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1. Wstęp 

 

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi stanowi ważny dokument programowy 

określający zakres i zasady współdziałania samorządu miasta Leszna z podmiotami 

prowadzącymi działalność w sferze pożytku publicznego. Współpraca z organizacjami 

pozarządowymi prowadzona była zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie na podstawie której Prezydent Miasta Leszna składa Radzie 

Miejskiej Leszna każdego roku sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok 

poprzedni, nie później niż do dnia 31 maja każdego roku. 

 

W roku 2019 r. współpraca Miasta Leszna z organizacjami pozarządowymi została określona 

w programie przyjętym Uchwałą Nr LIII/732/2018 Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 października 

2018 roku w sprawie: przyjęcia "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 2019 rok”. Program wyznacza cele, 

zasady, zakres i formy współpracy miasta Leszna z organizacjami pozarządowymi. Określa 

kierunki i obszary działań w sferze pożytku publicznego oraz priorytetowe zadania publiczne 

zaplanowane do realizacji przez organizacje pozarządowe działające na rzecz miasta Leszna 

lub jego mieszkańców. 

 

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 

najważniejsze decyzje dotyczące kierunków jej rozwoju są podejmowane wspólnie. Dokument 

został wypracowany w procesach partycypacyjnych, na które składały się spotkania  

z przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz z Urzędu Miasta Leszna współpracującymi 

z trzecim sektorem.  

 

W 2019 roku współpraca leszczyńskiego samorządu z organizacjami pozarządowymi 

przyjmowała formę zarówno finansową, jak i niefinansową oraz była realizowana przez 

wspieranie organizacji w zakresie rzeczowym i merytorycznym, a także przez wzajemną 

wymianę doświadczeń, wiedzy i informacji. Działania te nakierowane były w szczególności na 

tworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej oraz prowadzenia ciekawych  

i efektywnych inicjatyw na rzecz mieszkańców. Współpraca Miasta Leszna z organizacjami 

pozarządowymi odbywała się w oparciu o Model Współpracy Administracji Publicznej  

i Organizacji Pozarządowych. 
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Rysunek 1. Płaszczyzny współpracy Miasta Leszna z organizacjami pozarządowymi. 

 
Źródło: opracowanie własne. 

 

Niniejszy dokument jest sprawozdaniem z realizacji Programu Współpracy Miasta Leszna  
z organizacjami pozarządowymi w 2019 roku. 
 

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. 
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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, 

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 31.12.2018 r.) oraz danych Urzędu Miasta 

Leszna (na dzień 30.04.2020 r.) na terenie Miasta Leszna zarejestrowanych jest 347 organizacji 

pozarządowych, są to: 

 

1. Fundacje – 48 podmiotów, 

2. Stowarzyszenia – 139 podmioty, 

3. Kluby sportowe, związki sportowe i uczniowskie kluby sportowe (UKS) – 94 podmioty, 

w tym kluby sportowe zarejestrowane w ewidencji Stowarzyszeń Kultury Fizycznej nie 

prowadzących działalności gospodarczej Prezydenta Miasta Leszna – 51, 

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

16 podmiotów, 

5. Spółdzielnie socjalne – 7 podmiotów, 

6. Inne organizacje społeczne, kościoły katolickie oraz inne związki wyznaniowe, spółki 

akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 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 – 43 podmioty. 

 

Wg danych Wydziału Kultury i Sportu Urzędu Miasta Leszna (na dzień 30.04.2020 r.): 

• liczba stowarzyszeń kultury fizycznej w KRS – 37  

• liczba uczniowskich klubów sportowych w KRS – 4 
 
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 30.04.2020 r.): 

• liczba stowarzyszeń kultury fizycznej – 32  
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• liczba uczniowskich klubów sportowych – 19 
 

Wg GUS (na dzień 31.12.2018 r.) 55 sekcji sportowych działa przy klubach sportowych.   
 
Zatem liczba stowarzyszeń kultury fizycznej, związków sportowych i uczniowskich klubów 
sportowych, w tym sekcji przy nich działających wynosi 94 podmioty. 
 

 

Wykres 1. Podział NGO wg formy prawnej. 

 
Źródło: opracowanie własne. 

 

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, znajduje się obecnie 286 wpisów. 

 

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.  
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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 2019 roku  

w Krajowym Rejestrze Sądowym zarejestrowane były 62 OPP mające siedzibę na terenie 

Leszna lub działające na rzecz jego mieszkańców (źródło: Narodowy Instytut Wolności - 

Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego).  
 

Wykres 2. Porównanie NGO z OPP. 

 
 Źródło: opracowanie własne. 

 

 

Wykres 3. Organizacje pożytku publicznego w Lesznie w latach 2015 – 2019. 

 
Źródło: opracowanie własne. 
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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 2019r. odbywała się na zasadach 

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

jawności, równości szans, współodpowiedzialności oraz solidarności. 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 
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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. 

 

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 2019 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 2019. 

 

 

 

 

 

3.1.1. Cel konsultacji 

 

Celem przeprowadzonych konsultacji było: 

1. wypracowanie rozwiązań, które uwzględniałyby możliwości i potrzeby sektora 

społecznego – adekwatnie do kompetencji i możliwości finansowych samorządu 

Miasta Leszna, 

2. współtworzenie projektu dokumentu przez przedstawicieli organizacji pozarządowych 

oraz samorządu, 

3. tworzenie dialogu obywatelskiego, zapewnienie, że głos przedstawicieli organizacji 

pozarządowych jest ważny w kontekście rozwoju Miasta, 

4. przedstawienie projektu  „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 2019 rok”, 

5. zebranie opinii i uwag zainteresowanych podmiotów w zakresie konsultowanego 

dokumentu. 

Roczny Program Współpracy Miasta Leszna z Organizacjami Pozarządowymi na 2019 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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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 z kilku etapów. W pierwszym etapie 

przedstawiciele organizacji pozarządowych zostali zaproszeni do składania swoich propozycji 

zadań priorytetowych do realizacji w kolejnym roku. W drugim etapie odbyło się spotkanie dla 

przedstawicieli organizacji pozarządowych, podczas których organizacje pozarządowe mogły 

zgłaszać propozycje zapisów do Programu Współpracy i wspólnie z urzędnikami  współtworzyli 

projekt dokumentu na 2019 r. Trzecim etapem były formalne konsultacje projektu programu, 

zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Leszna nr XLVI/ 570/2010 z dnia 30.09.2010r. 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. 

 

3.1.2. Przebieg i termin konsultacji 

3.1.2.1. I etap konsultacji 

 

Informacja o rozpoczynających się pracach nad projektem „Rocznego Programu Współpracy…, 

na 2019 rok” została przekazana przedstawicielom organizacji pozarządowych podczas 

szkolenia „RODO w NGO”, które odbyło się  w auli PWSZ w Lesznie 5 lipca 2018 r.  

W szkoleniu wzięło udział 49 przedstawicieli różnych organizacji pozarządowych. Wszyscy 

otrzymali aktualny wydruk „Programu Współpracy…, na 2018 rok” oraz formularze zadań 

priorytetowych, na których mogli składać do 31 lipca 2018 r. swoje uwagi oraz propozycje 

zapisów do programu na kolejny rok. Uczestnicy spotkania zostali poinformowani  

o spotkaniu roboczym, które zaplanowano na 16 lipca 2018 r. Informacja o spotkaniu 

roboczym ukazała się także na stronie www.ngo.leszno.pl, na FB leszczyńskie NGO, a także 

została wysłana pocztą elektroniczną do organizacji pozarządowych.  
 

http://www.ngo.leszno.pl/
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Zdjęcie 1. Spotkanie Prezydenta Miasta Leszna Łukasza Borowiaka z przedstawicielami NGO. 

Źródło: opracowanie własne. 

 

3.1.2.2. II etap konsultacji 
 

W ramach II etapu konsultacji społecznych 16 lipca 2018 r. odbyło się spotkanie robocze dla 

organizacji pozarządowych, które prowadzone było metodą World Cafe. W spotkaniu 

zorganizowanym w  Parku Jonstona uczestniczyły 22 osoby, które podzielone zostały na dwie 

grupy. Uczestnicy byli zachęcani do przedstawiania swoich pomysłów za pomocą słów, 

spisywania ich, bądź przedstawiania graficznego. Gospodarzami stolików byli przedstawiciele 

organizacji pozarządowych: pani Kamila Grzywaczyk (MCP Alternatywa) oraz p. Barbara 

Domichowska  (Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Krokus) oraz pracownicy Biura 

Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi. Jedna z grup zastanawiała się 

nad zasadami i formami współpracy oraz określeniem celów współpracy na kolejny rok. Druga  

grupa rozmawiała na temat wspólnego tworzenia polityk publicznych, a także o realizacji 

zadań publicznych i tworzeniu odpowiednich warunków do społecznej aktywności w zakresie  

realizacji zadań publicznych. Następnie grupy zamieniły się stanowiskami  i mówiono te same 

tematy w innych zespołach. W wyniku pracy poszczególnych grup ustalono wstępne zapisy 

celu głównego oraz celów szczegółowych w brzmieniu: 

I. Cel Główny 

Budowanie Aktywnego Obywatelskiego Leszna  

II. Cele szczegółowe 

1. Integracja i aktywizacja społeczna 

2. Promocja działań NGO na rzecz społeczności lokalnej 

3. Wsparcie inicjatyw lokalnych 

4. Budowanie więzi między instytucjami, np. szkoły, wydziały, policja itp.  

5. Odpowiadanie na potrzeby społeczne i rozwiązywanie problemów 

6. Promocja wolontariatu 

 

W kolejnej części spotkania nastąpiła dyskusja na temat form pozafinansowej współpracy 

Miasta Leszna z organizacjami pozarządowymi. Dyskusja miała formułę ”burzy mózgów” 
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moderowanej przez Annę Szymańską - Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami 

Pozarządowymi. Dyskusja uświadomiła przedstawicielom organizacji pozarządowych jak wiele 

możliwości współpracy oferuje im Miasto Leszno. Uczestnicy dyskusji podkreślali, iż 

współpraca organizacji pozarządowych z leszczyńskim samorządem jest i w dalszym ciągu 

powinna być realizowana z zachowaniem zasad: pomocniczości, suwerenności stron, 

partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności, równości szans, 

współodpowiedzialności oraz solidarności.   

