizację zadań publicznych. W 2020 r. wpływ na przebieg i sposób 

realizacji zadań miała niewątpliwie pandemia Covid-19, o czym świadczy mniejsza  liczba 

zrealizowanych projektów 2020 r. Łącznie organizacje złożyły 296 ofert o dofinansowanie  
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i podpisano 217 umowy. Dla porównania w 2019 r. organizacje złożyły 344 oferty 

o dofinansowanie i podpisano 252 umowy. 

 

Wprowadzenie wielu obostrzeń w życiu społecznym i gospodarczym wpłynęło na aktywność 

organizacji pozarządowych oraz mniejsze możliwości realizacji przez nie zadań publicznych.  

W związku z tym organizacje pozarządowe rezygnowały z realizacji zleconych zadań lub 

realizowały zadania w ograniczonym zakresie. Skutkowało to zwrotami środków do budżetu 

miasta z niewykorzystanych dotacji. Współpraca z organizacjami pozarządowymi prowadzona 

była m.in.  w oparciu o ustawę działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawę  

o sporcie, ustawę o zatrudnieniu socjalnym,  ustawę o rodzinnych ogrodach działkowych. 

 

Formy współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi  

Współpraca finansowa:  

• zlecanie zadań publicznych (powierzanie lub wspieranie) w trybie otwartych 

konkursów ofert, małych grantów lub poprzez zakup usług, 

•  miejskie lokale użytkowe na krótkie działania,  

• najem na preferencyjnych warunkach lokali z zasobów Miasta.  

 

Współpraca pozafinansowa:  

• wsparcie techniczne (w tym użyczanie sal), szkoleniowe i informacyjne,  

• porozumienie o pozafinansowej współpracy z organizacjami,  

• zapraszanie do udziału w konferencjach, spotkaniach, wyjazdach,  

• informowanie przez organizacje pozarządowe o finansowaniu lub współfinansowaniu 

zadań realizowanych ze środków Miasta,  

• umowa z organizacjami pozarządowymi na realizację zadań publicznych w ramach 

inicjatywy lokalnej (art. 19b ustawy),  

• wyróżnienia dla organizacji pozarządowych,  

• obejmowanie przedsięwzięć honorowym patronatem,  

• rekomendacje dla NGO, 

• strona internetowa www.ngo.leszno.pl, 

• portale społecznościowe Facebook, Twitter, Instagram Leszczyńskie NGO,  

• kanał YouTube Leszczyńskie NGO. 

 

Bardzo ważna jest właściwa komunikacja między Urzędem Miasta, a organizacjami 

pozarządowymi i jest ona niezbędna do kreowania ściślejszej współpracy. Miasto Leszno 

kładzie duży nacisk na rozwój elektronicznych narzędzi wzajemnego informowania. 

Porównując ostatnie lata zauważalny jest wzrost popularności portali społecznościowych, np. 

liczba polubień na fanpage Leszczyńskie NGO wzrosła z 3850 do 4290, na instagramie z 402 na 

720, a liczba odsłon strony www.ngo.leszno.pl utrzymuje się na poziomie powyżej 90 tys. 

http://www.ngo.leszno.pl/
http://www.ngo.leszno.pl/?fbclid=IwAR2ZDazzgt7YVsNIyd7v3jtLPykrC5xSsn1c1j2FDBXsdzOBme5rFsDZCJA


 
 
 

 
 

w w w . n g o . l e s z n o . p l  
 

Strona 103 

Pokazuje, to że wysiłek wkładany w poprawę komunikacji na linii urząd – organizacje przynosi 

rezultaty. Wzajemne informowanie się Urzędu Miasta Leszna i organizacji pozarządowych 

odbywa się najczęściej za pomocą narzędzi elektronicznych, ponieważ te środki przekazu 

generują stosunkowo najniższe koszty lub nie generują ich wcale i to zarówno po stronie 

urzędu, jak i organizacji pozarządowych. Strona oraz portale społecznościowe prowadzone są 

przez pracowników Biura Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi. 

 

Kontekst pandemii  

Opisane wyżej podejście do współpracy międzysektorowej – opartej na zaufaniu, równości 

stron oraz partnerskim podejściu sprawdziło się szczególnie w 2020 r., który ze względu na 

ogłoszenie stanu pandemii wymagał korekt i elastycznego podejścia do zapisów Programu 

współpracy.  

Podczas lektury tego dokumentu i porównywaniu danych z danymi z poprzednich lat ważne 

jest wzięcie pod uwagę uwarunkowań epidemicznych. Zarówno Miasto, jak i organizacje 

pozarządowe stanęły przed licznymi wyzwaniami w niespotykanej dotąd skali, po wybuchu 

pandemii COVID-19 wywołanej przez koronawirusa SARS-CoV-2. Wiele z działań 

zaplanowanych na 2020 rok nie zostało zrealizowanych lub było zrealizowanych częściowo ze 

względu na ograniczenia związane z pandemią, a duża część aktywności musiała zostać 

przeniesiona do Internetu.  

 

Najważniejsze działania wprowadzone przez Miasto Leszno wspierające organizacje 

pozarządowe w dobie pandemii:  

• Zmiany w warunkach realizacji zadań publicznych przez NGO – leszczyński samorząd 

umożliwił NGO-som  zmianę terminów realizacji zadań wskazanych w ogłoszeniu 

konkursowym, zmianę warunków ich realizacji, o ile nie zmieniło to kryteriów oceny 

ofert złożonych w otwartym konkursie, w którym dokonano wyboru zleceniobiorcy. 

• Zmiany w umowach dotacyjnych – miasto zaproponowało NGO-som aneksy do umów, 

organizacje pozarządowe zostały poproszone o przeanalizowanie możliwości 

prowadzenia części działań w formie zdalnej oraz przełożenia terminów wydarzeń. 

Poszczególne zmiany do umów były każdorazowo indywidualnie rozpatrywane przez 

każdy z wydziałów/biur/jednostek. 

• W okresie obowiązywania stanu epidemii oraz w terminie 30 dni po jego odwołaniu, 

miasto zaproponowało NGO-som, które wykonywały zadania publiczne możliwość 

przedłużenia terminu na złożenie sprawozdania z wykonania zadania oraz na 

rozliczenie dotacji udzielonej na realizację zadania – zmiany to następowały na 

wniosek organizacji i rozpatrywane były indywidualnie. 

• Zlecanie zadań publicznych organizacjom pozarządowym w celu przeciwdziałania 

COVID-19 z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

• Ulgi w zapłacie czynszu za najem miejskich lokali. 
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• Akcje interwencyjne na rzecz osób znajdujących się w trudnej sytuacji z powodu 

pandemii, wraz z możliwością zakupu środków ochrony osobistej. 

• Konsultacje i wsparcie doradcze z zakresu dostępnych funduszy dla NGO oraz  

rozwiązań dla NGO wynikających z ustawy o tarczy antykryzysowej. Pomagano NGO-

som wypełniać druki w ramach tarczy antykryzowej do Powiatowego Urzędu Pracy  

w Lesznie. Z niskooprocentowanej pożyczki z Funduszu Pracy dla organizacji 

pozarządowych (art.15 zzda) na dzień 31.03.2021 r. skorzystało 48 organizacji 

pozarządowych (pożyczki zostały umorzone). 

• Konsultacje i wsparcie doradcze z zakresu dostępnych narzędzi do pracy zdalnej oraz  

z zakładania i prowadzenia social mediów. 

• Została przygotowana Uchwała Rady Miejskiej Leszna w sprawie określenia warunków 

i trybu finansowania sportu przez Miasto Leszno. Dotacje celowe mogły uzyskać kluby 

sportowe działające na terenie Miasta Leszna niezaliczane do sektora finansów 

publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, realizujące cel publiczny z zakresu 

sportu. W wyniku podjętej uchwały m.in. został rozszerzony katalog wydatków oraz 

zmniejszony udział środków własnych.  

 

9. Rekomendacje 

Współpraca Miasta Leszna i organizacji pozarządowych wymaga zaangażowania obu stron. 

Skuteczne wdrażanie modelu  współpracy polega na  rozwijaniu wspólnego wizerunku, 

postaw i wzajemnym  zaufaniu oraz wymianie informacji.  Rozwój Trzeciego Sektora  

w Lesznie generuje potrzebę wspierania organizacji na różnym etapie ich rozwoju. 

Finansowanie działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo i informacyjnie 

organizacje, powinno być kontynuowane, przy czym aktualna jest także potrzeba wsparcia 

organizacji pozarządowych od samego początku – jeszcze przed rejestracją. Nadal  należy 

podejmować wspólne działania, na rzecz rozwoju,  pogłębiania i ulepszania oraz 

zwiększania zakresu współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi. Konieczne 

jest  dalsze budowanie wzajemnego zaufania i przekonania o konieczności wspólnej, 

partnerskiej pracy oraz wzajemnego uzupełniania się w realizacji zadań dla mieszkańców. 

Za istotne uważa się również stałe monitorowanie obszaru współpracy miasta  

z podmiotami, pogłębianie dialogu oraz wdrażanie działań zachęcających podmioty do 

identyfikacji potrzeb lokalnej społeczności, m.in. poprzez zwiększenie zaangażowania 

podmiotów w proces konsultacji rozwiązań w obszarach ich statutowej działalności. Dalsza 

współpraca na płaszczyźnie  finansowej, jak i pozafinansowej nadal powinna pozostawać  

ważnym elementem polityki prowadzonej przez władze samorządowe Miasta Leszna. 
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Rekomendacje na 2021 rok 

Podobnie, jak wcześniejsze elementy, także rekomendacje zostały podzielone na trzy 

płaszczyzny: 

 

1. Płaszczyzna 1 – Współpraca w zakresie tworzenia polityk publicznych: 

1) większe angażowanie leszczyńskich organizacji pozarządowych w tworzenie polityk 

publicznych, już na etapie tworzenia projektów aktów prawnych oraz poprzez 

wprowadzanie nowych form konsultacji odpowiadających na potrzeby organizacji 

pozarządowych, 

2) zwiększenie liczby projektów aktów prawnych przekazywanych do konsultacji 

organizacjom pozarządowym poprzez zamieszczanie ich na portalu 

www.konsultacje.leszno.pl, 

3) kontynuowanie i rozwijanie polityki informacyjnej skierowanej do organizacji 

pozarządowych, 

4) usprawnienie funkcjonowania i powoływanie nowych zespołów konsultacyjno-

doradczych z udziałem przedstawicieli Trzeciego Sektora. 

 

2. Płaszczyzna 2 – Współpraca w zakresie realizacji zadań publicznych: 

1) kontynuacja zadań zlecanych  w formie regrantingu, 

2) zachęcanie przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w komisjach 

konkursowych oceniających wnioski składane w otwartych konkursach ofert, 

3) zawiązywanie kolejnych partnerstw i wdrażanie projektów finansowanych ze 

źródeł zewnętrznych, 

4) współpraca przy aplikowaniu o środki zewnętrzne, 

5) utrzymanie elektronicznego systemu do składania wniosków i sprawozdań dot. 

realizacji zadań publicznych. 

 

3. Płaszczyzna 3 – Infrastruktura współpracy i tworzenie warunków do społecznej 

aktywności: 

1) dalsze upraszczanie procedur związanych z przyznawaniem dotacji oraz 

kontynuowanie prowadzenia szkoleń i doradztwa  w tym zakresie, 

2) zwiększanie zaangażowania leszczyńskich firm w działania na rzecz organizacji 

pozarządowych i wolontariatu poprzez zaangażowanie ich w działania, inicjatywy 

i wydarzenia organizowane przez  Miasto Leszno i organizacje pozarządowe, 

3) kontynuacja działań promujących organizacje pozarządowe (m. in. akcja Zostaw 

Swój 1% w Lesznie, konkurs Leszczyński Wolontariusz Roku, Aktywne Obywatelskie 

Leszno, wspólne ubieranie choinki), 

4) kontunuowanie działań edukacyjnych i promocyjnych kierowanych do obecnych 

oraz potencjalnych wolontariuszy,  działań integrujących zarówno samych 

wolontariuszy, jak i korzystające z ich pracy organizacje, należy też w dalszym ciągu  
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wspierać działające w mieście centra wolontariatu; warto również rozwijać 

wolontariat długoterminowy młodzieży, a także podejmować działania 

zwiększające uznawalność umiejętności zdobytych podczas wolontariatu na rynku 

pracy, 

5) zachęcanie młodych ludzi do angażowania się w działalność w organizacjach 

pozarządowych oraz w organach działających w szkołach, czy uczelniach, takich jak 

np. samorządy uczniowskie, samorządy studenckie, czy Młodzieżowa Rada 

Miejska, 

6) zachęcanie młodzieży do brania udziału w projektach realizowanych przez 

organizacje pozarządowe w szkole, w instytucjach  kulturalnych czy przestrzeni 

miejskiej, 

7) pobudzanie aktywności społecznej, szczególnie w okolicy swojego miejsca 

zamieszkania (jako cel, który wyraźnie może wpłynąć na podwyższenie jakości życia 

mieszkańców dzięki wpływowi na otoczenie), 

8) wzajemne informowanie się o działaniach podejmowanych zarówno przez 

samorząd, jak i organizacje pozarządowe za pośrednictwem m.in. strony 

internetowej www.ngo.leszno.pl, profili na Facebooku, Twitterze, Instagramie oraz 

kanału na YouTube, 

9) wspieranie wszelkich płaszczyzn dyskusji oraz współpracy pomiędzy działającymi  

w mieście organizacjami pozarządowymi, Młodzieżową Radą Miasta, samorządami 

uczniowskimi, studenckimi, a także samorządem i instytucjami publicznymi oraz 

firmami zaangażowanymi społecznie. 

Należy pamiętać, że organizacje pozarządowe są partnerem władz samorządowych 

stymulującym rozwój Leszna. Silne organizacje pozarządowe biorą udział w realizowaniu 

aktywnych polityk rynku pracy, dialogu społecznego, pobudzają aktywność i zaangażowanie 

mieszkańców. Powierzanie organizacjom pozarządowym zadań społecznych zwiększa 

efektywność i skuteczność ich realizacji. Dlatego stymulowanie rozwoju III sektora powinno 

leżeć w interesie każdego samorządu.  

 

Miasto Leszno dołoży wszelkich starań, aby w przyszłości pomóc organizacjom podnieść się po 

kryzysie, wspomóc ich przedsięwzięcia by coraz efektywniej kształtować społeczeństwo 

obywatelskie w naszym regionie oraz zachęcać społeczność lokalną  do zacieśniania 

współpracy i utrzymywania pozytywnych i wzajemnych relacji.  