 

Podczas podsumowania sporo czasu poświęcono dyskusji na temat promocji organizacji 

pozarządowych. Proponowane formy promocji  znajdują odzwierciedlenie Programie 

Współpracy w rozdziale: 

• Cel główny i cele szczegółowe Programu Współpracy.  

• Sposoby promocji działań podejmowanych przez Organizacje Pozarządowe  

i Miasto Leszno. 

• Zasady i formy współpracy.  

 

 

Zdjęcie 2. Spotkanie z NGO – warsztaty metodą World Cafe. 

 
Źródło: opracowanie własne. 
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Podczas spotkania przedstawiciele organizacji pozarządowych otrzymali „Formularz zadań 

priorytetowych” do składania uwag do projektu dokumentu w zakresie zadań priorytetowych. 

Formularze były dostępne w Biurze Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami 

Pozarządowymi, a także zamieszczone na stronie www.ngo.leszno.pl oraz FB Leszczyńskie 

NGO z  informacją o tym, że swoje uwagi, propozycje można składać do 31 lipca 2018 r. 

osobiście, pocztą lub mailowo. Organizacje pozarządowe otrzymały również formularz drogą 

mailową.  W wyznaczonym terminie wpłynęły cztery formularze. Następnie  pracownicy Biura 

Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi po zebraniu uwag i propozycji 

zapisów opracowali projekt „Rocznego Programu Współpracy…, na 2019 rok”.  W kolejnym 

etapie poszczególne Wydziały/Biura i Jednostki Organizacyjne Urzędu Miasta Leszna odnosiły 

się do propozycji zapisów, w tym priorytetowych zadań publicznych zaproponowanych przez 

organizacje pozarządowe oraz przedstawiły priorytetowe zadania publiczne planowane do 

realizacji w 2019 roku. Zaproponowane przez nich zmiany zostały naniesione do projektu 

„Rocznego Programu współpracy…, na 2019 rok”. Projekt w poprawionym  brzmieniu został 

poddany konsultacjom społecznym, których ogłoszenie zapowiadał komunikat z dnia  

3 października 2018 r. 

 

Zdjęcie 3. Informacja o rozpoczęciu konsultacji społecznych  Programu Współpracy - zrzut strony 

internetowej. 

 
Źródło: opracowanie własne. 

http://www.ngo.leszno.pl/
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Wyniki II etapu konsultacji: 

Celem konsultacji w ramach II etapu było zebranie pomysłów od NGO i przygotowanie 

projektu programu, uwzględniającego potrzeby i wnioski przedstawicieli organizacji 

pozarządowych oraz urzędników. 

3.1.2.3. III etap konsultacji 

 

Konsultacje projektu programu współpracy na rok 2019 przeprowadzone zostały 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. Osobą odpowiedzialną za 

przeprowadzenie konsultacji społecznych oraz przyjmowanie uwag był Pełnomocnik  

ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, Anna Szymańska. Termin konsultacji 

społecznych wyznaczono w dniach od 5 października do 12 października 2018 r.  

W dokumencie uwzględniono propozycje zgłaszane przez przedstawicieli trzeciego sektora.  

 

Zdjęcie 4. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych  Programu Współpracy - zrzut strony 

internetowej. 

 
  Źródło: opracowanie własne. 
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3.1.3. Forma konsultacji 

 

Organizacje pozarządowe miały możliwość zgłaszania wniosków, uwag, opinii i postulatów do 

projektu konsultowanego programu pisemnie lub elektronicznie przedstawiając swoje 

propozycje na przygotowanym formularzu, który należało przesłać na adres: ngo@leszno.pl 

lub w wersji papierowej – pocztą na adres: Pełnomocnik ds. Współpracy  

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

z dopiskiem „Konsultacje – Program Współpracy na rok 2019”. 

3.1.4. Informacja o konsultacjach społecznych 

 

Ogłoszenie o konsultacjach wraz z formularzem do zgłaszania uwag i opinii oraz projektem 

programu współpracy na rok 2019 zostało umieszczone: 

 

1) na Platformie Konsultacji Społecznych www.konsultacje.leszno.pl, 

2) na stronie internetowej Urzędu www.ngo.leszno.pl, 

3) na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu www.bip.leszno.pl, 

4) na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Rodzinie www.bip.moprleszno.pl,  

5) na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Leszna przy Al. Jana Pawła II 21 a, 

6) w Biurze Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w budynku 

Urzędu Miasta Leszna przy Al. Jana Pawła II 21 a (na parterze tel. 65 529 54 03). 

 

Informacje o trwających konsultacjach zostały również opublikowane na profilu 

społecznościowym Facebook: www.facebook.com/LeszczynskieNGO, Twitter: 

www.twitter.com/LeszczynskieNGO oraz przekazane drogą elektroniczną do podmiotów 

Trzeciego Sektora, które znajdują się w bazie danych NGO prowadzonej przez Urząd Miasta 

Leszna. Dodatkowo informacja o planowanych konsultacjach społecznych została 

zamieszczona we wrześniowym wydaniu informatora „Co słychać w Trzecim Sektorze”. 

3.1.5. Wnioski, uwagi i opinie zgłoszone w ramach konsultacji 

 

W wyniku przeprowadzonych konsultacji społecznych do Urzędu wpłynęło sześć opinii, 

złożonych przez cztery Organizacje Pozarządowe. Wszystkie złożone w ramach konsultacji 

społecznych wnioski, opinie i  uwagi do projektu zostały skierowane do konsultacji do 

merytorycznych Wydziałów, Biur, Jednostek Organizacyjnych współpracujących  

z organizacjami pozarządowymi. Dwie z nadesłanych opinii  zostały uwzględnione  

w dokumencie, dwie  wpisywały się w zapisy „Rocznego Programu Współpracy (…) na 2019 

rok”, jedna z uwag została odrzucona, a jedna z wniesionych  propozycji wpisuje się w zadania 

realizowane już przez Miejski Zakład Budynków Komunalnych. Szczegółowe zestawienie 

nadesłanych konsultacji społecznych wraz z ostatecznym stanowiskiem przedstawione zostały 

http://www.konsultacje.leszno.pl/
http://www.ngo.leszno.pl/
http://www.bip.leszno.pl/
http://www.bip.moprleszno.pl/
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w Raporcie z konsultacji społecznych, który dostępny jest na stronie www.ngo.leszno.pl.  

Po uzyskaniu opinii komórek merytorycznych ostateczny kształt projektu Programu 

przygotowało Biuro Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.  

 

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. 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 

Programu Współpracy Miasta Leszna z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami 

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

i o wolontariacie, na 2019 rok” były prowadzone zgodnie z opracowanym Modelem konsultacji 

społecznym 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.    

   

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. 

 

Wymierne korzyści z przeprowadzonych konsultacji są  następujące:      

• konsultacje społeczne  zwiększyły poziom wiedzy przedstawicieli organizacji 

pozarządowych na temat współpracy Miasta  Leszna z NGO,                 

• 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. 

 

http://www.ngo.leszno.pl/


 
 
 

 
 

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

Strona 18 

3.1.6. Uchwalenie Programu 

 

Program współpracy organów samorządowych Miasta Leszna z organizacjami pozarządowymi 

oraz innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na 2019 rok został 

uchwalony  na  sesji  Rady  Miejskiej  Leszna  w  październiku (Uchwała Nr LIII/732/2018 Rady  

 

Miejskiej Leszna z dnia 25 października 2018 roku). Dokument został opublikowany na stronie 

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

www.konsultacje.leszno.pl 

 

Zdjęcie 5. Informacja o uchwaleniu Programu Współpracy - zrzut strony internetowej. 

 
Źródło: opracowanie własne. 

 

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  

http://www.ngo.leszno.pl/
http://www.bip.leszno.pl/
http://www.bip.moprleszno.pl/
http://www.konsultacje.leszno.pl/
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i o wolontariacie, na 2019 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 było budowanie dialogu obywatelskiego, stwarzanie 

warunków do realizacji inicjatyw służących mieszkańcom oraz współdziałanie  

z organizacjami pozarządowymi w realizacji zadań publicznych. 

 

Cel główny był realizowany przez cele szczegółowe. 

 

1. kształtowanie lokalnego społeczeństwa obywatelskiego rozumianego jako 

społeczeństwo aktywne i zdolne do samoorganizacji oraz wzmocnienie 

leszczyńskiego sektora pozarządowego w celu wzrostu efektywności realizacji zadań 

publicznych przez organizacje pozarządowe; 

2. rozwój aktywności społecznej w podejmowaniu inicjatyw i działań na rzecz 

rozwiązywania problemów lokalnych i zaspokajania potrzeb mieszkańców Leszna; 

3. zapewnienie możliwości stałego rozwoju organizacji pozarządowych  

i wzmacnianie potencjału organizacji pozarządowych przez podnoszenie 

kompetencji ich liderów i osób w nich działających; 

4. wspieranie rozwoju inicjatyw lokalnej społeczności służących integracji sektora 

pozarządowego oraz podnoszenie jakości komunikacji międzysektorowej; 

5. umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje 

otoczenie, w tym przestrzeń publiczną, wspólnotę lokalną oraz jej tradycje; 

6. zwiększanie roli Miasta w promocji działań organizacji pozarządowych; 

7. wzrost świadomości społecznej nt. roli i działalności organizacji pozarządowych; 

8. wzrost liczby partnerstw lokalnych i projektów partnerskich realizowanych 

w Mieście; 

9. rozwój podmiotów ekonomii społecznej;  

10. wzmocnienie mechanizmów wsparcia i promocji wolontariatu; 

11. wspieranie organizacji pozarządowych w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na 

realizację ich zadań statutowych; 
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12. promocja idei wpłat 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego 

działających na terenie Leszna lub na rzecz jego mieszkańców. 

 

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; 

3.2.2. Zadanie II. Ochrona i promocja zdrowia 

 

Zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania uzależnieniom  

i patologią 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,  
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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. organizacja lub udział w ważnych imprezach lub zawodach sportowych (ustawa opp), 

2. upowszechnienie sportu wśród osób niepełnosprawnych (ustawa opp), 

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

niepełnosprawnych (ustawa o sporcie), 

4. wspieranie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w klubach kręglarskich, 

szermierczych, boksu i kick-boxingu oraz koszykówki (ustawa o sporcie), 

5. wspieranie rozwoju sportu kręglarskiego, szermierczego, boksu i kick-boxingu oraz 

koszykówki (ustawa o sporcie), 

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

zawodów sportowych, (ustawa o sporcie), 

7. rozwój sportu na terenie Miasta Leszna – I i II Tura 2019 (ustawa o sporcie). 

3.2.5. Zadanie V. Pozostałe 

 

Zadania z zakresu niewymiennego powyżej, w tym m.in.: 

1. Zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia: 

a. prowadzenie działań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia mających na celu 

utrzymanie i poprawę zdrowia, w tym zdrowia psychicznego oraz służące wcześniej 

wykrywalności chorób, 
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b. organizowanie imprez środowiskowych oraz kampanii promujących zdrowy styl 

życia i podnoszący świadomość zdrowotną mieszkańców 

2. Zadania związane z wspieraniem i rozwijaniem działań w obszarze edukacji  

i wychowania 

3. Zadania związane z udzielaniem nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego poprzez 

prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Miasta Leszna.  

4. Zadania związane z wspieraniem inicjatyw służących tworzenia zróżnicowanej oferty 

turystyczno – rekreacyjnej, w tym m.in.: 

a. odnawianie, znakowanie szlaków i obiektów turystycznych w mieście, 

b. organizacja imprez rekreacyjnych i turystycznych dla mieszkańców miasta na 

terenie Leszna oraz powiatu leszczyńskiego, 

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. Zadana 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. wspieranie przedsięwzięć integrujących środowisko lokalne poprzez wspomaganie 

działalności organizacji pozarządowych w tym zakresie,  

b. organizacja przedsięwzięć nakierowanych na wzrost aktywności społecznej 

mieszkańców,  

c. promowanie rozwoju działalności lokalnej u tworzenie warunków do budowania 

współpracy oraz wzmocnienia postaw obywatelskich, 

d. wspomaganie rozwoju organizacji pozarządowych, zwłaszcza w profesjonalizacji 

ich pracy, 

e. budowanie tożsamości organizacji pozarządowych, 

f. współorganizowanie szkoleń mających na celu podnoszenie kwalifikacji  

i efektywności pracy osób zaangażowanych w realizacje 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 Edukacji • wspierania i rozwoju  edukacji  i wychowania, 

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 

• prowadzenie działań z zakresu profilaktyki, edukacji i promocji zdrowia, 

• wspieranie działań w zakresie  pomocy hospicyjnej i paliatywnej świadczonej 

na rzecz mieszkańców Leszna, 

• nadzór nad działalnością stowarzyszeń, 

• prowadzenie ewidencji stowarzyszeń zwykłych. 

Źródło: opracowanie własne. 
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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; 

3. ocena realizacji programów; 

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

kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych. 
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W 2019 roku Rada spotkała się 4 razy i opiniowała:  

1. uchwały o podziale środków PFRON na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej  

i społecznej realizowane przez Miasto Leszno w 2019 roku; 

2. wystawiła opinię o projektach składanych w ramach "Programu wyrównywania różnic 

między regionami III": 

• "Warsztat Terapii Zajęciowej ZABOROWO", 

• "Zwiększenie aktywności zawodowej niepełnosprawnych mieszkańców 

Leszna", 

• "Likwidacja barier architektonicznych w placówce edukacyjnej zlokalizowanej 

przy pl. Komeńskiego 1 w Lesznie"; 

3. zapoznała się z programami Wojewódzkiego Urzędu Pracy  "Razem skuteczniej", 

"Azymut - Samodzielność" oraz programami Wielkopolskich Innowacji Społecznych  

z możliwością wdrożenia w mieście Lesznie. 

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

społecznej i usług opiekuńczych; 

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 2019 roku Rada spotkała się 7 razy. Najważniejszą inicjatywą Rady w 2019 r. 

było zorganizowanie „Wakacji seniorów w mieście”, a więc cyklu wydarzeń takich jak 

wycieczki, koncerty, kursy tańca, spacer z przewodnikiem, które to spotkały się z pozytywnym 

odbiorem i dużym zainteresowaniem społecznym.  

3.3.3. Rada Sportu Miasta Leszna 
 

RADA SPORTU 2015 - 2019 

Zarządzeniem Prezydenta Miasta z dnia 6 lutego 2015 r. została powołana Rada Sportu Miasta 

Leszna, której kadencja trwa 4 lata. Rada składa się z 17 osób, w tym 9 przedstawicieli 

leszczyńskich klubów sportowych, tj.: 

1. Marek Tyczyński – Uczniowski Klub Sportowy „Grom”, 

2. Grzegorz Kapitan – Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Państwowej 

Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie, 

3. Sławomir Mocek – Jamalex IKS Leszno, 

4. Romuald Ratajczak – Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „Leszczynko”, 

5. Paweł Pęcak – Automobilklub Leszczyński, 

6. Grzegorz Brzechwa – Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „Życie jest piękne”,  

7. Bolesław Mencel – Klub Sportowy „Tęcza” Leszno, 

8. Maciej Wieczorek –Leszczyńskie Stowarzyszenie Sportów Ekstremalnych, 

9. Paweł Prałat – Młoda Polonia Astromal. 

Główne zadania Rady Sportu: 

1. strategia rozwoju miasta  w zakresie kultury fizycznej i sportu; 

2. projekt budżetu w części dotyczącej kultury fizycznej i sportu;  

3. projekty uchwał dotyczących rozwoju kultury fizycznej i sportu;  

4. programy bazy sportowej na terenie miasta; 

5. plany imprez sportowych i rekreacyjnych organizowanych przez stowarzyszenia 

kultury fizycznej oraz inne jednostki realizujące zadania kultury fizycznej w Lesznie, 

dofinansowywanych z budżetu miasta; 

6. wnioskowanie do Prezydenta Miasta Leszna o przyznanie zawodnikom trenerom  

i działaczom sportowym Nagrody Sportowej Miasta Leszna oraz wyróżnienia 

sportowego Miasta Leszna; 
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7. opiniowanie wniosków o przyznanie Nagrody Sportowej Miasta Leszna i wyróżnienia 

sportowego Miasta Leszna. 

W 2019 skończyła się kadencja rady. 

 

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 2019 roku Rada spotkała się 1 raz i zaproponowała osobę do  udziału w Komisji 

przyznawania stypendiów sportowych. 

 

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, 

2. Mariusz Musielak – Spółdzielnia socjalna „Omnes”, 

W 2019 r. odbyło się 8 posiedzeń komitetu. W ujęciu ogólnym, zagadnienia, którymi zajmował 

się Komitet Rewitalizacji w 2019 r.: 

1. Omówienie sytuacji mieszkaniowej i lokalowej Miasta Leszna. Prezentacja założeń 

projektu – PARK MIEJSKI.  
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2. Zaprezentowanie raportu podsumowującego badanie ankietowe przedsiębiorców  

z terenu leszczyńskiej Starówki. 

3. Zaprezentowanie przez przedstawicieli biura projektowego wstępnej koncepcji 

architektoniczno-urbanistycznej zagospodarowania terenu pokolejowego przy  

ul. Towarowej. 

4. Dyskusja nt. przekazania kamienic miejskich Gminnemu Towarzystwu Budownictwa 

Społecznego. 

5. Zaprezentowanie koncepcji multimodalnego węzła przesiadkowego z punktem obsługi 

podróżnych przy ul. Towarowej w Lesznie. 

6. Doświadczenie organizatorek prowadzonej przez dwa ostatnie sezony letnie świetlicy 

podwórkowej. 

7. Omówienie wizyty studyjnej w Lublinie.  

8. Dyskusja dot. Leszczyńskiego Ulicznego Festiwalu Artystycznego. 

9. Zaprezentowanie doświadczeń z wyjazdu przedstawicieli Komitetu w Ogólnopolskim 

Forum Komitetów Rewitalizacji. 

10. Relacja z II Forum Animatorów Kultury „Hauzerak na ścieżkach animacji”, które odbyło 

się w dniach 4 – 6 kwietnia 2019 w Łodzi i w którym wzięło udział troje przedstawicieli 

Komitetu Rewitalizacji. 

11. Omówienie z ekspertem z ramienia Ministerstwa Rozwoju aspektów rewitalizacji 

społecznej w kontekście mieszkalnictwa. 