 

Niniejsze sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy za rok 2020 zostanie opublikowane 

w  Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.leszno.pl oraz na stronie internetowej Miasta 

Leszna www.ngo.leszno.pl, a także zostanie przedłożone Radzie Miejskiej Leszna nie później 

niż do dnia 31 maja 2021 r. zgodnie z art. 5a ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 

http://www.bip.leszno.pl/
http://www.ngo.leszno.pl/
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Opracowało:  

Biuro Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, al. Jana Pawła 21a, 

Urząd Miasta Leszna, tel. 529 54 03, e-mail: ngo@leszno.pl, strona: www.ngo.leszno.pl. 

 

Zatwierdzam: 
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Spis rysunków, wykresów, zdjęć, tabel i załączników 

 
Spis rysunków 
Rysunek 1. Płaszczyzny współpracy Miasta Leszna z organizacjami pozarządowymi. 
Rysunek 2. Portal www.konsultacje.leszno.pl. 
Rysunek 3. Obszary współpracy Miasta Leszna z organizacjami pozarządowymi.  
Rysunek 4. Obszary współpracy Miasta Leszna z organizacjami pozarządowymi. 
Rysunek 5. Wydziały, biura i jednostki współpracujące z Trzecim Sektorem.  
 
 

Spis wykresów 
Wykres 1. Podział NGO wg formy prawnej. 
Wykres 2. Porównanie NGO z OPP. 
Wykres 3. Organizacje pożytku publicznego w Lesznie w latach 2015 – 2020. 
Wykres 4. Aktywność fanpage’a Leszczyńskie NGO w latach 2015-2020. 
Wykres 5. Porównanie fanpage’y prowadzonych dla NGO przez inne miasta (liczba fanów na dzień 15.02.2021 
r.). 
Wykres 6. Tryb udzielania dotacji - otwarte konkursy i „małe granty”. 
Wykres 7. Kwota dotacji przyznanych w ramach inicjatywy lokalnej w latach 2015-2020.  
Wykres 8. Organizacje pożytku publicznego w Lesznie w latach 2015 – 2020. 
Wykres 9. Porównanie wskażników realizacji Programu Współpracy w latach 2016-2020. 

 
 
Spis zdjęć 
Zdjęcie 1. Zrzut strony www.ngo.leszno.pl – zaproszenie do konsultacji społecznych. 
Zdjęcie 2. Zrzut strony www.ngo.leszno.pl – informacje o spotkaniu roboczym. 
Zdjęcie 3. Kolaż zdjęć ze spotkania roboczego. 

Zdjęcie 4. Zrzut strony www.ngo.leszno.pl – komunikat w sprawie rozpoczęcia konsultacji społecznych. 

Zdjęcie 5. Zrzut strony www.konsultacje.leszno.pl. 
Zdjęcie 6.  Informacja o uchwaleniu Programu Współpracy - zrzut strony internetowej. 
Zdjęcie 7. Zrzut ze strony www.ngo.leszno.pl- współpraca z NGO. 
Zdjęcie 8. Zrzut ze strony www.ngo.leszno.pl- kampanie i projekty. 
Zdjęcie 9. Zrzut ze strony www.ngo.leszno.pl- współpraca z NGO. 
Zdjęcie 10. Zrzut ze strony www.ngo.leszno.pl – fundusze. 
Zdjęcie 11. Statystyki witryny www.ngo.leszno.pl w 2020 roku. 
Zdjęcie 12. Strona internetowa www.ngo.leszno.pl. 
Zdjęcie 13. Profil Leszczyńskie NGO na Facebook. 
Zdjęcie 14. Zadania w ramach regrantingu. 
Zdjęcie 15. Plakat promujący stronę ngo.leszno.pl. 
Zdjęcie 16. Informator „Co słychać w Trzecim Sektorze”. 
Zdjęcie 17. Broszury „Fundusze na działania dla NGO”. 
Zdjęcie 18. Broszura „Fundusze korporacyjne”. 
Zdjęcia 19. Broszura „Konkursy Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego”. 
Zdjęcie 20. Okładka broszury „Leszno w sieci”. 
Zdjęcie 21. Okładka broszury „Pomagaj mądrze”. 
Zdjęcie 22. Okładka broszury „Tarcza Antykryzysowa- to musisz wiedzieć”. 
Zdjęcie 23. Ciekawostki i zabawy w ramach akcji „Tydzień europejski”. 
Zdjęcie 24. Życzenia dla wolontariuszy. 
Zdjęcie 25. Ekstremalne Mikołajki z NGO. 
Zdjęcie 26. Świąteczny zjazd Mikołajów. 
Zdjęcie 27. Jubileusze. 
Zdjęcie 28. Zdjęcia akcji „Pokaż jak spędzasz wakacje”. 
Zdjęcie 29. Sadzenie żonkili. 
Zdjęcie 30. Podświetlanie Ratusza na różowo. 

http://www.konsultacje.leszno.pl/
http://www.ngo.leszno.pl/
http://www.konsultacje.leszno.pl/
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Zdjęcie 31. Materiały promocyjne. 
Zdjęcie 32. Nośniki promocyjno-informacyjne. 
Zdjęcie 33. Aktywne Obywatelskie Leszno. 
Zdjęcie 34. Piknik AOL połączony z biegiem z okazji 100. rocznicy powrotu Leszna do Macierzy. 
Zdjęcie 35. Aktywne Obywatelskie Leszno – Wolontariat Prezydenta. 
Zdjęcie 36. Aktywne Obywatelskie Leszno – Randki Obywatelskie. 
Zdjęcie 37. Aktywne Obywatelskie Leszno – Eko Leszno. 
Zdjęcie 38. Aktywne Obywatelskie Leszno – Ogniste dźwięki. 
Zdjęcie 39. Baner promujący kampanię „Zostaw swój 1% w Lesznie”. 
Zdjęcie 40. Ulotki promujące kampanię „Zostaw swój 1% w Lesznie”. 
Zdjęcie 41. Okładka broszury podsumowującej kampanię. 
Zdjęcie 42. Kampania „Zakochaj się w Lesznie jak MY”. 
Zdjęcie 43. Akcja zakładania różnych, kolorowych skarpetek. 
Zdjęcie 44. Akcja „Na niebiesko dla Autyzmu”. 
Zdjęcie 45. Okładka broszury „Palcem po Lesznie”. 
Zdjęcie 46. Leszno w obiektywie mieszkańców I. 
Zdjęcie 47. Leszno w obiektywie mieszkańców II. 
Zdjęcie 48. . Strona tytułowa broszury „Kto i Co? NGO”. 
Zdjęcie 49. Leżak obywatelski dla młodzieży. 
 
 
Spis tabel 
Tabela 1. Wydziały, Biura i Jednostki Organizacyjne Urzędu Miasta Leszna współpracujące z III sektorem. 
Tabela 2. Liczba odsłon zakładki NGO na stronie www.leszno.pl oraz strony www.ngo.leszno.pl. 
Tabela 3.  Liczba ofert i podpisanych umów - porównanie lat 2015-2020 (w ramach ustawy opp). 
Tabela 4. Liczba ofert i podpisanych umów - porównanie lat 2018-2020 (w ramach ustawy o sporcie). 
Tabela 5. Zestawienie środków finansowych przeznaczonych dla organizacji pozarządowych w 2020 r. 
Tabela 6. Zestawienie ofert złożonych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty uprawnione, działające  
w różnych obszarach pożytku publicznego w  2020 roku (ustawa opp + ustawa o sporcie). 
Tabela7. Zestawienie ofert złożonych w 2020 roku w   trybie art. 19 a ustawy tzw. „małe granty”. 
Tabela 8. Zestawienie środków finansowych przeznaczonych dla organizacji pozarządowych w 2020 roku w   
trybie art. 19 a ustawy tzw. „małe granty”. 
Tabela 9. Inicjatywa lokalna „projekty miękkie”- porównanie lat 2015-2020. 
Tabela 10. Zestawienie wniosków w ramach inicjatywy lokalnej. 
Tabela 11. Zestawienie wniosków odrzuconych w ramach inicjatywy lokalnej. 
Tabela 12. Zestawienie osób z organizacji pozarządowych biorących udział w posiedzeniach komisji 
konkursowych w roku 2020 w ramach ustawy opp. 
Tabela 13. Zestawienie osób z organizacji pozarządowych biorących udział w posiedzeniach komisji 
konkursowych w roku 2020 w ramach ustawy o sporcie. 
Tabela 14. Statystyki Aktywnego Obywatelskiego Leszna - porównanie lat 2015-2020. 
Tabela 15. Zestawienie danych dotyczących 1% podatku dla NGO. 
Tabela 16. Wskaźniki realizacji Programu Współpracy 2019 -2020. 
Tabela 17. Porównanie wskaźników - lata 2016 i 2020. 
 

 

Spis załączników 

Załącznik 1. Zestawienie dotacji uzyskanych przez organizacje pozarządowe w roku 2020 w otwartych 
konkursach ofert. 
Załącznik 2. Wykaz ofert odrzuconych w otwartych konkursach ofert w 2020 roku  

Załącznik 3. Zestawienie dotacji uzyskanych przez organizacje pozarządowe w roku 2020 w trybie art. 19a ustawy 

OPP tzw. „Małe granty”. 

Załącznik 4. Wykaz odrzuconych ofert w roku 2020 w trybie art. 19a ustawy opp tzw. „Małe granty”. 

Załącznik 5. Zestawienie dotacji uzyskanych przez organizacje pozarządowe w 2020 roku w ramach ustawy o 

sporcie. 
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Załącznik 6. Zestawienie ofert odrzuconych w 2020 roku w ramach ustawy o sporcie. 

Załącznik 7. Zestawienie wniosków zrealizowanych w ramach inicjatywy lokalnej w 2020 roku. 

Załącznik 8. Zestawienie wniosków odrzuconych w ramach inicjatywy lokalnej w 2020 roku. 

Załącznik 9. Komisje konkursowe oceniające złożone oferty w ramach ustawy opp.
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Załącznik nr 1  
ZESTAWIENIE DOATCJI UZYSKANYCH PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE W ROKU 2020 W OTWARTYCH KONKURSACH OFERT – W RAMACH 
USTAWY OPP  
 
Zadanie I.  
POMOC SPOŁECZNA  
Zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i 
osób. 
 

Lp. Nazwa zadania 
Nazwa składanego wniosku przez 

organizację pozarządową 

Nazwa wnioskodawcy 
organizacja 

pozarządowa 

Wnioskowana 
kwota przez NGO 

Przyznana kwota 
dotacji na 2020 

rok 

Kwota 
wykorzystana 
(prawidłowo 
rozliczona) 

1. 
Pomoc w Ośrodku 

Interwencyjno-Readaptacyjnym 
Pomoc w Ośrodku Interwencyjno-

Readaptacyjnym 
Terenowy Komitet 

Ochrony Praw Dziecka 
300 000, 00 zł  300 000, 00 zł 300 000, 00 zł 

2. Pomoc w Domu Dziecka 
Prowadzenie Domu Dziecka. 

Placówka opiekuńczo-wychowawcza 
typu specjalistycznego. 

Caritas Archidiecezji 
Poznańskiej 

638 400, 00 zł  638 400, 00 zł 591 002, 48 zł  

3. 
Pomoc w Środowiskowym Domu 

Samopomocy 
Pomoc w Środowiskowym Domu 

Samopomocy 

Polskie Stowarzyszenie 
na rzecz Osób z 

Niepełnosprawnością 
Intelektualną Koło w 

Lesznie 

601 873, 01 zł  600 120, 51 zł  600 120, 51 zł 

4. 
Pomoc dla kobiet z dziećmi w 

mieszkaniach 
wspomaganych/treningowych 

Prowadzenie mieszkań 
wspomagających/treningowych. 

Caritas Poznańska 80 000, 00 zł  76 600, 00 zł  76 600, 00 zł  

5. 
Specjalistyczne poradnictwo dla 

osób/rodzin w trudnych 
sytuacjach życiowych 

 
1. 
 
 

Specjalistyczne poradnictwo  
psychologiczno-pedagogiczne  
dla osób/rodzin w trudnych  

sytuacjach życiowych 

Fundacja StrefaPL 35 310, 00 zł 16 000, 00 zł  16 000, 00 zł 

2. Po moc 
Terenowy Komitet 

Ochrony Praw Dziecka  
31 730, 00 zł  30 000, 00 zł 30 000, 00 zł 
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3. Poradnia Rodzinna Krokus 
Stowarzyszenie 

Społeczno-Kulturalne 
Krokus 

98 860, 00 zł  54 000, 00 zł 54 000, 00 zł  

6. 
Aktywizację seniorów w klubach, 

świetlicach i innych punktach 

1. 
 

Aktywizacja seniorów w 
klubach, świetlicach i innych 

punktach 

Stowarzyszenie 
Katolickie Seniorów im. 

Jana Pawła II 
26 489, 64 zł 12 000, 00 zł 12 000, 00 zł 

2. 
 
 

 
Centrum Aktywności Seniora 

Jesienny Uśmiech 

Fundacja "Jesienny 
Uśmiech" 

50 592, 50 zł 23 000, 00 zł  23 000, 00 zł 

3. 
 
 

Wrzosowy Zakątek 2020 
Stowarzyszenie 
"Wygraj Siebie" 

65 540, 00 zł  45 000, 00 zł  45 000, 00 zł 

4. Aktywny Senior 
Stowarzyszenie 

Uniwersytet Trzeciego 
Wieku 

29 569, 00 zł  20 000, 00 zł 20 000, 00 zł 

7. 
Pomoc socjalną, materialną i 

żywnościową 

1. 
Pomoc żywnościowa 

najuboższym mieszkańcom 
Miasta Leszna 

Związek Stowarzyszeń 
„Bank Żywności” 

6 750, 00 zł  5 500, 00 zł 5 460, 00 zł  

2. 

Oaza rozmaitości - z pomocą i 
wsparciem potrzebującym 

 
 
 

Stowarzyszenie 
Leszczyński Bank 

Żywności 
18 390, 00 zł 7 500, 00 zł 7 500, 00 zł 

3. 
Łagodzenie skutków biedy 

wśród mieszkańców Miasta 
Leszna 

Stowarzyszenie "Echo" 13 800, 00 zł 13 800, 00 zł 13 800, 00 zł 

8. 