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. 

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.  

http://www.ngo.leszno.pl/
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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”. 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 
 

 

 

                                   Źródło: opracowanie własne. 

 

➢ 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. 

 

 

Zdjęcie 6. Zrzut ze strony www.ngo.leszno.pl- współpraca z NGO. 
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                               Źródło: opracowanie własne. 

 

➢ 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. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Źródło: opracowanie własne. 

 

➢ 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).  

 

Zdjęcie 7. Zrzut ze strony www.ngo.leszno.pl- kampanie i projekty. 

Zdjęcie 8. Zrzut ze strony www.ngo.leszno.pl- współpraca z NGO. 
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Źródło: opracowanie własne. 

 

➢ BAZA NGO – w bazie na koniec roku 2019 było wpisanych 286 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 

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. 

Zdjęcie 9. Zrzut ze strony www.ngo.leszno.pl – fundusze. 
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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 

28 731 

odsłon 

36 947 

odsłon 

45 824 

odsłon 

 

69 361 

odsłon 

 

 

 109 528 

odsłon 

             Źródło: opracowanie własne. 

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

 

Zdjęcie 10. Statystyki witryny www.ngo.leszno.pl w 2019 roku. 

 
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 2019 roku zamieszczano m.in.: 

• 455 wpisów w kategorii aktualności NGO.  

• 46 informacji  o weekendowych wydarzeniach organizowanych przez leszczyńskie 

NGO („Weekend z NGO”),  

• na bieżąco prowadzono kalendarz wydarzeń oraz uzupełniano bazę NGO, 

• 41 galerii zdjęć, 

• 23 materiałów filmowych, 

• wyszukano i zamieszczono na stronie www.ngo.leszno.pl 226 informacji                                       

o projektach, programach, grantach umożliwiających uzyskanie dofinansowania przez 

organizacje pozarządowe na podejmowaną przez nie działalność. 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 

 

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 11. Strona internetowa www.ngo.leszno.pl. 

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 pn. Leszczyńskie NGO systematycznie dokonywane 

są wpisy o wydarzeniach, działaniach, inicjatywach podejmowanych przez przedstawicieli 

leszczyńskich organizacji pozarządowych. Przez stronę na FB informowaliśmy 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 1506 postów, średnio 28 -30  

w tygodniu. Na koniec roku  liczba polubień strony wyniosła 3850 (tendencja wzrostowa). 

Zdjęcie 12. Profil Leszczyńskie NGO na Facebook. 

Źródło: opracowanie własne. 
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Twitter LeszczynskieNGO – opublikowano ponad 322 tweety. 

 

Instagram LeszczynskieNGO – opublikowano 137 zdjęć. 

 

Wykres 4. Aktywność fanpage’a Leszczyńskie NGO w latach 2015-2019. 

 

Wykres 5. Porównanie fanpage’y prowadzonych dla NGO przez inne miasta (liczba fanów na dzień 30.04.2020 r.). 

 

Źródło: opracowanie własne. Dane na dzień 31.12.2019 r. 
 

Źródło: opracowanie własne. Dane na dzień 30.04.2020 r. 
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Kanał YouTube LeszczynskieNGO 

Na kanale w 2019 r.  zamieszczono 23 filmy (opracowanie i montaż: Biuro Pełnomocnika ds. 

Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi), m.in.:  

➢  Zostaw swój 1% w Lesznie”; 

➢ Zakochaj się w Lesznie – Jak My! – Leszczyńskie Murale; 

➢ Kampania Świadomość Niepełnosprawności- zapowiedź; 

➢ Dzień Kolorowej Skarpetki w Lesznie – Happening w ramach Światowego Dnia 

Osób z Zespołem Downa – relacja z wydarzenia; 

➢ Leszczyński Ratusz podświetlony na niebiesko w ramach Światowego Dnia 

Świadomości Autyzmu; 

➢ Pokaz Fireshow w wykonaniu MCP Alternatywa; 

➢ Zaproszenie na Dzień Europy i Targi Leszczyńskich Organizacji Pozarządowych 

2019!; 

➢ Zaproszenie na wydarzenie dla mieszkańców na: Dzień Europy i Targi 

Leszczyńskich Organizacji Pozarządowych; 

➢ Dzień Europy i Targi Organizacji Pozarządowych 2019 – relacja z wydarzenia; 

➢ AOL 2019 – spot promujących V edycję akcji; 

➢ Zgłoś się! Aktywne Obywatelskie Leszno 2019; 

➢ Prezydent Miasta Leszna zaprasza na Aktywne Obywatelskie Leszno 2019; 

➢ Nakręć się na NGO - Aktywne Obywatelskie Leszno; 

➢ Aktywne Obywatelskie Leszno – spot zapraszający; 

➢ Wielki Festyn Aktywności! – spot zapraszający; 

➢ Spiderman zaprasza na Wielki Festyn Aktywności; 

➢ Wielki Festyn Aktywności 2019 – relacja z wydarzenia; 

➢ Wolontariat Prezydenta w ramach akcji Aktywne Obywatelskie Leszno – relacja  

z wydarzenia; 

➢ Aktywne Obywatelskie Leszno – Dziękujemy! – relacja z wydarzenia; 

➢ Leszczyński Wolontariusz Poszukiwany – zapowiedź; 

➢ Podziel się życzliwością #PODAJDALEJ – spot promujący akcję; 

➢ Wspólne strojenie choinki miejskiej – relacja z wydarzenia; 

➢ Zjazd Mikołajów na linach z dachu szpitala w Lesznie – relacja  

z wydarzenia. 

 

Porównując ostatnie lata zauważalny jest wzrost popularności powyższych narzędzi 

komunikacyjnych, np. liczba wizyt na portalu www.ngo.leszno.pl wzrosła z 69 361 do 109 528 

(dane na dzień 31,12.2019 r.), liczba polubień na fanpage Leszczyńskie NGO wzrosła z 3090 do 

3850.  Pokazuje, to że wysiłek wkładany w poprawę komunikacji na linii urząd – organizacje 

przynosi rezultaty. Wzajemne informowanie się Urzędu Miasta Leszna i organizacji 
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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. 

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. 

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

Źródło: opracowanie własne. 
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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 

 

TWITTER 

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

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

  

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   

 

 

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
http://www.twitter.com/MiastoLeszno
http://www.twitter.com/lukasz_borowiak
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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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 

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 2019 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), 
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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 2019 rok przyznana była w trybie otwartych konkursów ofert. 

 

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  

 

92%

8%

Tryb udzielania 
dotacji w 2017r.

otwarte konkursy małe granty

89%

11%

Tryb udzielania 
dotacji w 2018r.

otwarte konkursy małe granty

63%37%

Tryb udzielania 
dotacji w 2019r.

małe granty otwarte konkursy
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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,  

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 2019 były podstawą do 

dysponowania środkami publicznymi, przeznaczonymi na finansowanie lub dofinansowanie 

zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe.  

 

W 2019 roku Urząd Miasta Leszna przyznał organizacjom pozarządowym oraz innym 

podmiotom uprawnionym, działającym w różnych obszarach pożytku publicznego, dotacje  

w łącznej kwocie 3 332 456, 47 zł, z czego kwota 3 207 987,67 zł została prawidłowo 

rozliczona.  

 

Wysokość środków finansowych w obszarach pożytku publicznego na realizację zadań w 2019 

r. przyznano podmiotom sektora pozarządowego w ramach 2 procedur  

w łącznej wysokości: 

1. 3 048 076,47  zł (przyznana); 2 925 449,09 zł (prawidłowo rozliczona) – w trybie 

otwartych konkursów ofert, 

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. 284 380,00 zł (przyznana);  282 538,58 zł (prawidłowo rozliczona) – z pominięciem 

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

W roku sprawozdawczym złożono 69 ofert, podpisano 64 umowy w trybie art. 19a ustawy  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  

 
Dla porównania w 2018 r. złożono 95 ofert, podpisano 84 umowy w trybie art. 19a ustawy  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  
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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 2015-2019 (w ramach ustawy opp). 

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 

Źródło: opracowanie własne. 

 

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. 

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”. 
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Tabela 4. Zestawienie środków finansowych przeznaczonych dla organizacji pozarządowych w 2019 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 2 329 569,41 zł 2 120 916,47 zł 2 019 808, 47 zł 63 550,00 zł 63 374,00 zł 

II 
Ochrona  

i promocja zdrowia 
541 210,00 zł 513 000,00 zł 511 845,34 zł 5 000,00 zł 5 000,00 zł 

III Kultura 635 862,00 zł 210 000,00 zł 189 635,28 zł 51 948,00 zł 51 308,78 zł 

IV Sport - - - 79 299,00 zł 79 299,00 zł 

V 

Pozostałe:  

Ochrona  

i promocja zdrowia 
- - - 49 783,00 zł 48 757,58 zł 

Poradnictwo 

obywatelskie 
120 120, 00 zł 120 120, 00 zł 120 120, 00 zł -    -    

Turystyka  

i rekreacja 
-  -  - -    -   

Współpraca 

z zagranicą 
59 040,00 zł 59 040,00 zł 59 040,00 zł -    -    

Rewitalizacja -  - - 30 000,00 zł 29 999,22 zł 

Rozwój gospodarczy -  -  -  4 800,00 zł 4 800,00 zł 

Rozwój wspólnot  

i społeczności 

lokalnych 

25 000,00 zł 25 000,00 zł 25 000,00 zł -    -    

Suma (ustawa opp) 3 710 801,41 zł 3 048 076,47 zł 2 925 449,09 zł 284 380,00 zł 282 538,58 zł 

1. 

Sport 

(ustawa  

o sporcie) 

2 016 569,33 zł 900 000,00 zł 857 705,24 zł 

Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży  

w klubach sportowych oraz sport osób 

niepełnosprawnych 

2. 445 543,00 zł 343 700,00 zł 343 700,00 zł 

Wspieranie szkolenia sportowego dzieci 

i młodzieży w klubach kręglarskich, 

szermierczych, boksu  

i kick-boxingu oraz koszykówki 

3. 572 885,97 zł 250 000,00 zł 245 408,04 zł 

Organizacja znaczących dla Miasta 

Leszna imprez sportowo-rekreacyjnych 

oraz zawodów sportowych 

4. 1 328 138,00 zł 905 000,00 zł 664 141,86 zł 
Rozwój sportu na terenie Miasta Leszna 

– I Tura 2019 

5. 179 300,00 zł 114 000,00 zł 114 000,00 zł 

Wspieranie rozwoju sportu 

kręglarskiego, szermierczego, boksu i 

kick-boxingu oraz koszykówki 

6. 1 366 519,00 zł 900 000,00 zł 900 000,00 zł 
Rozwój sportu na terenie Miasta Leszna 

– II Tura 2019 

Suma (ustawa o sporcie) 5 908 955,30 zł 3 412 700,00 zł 3 124 955,14 zł    
 

Razem 
9 619 756, 71 zł 6 460 776,47 zł 6 050 404,23 zł 284 380,00 zł 282 538,58 zł 

Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane przesłane przez Wydziały, Biura i Jednostki Organizacyjne UML. 
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Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty uprawnione do realizacji zadań publicznych 

wykorzystały przyznane środki finansowe w 96 %.  
Dla porównania w 2018 r. organizacje pozarządowe oraz inne podmioty uprawnione do realizacji zadań 

publicznych wykorzystały przyznane środki finansowe w 97,2%.  

W ramach współpracy finansowej przekazano organizacjom pozarządowym i grupom 

nieformalnym również środki: 

1. na realizację zadań w ramach inicjatywy lokalnej w kwocie 136 731,00 zł (przyznana 

kwota), 136 530,95 zł (prawidłowo rozliczona),wykaz dotacji przyznanych w 2019 roku 

w ramach inicjatywy lokalnej przestawia załącznik nr 7, 

2. na realizację zadań w ramach ustawy o sporcie w kwocie 3 412 700,00 zł (przyznana 

kwota), 3 124 955,14 zł (prawidłowo rozliczona). Wykaz dotacji przyznanych  

w 2019 roku w ramach ustawy o sporcie przestawia załącznik nr 5. 

3. Inne środki: 

a. Środki przekazane przez Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 

Miasto Leszno przekazuje środki organizacjom pozarządowym także w innych trybach niż tryby 
przewidziane ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Zatem poza 
udzielaniem dotacji poprzez otwarte konkursy ofert oraz "małe granty" organizacje korzystają 
ze środków przekazywanych m.in. przez miejskiego konserwatora zabytków. W 2019 roku 
organizacje pozarządowe mogły ubiegać się o dotacje na prace konserwatorskie, 
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. Środki 
przekazano 2 podmiotom (dwie parafie), opiewały one na kwotę 168.431,56 zł, z czego 
168.431,56 zł zostało rozliczonych prawidłowo. Szczegółowy wykaz  podmiotów, którym 
przyznano dotacje zawarty jest w poniższej tabeli. Zgodnie z Uchwałą Nr X/146/2019 Rady 
Miejskiej Leszna z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie udzielania dotacji w 2019 r. na prace 
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru 
zabytków - suma dotacji miała wynosić (dotacje planowane) 209.999,98 zł. 
 

Tabela 5. Zestawienie podmiotów, które otrzymały dotacje od Biura Miejskiego Konserwatora 
Zabytków w 2019 r. 

Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane przekazane przez Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków. 

Nazwa jednostki dotowanej 
Kwota planowanej 

dotacji 

Kwota dotacji  

przekazanej 

Kwota dotacji prawidłowo 

wykorzystanej wg 

przedstawionego 

sprawozdania 

1 2 3 4 

Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. 

Jana, ul. Chrobrego 30-31,  

79 650,00 zł 39 557,58 zł 39 557,58 zł 

Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. 

Krzyża, Pl. Metziga 19, 

120  349,98 zł 118  873,98 zł 118  873,98 zł 

Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. 

Krzyża, Pl. Metziga 19,  

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

RAZEM: 209.999,98  zł 168.431,56 zł 168.431,56 zł 
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b. Środki przekazane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lesznie na Centrum 

Integracji Społecznej 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Leszna nr IV/34/2018 

z dnia 28 grudnia 2018r. i Uchwały Rady Miejskiej Leszna nr XI/169/2019 z dnia 18 lipca 2019r. 

oraz w związku z ustawą z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. 2019 poz. 

217 z późn. zm.) przekazał dotację Fundacji Odzew na Centrum Integracji Społecznej.  

(Porozumienie nr MOPR.OP.013.2019 z dnia 2 stycznia 2019r. Wartość przekazanej dotacji w 

roku 2019: 114 900,00 zł. 

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

w ramach otwartych konkursów ofert 

W celu realizacji Rocznego Programu na 2019 rok, Miasto Leszno ogłosiło oraz przeprowadziło 

36 otwartych konkursów ofert, w wyniku których podpisano  umowy o dofinansowanie 

realizowanych przez organizacje pozarządowe projektów. 

 

Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty uprawnione złożyły 116 ofert w ramach 

procedury otwartych konkursów ofert na realizowanie zadań zleconych przez Miasto Leszno. 

Przyznana kwota dotacji wynikająca ze złożonych dokumentów wynosiła 3 048 076, 47 zł. 

Spośród złożonych ofert wybrano 83 projekty, z czego podpisano 76 umów z NGO, którym 

przyznano środki finansowe w formie dotacji na realizację zadań publicznych, natomiast 40 

ofert zostało odrzuconych: 

1. Ze względów formalnych odpadło 17 ofert, 

2. Z przyczyn merytorycznych negatywnie zaopiniowano 16 ofert, 

3. 7 wniosków zostało wycofanych przez NGO. 

W wyniku ogłoszonych otwartych konkursów ofert na zadania: 

1. Z zakresu pomocy społecznej Komisja Konkursowa przyznała dofinansowanie 

ze środków budżetu Miasta Leszna 25 organizacjom pozarządowym na realizację 29  

projektów. Łączna kwota przyznanych dofinansowań wyniosła 2 120 916,47 zł 

natomiast ich realizacja wyniosła ostatecznie 2 019 808, 47 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 11 projektów. 

Łączna kwota przyznanych dofinansowań wyniosła 513 000,00 zł, ich realizacja 

wyniosła ostatecznie 511 845,34  zł. 

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

przyznała dofinansowanie ze środków budżetu Miasta Leszna 25 organizacjom 

pozarządowym na realizację 30 projektów. Łączna kwota przyznanych dofinansowań 

to 210 000,00 zł, ich realizacja wyniosła ostatecznie 189 635,28 zł. 
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4. Z zakresu kultury fizycznej i sportu Komisja Konkursowa w ramach ustawy o sporcie 

przyznała dofinansowanie ze środków budżetu Miasta Leszna 43 organizacjom 

pozarządowym (stowarzyszeniom kultury fizycznej, klubom sportowym i uczniowskim 

klubom sportowym) na realizację 112 projektów. Łączna kwota przyznanych 

dofinansowań to 3 412 700,00 zł,, ich realizacja wyniosła ostatecznie 3 124 955,14 zł. 

5. Z zakresu poradnictwa obywatelskiego Komisja Konkursowa przyznała dofinansowanie 

ze środków budżetu Miasta Leszna 1 organizacji pozarządowej. Łączna kwota 

przyznanego dofinansowania to 120 120,00 zł, tyle samo wyniosła ostateczna 

realizacja zadania. 

6. Z zakresu rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami Leszna  

i zagranicznych gmin  Komisja Konkursowa  przyznała dofinansowanie ze środków 

budżetu Miasta Leszna 3  organizacjom  pozarządowym na realizację 3 projektów  na 

kwotę 59 040,00 zł, tyle samo wyniosła ostateczna realizacja zadania. 

7. Z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz wspomagania rozwoju 

wspólnot i społeczności lokalnych Komisja Konkursowa przyznała dofinansowanie ze 

środków budżetu Miasta Leszna 1 organizacji pozarządowej na realizację 1 projektu na 

kwotę 25 000,00 zł, tyle samo wyniosła ostateczna realizacja zadania. 

Wykaz wszystkich dotacji przyznanych na 2019 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  2019 roku (ustawa opp). 

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

dofinansowania 

I POMOC SPOŁECZNA 39 29 10 

II OCHRONA  

I PROMOCJA 

ZDROWIA 

13 11 2 

III KULTURA 

I SZTUKA 
49 30 

12 (+ 7 wniosków zostało 

wycofanych przez NGO) 

IV SPORT 0 0 0 

V POZOSTAŁE  

ZADANIA 
15 6 9 

RAZEM: 116 76 40 

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

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

w ramach tzw. „małych grantów” 

W 2019 roku do Urzędu Miasta Leszna wpłynęło 69 ofert w ramach procedury tzw. „małych 

grantów”, z których 64 zostały rozpatrzone pozytywnie. Efektem końcowym zrealizowanej 

procedury „małych grantów” w 2019 roku było podpisanie 64 umowy z podmiotami 

uprawnionymi, łączna kwota dotacji wyniosła 284 380,00  zł, natomiast ich realizacja wyniosła 

ostatecznie 282 538,58 zł. 