Działania w zakresie rehabilitacji 
społecznej, przeciwdziałania 

marginalizacji 
i wykluczeniu osób z 

niepełnosprawnościami 

1. 
Aktywność kluczem do zdrowia 

2020 

Leszczyńskie 
Stowarzyszenie 
Rehabilitacyjne 

„Amazonka” 

13 644, 00 zł 11 000, 00 zł 11 000, 00 zł 

2. 
Pomoc i rehabilitacja drogą do 

zdrowia 

Leszczyńskie 
Stowarzyszenie 

Alzheimerowskie 
6 320, 00 zł 4 500, 00 zł  4 500, 00 zł  
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3. 

Rehabilitacja, edukacja i 
integracja chorych na choroby 
reumatyczne – zakres pomocy 

społecznej 

Stowarzyszenie 
Chorych na Choroby 

Reumatyczne 
5 820, 00 zł 4 500, 00 zł 4 500, 00 zł 

4. 

Zajęcia arteterapeutyczne dla 
dzieci i młodzieży 

hospitalizowanej w szpitalu w 
Lesznie 

Leszczyńskie 
Stowarzyszenie Razem 
z Nami na Rzecz Dzieci i 

Młodzieży z 
Niepełnosprawnością 

Intelektualną 

3 095, 00 zł 2 000, 00 zł 2 000, 00 zł 

5. 
Poprawiamy zdrowie poprzez 

ruch 

Polskie Stowarzyszenie 
Diabetyków Oddział 
Rejonowy w Lesznie 
Koło nr 1 w Lesznie 

11 400, 00 zł 4 000, 00 zł  4 000, 00 zł 

6. 
Aktywnie, kreatywnie - 

niewidomi i niedowidzący 
Polski Związek 
Niewidomych 

10 178, 40 zł 4 500, 00 zł 4 500, 00 zł 

7. 
Rehabilitacja społeczna osób 

chorych na cukrzycę 

Polskie Stowarzyszenie 
Diabetyków Oddział 
Rejonowy w Lesznie 

1 600, 00 zł 1 600, 00 zł 1 600, 00 zł 

9. 

Działania na rzecz osób 
paliatywnie chorych, przewlekle 

chorych, 
niesamodzielnych wymagających 
codziennej opieki i wsparcia oraz 

ich rodzin 
i opiekunów 

1. 
Opieka zespołu Hospicjum 
Domowego KOLORY nad 

pacjentami z Leszna 

Stowarzyszenie 
KOLORY 

60 000, 00 zł 35 000, 00 zł 35 000, 00 zł 

2. Wsparcie w chorobie 
Fundacja "Terapia i 

Wsparcie" 
41 980, 00 zł 25 000, 00 zł 25 000, 00 zł 

3. 

Działania na rzecz osób 
przewlekle chorych, 
niesamodzielnych 

wymagających codziennej 
opieki i wsparcia 

Spółdzielnia Socjalna: 
,,Pod Skrzydłami" 

45 200, 00 zł 45 200, 00 zł 45 200, 00 zł 

10. 
Działania profilaktyczne mające 

na celu zapobieganie 
powstawaniu 

Świetlica podwórkowa 
Stowarzyszenie 

Społeczno-Kulturalne 
"Krokus" 

10 000, 00 zł 10 000, 00 zł 

Zadanie nie zostało 
zrealizowane przez 
pandemię - Umowa 

rozwiązana za 
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i pogłębianiu dysfunkcji 
społecznych; 

porozumieniem 
stron 

11. 
Specjalistyczne wsparcie dla 

osób niesłyszących i 
niedosłyszących 

1. Usłyszeć ciszę 

Stowarzyszenie 
Pomocy osobom 

Niepełnosprawnym 
,,SPON" 

49 996, 00 zł  22 000, 00 zł 22 000, 00 zł 

2. 
Specjalistyczne wsparcie dla 

osób niesłyszących i 
niedosłyszących 

Koło Terenowe 
Polskiego Związku 

Głuchych - Terenowy 
Ośrodek Rehabilitacji i 
Wsparcia Społecznego 

Niesłyszących 

45 000, 00 zł  28 000, 00 zł 28 000, 00 zł 

12. 

Wspieranie rozwoju wspólnot 
lokalnych i inicjatyw 

włączających obywateli 
w prace na rzecz Miasta 

Inicjatywa dla Leszna 

Stowarzyszenie 
Centrum Promocji i 
Rozwoju Inicjatyw 

Obywatelskich PISOP 

50 000, 00 zł 50 000, 00 zł 49 936, 82 zł 

13. 

Zajęcia usprawniające dla osób z 
niepełnosprawnościami służące 

ich 
usamodzielnianiu 

Centrum Usamodzielniania I-X 2020 Fundacja ,,Odzew" 80 000, 00 zł 80 000, 00 zł 80 000, 00 zł 

14. 

Propagowanie pozytywnego 
wizerunku rodziny poprzez 

działania w Klubach 
Rodzinnych 

Konkurs nie został ogłoszony 
 

Konkurs nie został 
ogłoszony 

 

0, 00 zł 0, 00 zł 0, 00 zł 

Razem: 2 431 537, 55 zł 2 169 220, 51 zł  2 111 719, 81 zł  

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych przesłanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. 
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Zadanie II  
OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA ORAZ PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM 
Zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, a także promocji i organizacji 
wolontariatu. 
 

Lp. Nazwa zadania 
Nazwa składanego wniosku przez 

organizację pozarządową 

Nazwa wnioskodawcy 
organizacja 

pozarządowa 

Wnioskowana 
kwota przez NGO 

Przyznana kwota 
dotacji na 2020 

rok 

Kwota 
wykorzystana 
(prawidłowo 
rozliczona) 

1. 

Podejmowanie działań 
edukacyjnych i profilaktycznych 

mających na celu 
promocję zdrowia i 

rozpowszechnianie zdrowego 
stylu życia 

MAŁY GRANT 

2. 
Prowadzenie klubów 

abstynenckich 

1. Propagowanie Trzeźwości 
Leszczyńskie 

Stowarzyszenie Klub 
Abstynentów 

29 000, 00 zł 27 000, 00 zł 27 000, 00 zł 

2. Prowadzenie Klubu Abstynenta 
Stowarzyszenie Ruch 

Trzeźwościowy 
23 000, 00 zł 23 000, 00 zł 23 000, 00 zł 

3. 
Prowadzenie działalności 

aktywizującej osoby 
uzależnione od alkoholu 

1. Szansa z Echem II Stowarzyszenie ECHO 10 365, 00 zł 10 000, 00 zł  10 000, 00 zł 

2. Śniadania Aktywizujące Edycja II   
Stowarzyszenie 

Leszczyński Bank 
Żywności 

15 100, 00 zł 10 000, 00 zł 10 000, 00 zł 

4. 

Działania profilaktyczno-
terapeutyczne w zakresie 

przeciwdziałania 
uzależnieniom alkoholowym z 

uwzględnieniem zajęć 
sportowych, 

rekreacyjnych i kulturalnych 

Bez Masek - Razem możemy więcej 

Stowarzyszenie 
Pracownia Profilaktyki, 

Psychoterapii i 
Rozwoju Osobistego " 

Bliżej Siebie"   

30 000, 00 zł 30 000, 00 zł 30 000, 00 zł 
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5. 

Realizacja warsztatów i grup 
terapeutycznych dla młodzieży 

z grup ryzyka 
(narkotyki, alkohol) oraz 
wzmacnianie rodzin w 

tworzeniu sprzyjających 
warunków wychowawczych, 

świadczenie pomocy dla 
młodzieży w ośrodku 
wsparcia dziennego 

Realizacja warsztatów i grup 
terapeutycznych dla młodzieży z grup 

ryzyka (narkotyki i alkohol) oraz 
wzmacnianie rodzin w tworzeniu 

sprzyjających warunków 
wychowawczych, świadczenie pomocy 

dla młodzieży w ośrodku wsparcia 
dziennego  - Prowadzenie 

Młodzieżowego Centrum Profilaktyki 
"Alternatywa"  

Stowarzyszenie "Nasza 
Alternatywa" 

230 000, 00 zł 230 000, 00 zł 230 000, 00 zł 

6. 
Prowadzenie Leszczyńskiego 

Biura Wolontariatu 
Leszczyńskie Centrum Wolontariatu  

Fundacja Centrum 
Aktywności Twórczej 

18 000, 00 zł 18 000, 00 zł 18 000, 00 zł 

7. 

Zwiększenie dostępności 
pomocy terapeutycznej i 

rehabilitacyjnej dla 
młodzieży eksperymentującej i 

używającej narkotyki, 
prowadzenie spotkań 

z młodzieżą 

1. 
Program Psychoedukacyjny " 

MONAR" Leszno 

Stowarzyszenie Monar 
Poradnia Profilaktyki, 

Leczenia i terapii 
Uzależnień w Lesznie 

90 298, 30 zł 80 000, 00 zł 76 887, 58 zł  

2. 

Kompleksowa pomoc 
terapeutyczna i rehabilitacyjna 
dla osób eksperymentujących i 

używających substancji 
psychoaktywnych ze szczególnym 

uwzględnieniem oddziaływań 
wobec młodzieży  

Fundacja Strefa PL 30 230, 00 zł 20 000, 00 zł 19 313, 32 zł  

8. 
Prowadzenie zajęć 

profilaktycznych dla dzieci i 
młodzieży metodą harcerską 

Stulecie Hufca 

Związek Harcerstwa 
Polskiego Chorągiew 
Wielkopolska - Hufiec 

Leszno 

45 000, 00 zł  45 000, 00 zł 27 400, 00 zł 

Razem: 520 993, 30 zł  493 000, 00 zł  471 600, 90 zł 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych przesłanych przez Biuro Ds. Uzależnień. 
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Zadanie III 
KULTURA I SZTUKA 
Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr i dziedzictwa narodowego. 
 

Lp. Nazwa zadania 
Nazwa składanego wniosku przez organizację 

pozarządową 

Nazwa wnioskodawcy 
organizacja 

pozarządowa 

Wnioskowana kwota 
przez NGO 

Przyznana kwota 
dotacji na 2020 

rok 

Kwota 
wykorzystana 
(prawidłowo 
rozliczona) 

1. 

Wspieranie działań 
kulturalnych na 

rzecz środowiska 
lokalnego 

1. 
Szkoła tradycji leszczyńskiego folkloru 
muzycznego i Konkurs Dudziarzy im. 

Edwarda Ignysia 
Fundacja Dudziarz.eu 20 000, 00 zł 5 000, 00 zł 5 000, 00 zł 

2. Sztuka dla Wszystkich 
Stowarzyszenie Sztuka 

dla Wszystkich 
2 800, 00 zł 1 500, 00 zł  855, 47 zł  

3. 
16. Międzynarodowe Leszczyńskie 

Warsztaty Jazzowe 
Fundacja Edukacyjna 

Pro-Musica 
105 784, 00 zł  35 000, 00 zł 35 000, 00 zł 

4. 
XXXIX Konfrontacje Ogólnopolski Konkurs 

Literacko - Fotograficzno- Plastyczny 

Leszczyńskie 
Stowarzyszenie 

Twórców Kultury  
19 630, 00 zł 10 000, 00 zł  10 000, 00 zł 

5. 
XIV Edycja Ogólnopolskiego Konkursu 

Literackiego im. Stanisława Grochowiaka w 
Lesznie 

Stowarzyszenie 
Bibliotekarzy Polskich 

22 750, 00 zł 15 000, 00 zł 15 000, 00 zł 

6. Leszno Czyta… 
Stowarzyszenie 

Bibliotekarzy Polskich 
14 450, 00 zł  1 500, 00 zł 1 500, 00 zł 

7. 
Prowadzenie Chórów dla mieszkańców 

Leszna 
Fundacja Centrum 
Sztuki Integracja 

20 200, 00 zł  3 000, 00 zł 2 925, 00 zł 

8. III Festiwal tańca Leszno Tańczy 2020 
Stowarzyszenie 

IMPACT 
30 000, 00 zł  10 000, 00 zł 10 000, 00 zł 

9. 
IX Festiwal Muzyki kameralnej Musica 

Charitativa - Maciejewski 

Ogólnopolskie 
Stowarzyszenie Z 
Muzyką do Ludzi 

22 700, 00 zł  8 000, 00 zł 7 741, 43 zł 

10. 
Cykl imprez kulturalnych pn.: Wiosna  

z Pegazem i Jesień pod Pegazem 

Leszczyńskie 
Stowarzyszenie 

Twórców Kultury 
7 120, 00 zł 3 000, 00 zł 3 000, 00 zł 
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11. Koncerty dla mieszkańców Leszna 
Stowarzyszenie 
Przyjaciół PSM 

14 750, 00 zł 10 000, 00 zł  

Impreza nie odbyła 
się  

w związku  
z pandemią 

12. Działamy artystycznie 
Stowarzyszenie 

Uniwersytet Trzeciego 
Wieku  

27 730, 00 zł 5 000, 00 zł 3 546, 38 zł 

13. Malczewski w Lesznie 
Towarzystwo Przyjaciół 
Muzeum Okręgowego 

w Lesznie 
18 900, 00 zł  5 000, 00 zł 5 000, 00 zł 

14. 
Obchody Jubileuszu 55-lecia działalności 

oddziału rejonowego PZERiI w Leszno 

Polski Związek 
Emerytów, Rencistów i 

Inwalidów 
4 000, 00 zł  3 000, 00 zł 3 000, 00 zł 

15. 
XXII Leszczyński Festiwal Muzyczny im. 

Romana Maciejewskiego 

Leszczyńskie 
Towarzystwo 

Muzyczne im. R. 
Maciejewskiego 

44 850, 00 zł 28 000, 00 zł 28 000, 00 zł 

16. 
Sympozjum i wystawa tematyczna 

upamiętniająca 100-lecia garnizonu Wojska 
Polskiego Leszno 

Stowarzyszenie 
Oficerów Rezerwy 

2 220, 00 zł 1 000, 00 zł 
Rezygnacja  

z realizacji - nie 
podpisali umowy 

17. 

Sympozjum i wystawa z okazji 120. rocznicy 
urodzin gen. dyw. Stefana Roweckiego nt.: " 
Gen. dyw. Stefan Rowecki "GROT" żołnierz, 

dowódca, patriota" 

Stowarzyszenie 
Oficerów Rezerwy 

1 760, 00 zł 1 000, 00 zł 
Rezygnacja  

z realizacji - nie 
podpisali umowy 

2. 

Wspieranie działań 
na rzecz edukacji 

kulturalnej dzieci i 
młodzieży 

1. 
Śpiewaj i tańcz. Edukacja muzyczna i 
taneczna osób niepełnosprawnych. 