Wykaz wszystkich dotacji przyznanych na 2019 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 2019 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 16 13 3 

II. OCHRONA  
I PROMOCJA ZDROWIA 

1 1 0 

III. KULTURA I SZTUKA 9 9 0 

IV. SPORT 23 23 0 

V. POZOSTAŁE  ZADANIA 20 18 2 

RAZEM: 69 64 5 

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 2019 
roku w   trybie art. 19 a ustawy tzw. „małe granty”. 

Lp. Obszar zadania Kwota przyznana Kwota wykorzystana 

1 Zadania z zakresu pomocy społecznej 63 550,00 zł 63 374,00 zł 

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

3 Zadania z zakresu kultury i sztuki 51 948,00 zł 51 308,78 zł 

4 Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu 79 299,00 zł 79 299,00 zł 

5 Zadania z zakresu ochrony i promocji 

zdrowia 

49 783,00 zł 48 757,58 zł 

6 Zadania z zakresu rozwoju gospodarczego 4 800,00 zł 4 800,00 zł 

7 Zadania z rewitalizacji 30 000,00 zł 29 999,22 zł 

RAZEM: 284 380,00 zł 282 538,58 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 realizowało 

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 2019 odbyła się czwarta edycja tego rodzaju konkursu 

i ogłoszono dwa konkursy. Jeden przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (MOPR) na kwotę 

50,000 zł, drugi przez Biuro Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 

kwotę 25,000 zł. Łącznie na regranting samorząd przeznaczył kwotę 75 000,00 zł. Operatorem 

konkursów zostało Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich 

PISOP. Stowarzyszenie Centrum PISOP na realizację projektu „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 8 organizacjom pozarządowym  

i 1 spółdzielni socjalnej. To samo stowarzyszenie na realizacje projektu „Aktywni dla Leszna” 

otrzymało    z    Biura    Pełnomocnika    ds.    Współpracy  z   Organizacjami    Pozarządowymi  

dofinansowanie w wysokości 25 000,00 zł, tyle samo wyszła realizacja projektu. W ramach 

konkursu 7 organizacji uzyskało granty na realizację swoich projektów, były to inicjatywy  

o różnej tematyce skierowane do różnych grup wiekowych mieszkańców Leszna od dzieci, 

młodzież po seniorów. 

 

 

 

Nazwa organizacji: Stowarzyszenie 'Wygraj Siebie' 

Tytuł projektu: 'Stanisław Moniuszko na AOL' 

Kwota dofinansowania: 2600,00zł 

Termin realizacji zadania: 01.08.2019 r. -  31.10.2019 r. 

Nazwa organizacji: Stowarzyszenie 'ECHO' 

Tytuł projektu: 'Aktywnie z ECHO' 

Kwota dofinansowania: 3000,00zł 

Termin realizacji zadania: 01.08.2019 r. - 31.10.2019 r. 

 

Nazwa organizacji: Stowarzyszenie Instruktorów i Miłośników Survivalu Strzelectwa 

Sportowego i Wspinaczki Górskiej 'Survival Team Leszno' 

Tytuł projektu: 'Wspinaczka i Survival- aktywność dla każdego' 

Kwota dofinansowania: 3000,00zł 

Termin realizacji zadania: 01.08.2019 r. -  18. 10.2019 r. 

 

 

Przykładowe projekty realizowane  

w ramach regrantingu 
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Nazwa organizacji: Fundacja Sztuka  

Tytuł projektu: 'Pierwsza Pomoc - Twój obywatelski obowiązek' 

Kwota dofinansowania: 2200,00zł 

Termin realizacji zadania: 01.08.2019 r. -  31.10.2019 r. 

 

Nazwa organizacji: Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 'Nasz Dom- Nasz 

Świat' 

Tytuł projektu: 'Zdrowi i świadomi. Edukacja i promocja zdrowego odżywiania i zdrowego 

stylu życia wśród osób niepełnosprawnych i mieszkańców Leszna' 

Kwota dofinansowania: 2400,00zł 

Termin realizacji zadania: 19.08.2019 r. -  27.10.2019 r. 

 

Nazwa organizacji: Stowarzyszenie 'Pierwiastek Radości' 

Tytuł projektu: 'Nie zadymiaj. Dbamy o czyste powietrze nad Lesznem' 

Kwota dofinansowania: 2600,00zł 

Termin realizacji zadania: 01.08.2019 r. -  31.10.2019 r. 

 

Nazwa organizacji: Ochotnicza Straż Pożarna Leszno 

Tytuł projektu: 'Szkolenie psa poszukiwawczego' 

Kwota dofinansowania: 4300,00 

Termin realizacji zadania: 21.05.2019 r. - 25.07.2019 r. 

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, 

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. 



 
 
 

 
 

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

Strona 50 

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 „projekty miękkie”- porównanie lat 2015-2019.  

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 

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

 

Łączna kwota przyznana na realizację zadań w ramach inicjatywy lokalnej w roku 2019 r. 

wynosiła 136 731,00 zł, a ostateczna realizacja wyniosła 136 530,95 zł. 

Dla porównania 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. 

 

     Wykres 7.  Kwota dotacji przyznanych w ramach inicjatywy lokalnej w latach 2015-2019  

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych przesłanych przez Wydziały, Biura i Jednostki              

Organizacyjne Urzędu Miasta Leszna. 
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Tabela 10. Zestawienie wniosków w ramach inicjatywy lokalnej „projekty miękkie”. 

Lp. 

Nazwa 

Wydziału / 

Jednostki 

Organizacyjnej 

Nazwa 

wnioskodawcy 

Nazwa projektu 

składanego przez 

wnioskodawcę 

Wnioskowana 

kwota przez 

wnioskodawcę 

Przyznana 

kwota 

Prawidłowo 

rozliczona 

1. 

Wydział 

Edukacji 

Grupa mieszkańców 

rep. Przez Panią 

Bogumiłę Pazoła-

Konarkowską 

Koncert dla Zuzi 7 320,00 zł 7 320,00 zł 7 320,00 zł 

2. 

Leszczyńskie 

Stowarzyszenie 

Rehabilitacyjne 

"Amazonka" 

"Posadź żonkila" 1 670,00 zł 1 670,00 zł 1 670,00 zł 

3. 

Stowarzyszenie 

Przyjaciół 

Leszczyńskiej Szkoły 

Rolniczo-Budowlanej 

"Ku pamięci… Izba 

pamięci ZSRB-

uczczenie 100lecia 

istnienia szkoły" 

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

4. 

Biuro 

Pełnomocnika  

ds. Współpracy  

z Organizacjami 

Pozarządowymi 

Fundacja Centrum 

Aktywności Twórczej 

„Dzień Europy 

i leszczyńskie Targi 

Organizacji 

Pozarządowych 

2019” 

7 500,00 zł 7 500,00 zł 7 499,00 zł 

5. 

Biuro 

Gospodarki 

Komunalnej 

Nieformalna Grupa 

Mieszkańców- 

Leszczyńskie 

Zwierzoluby 

Sterylizacja 

wolnożyjących 

kotów na terenie 

Miasta Leszna  

w 2019 rok (Akcja 

Sterylizacja 2019 – 

dwa projekty) 

5 000,00 zł 5 000,00 zł 4 950,00 zł 

6. 10 000,00 zł 10 000,00 zł 10 000,00 zł 

7. Aktywni Mieszkańcy 
Relacje Instalacje- 

edycja 2 
10 000,00 zł 10 000,00 zł 9 999,00 zł 

8. 

Wydział Kultury  

i Sportu 

Stowarzyszenie 

Wygraj Siebie 
Zapach Radości 10 000,00 zł 7 500,00 zł 7 500,00 zł 

9. 
Stowarzyszenie 

Impact 
Leszno Tańczy 2019 10 000,00 zł 10 000,00 zł 10 000,00 zł 

10. 

Stowarzyszenie na 

Rzecz Osób 

Niepełnosprawnych 

Nasz Dom - Nasz 

Świat 

Tu jest OK! miejsce 

przyjazne osobom 

niepełnosprawnym 

9 100,00 zł 9 100,00 zł 9 100,00 zł 

11. Wydział 

Promocji  

i Rozwoju 

Nieformalna grupa 

mieszkańców 
Leszno ze smakiem 10 000,00 zł 10 000,00 zł 10 000,00 zł 

12. 
Nieformalna grupa 

mieszkańców 

Cala Bracka na 

świątecznie 
10 000,00 zł 10 000,00 zł 9 891,55 zł 
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13. 

Wydział 

Promocji  

i Rozwoju  - 

Referat 

Rewitalizacji 

Stowarzyszenie 

„Wygraj Siebie” 
Serce dla Leszna 3 000,00 zł 3 000,00 zł 3 000,00 zł 

14. 

Centrum 

Informacji 

Turystycznej 

Stowarzyszenie 

Instruktorów i 

Miłośników Survivalu 

Strzelectwa 

Sportowego  

i Wspinaczki Górskiej 

"Survival Team 

Leszno" 

LESZCZYŃSKI 

SURVIVAL 4.0 
6 515,00 zł 6 515,00 zł 6 475,40 zł 

15. 

Mateusz Weber - 

reprezentujący grupę 

nieformalną 

Zakończenie wakacji 

- Kino pod 

gwiazdami na 

lotnisku 

6 000,00 zł 6 000,00 zł 6 000,00 zł 

16. 

Michał Graczyk - 

reprezentujący grupę 

nieformalną 

Wykonanie 

kompletów 

drewnianych ław i 

stołów na terenie 

lotniska w Lesznie 

6 000,00 zł 6 000,00 zł 6 000,00 zł 

17. 

Tomasz Gnaciński - 

reprezentujący 

nieformalną grupę 

mieszkańców 

Impreza taneczna po 

Pikniku 

Szybowcowym 

6 000,00 zł 6 000,00 zł 6 000,00 zł 

18. 
Wydział Kultury  

i Sportu 

Stowarzyszenie 

Sympatyków Unii 

Leszno 

Historia tworzona 

przez lata 
4 550,00 zł 4 550,00 zł 4 550,00 zł 

19. 

Wydział 

Zarządzania 

Kryzysowego  

i 

Bezpieczeństwa 

Stowarzyszenie PL18 

Szkolenie z zakresu 

pierwszej pomocy 

oraz zajęcia z obsługi 

i zastosowania 

defibrylatora 

6 576,00 zł 6 576,00 zł 6 576,00 zł 

 Razem 139 231,00 zł 136 731,00 zł 136 530,95 zł 

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

Leszna. 
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Tabela 11. Zestawienie wniosków odrzuconych w ramach inicjatywy lokalnej „projekty miękkie”. 

Lp. Nazwa wnioskodawcy 
Nazwa projektu składanego 

przez wnioskodawcę 
Przyczyna odrzucenia wniosku 

1. 

Nieformalna grupa 

mieszkańców- zespół wokalny 

Arabeska 2 

Promocja młodzieżowej Kultury 

Leszna poprzez udział zespołu 

Arabeska 2 oraz 4 solistek w 40 

Międzynarodowym Festiwalu 

Piosenki i Tańca w Koninie w dniach 

od 28 lutego do 3 marca 2019 

(kwalifikacje) oraz od 5 do 9 maja 

(finał). 

Merytoryczna 

2. Fundacja Arena i Świat Eko Starówka (krok 1) Formalna 

3. 
Stowarzyszenie Leszczyński 

Bank Żywności 

Koło gospodyń i Gospodarzy 

Miejskich 
Formalna 

4. 
Stowarzyszenie Katolickie 

Seniorów 

Wyjazd turystyczno-krajoznawczy dla 

seniorów z Leszna 
Merytoryczna 

5. 
Nieformalna grupa 

mieszkańców 

Piknik Charytatywny dla Michaliny 

Plewka 
Merytoryczna 

6. 
Leszczyńskie Stowarzyszenie 

Rehabilitacyjne „Amazonka” 
Posadź Żonkila Formalna 

7. Stowarzyszenie „Wygraj Siebie” Serce dla Leszna Formalna  

8. Fundacja Zdrowa Natura Rozbudowa Pasieki Miejskiej  Merytoryczna 

9. Spółdzielnia Socjalna Omnes 
Pracowania pszczelarska pasieki 

miejskiej 
Formalna 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych przesłanych przez Wydział Promocji i Rozwoju UML. 

 

Szczegółowe zestawienie wniosków złożonych w ramach inicjatywy lokalnej w roku 2019 

przedstawia ZAŁĄCZNIK NR 7. 

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, 
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3. Dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych właściwych dla zakresu spraw 

będących przedmiotem konkursu.  

W 2019 r. do pracy w komisjach konkursowych oceniających oferty złożone przez organizacje 

pozarządowe zgłosiło się 16 przedstawicieli organizacji pozarządowych (w roku 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 2019 w ramach ustawy opp. 

Lp. 
Nazwa 

Wydziału/Jednostki 
Organizacyjnej 

Nazwa Zadania Skład Komisji Konkursowych 

1. 
Miejski Ośrodek 
Pomocy Rodzinie  

w Lesznie 

Pomoc w Ośrodku Interwencyjno-
Readaptacyjnym 

Spółdzielnia Socjalna "Omnes", (Mariusz 
Musielak), Stowarzyszenie "Wgraj Siebie" (Teresa 

Rękosiewicz) Pomoc w Domu Dziecka 

Aktywizacja Seniorów w klubach, 
świetlicach i innych punktach 

Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka 
(Dominika Lizurej), Stowarzyszenie "Echo"                       

(Hanna Hendrysiak) 

Pomoc w Środowiskowym Domu 
Samopomocy 

Spółdzielnia Socjalna "Omnes", (Mariusz 
Musielak), Stowarzyszenie "Wgraj Siebie" (Teresa 

Rękosiewicz) 

Specjalistyczne poradnictwo dla osób, 
rodzin w trudnych sytuacjach życiowych 

Uniwersytet Trzeciego Wieku (Teresa Krawczyk), 
Leszczyńskie Stowarzyszenie Rehabilitacyjne 

"Amazonka" (Mieczysława von Ossowska) 

Pomoc socjalna, materialna  
i żywnościowa 

Stowarzyszenie Centrum PISOP (Anna Paulina 
Matczuk), Leszczyńskie Stowarzyszenie 

Rehabilitacyjne "Amazonka"                          
(Mieczysława von Ossowska) 

Specjalistyczne wsparcie dla osób 
niesłyszących i niedosłyszących 

Uniwersytet Trzeciego Wieku (Teresa Krawczyk), 
Leszczyńskie Stowarzyszenie Rehabilitacyjne 

"Amazonka" (Mieczysława von Ossowska) 

Działania w zakresie rehabilitacji 
społecznej, przeciwdziałanie 

marginalizacji i wykluczeniu osób  
z niepełnosprawnościami 

Stowarzyszenie Centrum PISOP  
(Mikołaj Kostaniak),  

Stowarzyszenia "Kolory" (Joanna Ossowska) 

Pomoc dla kobiet z dziećmi  
w mieszkaniach wspomaganych 

treningowych 

Spółdzielnia Socjalna "Omnes" (Mariusz Musielak), 
Stowarzyszenie "Wgraj Siebie"                               

(Teresa Rękosiewicz) 

Działania na rzecz osób paliatywnie 
chorych i ich rodzin, opiekunów 

Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka 
(Dominika Lizurej), Stowarzyszenie "Echo" (Hanna 

Hendrysiak) 

 
Spółdzielnia Socjalna "Omnes" (Mariusz Musielak), 

Stowarzyszenie "Wgraj Siebie"                               
(Teresa Rękosiewicz) 
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Zajęcia usprawniające dla osób  
z niepełnosprawnościami służące ich 

usamodzielnianiu 

Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku 
(Maria Zielony), Koło Terenowe Polskiego Związku 

Głuchych-Terenowy Ośrodek Rehabilitacji i 
Wsparcia Społecznego Niesłyszących (Hanna 

Misiak-Gała) 

BRAK OFERT 

Działania na rzecz osób przewlekle 
chorych i niesamodzielnych 

wymagających codziennej opieki  
i wsparcia 

Spółdzielnia Socjalna "Omnes"  
(Mariusz Musielak),  

Stowarzyszenie "Wgraj Siebie"                               
(Teresa Rękosiewicz) 

Działania profilaktyczne mające na celu 
zapobiegania powstawaniu i pogłębianiu 

dysfunkcji społecznych 

Stowarzyszenie Centrum PISOP (Anna Paulina 
Matczuk), Leszczyńskie Stowarzyszenie 

Rehabilitacyjne "Amazonka"                          
(Mieczysława von Ossowska) 

Wspieranie rozwoju wspólnot lokalnych  
i inicjatyw włączających obywateli  

w prace na rzecz Miasta Leszna 

Stowarzyszenie Chorych na Choroby Reumatyczne 
(Bogumiła Wujczak), Fundacja Zdrowa Natura 

(Robert Roszczak) 

2. Biuro ds. Uzależnień 

Prowadzanie klubów abstynenckich 

Centrum PISOP Leszno  (Anna Matczuk),                                           
Stowarzyszenie KOLORY (Joanna Ossowska) 

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 
edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży Towarzystwo Przyjaciół Lwowa (Wiesław 

Marusza), Leszczyńskie Stowarzyszenie 
Rehabilitacyjne „Amazonka” (Mieczysława Von 

Ossowska) 

Wspieranie działań kulturalnych na rzecz 
środowiska lokalnego 

Wspieranie lokalnych inicjatyw 
wydawniczych 
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4. 
Wydział Promocji  

i Rozwoju 

Zadania z zakresu rozwijania kontaktów  
i współpracy między społeczeństwami 

Leszna i zagranicznych gmin 

Stowarzyszenie "Echo" (Hanna Hendrysiak), 
Stowarzyszenie "Kolory" (Joanna Ossowska), 
Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku 

(Maria Zielony) 

5. Biuro Prawne 
Zadania w sferze pożytku publicznego  
w zakresie  udzielania nieodpłatnego 

poradnictwa obywatelskiego 

Stowarzyszenie Wygraj siebie (Teresa 
Rękosiewicz), Stowarzyszenie KOLORY (Joanna 

Ossowska), 

6. 

Biuro Pełnomocnika 
Prezydenta Miasta  

ds. Współpracy  
z Organizacjami 
Pozarządowymi 

Zadania z obszaru działalności na rzecz 
organizacji pozarządowych oraz 
wspomagania rozwoju wspólnot   

i społeczności lokalnych 

Stowarzyszenie Wygraj siebie (Teresa 
Rękosiewicz),  

Fundacja Dudziarz.eu  
(Michał Umławski) 

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

 

Tabela 13. Zestawienie osób z organizacji pozarządowych biorących udział w posiedzeniach komisji 
konkursowych w roku 2019 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 Leszczyńskie Stowarzyszenie Sportów 

Ekstremalnych (Maciej Wieczorek), Ognisko 
Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej 

Leszczynko (Jan Woźniak) 

Organizacja znaczących dla 
Miasta Leszna imprez sportowo-

rekreacyjnych oraz zawodów 
sportowych. 