Stowarzyszenie na 
Rzecz Osób 

Niepełnosprawnych 
"Nasz Dom - Nasz 

Świat" 

3 709, 00 zł 2 000, 00 zł 
W związku  

z pandemią zajęcia 
się nie odbyły 

2. 
Festiwal Muzyki Autorskiej  

i Piosenki Artystycznej 

Leszczyńskie 
Stowarzyszenie 

Twórców Kultury 
12 760, 00 zł 4 500, 00 zł 

W związku  
z pandemią zajęcia 

się nie odbyły 

3. 
Literacka Strefa Młodych  

w Lesznie 
 

Stowarzyszenie 
Bibliotekarzy Polskich 

10 225,10 zł 1 500, 00 zł 1 500, 00 zł 
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4. 
Dziecięce i młodzieżowe zespoły wokalne i 

wokalno-instrumentalne jako sposób 
aktywnego spędzania wolnego czasu 

Fundacja Centrum 
Sztuki Integracja 

37 394, 00 zł 5 000, 00 zł  4 485, 00 zł  

5. Jestem Coolturalny 
Ogólnopolskie 
Stowarzyszenie  

Z Muzyką do Ludzi 
26 600, 00 zł  6 000, 00 zł 6 000, 00 zł 

6. 
Koncerty Edukacyjne dla leszczyńskich 
przedszkoli pn.: Muzyczne spotkania ze 

Świerszczem 

Stowarzyszenie 
Przyjaciół PSM 

15 620, 00 zł 10 000, 00 zł 
W związku  

z pandemią zajęcia 
się nie odbyły 

7. 
Edukacja kulturalna z Muzeum Okręgowym 

w Lesznie 

Towarzystwo Przyjaciół 
Muzeum Okręgowego 

w Lesznie 
7 660, 00 zł 3 000, 00 zł 3 000, 00 zł  

8. 
Międzynarodowe warsztaty dla dzieci i 

młodzieży "Pociąg do Cooltury" 
Fundacja Centrum 

Aktywności Twórczej 
16 200, 00 zł 4 500, 00 zł  2 518, 75 zł 

3. 
Wspieranie 

lokalnych inicjatyw 
wydawniczych 

1. 
100 lat Chóru Chopin 

 

Leszczyńskie 
Stowarzyszenie 
Artystyczne im. 

Fryderyka Chopina 

8 250, 00 zł 7 000, 00 zł 7 000, 00 zł  

2. 
Opracowanie, redakcja i druk "Rocznika 

Leszczyńskiego" - tom 20 

Leszczyńskie 
Towarzystwo Przyjaciół 

Nauk 
18 900, 00 zł  12 000, 00 zł  11 999, 00 zł  

3. 
Wydanie drukiem czasopisma "Przyjaciel 

Ludu" 

Leszczyńskie 
Towarzystwo 

Kulturalne 
10 240, 00 zł 5 000, 00 zł 4 999, 75 zł 

4. 
Almanach Poetycki z serii wydawniczej 

"Zeszyty Literackie" - zeszyt 25 

Leszczyńskie 
Stowarzyszenie 

Twórców Kultury 
4 800, 00 zł 2 000, 00 zł 2 000, 00 zł 

5. 
Seniorzy - Seniorem "Kalejdoskop Seniora 

2020" 
Stowarzyszenie Wygraj 

Siebie 
7 100, 00 zł 3 000, 00 zł 3 000, 00 zł 

6. Seniorzy piszą Stowarzyszenie UTW 7 030, 00 zł  1 000, 00 zł 1 000, 00 zł 

Razem: 566 132, 10 zł 211 500, 00 zł  178 070, 78 zł 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych przesłanych przez Wydział Kultury i Sportu. 
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Zadanie IV 
POZOSTAŁE ZADANIA  
1) Zadania w zakresie udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. 
 

Lp. Nazwa zadania 
Nazwa składanego wniosku przez 

organizację pozarządową 

Nazwa wnioskodawcy 
organizacja 

pozarządowa 

Wnioskowana 
kwota przez NGO 

Przyznana kwota 
dotacji na 2020 

rok 

Kwota 
wykorzystana 
(prawidłowo 
rozliczona) 

1. 
Prowadzenie punktów 

nieodpłatnej pomocy prawnej 
na terenie Miasta Leszna 

Prowadzenia jednego punktu 
nieodpłatnej pomocy prawnej 

usytuowanego w lokalu biurowym 
znajdującym się w budynku dla 
organizacji pozarządowych w 

Lesznie, ul. Jana Dąbrowskiego 45a 

Fundacja Edukacyjna 
G5 

Poznań 
58 355, 80 zł 55 855, 80 zł 53 145, 96 zł 

2. 
Prowadzenie punktów 

poradnictwa obywatelskiego na 
terenie Miasta Leszna 

Prowadzenia jednego punktu 
nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego usytuowanego w 
lokalu znajdującym się w budynku 

Szkoły Podstawowej nr 13 im. Króla 
Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie, 

ul. Tadeusza Rejtana 1 

Stowarzyszenie 
Inicjatyw Społecznych 
„Wsparcie, Informacja, 

Rozwój” 
Góra 

62 040, 00 zł 62 040, 00 zł 62 040, 00 zł 

Razem: 120 395, 80 zł 117 895, 80 zł  115 185, 96 zł 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych przesłanych przez Biuro Prawne 
 
 
  



 
 
 

 
 

w w w . n g o . l e s z n o . p l  
 

Strona 121 

2) W zakresie rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami Leszna i zagranicznych gmin - konkurs został ogłoszony, ale decyzją 
Prezydenta ML pozostał nierozstrzygnięty (względy zw. z pandemią). 
 

Lp. Nazwa zadania 
Nazwa składanego wniosku przez 

organizację pozarządową 

Nazwa wnioskodawcy 
organizacja 

pozarządowa 

Wnioskowana kwota 
przez NGO 

Przyznana kwota 
dotacji na 2020 

rok 

Kwota 
wykorzystana 
(prawidłowo 
rozliczona) 

1. 

Zadania z zakresu rozwijania 
kontaktów i współpracy między 

społeczeństwami Leszna i 
zagranicznych gmin 

Zadania związane z rozwijaniem 
kontaktów i współpracy między 

społeczeństwami Leszna  
i zagranicznych gmin - integracja 

europejska oraz rozwijanie 
kontaktów i współpracy między 

społeczeństwami 

Stowarzyszenie Nasza 
Alternatywa 

Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych przesłanych przez Wydział Promocji i Rozwoju. 
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Załącznik nr 2 
WYKAZ OFERT ODRZUCONYCH W OTWARTYCH KONKURSACH OFERT W 2020 ROKU – USTAWA OPP 
 
Zadanie I. 
POMOC SPOŁECZNA 
Zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i 
osób. 
 

Lp. Nazwa zadania 
Nazwa składanego 

wniosku przez 
organizację pozarządową 

Nazwa wnioskodawcy 
organizacja pozarządowa 

Przyczyna 
odrzucenia oferty 

(formalna / 
merytoryczna) 

Wnioskowana kwota 
dotacji z oferty 

1. 
Specjalistyczne poradnictwo dla osób rodzin w 

trudnych sytuacjach życiowych 
,,Komunikacja bez 

przemocy" 
Katolicka Fundacja: 

,,Rozraduj się w Panu" 
merytoryczna 19 980, 00 zł 

2. 
Specjalistyczne poradnictwo dla osób rodzin w 

trudnych sytuacjach życiowych 
,,Wsparcie w kryzysie" 

Fundacja: ,,Terapia i 
Wsparcie" 

merytoryczna 60 000, 00 zł 

3. 
Działania w zakresie rehabilitacji społecznej, 
przeciwdziałania marginalizacji i wkluczeniu 

osób z niepełnosprawnościami  

1. 

"Przestrzenie życia. 
Rehabilitacja 

społeczna osób 
niepełnosprawnych" 

Stowarzyszenie na Rzecz 
Osób Niepełnosprawnych 
„Nasz Dom – Nasz Świat” 

formalna 6 731, 50 zł 

2. 
"W zdrowym ciele 

zdrowy duch" 

Polski Związek Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów 
Oddział Rejonowy w 

Lesznie 

merytoryczna 13 500, 00 zł 

4. Pomoc socjalna, materialna i żywnościowa 

1. 
"Łagodzenie skutków 

biedy" 
Stowarzyszenie Echo formalna 16 551, 00 zł  

2. 
"Leszczyńska 

Podzielnia Dobra" 
Stowarzyszenie Leszczyński 

Bank Żywności 
merytoryczna 

13 800, 00 zł  
 

Razem: 130 562, 50 zł  

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych przesłanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. 
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Zadanie II 
OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA ORAZ PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM 
Zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, a także promocji i organizacji 
wolontariatu. 
 

Lp. Nazwa zadania 
Nazwa składanego 

wniosku przez 
organizację pozarządową 

Nazwa wnioskodawcy 
organizacja pozarządowa 

Przyczyna 
odrzucenia oferty 

(formalna / 
merytoryczna) 

Wnioskowana kwota 
dotacji z oferty 

1. Prowadzenie klubów abstynenckich 
Prowadzenie Klubu 

Abstynenta 
Stowarzyszenie Ruch 

Trzeźwościowy 
formalna 25 004, 00 zł 

2. Prowadzenie Leszczyńskiego Biura Wolontariatu Wolontariat z ECHEM Stowarzyszenie ECHO 
merytorycznie- brak 

środków 
16 768, 00 zł  

 Razem: 41 772, 00 zł  

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych przesłanych przez Biuro Ds. Uzależnień. 
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Zadanie III 
KULTURA I SZTUKA 
Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr i dziedzictwa narodowego. 
 

Lp. Nazwa zadania 
Nazwa składanego 

wniosku przez 
organizację pozarządową 

Nazwa wnioskodawcy 
organizacja pozarządowa 

Przyczyna 
odrzucenia oferty 

(formalna / 
merytoryczna) 

Wnioskowana kwota 
dotacji z oferty 

1. 
Wspieranie działań kulturalnych na rzecz 

środowiska lokalnego 

1. 

X Międzynarodowe 
Warsztaty Gospel 

Leszno/Lipno Gospel 
Workshop 2020 

Stowarzyszenie 
Kulturalne Kontakty 

merytoryczna 18 003, 00 zł  

2. 
Inne Perspektywy 

Miasta Leszna 
Fundacja Sztuka merytoryczna 22 190, 00 zł  

3. 
Wieniawa Jazz 

Festiwal 
Fundacja Edukacyjna Pro 

Musica 
merytoryczna 44 800, 00 zł  

2. 
Wspieranie działań na rzecz edukacji kulturalnej 

dzieci i młodzieży 
Leszczyńskie Warsztaty 
Fotografii Analogowej 

Fundacja Sztuka merytoryczna 18 650, 00 zł  

3. Wspieranie lokalnych inicjatyw wydawniczych 

1. 

100 letnie tradycje 
śpiewu 

Leszczyniaków - 
Leszno Śpiewa 
Niepodległej 

Wielkopolski Związek 
Chórów i Orkiestr z 
siedzibą w Lesznie 

formalna 20 290, 00 zł  

2. 
Międzynarodowy 
Festiwal Muzyki 

Wielkopolski Związek 
Chórów i Orkiestr z 
siedzibą w Lesznie 

formalna 30 000, 00 zł  

Razem: 153 933, 00 zł  

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych przesłanych przez Wydział Kultury i Sportu. 
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Zadanie IV 
POZOSTAŁE ZADANIA  
1) Zadania w zakresie udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. 
 

Lp. Nazwa zadania 
Nazwa składanego 

wniosku przez 
organizację pozarządową 

Nazwa wnioskodawcy 
organizacja pozarządowa 

Przyczyna 
odrzucenia oferty 

(formalna / 
merytoryczna) 

Wnioskowana kwota 
dotacji z oferty 

1. 
Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy 

prawnej na terenie Miasta Leszna 

Powierzenie prowadzenia 
jednego punktu 

nieodpłatnej pomocy 
prawnej usytuowanego w 

lokalu biurowym 
znajdującym się w 

budynku dla organizacji 
pozarządowych w 
Lesznie, ul. Jana 

Dąbrowskiego 45a 

Stowarzyszenie Inicjatyw 
Społecznych 

„Wsparcie, Informacja, 
Rozwój” 

Góra 
 

merytoryczna - mniejsza 
liczba punktów w 

rankingu ofert 
60 060, 00 zł 

Razem: 60 060, 00 zł  

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych przesłanych przez Biuro Prawne. 
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Załącznik nr 3 
ZESTAWIENIE DOTACJI UZYSKANYCH PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE W 2020 ROKU W TRYBIE ART. 19a USTAWY OPP TZW. „MAŁE 
GRANTY” 
 
Zadanie I 
POMOC SPOŁECZNA 
Zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin 
i osób. 
 

Lp. 
Nazwa 

wydziału/jednostki 

Nazwa 
obszaru 

zadania z 
Programu 

Współpracy 

Nazwa zadania 

Nazwa składanego 
projektu przez 
wnioskodawcę 

(organizację 
pozarządową) 

Nazwa 
Wnioskodawcy 

organizacja 
pozarządowa 

Przyznana 
kwota 

dotacji na 
2020 rok 

Kwota 
wykorzystana 
(prawidłowo 
rozliczona) 

1. 

Miejski Ośrodek 
Pomocy rodzinie 

Pomoc 
społeczna 

Pomoc socjalna, 
materialna  

i żywnościowa 

"Pomoc socjalna, 
materialna  

i żywnościowa" 

Stowarzyszenie 
"Echo" 

6 900, 00 zł 6 900, 00 zł 

2. 

Działania w zakresie 
rehabilitacji społecznej, 

przeciwdziałania 
marginalizacji  

i wykluczeniu osób  
z niepełnosprawnościami 

1. 
"Aktywni 

Zaborowianie" 
Stowarzyszenie 
Zaborowianie 

1 500, 00 zł 1 040, 00 zł 

2. 
"Akustycznie  
i covidowo" 

Spółdzielnia 
Socjalna KUBA-

BART 
1 800, 00 zł 1 800, 00 zł 

3. 

"Razem 
możemy więcej 
przeciw COVID-

19" 

Stowarzyszenie 
Leszczyński Bank 

Żywności 
3 000, 00 zł 3 000, 00 zł 

4. 
"Zdrowy  
i aktywny 
Senior" 

Stowarzyszenie 
Leszczyński Bank 

Żywności 
4 000, 00 zł 4 000, 00 zł 

5. 

"XXIII 
Ogólnopolska 
Pielgrzymka 

Kobiet po 

Leszczyńskie 
Stowarzyszenie 
Rehabilitacyjne 

„Amazonka” 

2 500, 00 zł 2 500, 00 zł 
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Chorobie 
Nowotworowej 
Piersi na Jasną 

Górę" 

3. 

Wspieranie rozwoju 
wspólnot lokalnych  

i inicjatyw włączających 
obywateli w prace na 
rzecz Miasta Leszna 

"Nie marnuj 
żywności" 

Stowarzyszenie 
"Echo" 

1 300, 00 zł 1 300, 00 zł 

4. 

Zajęcia usprawniające dla 
osób  

z niepełnosprawnościami 
służące ich 

usamodzielnieniu 

1. 

Centrum 
Usamodzielnia
nia - listopad 

2020 

Fundacja 
"Odzew" 

8 000, 00 zł 8 000, 00 zł 

2. 

Centrum 
Usamodzielnia
nia - grudzień 

2020 

Fundacja 
"Odzew" 

8 000, 00 zł 8 000, 00 zł 

 Razem: 37 000, 00 zł 36 540, 00  zł 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych przesłanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. 
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Zadanie II  
OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA ORAZ PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM 
Zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, a także promocji i organizacji 
wolontariatu. 
 

Lp. 
Nazwa 

wydziału/jednostki 

Nazwa 
obszaru 

zadania z 
Programu 

Współpracy 

Nazwa zadania 

Nazwa 
składanego 

projektu przez 
wnioskodawcę 

(organizację 
pozarządową) 

Nazwa 
Wnioskodawcy 

organizacja 
pozarządowa 

Przyznana 
kwota 

dotacji na 
2020 rok 

Kwota 
wykorzystana 
(prawidłowo 
rozliczona) 

1. Biuro ds. Uzależnień 
ochrona  

i promocja 
zdrowia 

Podejmowanie 
działań 

edukacyjnych  
i profilaktycznych 
mających na celu 

promocję zdrowia i 
rozpowszechniania 

zdrowego stylu życia 

Warsztaty 
terapeutyczne 

dla rodzin 
dotkniętych 
problemem 

alkoholowym 

Stowarzyszenie 
Pracownia 

Profilaktyki, 
Psychoterapii  

i Rozwoju 
Osobistego " 
Bliżej Siebie" 

5 000, 00 zł 5 000, 00 zł 

Razem: 5 000, 00 zł 5 000, 00  zł 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych przesłanych przez Biuro ds. Uzależnień. 
 
 
 
 
 
  



 
 
 

 
 

w w w . n g o . l e s z n o . p l  
 

Strona 129 

Zadanie III 
KULTURA I SZTUKA 
Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr i dziedzictwa narodowego. 
 

Lp. 
Nazwa 

wydziału/jednostki 

Nazwa 
obszaru 

zadania z 
Programu 

Współpracy 

Nazwa zadania 

Nazwa 
składanego 

projektu przez 
wnioskodawcę 

(organizację 
pozarządową) 

Nazwa 
Wnioskodawcy 

organizacja 
pozarządowa 

Przyznana 
kwota 

dotacji na 
2020 rok 

Kwota 
wykorzystana 
(prawidłowo 
rozliczona) 

1. Wydział Kultury i Sportu Kultura 

Festiwal muzyki 
autorskiej  
i piosenki 

artystycznej 

- 
Leszczyńskie 

Stowarzyszenie 
Twórców Kultury 

4 500, 00 zł 1 214, 03 zł 

Edukacja kulturalna  
i arteterapia osób 

niepełnosprawnych 
w dobie pandemii 

- 

Stowarzyszenie na 
Rzecz Osób 

Niepełnosprawnych 
"Nasz Dom - Nasz 

Świat" 

2 000, 00 zł 526, 47 zł 

Leszno - Pastorałki i 
Kolędy 

- 
Ogólnopolskie 

Stowarzyszenie Z 
Muzyką do Ludzi 

8 000, 00 zł  2 000, 00 zł 

Razem: 14 500, 00 zł 3  740, 50 zł 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych przesłanych przez Wydział Kultury i Sportu. 
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Zadanie IV 

SPORT 

Zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. 
 

Lp. 
Nazwa 

wydziału/jednostki 

Nazwa 
obszaru 

zadania z 
Programu 

Współpracy 

Nazwa składanego 
projektu przez 
wnioskodawcę 

(organizację pozarządową) 

Nazwa 
Wnioskodawcy 

organizacja 
pozarządowa 

Przyznana 
kwota 

dotacji na 
2020 rok 

Kwota 
wykorzystana 
(prawidłowo 
rozliczona) 

1. 
Wydział Kultury  

i Sportu 
Sport 

Solid MTB Maraton Leszno SOLID SPORT 3 000, 00 zł 3 000, 00 zł  

Rajd samochodowy 100 lecie 
Niepodległości Leszna 

Automobilklub 
Leszczyński 

10 000, 00 zł 10 000, 00 zł 

Organizacja zawodów strzeleckich z okazji 
25lecia III Liceum Ogólnokształcącego w 

Lesznie 
UKS "Lesna" 2 320, 00 zł  2 320, 00 zł 

Udział w lekkoatletycznych Mistrzostwach 
Polski Juniorów w wielobojach i sztafetach 

LKLA "Krokus" 1 200, 00 zł  950, 00 zł  

4 Kryterium Superos w Poznaniu 
Automobilklub 

Leszczyński 
8 000, 00 zł  8 000, 00 zł 

Leszczyńskie Mistrzostwa Taekwondo o 
Puchar Prezydenta Miasta Leszna GROMEK 

GAMES 
UKS "Grom" 2 000, 00 zł  2 000, 00 zł 

I Mikołajkowy Turniej Szachowy w Lesznie MMKS "Wieniawa" 1 500, 00 zł 1 500, 00 zł 

Mistrzostwa Polski Juniorek w Boksie 
Olimpijskim – Grudziądz 2020 

KS "Polonia" boks  1 200, 00 zł  1 200, 00 zł 

Mistrzostwa Miasta Leszna w pływaniu  AZS PWSZ  2 000, 00 zł  2 000, 00 zł 

Mikołajkowe Zawody Klubowe w 
Akrobatyce Sportowej 

UKS "Jedynka"  1 500, 00 zł  1 500, 00 zł 

Wyjazd szkoleniowy LKLA "Krokus" 1 000, 00 zł 900, 00 zł  

Suma: 33 720, 00 zł 33 370, 00 zł  

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych przesłanych przez Wydział Kultury i Sportu. 
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Zadanie V 
POZOSTAŁE ZADANIA 
1) W zakresie ochrony i promocji zdrowia. 
 

Lp. 
Nazwa 

wydziału/jednostki 

Nazwa 
obszaru 

zadania z 
Programu 

Współpracy 

Nazwa zadania 

Nazwa 
składanego 

projektu przez 
wnioskodawcę 

(organizację 
pozarządową) 

Nazwa 
Wnioskodawcy 

organizacja 
pozarządowa 

Przyznana 
kwota 

dotacji na 
2020 rok 

Kwota 
wykorzystana 
(prawidłowo 
rozliczona) 

1. 

Wydział Spraw 
Obywatelskich 

W zakresie ochrony  
i promocji zdrowia,  

w tym m.in. 
prowadzenie działań 
z zakresu promocji  
i ochrony zdrowia  
w tym organizacja 

kampanii 
promujących 

zdrowy styl życia  
i podnoszących 

świadomość 
zdrowotną 

mieszkańców 

Promocja  
i ochrona 
zdrowia 

Rady dla serca 
Stowarzyszenie 
„Wygraj Siebie” 

3 000, 00 zł 3 000, 00 zł 

2. 

Zdrowie to 
aktywność 

fizyczna  
i dobre 

odżywianie 

Polski Związek 
Niewidomych  

w Lesznie 
2 400, 00 zł  2 400, 00 zł 

3. 
Zdrowy senior w 
czasie pandemii 

Stowarzyszenie 
Pozytywka  

3 000, 00 zł  3 000, 00 zł 

4. 
Najlepsza 
taktyka to 

profilaktyka 

Leszczyńskie 
Stowarzyszenie 
Rehabilitacyjne 

„Amazonka” 

3 900, 00 zł 3 900, 00 zł 

Razem: 12 300, 00 zł 12 300, 00 zł 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych przesłanych przez Wydział Spraw Obywatelskich. 
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Załącznik nr 4 
WYKAZ ODRZUCONYCH OFERT W 2020 ROKU W TRYBIE ART. 19a USTAWY OPP TZW. „MAŁE GRANTY” 
 
Zadanie I 
POMOC SPOŁECZNA 
Zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin 
i osób. 
 

Lp. 

Nazwa 
Wydziału / 
Jednostki 

Organizacyjnej 

Obszar 
współpracy 

Nazwa zadania 

Nazwa składanego 
projektu przez 
wnioskodawcę 

(organizację 
pozarządową) 

Nazwa 
wnioskodawcy 

organizacja 
pozarządowa 

Przyczyna 
odrzucenia oferty 
(merytoryczna / 

formalna) 

Wnioskowana 
kwota dotacji 

z oferty 

1. - - - - - - - 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych przesłanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. 
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Zadanie II  
OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA ORAZ PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM 
Zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, a także promocji i organizacji 
wolontariatu. 
 

Lp. 

Nazwa 
Wydziału / 
Jednostki 

Organizacyjnej 

Obszar 
współpracy 

Nazwa zadania 

Nazwa składanego 
projektu przez 
wnioskodawcę 

(organizację 
pozarządową) 

Nazwa 
wnioskodawcy 

organizacja 
pozarządowa 

Przyczyna 
odrzucenia oferty 
(merytoryczna / 

formalna) 

Wnioskowana 
kwota dotacji 

z oferty 

1. - - - - - - - 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych przesłanych przez Biuro ds. Uzależnień. 
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Zadanie III 
KULTURA I SZTUKA 
Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr i dziedzictwa narodowego. 
 

Lp. 

Nazwa 
Wydziału / 
Jednostki 

Organizacyjnej 

Obszar 
współpracy 

Nazwa zadania 

Nazwa składanego 
projektu przez 
wnioskodawcę 

(organizację 
pozarządową) 

Nazwa 
wnioskodawcy 

organizacja 
pozarządowa 

Przyczyna 
odrzucenia oferty 
(merytoryczna / 

formalna) 

Wnioskowana 
kwota dotacji 

z oferty 

1. Wydział Kultury i Sportu 

Kultura, sztuka, 
ochrona dóbr  
i dziedzictwa 
narodowego 

Konkurs 
Historyczny Patria 

Nostra  
- Wielkopolska 

 
Fundacja Patria 

Nostra 
formalna 4 000, 00 zł  

 Razem: 4 000, 00 zł 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych przesłanych przez Wydział Kultury i Sportu. 
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Zadanie IV 

POZOSTAŁE ZADANIA  
6) W zakresie ochrony i promocji zdrowia. 
 

Lp. 

Nazwa 
Wydziału / 
Jednostki 

Organizacyjnej 

Obszar 
współpracy 

Nazwa zadania 

Nazwa 
składanego 

projektu przez 
wnioskodawcę 

(organizację 
pozarządową) 

Nazwa wnioskodawcy 
organizacja 

pozarządowa 

Przyczyna 
odrzucenia oferty 
(merytoryczna / 

formalna) 

Wnioskowana 
kwota dotacji 

z oferty 

1. 

Wydział Spraw Obywatelskich 

W zakresie 
ochrony  

i promocji 
zdrowia, w tym 

m.in. 
prowadzenie 

działań 
z zakresu 
promocji  

i ochrony zdrowia 
w tym organizacja 

kampanii 
promujących 

zdrowy styl życia  
i podnoszących 

świadomość 
zdrowotną 

mieszkańców 

promocja  
i ochrona 
zdrowia 

Żyj zdrowo 
masterszef na 

szóstkę 

Leszczyńskie 
stowarzyszenie Razem 
z Nami na Rzecz Dzieci  

i Młodzieży  
z Niepełnosprawnością 

Intelektualną 

Merytoryczna 
(organizacja 

wycofała ofertę) 
1 500, 00 zł 

2. Pole Nadziei 

Leszczyńskie 
Stowarzyszenie 
Rehabilitacyjne 

„Amazonka” 

merytoryczna 1 450, 00 zł  

3. 

MOC dla 
Medycyny 

Ratunkowej  
w Lesznie 

Fundacja Mocni na 
Starcie 

Formalna (brak 
środków 

finansowych  
w budżecie 

miasta) 

9 650, 00 zł  

Razem: 12 690, 00 zł 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych przesłanych przez Wydział Spraw Obywatelskich. 
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Załącznik nr 5 
ZESTAWIENIE DOTACJI UZYSKANYCH PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE W 2019 ROKU W RAMACH USTAWY O SPORCIE 
Zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. 
 

Lp. 
Nazwa 

wydziału/jednostki 
Obszar współpracy 

Nazwa 
Wnioskodawcy organizacja 

pozarządowa 

Wnioskowana kwota przez 
NGO 

Przyznana 
kwota 

dotacji na 
2020 rok 

Kwota 
wykorzystana 
(prawidłowo 
rozliczona) 

1. 
Wydział Kultury  

i Sportu 

Szkolenie sportowe 
dzieci i młodzieży  

w klubach 
sportowych oraz 

sport osób 
niepełnosprawnych 

1. KP "Polonia 1912" 177 640, 00 zł  100 000, 00 zł 100 000, 00 zł 

2. Automobilklub Leszczyński 156 000, 00 zł  20 000, 00 zł 20 000, 00 zł 

3. UKS "Achilles" 36 750, 00 zł  15 000, 00 zł 15 000, 00 zł 

4. UKS "9" 51 450, 00 zł  15 000, 00 zł 15 000, 00 zł 

5. CRC Leszno 40 000, 00 zł  15 000, 00 zł 15 000, 00 zł 

6. MKS "Real-Astromal" 58 340, 00 zł  5 000, 00 zł 5 000, 00 zł 

7. 
MKP "Astromal-Leszno" pł. 

synchron 
116 400, 00 zł  

5 000, 00 zł 5 000, 00 zł 

8. 
MKP "Astromal-Leszno" pł. 

szybkie 
168 700, 00 zł  

40 000, 00 zł 35 750, 00 zł 

9. UKS "Lesna" 40 810, 00 zł  10 000, 00 zł 6 163, 69 zł 

10. LKS "Szawer" 30 010, 00 zł  5 000, 00 zł 5 000, 00 zł 

11. MMKS "Wieniawa" 12 200, 00 zł  4 000, 00 zł 4 000, 00 zł 

12. UKS "Dąb" 21 000, 00 zł  5 000, 00 zł 5 000, 00 zł 

13. Klub Karate Satori Leszno 42 500, 00 zł  10 000, 00 zł 10 000, 00 zł 

14. MKS "Tęcza" 180 000, 00 zł  120 000, 00 zł 120 000, 00 zł 

15. KS "Futsal" 42 680, 00 zł  20 000, 00 zł 20 000, 00 zł 

16. KS "Unia" 60 200, 00 zł  5 000, 00 zł 5 000, 00 zł 

17. UKS "Dwunastka" 18 900, 00 zł  10 000, 00 zł 10 000, 00 zł 

18. WKSA Budokan Astromal 8 750, 00 zł 2 000, 00 zł 2 000, 00 zł 

19. KS "Polonia 1912" szermierka 88 900, 00 zł  55 000, 00 zł 55 000, 00 zł 

20. KS "Polonia 1912" kręgle 62 057, 00 zł  35 000, 00 zł 35 000, 00 zł 

21. KS "Polonia 1912" boks 38 481, 00 zł  30 000, 00 zł 30 000, 00 zł 

22. LKK "Inari" 59 212, 00 zł  4 200, 00 zł 4 200, 00 zł 
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23. IKS Leszno 67 580, 00 zł  20 000, 00 zł 20 000, 00 zł 

24. KS "64-sto" 31 050, 00 zł  5 000, 00 zł 5 000, 00 zł 

25. UKS "Jedynka" 88 456, 00 zł 70 000, 00 zł 65 171, 74 zł 

26. 
KK ""Polonia 1912"  

w Lesznie 
140 280, 00 zł 

40 000, 00 zł 0, 00 zł 

27. LKLA "Krokus" 64 000, 00 zł  10 000, 00 zł 7 184, 00 zł 

28. LKOrienteeringu 24 350, 00 zł  4 000, 00 zł 4 000, 00 zł 

2. 

Organizacja 
znaczących dla 
Miasta Leszna 

imprez sortowo- 
rekreacyjnych oraz 

zawodów 
sportowych 

1. Automobilklub Leszczyński 7 000, 00 zł 4 000, 00 zł 4 000, 00 zł 

2. KS "Polonia 1912" Leszno 42 616, 00 zł  30 000, 00 zł 30 000, 00 zł 

3. KS "UNIA" Leszno 28 000, 00 zł  20 000, 00 zł 20 000, 00 zł 

4. 
Centralna Szkoła Szybowcowa w 

Lesznie 
37 900, 00 zł 30 000, 00 zł 0, 00 zł 

5. LKBalonowy 61 000, 00 zł  30 000, 00 zł 30 000, 00 zł 

6. JKS "Przybyszewo" 25 000, 00 zł  15 000, 00 zł 15 000, 00 zł 

Rozwój sporu na 
terenie Miasta 
Leszna – I tura 

2020 

1. Automobilklub Leszczyński 108 000, 00 zł  30 000, 00 zł  30 000, 00 zł 

3. 

2. UKS "9" 17 076, 00 zł  12 000, 00 zł  12 000, 00 zł 

3. UKS "Achilles" 7 000, 00 zł  6 000, 00 zł  16 000, 00 zł 

4. KP "Polonia 1912" 136 090, 00 zł  100 000, 00 zł  93 340, 01 zł 

5. KS "Unia" 21 000, 00 zł   8 000, 00 zł  4 000, 00 zł  

6. MKS "Real-Astromal" 150 250, 00 zł  50 000, 00 zł  50 000, 00 zł 

7. KK "Polonia 1912" 250 044, 00 zł  75 000, 00 zł 75 000, 00 zł  

8. IKS Leszno 30 900, 00 zł  20 000, 00 zł 20 000, 00 zł 

9. WKSA Budokan Astromal 5 580, 00 zł  3 000, 00 zł  3 000, 00 zł 

10. KS "Futsal" 197 670, 00 zł  110 000, 00 zł  105 214, 35 zł  

11. KS "Polonia 1912" szermierka 32 600, 00 zł  15 000, 00 zł  15 000, 00 zł 

12. KS "Polonia 1912" kręgle 22 810, 00 zł  14 000, 00 zł  14 000, 00 zł 

13. KS "Polonia 1912" boks  22 643, 00 zł  11 000, 00 zł 11 000, 00 zł 

14. MKP "Astromal-Leszno" szybkie 10 000, 00 zł  5 000, 00 zł  2 172, 51 zł  

15. 
MKP "Astromal-Leszno" 

synchron 
51 000, 00 zł  

5 000, 00 zł  5 000, 00 zł 

16. LKS "Szawer" 19 400, 00 zł  10 000, 00 zł  10 000, 00 zł 

17. MKS "Tęcza" 80 000, 00 zł  30 000, 00 zł  30 000, 00 zł 

18. Klub Karate Satori Leszno 10 400, 00 zł 37 440, 00 zł  5 000, 00 zł  5 000, 00 zł 

19. KS "64-sto" 37 440, 00 zł  10 000, 00 zł 2 514, 00 zł  
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4. 

 
 

Rozwój sportu na 
terenie Miasta 

Leszna- II tura 2020 
 

1. Leszczyński Klub Balonowy 12 000, 00 zł  9 000, 00 zł  9 000, 00 zł 

2. Klub Piłkarski "Polonia 1912" 151 749, 00 zł  110 000, 00 zł 110 000, 00 zł 

3. Automobilklub Leszczyński - rajdy 30 000, 00 zł  15 000, 00 zł  15 000, 00 zł 

4. 
Automobilklub Leszczyński - 

kartingi 
93 500, 00 zł  

30 000, 00 zł  30 000, 00 zł 

5. WKSA BUDOKAN 12 600, 00 zł  3 000, 00 zł  3 000, 00 zł 

6. MKS "Tęcza" 195 000, 00 zł  120 00, 00 zł  120 00, 00 zł 

7. KS "64-sto" 31 400, 00 zł  10 000, 00 zł 10 000, 00 zł 

8. UKS "Achilles" 11 000, 00 zł  10 000, 00 zł 10 000, 00 zł 

9. KS Futsal" 261 438, 00 zł  125 000, 00 zł  125 000, 00 zł 

10. MMKS "Wieniawa" 5 727, 00 zł  1 000, 00 zł  1 000, 00 zł 

11. 
MKP "Astromal-Leszno" pł. 

szybkie 
32 400, 00 zł  

15 000, 00 zł  15 000, 00 zł 

12. UKS "Dwunastka" 3 100, 00 zł  1 500, 00 zł  1 500, 00 zł 

13. 
KS "Polonia 1912" boks i kick-

boxing 
27 000, 00 zł  

10 000, 00 zł  10 000, 00 zł 

14. KS "Polonia 1912" kręgle 36 964, 00 zł  20 000, 00 zł  19 666, 50 zł  

15. KS "Polonia 1912" szermierka 30 860, 00 zł  20 000, 00 zł  20 000, 00 zł 

16. LKK "Inari" 28 400, 00 zł  3 500, 00 zł  3 500, 00 zł 

17. IKS "Leszno" 43 200, 00 zł  15 000, 00 zł  15 000, 00 zł 

18. MKS "Real-Astromal" 124 450, 00 zł  105 000, 00 zł  105 000, 00 zł 

19. LKS "Szawer" 30 240, 00 zł  10 000, 00 zł  10 000, 00 zł 

20. 
MKP "Astromal-Leszno" 

synchron 
32 650, 00 zł  

12 000, 00 zł  12 000, 00 zł 

21. KS "Unia" 23 500, 00 zł  5 000, 00 zł  5 000, 00 zł 

 

Wspieranie 
działalności klubów 

sportowych 
prowadzących 

sekcje dziecięce  
i młodzieżowe na 

terenie Miasta 
Leszna 

1. KP "Polonia 1912" 51 600, 00 zł  20 000, 00 zł  20 000, 00 zł 

2. KS "Futsal" 39 766, 00 zł  10 000, 00 zł  10 000, 00 zł 

3. MKP "Astromal-Leszno" szybkie 27 000, 00 zł  4 000, 00 zł  4 000, 00 zł 

4. UKS "Dwunastka" 8 600, 00 zł  3 000, 00 zł  3 000, 00 zł 

5. UKS "Grom" 13 680, 00 zł  5 000, 00 zł 5 000, 00 zł 

6. KS "64-sto" 24 900, 00 zł  4 000, 00 zł 4 000, 00 zł 

7. LKK "Inari" 25 480, 00 zł  4 000, 00 zł 4 000, 00 zł 

8. KS "Polonia 1912" kręgle 10 600,00 zł  5 000, 00 zł  5 000, 00 zł 

9. KS "Polonia 1912" szermierka 16 500, 00 zł  7 000, 00 zł  7 000, 00 zł 
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10. KK Satori Leszno 12 500, 00 zł  4 000, 00 zł  4 000, 00 zł 

11. WKSA Budokan Astromal 12 975, 00 zł  4 000, 00 zł  4 000, 00 zł 

12. UKS "Achilles" 20 850, 00 zł 10 000, 00 zł  10 000, 00 zł 

13. MKS "Tęcza" 80 000, 00 zł  30 000, 00 zł  30 000, 00 zł 

14. IKS "Leszno" 22 000, 00 zł  5 000, 00 zł  5 000, 00 zł 

15. UKS "Dąb" 8 750, 00 zł  2 000, 00 zł  2 000, 00 zł 

16. UKS "9" 33 650, 00 zł  10 000, 00 zł  10 000, 00 zł 

17. Shinto Karate Klub Leszno 12 000, 00 zł  7 000, 00 zł  7 000, 00 zł 

18. MKS "Real-Astromal" 45 174, 00 zł  27 000, 00 zł  26 245, 16 zł  

19. KS "Polonia 1912" boks 8 600, 00 zł  4 000, 00 zł 4 000, 00 zł 

20. "Życie cudem jest" 5 552, 00 zł  2 000, 00 zł  1 930, 00 zł  

21. CRC Leszno 24 900, 00 zł  5 000, 00 zł 5 000, 00 zł 

22. LKS "Szawer" 27 300, 00 zł  7 000, 00 zł  7 000, 00 zł 

23. MMKS "Wieniawa" 12 632, 00 zł 4 000, 00 zł  4 000, 00 zł 

24. MKP "Astromal Leszno" synchron 41 020, 00 zł 6 000, 00 zł  6 000, 00 zł 

25. KS "Unia" 24 000, 00 zł  4 000, 00 zł  4 000, 00 zł 

 Suma 5 165 322 zł 2 170 20, 00 zł 2 057 551, 96 zł 

         

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych przesłanych przez Wydział Kultury i Sportu. 
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Załącznik nr 6  
ZESTAWIENIE OFERT ODRZUCONYCH W 2020 ROKU W RAMACH USTAWY O SPORCIE 
Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu. 
 

Lp. Nazwa zadania 

Nazwa wnioskodawcy- spółki non- profit 
oraz kluby sportowe będące 

spółkami działającymi na podstawie 
przepisów ustawy o sporcie 

Nazwa składanego wniosku przez 
organizację 

pozarządową 

Przyczyna 
odrzucenia oferty 

(formalna / 
merytoryczna) 

Wnioskowana 
kwota dotacji  

z oferty 

1. 

Szkolenie sportowe 
dzieci i młodzieży w 

klubach sportowych oraz 
sport osób 

niepełnosprawnych 

1. 
Stowarzyszenie Sportowe 

Akademia Piłki Nożnej „Młoda 
Polonia Astromal” 

- 
Brak wystarczających 

środków 
121 644, 32 zł 

2. Porrada Gym Fight Leszno - 
Brak wystarczających 

środków 
32 800, 00 zł 

3. 

Klub Uczelniany Akademickiego 
Związku Sportowego Państwowej 

Wyższej Szkoły Zawodowej w 
Lesznie 

Szkolenie sportowe młodzieży akademickiej 
oraz udział w Akademickich Mistrzostwach 

Polski 

Brak wystarczających 
środków 

10 000, 00 zł 

4. 
Fundacja Centrum Aktywności 

Twórczej 
- 

Brak wystarczających 
środków 

1 000, 00 zł 

5. 
Leszczyński Klub Speedrowerowy 

Szawer Leszno 
- 

Brak wystarczających 
środków 

24 300, 00 zł 

6. Pitbike 51 - 
Brak wystarczających 

środków 
22 968, 00 zł 

7. 
Uczniowski Klub Sportowy 5-ka 

Leszno 

Szkolenie sportowe w sekcji Takewondo 
Olimpijskiego, udział w zawodach 
sportowych w kraju i za granicą. 

Brak wystarczających 
środków 

19 650, 00 zł 

8. SKSW DRACHE  Błędy formalne 13 510,  00 zł 

9. Shinto Karate Klub Leszno  Błędy formalne 36 800,00 zł 

2. 

Organizacja znaczących 
dla Miasta Leszna imprez 
sportowo- rekreacyjnych 

oraz zawodów 
sportowych 

1. 
Leszczyńskie Stowarzyszenie 

Spadochroniarzy FENIKS 
V Leszczyńskie Zawody Spadochronowe w 
skokach na celność lądowania Leszno 2020 

Brak wystarczających 
środków 

9 380, 00 zł 

2. 

Uczniowski Klub Sportowy „Dąb” 
przy Szkole Podstawowej nr 4 im. 

Adama Mickiewicza 
w Lesznie 

Jesienne Biegi z Mapą 

Brak wystarczających 
środków 

6 500, 00 zł 
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3. 
Stowarzyszenie Klub Sportowy  

64-sto 
XIII 64-sto MTB Maraton 

Brak wystarczających 
środków 

11 420, 00 zł 

4. Cycling Klub Merx Leszno 
Bieg w 81 rocznicę Rozstrzelania 

Mieszkańców Leszna 
Brak wystarczających 

środków 
17 303, 00 zł 

5. 
Stowarzyszenie Klub Sportowy  

64-sto 
X Leśne Kryterium Rowerowe – TRZEBANIA 

Brak wystarczających 
środków 

8 300, 00 zł 

6. 
Jeździecki Klub Sportowy 

„Przybyszewo” przy Wyższej Szkole 
Marketingu i Zarządzania w Lesznie 

Halowe Mistrzostwa Polski w Skokach Przez 
Przeszkody Seniorów, Młodych Jeźdźców, 

Juniorów i Dzieci I. 

Brak wystarczających 
środków 30 000, 00 zł 

7. 
Jeździecki Klub Sportowy 

„Przybyszewo” przy Wyższej Szkole 
Marketingu i Zarządzania w Lesznie 

Finał Halowego Pucharu Polski Dzieci  
i Młodzieży w Skokach Przez Przeszkody 

Brak wystarczających 
środków 15 000, 00 zł 

8. Automobilklub Leszczyński 
XVIII Rajd Pojazdów Zabytkowych „Zamek  

w Rydzynie 2020” 
Brak wystarczających 

środków 
7 000, 00 zł 

9. 
Stowarzyszenie Sportowe 

Akademia Piłki Nożnej „Młoda 
Polonia Astromal” 

XI Remas Cup 2020- Edycja Zimowa 
Brak wystarczających 

środków 36 102, 00 zł 

10. 
Stowarzyszenie Sportowe 

Akademia Piłki Nożnej „Młoda 
Polonia Astromal” 

XI Remas Cup 2020- Edycja Letnia 
Brak wystarczających 

środków 103 269, 60 zł 

11. Automobilklub Leszczyński Turystyczno– Rekreacyjny Rajd Dziecka 
Brak wystarczających 

środków 
8 000, 00 zł 

12. Automobilklub Leszczyński XXVIII Samochodowy Rajd Andrzejkowy 
Brak wystarczających 

środków 
4 000, 00 zł 

13. 
Międzyszkolny Młodzieżowy Klub 
Sportowy „WIENIAWA” w Lesznie 

XXVIII Turniej Szachowy z okazji „Dni 
Leszna” 

Nie zrealizowano ze 
względu na COVID 

1 500, 00 zł 

14. 
Leszczyński Szkolny Związek 

Sportowy 

Cykl Zawodów Lekkoatletycznych dla dzieci  
i młodzieży szkolnej regionu Leszno – WIMS 

2020 

Brak wystarczających 
środków 12 040, 00 zł 

15. 
Uczniowski Klub Sportowy 

„Achilles” Leszno 
Mityng Ogólnopolski + Klubowa Liga 

Młodzików 
Brak wystarczających 

środków 
6 422, 00 zł 

16. 
Centralna Szkoła Szybowcowa 
Aeroklubu Polskiego w Lesznie 

23. Mistrzostwa Świata Akrobacji 
Szybowcowej oraz 11. Mistrzostwa Świata 

w Akrobacji Szybowcowej w Klasie 
Advanced. 

Nie zrealizowano ze 
względu na COVID 

30 000, 00 zł 
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17. Klub Karate SATORI Leszno 
XXX Leszczyńskie Mistrzostwa Karate o 

Puchar Prezydenta Miasta Leszna 
Nie zrealizowano ze 
względu na COVID 

5 000, 00 zł 

18. Klub Karate SATORI Leszno 
XI Mikołajkowy Turniej Karate dla Dzieci  

i Młodzieży 
Brak wystarczających 

środków 
4 050, 00 zł 

19. Integracyjny Klub Sportowy Leszno 
Organizacja znaczących dla Miasta Leszna 

imprez sportowo- rekreacyjnych oraz 
zawodów sportowych. 

Brak wystarczających 
środków 10 500, 00 zł 

20. Klub Petanque Leszczynko VIII Memoriał im. Wojciecha Marciniaka 
Brak wystarczających 

środków 
2 288, 00 zł 

21. Klub Petanque Leszczynko 
XI Mistrzostwa Wielkopolski pod 

patronatem Prezydenta Miasta Leszna 
Brak wystarczających 

środków 
2 998, 00 zł 

22. 
Leszczyński Klub Speedrowerowy 

Szawer Leszno 
Indywidualny Puchar Polski Żaków  

i Młodzików Leszno 
Brak wystarczających 

środków 
6 050, 00 zł 

23. Stowarzyszenie UKS 9 Leszno 
Ogólnopolski Turniej Mini Piłki Siatkowej 

dziewcząt i chłopców pod patronatem 
Prezydenta Miasta Leszna 

Brak wystarczających 
środków 13 900, 00 zł 

24. 
Leszczyński Klub Lekkoatletyczny 

„Krokus” Leszno 
Ogólnopolski Mityng Lekkoatletyczny 

„Grand”Prix Leszno 
Brak wystarczających 

środków 
5 300, 00 zł 

25. 
Uczniowski Klub Sportowy 
„Dwunastka” przy Szkole 

Podstawowej nr 12 

XXX Jubileuszowy Turniej Judo z Oakzji Dni 
Leszna Euroline Cup 

Nie zrealizowano ze 
względu na COVID 3 000, 00 zł 

26. 
Uczniowski Klub Sportowy Jedynka 

przy Szkole Podstawowej nr 1 

Międzywojewódzkie Mistrzostwa Miasta 
Leszna w Akrobatyce Sportowej pod 

patronatem Prezydenta Miasta Leszna 

Brak wystarczających 
środków 4 387, 84 zł 

27. 
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej 

„Życie jest piękne” 
XII Rowerowy Puchar Niepodległości 

Brak wystarczających 
środków 

5 000, 00 zł 

28. 
Międzyszkolny Klub Sportowy 

„Tęcza” Leszno 

Międzynarodowy Młodzieżowy Turniej 
Koszykówki Kobiet z okazji 100- lecia 

Odzyskania Niepodległości przez Miasto 
Leszno 

Brak wystarczających 
środków 

9 500, 00 zł 

29. 
Międzyszkolny Młodzieżowy Klub 
Sportowy „WIENIAWA” w Lesznie 

IX Grand Prix Leszna w szachach 
Brak wystarczających 

środków 
1 500, 00 zł 

30. 
Stowarzyszenie Sportowe CRC 

Leszno 
Akro-Talent 2020 

Brak wystarczających 
środków 

4 000, 00 zł 
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31. Stowarzyszenie UKS 9 Leszno 
Ogólnopolski Turniej Rzucanki Siatkarskiej- 

Leszno 2020 
Brak wystarczających 

środków 
6 130, 00 zł 

32. Leszczyński Klub Karate INARI 
Wielkopolska Otwarta Liga Karate – Leszno 

2020 
Brak wystarczających 

środków 
10 860, 00 zł 

33. 
Klub Sportowy Concerte Slabs 

Contest w Lesznie 
Concerte Slabs Contest 2020 

Brak wystarczających 
środków 

23 236, 50 zł 

34. Fundacja Piotra Reissa 
Reiss Cup 2020- mikołajkowy turniej piłki 

nożnej 
Brak wystarczających 

środków 
15 250, 00 zł 

35. 
Stowarzyszenie Klub Sportowy 

SOLID SPORT 
SOLID MTB Leszno 

Brak wystarczających 
środków 

10 000, 00 zł 

36. 
WKSA BOUDKAN ASTROMAL 

LESZNO 
BOUDKAN ASTROMAL KUMITE CHALLANGE 

LESZNO 2020 (III edycja) 
Brak wystarczających 

środków 
11 956, 00 zł 

37. 
Klub Koszykarski „Polonia 1912”   

w Lesznie 
VI Turniej o Puchar Prezydenta Miasta 

Leszna 
Brak wystarczających 

środków 
10 280, 00 zł 

38. 
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej 

„Życie jest piękne” 
II MTB „Żwirownia” – Bikefun Maraton 

Brak wystarczających 
środków 

5 000, 00 zł 

39. Stowarzyszenie UKS 9 Leszno Świąteczny Termin Mini Siatkówki 
Brak wystarczających 

środków 
3 950, 00 zł 

40. Stowarzyszenie UKS 9 Leszno 
Turniej Piłki Siatkowej w ramach Obchodów 
100- lecia odzyskania Niepodległości przez 

Miasto Leszno 

Brak wystarczających 
środków 2 350, 00 zł 

41. 
Miejski Klub Pływacki Astromal – 

Leszno 
Zimowe Zawody Pływackie Klas I - III 

Brak wystarczających 
środków 

2 420, 00 zł 

42. 
Miejski Klub Pływacki Astromal – 

Leszno 
Letnie Zawody Pływackie Klas I - III 

Brak wystarczających 
środków 

2 420, 00 zł 

43. 
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej 

„Życie Jest Piękne” 
X Bieg Górski Leszno- Grzybowo 

Brak wystarczających 
środków 

3 500, 00 zł 

3. 
Rozwój sportu na 

terenie Miasta Leszna  
– I tura 2020 

1. PR9 Sp. z.o.o. 

Treningi piłkarskie oraz udział  
w rozgrywkach Wielkopolsko- Lubuskich Lig 

Piłkarskich dla dzieci i młodzieży z Miasta 
Leszna 

Błędy formalne 

27 000, 00 zł 

2. 
Leszczyński Klub Lekkoatletyczny  

„Krokus” Leszno 
- 

Błędy formalne 
6 450, 00 zł 

3. Leszczyński Klub Karate INARI - Błędy formalne 24 096, 00 zł 

4. SKSW DRACHE - Błędy formalne 10 150, 00 zł 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych przesłanych przez Wydział Kultury i Sportu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. 
Rozwój sportu na 

terenie Miasta Leszna 
- II tura 2020 

1. 
Stowarzyszenie Sportowe CRC 

Leszno 
- 

Brak wystarczających 
środków 

20 000, 00 zł 

2. Klub Karate SATORI - 
Brak wystarczających 

środków 
7 700, 00 zł 

3. 
Klub Koszykarski „Polonia 1912”  

w Lesznie 
- 

Nie przyjęli 
proponowanej 

wysokości wsparcia 
296 000, 00 zł 

5. 

Wspieranie działalności 
klubów sportowych 

prowadzących sekcje 
dziecięce  

i młodzieżowe na terenie 
Miasta Leszna 

1. 
Klub Koszykarski „Polonia 1912”  

w Lesznie 
- 

Nie przyjęli 
proponowanej 

wysokości wsparcia 
20 070, 00 zł 

 Suma: 1 185 201, 26 zł  
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Załącznik nr 7  
ZESTAWIENIE WNIOSKÓW ZREALIZOWANYCH W RAMACH INICJATYWY LOKALNEJ W 2020 ROKU. 
 

Nazwa 
wnioskodawcy 

Nazwa projektu 
składanego przez 

wnioskodawcę 

Liczba 
uczestników 

grupy 
inicjatywnej 

(osób 
realizujących 

zadanie) 

Liczba 
odbiorców 
inicjatywy 

lokalnej 
(osób, 

które były 
odbiorcam
i zadania) 

Data 
podpisania 

umowy 

Numer 
umowy 

Wnioskowana 
kwota przez 

wnioskodawcę 

Przyznana 
kwota 

Kwota 
wykorzystana 

(rozliczona 
prawidłowo) 

Kwota 
środków 
własnych 

wnioskodaw
cy (wkład 
osobowy) 

Data 
zakończenia 

realizacji 
umowy 

Stowarzyszenie 
Przyjaciół 

Leszczyńskiej 
ZSRB 

Ku pamięci edycja 
2 

20 60 000 31.07.2020 r. 
ED.038.23.

2020 
10 000, 00  zł 10 000, 00  zł 9999,98 zł 8 376, 00  zł 31.12.2020 r. 

Fundacja 
Zdrowa Natura 

Rozbudowa 
Pasieki Miejskiej 

18 60 000 16.03.2020 r. 
ED. 

038.13.202
0 

10 000, 00  zł 10 000, 00  zł 10 000, 00  zł 4 600, 00  zł 30.04.2020 r. 

Stowarzyszenie 
"Wygraj Siebie" 

Serce dla Leszna 
2020 

20 300 06.02.2020 r. 
PR-

R.062.2.1.
5.2020 

5 000, 00  zł 5 000, 00  zł 5 000, 00  zł 2 000, 00  zł 15.11.2020 r. 

Nieformalna 
grupa 

mieszkańców 

Sąsiedzki Teatr 
Podwórkowy 

17 250 02.07.2020 r. 
PR-

R.062.2.2.
6..2020 

10 000, 00  zł 10 000, 00  zł 6 564, 43 zł 6 760, 00  zł 30.09.2020 r. 

Nieformalna 
grupa 

mieszkańców 

Zielony mural 
przy ulicy 

Królowej Jadwigi 
17 60 000 31.07.2020 r. 

PR-
R.062.2.3.

7.2020 
6 800, 00  zł 6 800, 00  zł 6 546, 00  zł 2 900, 00  zł 30.09.2020 r. 

Stowarzyszenie 
Nowe Stare 

Miasto 

Anioły nad 
Lesznem 

17  27.11.2020 r. 
PR-

R.062.2.5.
14..2020 

7 200, 00  zł 7 200, 00  zł 7 200, 00  zł 8 200, 00  zł 22.12.2020 r. 

Stowarzyszenie 
PL 18 

Szkolenie  
z zakresu 
działania  

i zastosowania 

24 120 04.09.2020 r. 
ZK.3033.2.

2020 
8 240, 00  zł 8 240, 00  zł 8 240, 00  ZŁ 2 580, 00  zł 30.11.2020 r. 
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defibrylatora oraz 
szkolenie  
z zakresu 
udzielania 

pierwszej pomocy 

Nieformalna 
Grupa 

Mieszkańców 

Sterylizacja 
wolnożyjących 

kotów na terenie 
miasta Leszna w 
2020 roku (Akcja 
Sterylizacja 2020) 

40 60 000 04.02.2020 r. 
GK.038.IL.
01.2020 

10 000, 00  zł 10 000, 00  zł 10 000, 00  zł 3 000, 00  zł 30.11.2020 r. 

Stowarzyszenie 
zatorze 

Wiosenne 
glancowanie 

18 300 01.07.2020 r. 
GK.038.40.

2020 
7 360, 00  zł 7 360, 00  zł 7 360, 00  zł 3 400, 00  zł 30.10.2020 r. 

Nieformalna 
Grupa 

Mieszkańców 

Sterylizacja 
wolnożyjących 

kotów na terenie 
miasta Leszna w 
2020 roku (Akcja 
Sterylizacja 2020) 

edycja II 

59 60 000 01.07.2020 r. 
GK.038.IL.
41.2020 

10 000, 00  zł 10 000, 00  zł 10 000, 00  zł 3 000, 00  zł 10.12.2020 r. 

Nieformalna 
Grupa 

Mieszkańców 

Sterylizacja i 
leczenie miejskich 

kotów 
wolnożyjących 

17 60 000 12.10.2020 r. 
GK.038.IL.
74.2020 

5 000, 00  zł 5 000, 00  zł 5 000, 00  zł 3 600, 00  zł 10.11.2020 r. 

Fundacja 
Zwierzęce SOS 

Sterylizacja kotów 
w Lesznie 

20 60 000 20.11.2020 r. 
GK.038.IL.
86.2020 

3 000, 00  zł 3 000, 00  zł 3 000, 00  zł 900, 00  zł 11.12.2020 r. 

Nieformalna 
Grupa 

Mieszkańców 

Oświetlenie ulicy 
Szyszkowej w 

Lesznie - odcinek 
z numerami: 

3,5,10,12 

37 100 10.03.2020 r. 
IN.272.16.

2020 
16 800, 00  zł 16 800, 00  zł 12 793, 17 zł 5 482, 78 zł 

01.02.2021 r. 
Zadanie 

realizowane  
w roku 2020 

r//2021 r. 

Nieformalna 
Grupa 

Mieszkańców 

Oświetlenie ulicy 
Iglastej w Lesznie 

10 150 19.02.2020 r. 
IN.272.13.

2020 
21 000, 00  zł 21 000, 00  zł 23 143,68 zł 9 918,72 zł 

01.02.2021 r. 
Zadanie 

realizowane  



 
 
 

 
 

w w w . n g o . l e s z n o . p l  
 

Strona 147 

w roku 2020 
r./2021 r. 

Nieformalna 
Grupa 

Mieszkańców 

Budowa miejsc 
parkingowych na 

ulicy Ogrody 
24 100 03.06.2020 r. 

IN.272.31.
2020 

31 500, 00  zł 31 500, 00  zł 38 928,05 zł 16 683,45 zł 

26.03.2021 r. 
Zadanie 

realizowane  
w roku 2020 

r./2021 r. 

Nieformalna 
Grupa 

Mieszkańców 

Budowa 
oświetlenia na 
odcinku ulicy 

Szyszkowej od  
nr 1-6 

6 200 28.08.2020 r. 
IN.272.52.

2020 
10 500, 00  zł 10 500, 00  zł 10 437,99 zł 4 473,42 zł 

01.02.2021 r. 
Zadanie 

realizowane  
w roku 

2020/2021 

Nieformalna 
Grupa 

Mieszkańców 

Remont drogi ul. 
L. Zamenhofa  

i T. Rejtana 
21 60 000 09.09.2020 r. 

IN.272.54.
2020 

65 000, 00  zł 65 000, 00  zł 65 000, 00  zł 76 411, 87 zł 

01.04.2021 r. 
Zadanie 

realizowane  
w roku 2020 r. 

/2021 r. 

Stowarzyszenie 
PL 18 

Bieg na 100-lecie 
powrotu Leszna 

do macierzy - 
2020 

20 100 07.09.2020 r.  
KiS.038.IL.

2.2020 
7 957, 00  zł 6 557, 00  zł 6 557, 00 zł  2 325, 00 zł 30.09.2020 r.  

Razem: 245 357, 00 zł 243 957, 00 zł 245 770, 30 164 611, 24 zł 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych przesłanych przez Wydział Promocji i Rozwoju. 
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Załącznik 8  
ZESTAWIENIE WNIOSKÓW ODRZUCONYCH W RAMACH INICJATYWY LOKALNEJ 

Lp. 
 

Wydział merytoryczny 
odpowiedzialny za realizację 

Nr sprawy Wnioskodawca Nazwa zadania Uwagi 

1. Wydział Promocji i Rozwoju PR.038.1.5.2020 
Stowarzyszenie Leszczyński 

Bank Żywności 
Aktywna Eko-starówka 

Niezrealizowany ze względu na obostrzenia 
spowodowane pandemią – rezygnacja 

wnioskodawcy 

2. Wydział Kultury i Sportu PR.038.1.6.2020 
Nieformalna grupa 

mieszkańców 
Leszczyński Festival 

Muzyki Art. - Rockowej 
Odrzucony formalnie 

3. Wydział Kultury i Sportu PR.038.1.8.2020 
Nieformalna grupa 

mieszkańców 
Leszczyński Festival 

Muzyki Art. - Rockowej 
Niezrealizowany ze względu na obostrzenia 

spowodowane pandemią 

4. Wydział Kultury i Sportu PR.038.1.9.2020 
Fundacja Edukacyjna Pro 

Musica 
Spotkanie z kulturą 

Niezrealizowany ze względu na obostrzenia 
spowodowane pandemią 

5. 
Biuro Pełnomocnika ds. 

Współpracy z Organizacjami 
Pozarządowymi 

PR.038.1.10.2020 
Fundacja Centrum Aktywności 

Twórczej 

Europejski Tydzień 
Aktywności Europejskiej 

Mieszkańców Leszna 

Niezrealizowany ze względu na obostrzenia 
spowodowane pandemią 

6. Wydział Edukacji PR.038.1.15.2020 
Fundacja Centrum Aktywności 

Twórczej 
Bądź sobą- możesz więcej Odrzucony merytorycznie 

7. 
Wydział Zarządzania Kryzysowego 

i Bezpieczeństwa 
PR.038.1.29.2020 Stowarzyszenie PL 18 

Szkolenie z zakresu 
działania i zastosowania 

defibrylatora oraz 
szkolenie z zakresu 

udzielania pierwszej 
pomocy 

Odrzucony formalnie (trzeci wniosek tego 
samego stowarzyszenia) 

8. Wydział Promocji i Rozwoju PR.038.1.28.2020 
Nieformalna grupa 

mieszkańców 
Rewitalizacja ulicy Tylnej Odrzucony merytorycznie 

9. Wydział Promocji i Rozwoju PR.038.1.32.2020 
Stowarzyszenie Pierwiastek 

RADości 
Warsztaty świąteczne- 

moja opowieść wigilijna 
Niezrealizowany ze względu na obostrzenia 

spowodowane pandemią 

10. Wydział Edukacji PR.038.1.30.2020 
Stowarzyszenie Survival Team 

Leszno 
Pomogę sobie, pomogę 

innym 

Odrzucony formalnie (nieaktualny druk 
wniosku) 

 

11. Wydział Edukacji PR.038.1.34.2020 
Stowarzyszenie Survival Team 

Leszno 
Pomogę sobie, pomogę 

innym 
Odrzucony merytorycznie 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych przesłanych przez Wydziały, Biura i Jednostki Organizacyjne Urzędu Miasta Leszna. 
 
 
  

12. Wydział Inwestycji PR.038.1.13.2020 
Nieformalna grupa 

mieszkańców 

Budowa miejsc 
parkingowych na ulicy 

Ogrody 

Odrzucony formalnie (nieaktualny druk 
wniosku) 

13. Wydział Inwestycji PR.038.1.20.2020 
Nieformalna grupa 

mieszkańców 

Budowa części ulicy 
Rzepakowej wraz  
z odwodnieniem 
 i oświetleniem 

Odrzucony ze względu na brak środków 

14. Wydział Inwestycji - Spółdzielnia mieszkaniowa 
Remont drogi ul.  

L. Zamenhofa i T. Rejtana 
Odrzucony formalnie 

15. Wydział Inwestycji PR.038.1.27.2020 
Nieformalna grupa 

mieszkańców 

Budowa nawierzchni wraz 
z oświetleniem ulicy 
sięgacza (odnogi) ul. 
Stawowej w Lesznie 

Odrzucony ze względu na brak środków 
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Załącznik nr 9  
KOMISJE KONKURSOWE OCENIAJĄCE ZŁOŻONE OFERTY W RAMACH USTAWY OPP 
 

Lp. 
Nazwa wydziału/ 

jednostki 
organizacyjnej 

Nazwa zadania 
Nazwa organizacji biorących 

udział w posiedzeniu 
Komisji Konkursowej 

Nazwiska osób z NGO 
biorących 

udział w posiedzeniu Komisji 
Konkursowej 

1. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 

Pomoc w Ośrodku 
Interwencyjno 

- Readaptacyjnym 

Stowarzyszenie Rehabilitacyjne 
"Amazonka", Stowarzyszenie 

Chorych na Choroby 
Reumatyczne 

Mieczysława von Ossowska, 
Bogumiła Wujczak 

Pomoc w Domu Dziecka 

Pomoc w Środowiskowym 
Domu Samopomocy 

Zajęcia usprawniające dla osób 
z niepełnosprawnościami 

służące ich usamodzielnianiu 

Pomoc dla kobiet z dziećmi  
w mieszkaniach 

wspomaganych treningowych 

Specjalistyczne wsparcie dla 
osób niesłyszących  
i niedosłyszących 

Specjalistyczne poradnictwo 
dla osób/rodzin w trudnych 

sytuacjach życiowych Stowarzyszenie Centrum 
Promocji i Rozwoju Inicjatyw 

Obywatelskich PISOP,  
Stowarzyszenie Pomocy 

Osobom Niesłyszącym "SPON" 

Anna Matczuk, Beata Donaj 
Działania na rzecz osób 

paliatywnie chorych i ich 
rodzin/opiekunów 

Aktywizacja Seniorów w 
klubach, świetlicach i innych 

punktach 

Działania na rzecz osób 
paliatywnie chorych, 
przewlekle chorych, 

Stowarzyszenie Rehabilitacyjne 
"Amazonka",  Stowarzyszenie 

Mieczysława von Ossowska, 
Bogumiła Wujczak 
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niesamodzielnych 
wymagających codziennej 
opieki i wsparcia oraz ich 

rodzin i opiekunów 

Chorych na Choroby 
Reumatyczne 

Pomoc socjalna, materialna  
i żywnościowa 

Koło Terenowe Polskiego 
Związku Głuchych-Terenowy 

Ośrodek rehabilitacji  
i Wsparcia Społecznego 

Niesłyszących, Uniwersytet 
Trzeciego Wieku 

Hanna Misiak-Gała,               
Teresa Krawczyk 

Działania w zakresie 
rehabilitacji społecznej, 

przeciwdziałania marginalizacji 
i wykluczeniu osób  

z niepełnosprawnościami 

Koło Terenowe Polskiego 
Związku Głuchych-Terenowy 

Ośrodek rehabilitacji  
i Wsparcia Społecznego 

Niesłyszących, Stowarzyszenie 
"Kolory" 

Hanna Misiak-Gała,                    
Joanna Ossowska 

Działania profilaktyczne 
mające na celu zapobiegania 

powstawaniu  
i pogłębianiu dysfunkcji 

społecznych 

Koło Terenowe Polskiego 
Związku Głuchych-Terenowy 

Ośrodek rehabilitacji  
i Wsparcia Społecznego 

Niesłyszących, Uniwersytet 
Trzeciego Wieku 

Hanna Misiak-Gała,               
Teresa Krawczyk 

Wspieranie rozwoju wspólnot 
lokalnych  

i inicjatyw włączających 
obywateli w prace na rzecz 

Miasta 

Koło Terenowe Polskiego 
Związku Głuchych-Terenowy 

Ośrodek rehabilitacji  
i Wsparcia Społecznego 

Niesłyszących, Uniwersytet 
Trzeciego Wieku 

Hanna Misiak-Gała,                
Teresa Krawczyk 

Pomoc socjalną, materialną  
i żywnościową 

Stowarzyszenie Pomocy 
Osobom Niesłyszącym "SPON", 

Stowarzyszenie Chorych na 
Choroby Reumatyczne 

Beata Donaj,                                       
Bogumiła Wujczak 

2. Biuro ds. Uzależnień 
Prowadzenie klubów 

abstynenckich 
Centrum PISOP                                    

Stowarzyszenie Kolory 
Anna Matczuk                                          

Joanna Ossowska 



 
 
 

 
 

w w w . n g o . l e s z n o . p l  
 

Strona 152 

Prowadzenie działalności 
aktywizującej osoby 

uzależnione od alkoholu 

Działania profilaktyczno- 
terapeutyczne w zakresie 

przeciwdziałania 
uzależnieniom alkoholowym  

z uwzględnieniem zajęć 
sportowych, rekreacyjnych  

i kulturalnych 

Realizacja warsztatów i grup 
terapeutycznych dla młodzieży 

z grup ryzyka (narkotyki i 
alkohol) oraz wzmacnianie 

rodzin w tworzeniu 
sprzyjających warunków 

wychowawczych, świadczenie 
pomocy dla młodzieży w 

ośrodku wsparcia dziennego 

Prowadzenie Leszczyńskiego 
Biura Wolontariatu 

Zwiększenie dostępności 
pomocy terapeutycznej  

i rehabilitacji dla młodzieży 
eksperymentującej  

i używającej narkotyków, 
prowadzenie spotkań  

z młodzieżą 

Prowadzenie zajęć 
profilaktycznych dla dzieci  

i młodzieży metodą harcerską 

3. Wydział Kultury i Sportu 
Wspieranie działań 

kulturalnych na rzecz 
środowiska lokalnego 

Towarzystwo Przyjaciół 
Lwowa, Amazonki 

Wiesław Marusza 
Mieczysława Von Ossowska 
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Wspieranie działań na rzecz 
edukacji kulturalnej dzieci  

i młodzieży 

Towarzystwo Przyjaciół 
Lwowa, Amazonki 

Wiesław Marusza 
Mieczysława Von Ossowska 

Wspieranie lokalnych inicjatyw 
wydawniczych 

Towarzystwo Przyjaciół 
Lwowa, Amazonki 

Wiesław Marusza, 
Mieczysława Von Ossowska 

Szkolenie sportowe dzieci  
i młodzieży  

w klubach sportowych oraz 
sport osób niepełnosprawnych 

Ognisko Towarzystwa 
Krzewienia Kultury Fizycznej 

Leszczynko, 
Leszczyńskie Towarzystwo 

Żeglarskie 

 Jan Woźniak, 

Michał Bartlewicz 

Organizacja znaczących dla 
Miasta Leszna imprez 

sportowo – rekreacyjnych oraz 
zawodów sportowych 

Ognisko Towarzystwa 
Krzewienia Kultury Fizycznej 

Leszczynko, 
Leszczyńskie Towarzystwo 

Żeglarskie 

Jan Woźniak, 

Michał Bartlewicz 

Rozwój sportu na terenie 
Miasta Leszna  
– I Tura 2020 

Ognisko Towarzystwa 
Krzewienia Kultury Fizycznej 

Leszczynko, 
Leszczyńskie Towarzystwo 

Żeglarskie 

Jan Woźniak, 

Michał Bartlewicz 

Rozwój sportu na terenie 
Miasta Leszna  
– II Tura 2020 

Ognisko Towarzystwa 
Krzewienia Kultury Fizycznej 

Leszczynko, 
Leszczyńskie Towarzystwo 

Żeglarskie 

Jan Woźniak, 

Michał Bartlewicz 

Wspieranie działalności 
klubów sportowych 

prowadzących sekcje dziecięce 
i młodzieżowe na terenie 

Miasta Leszna 

Leszczyńskie Towarzystwo 
Żeglarskie 

Michał Bartlewicz 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych przesłanych przez Wydziały, Biura i Jednostki Organizacyjne Urzędu Miasta Leszna. 
 



 

 

 

 