Rozwój sportu na terenie Miasta 
Leszna – I Tura 2019 

Wspieranie szkolenia 
sportowego dzieci i młodzieży w 

klubach kręglarskich, 
szermierczych, boksu  

i kick-boxingu oraz koszykówki 

Leszczyńskie Towarzystwo Żeglarskie (Michał 
Bartlewicz), 

Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury 
Fizycznej Leszczynko 

(Jan Woźniak) 
 

Wspieranie rozwoju sportu 
kręglarskiego, szermierczego, 

boksu i kick-boxingu oraz 
koszykówki 

Rozwój sportu na terenie Miasta 
Leszna – II Tura 2019. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych przesłanych przez Wydział Kultury i Sportu UML. 

 

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.  
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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, massenger. 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 

o najważniejszych bieżących inicjatywach podejmowanych przez leszczyński samorząd. 

Informator wysyłany jest również do organizacji pozarządowych drogą elektroniczną, 

Zdjęcie 13. Plakat promujący 
stronę ngo.leszno.pl 

http://www.ngo.leszno.pl/
mailto:ngo@leszno.pl
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Zdjęcie 14. 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) dotyczące możliwości pozyskania funduszy zewnętrznych, m.in. z Programu FIO, 

ASOS, PROO czy grantów korporacyjnych (na bieżąco), 

b) „Jak założyć organizację pozarządową” (na bieżąco), 

c) „Aktywni w sieci – Facebook bez tajemnic”  ( na bieżąco), 

d) „Inicjatywne środy” - jak krok po kroku wypełnić wnioski na realizację zadań  

w ramach inicjatywy lokalnej (4 spotkania) celem spotkań było wsparcie 

aktywności obywatelskiej i budowanie kapitału społecznego. Podczas spotkań 

przedstawiciele NGO’sów mogli poznać wszelkie szczegóły dotyczące inicjatywy 

lokalnej, uzyskać wskazówki i porady dotyczące m.in. tego, jakie działanie mogą 
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wykonać, jakie akcje będą dla nich najbardziej odpowiednie, czy dlaczego warto 

wspólnie realizować inicjatywę lokalną. Konsultacje prowadzili pracownicy Biura 

Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi (lipiec/sierpień), 

e) dot. wytycznych dla Beneficjentów wsparcia ze strony Miasta Leszna w zakresie 

 informacji i promocji (na bieżąco), 

f) jak wypełniać ofertę na realizację zadania publicznego (na bieżąco). 

 

2) Zorganizowano dla przedstawicieli leszczyńskich Organizacji Pozarządowych 

szkolenia: 

a) W  poniedziałek  9   stycznia  2019 r.  w  sali  sesyjnej  Urzędu  Miasta   odbyło  

się szkolenie na temat Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2019.  

W spotkaniu wzięło udział ok. 20 przedstawicieli leszczyńskich organizacji 

pozarządowych. Prezydent Miasta Leszna zadeklarował chęć współpracy 

miasta z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji projektów 

złożonych w Programie FIO 2019 w ramach partnerstwa projektowego;  

 

b) 17 września 2019 r. w  sali  sesyjnej Urzędu  Miasta  Leszna odbyło się szkolenie  

dla podmiotów ekonomii społecznej z zakresu nowych wzorów ofert  

i sprawozdań. Szkolenie poprowadziła specjalistka z Centrum PISOP oraz 

Pełnomocnik ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi z Urzędu Miasta 

Leszna, które przybliżyły uczestnikom w jaki sposób prawidłowo napisać ofertę 

realizacji zadania publicznego na nowym wzorze, poinformowały o zmianach  

w umowie o dofinansowanie, a także o tym jak napisać sprawozdanie na 

nowym wzorze i czym jest rozliczanie przez rezultaty. W szkoleniu wzięli udział 

przedstawiciele lokalnych organizacji pozarządowych: stowarzyszeń, fundacji, 

klubów sportowych i spółdzielni socjalnych.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcie 15. Szkolenia dla NGO 

Źródło: opracowanie własne. 
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3) opracowano harmonogram ogłaszania konkursów ofert na realizację przez 

organizacje pozarządowe zadań publicznych Miasta Leszna w kolejnym roku, 

4) na bieżąco informowano organizacje pozarządowe o dostępnych dla nich 

szkoleniach oraz pomagano instytucjom organizującym szkolenie zrekrutować 

przedstawicieli leszczyńskich organizacji pozarządowych,  

5) opracowywano na bieżąco kalendarz wydarzeń weekendowych organizowanych 

przez NGO, 

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) weryfikowano wnioski organizacji pozarządowych, które aplikowały o środki 

zewnętrzne, 

3) 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, 

4) 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 2019 r. wyszukano dla organizacji 

pozarządowych 226 informacji o projektach, programach, grantach 

umożliwiających uzyskanie dofinansowania na podejmowaną przez nie 

działalność), 

5) opracowano dwie broszury informacyjne  dotyczące finansowania działalności 

NGO: 

a) granty dla NGO, 

b) programy krajowe, konkursy, granty, 

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, 

http://www.ngo.leszno.pl/
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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.  

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. 

 

W 2019 roku organizacje pozarządowe zwróciły się z prośbą o objęcie honorowym 

patronatem przez Prezydenta Miasta Leszna 73 przedsięwzięć przez nie realizowanych. 

Wszystkie wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie i uzyskały patronat Prezydenta. 

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 wydarzeniach Dzień Europy i Targi Organizacji Pozarządowych oraz w V 

edycji akcji Aktywne Obywatelskie Leszno uczestniczyły firmy zaangażowane społecznie - 

zarówno duże przedsiębiorstwa, jak i małe firmy. 

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. 
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Rysunek 4. Obszary współpracy Miasta Leszna z organizacjami pozarządowymi. 

 
Źródło: opracowanie własne. 

 

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. 

W roku 2019 odbyła się V edycja konkursu „Leszczyński Wolontariusz Roku”. Głównym celem 

konkursu była promocja idei wolontariatu, promowanie różnorodnych form zaangażowania 

społecznego oraz kształtowanie postaw prospołecznych, ale również docenienie, 

podziękowanie i nagrodzenie osób i grup, które dobrowolnie i bez wynagrodzenia działają na 

rzecz mieszkańców Leszna. Konkurs był formą docenienia Wolontariuszy, ich pracy oraz trudu, 

który w nią wkładają. 

 

Kandydaci byli wybierani w siedmiu równorzędnych kategoriach. Do konkursu 107 

wolontariuszy (79 kobiet/28 mężczyzn): 

 

System wspierania 
inicjatyw 

obywatelskich 
i organizacji 

pozarządowych 

w Lesznie

Wspieranie przez 
Miasto Leszno

procesów integracji 
sektora organizacji 

pozarządowych

Projekty parterskie
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➢ Wolontariat Szkolny – 4 zgłoszenia,  

➢ Wolontariat Młodzieżowy – 6 zgłoszeń, 

➢ Wolontariat Dorosły - 14 zgłoszeń, 

➢ Wolontariat Senioralny - 7 zgłoszeń, 

➢ Wolontariacka Grupa Roku - 46 zgłoszeń ,  

➢ Inicjatywa Obywatelska - 24 zgłoszenia  

➢ Firma Zaangażowana Społecznie – 6 zgłoszeń.  

 

 

Oceny kandydatów dokonała powołana przez Prezydenta 

Miasta Leszna Kapituła Konkursu, w skład której weszły 

osoby zaproszone przez organizatora oraz trzech 

przedstawicieli Urzędu Miasta Leszna.  

 

 

Laureaci konkursu:  

 

• w kategorii Wolontariat Szkolny laureatką została Julia Konkol;                 

• w kategorii  Wolontariat Młodzieżowy laureatką została Joanna Gosieniecka, 

wyróżnienie otrzymała Zuzanna Mejer; 

• w kategorii Wolontariat Dorosły laureatem został Wojciech Prałat, a wyróżnienie 

otrzymała Katarzyna Jaśkowiak;                  

• w kategorii Wolontariat Senioralny laureatem został Jerzy Pazoła, a wyróżnienie 

otrzymał Zenon Bojek; 

• w kategorii Wolontariacka Grupa Roku laureatem został Klub Filmowy Filmów  

z audiodeskrypcją działający przy PZN w Lesznie; 

• w kategorii Inicjatywa Obywatelska laureatem została  Akcja „Jabłuszko"; 

• w kategorii Firma Zaangażowana Społecznie laureatem została firma MTL Media  

Sp. z o.o.   

 

Dodatkowe wyróżnienie przyznano również najstarszej wolontariuszce Czesławie Kasprzak  

i najmłodszemu wolontariuszowi Piotrowi Klimaszewskiemu. Uroczyste podsumowanie 

konkursu odbyło się podczas Gali Wolontariatu w dniu  5 grudnia  2019 r. o godz. 14:00  

w Teatrze Miejskim w Lesznie. W wydarzeniu wzięło udział 145 zaproszonych gości. Podczas 

Gali podziękowano również wolontariuszom zaangażowanym w Aktywne Obywatelskie 

Leszno. Przygotowany został również poczęstunek w formie szwedzkiego stołu. Uroczystość 

zorganizowana była przez Miasto Leszno, Biuro Kadr i Płac oraz Biuro Pełnomocnika ds. 

Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi. 

Zdjęcie 16. Plakat promujący konkurs o tytuł 
Leszczyńskiego Wolontariusza Roku. 

Źródło: opracowanie własne 

 

Źródło: opracowanie własne. 
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Zdjęcie 17. Leszczyński Wolontariusz Roku. 

 
Źródło: opracowanie własne. 

 

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; 

➢ Ferie i Wakacje z NGO; 

➢ Kampania Świadomość Niepełnosprawności; 

➢ Fakty i mity o osobach z niepełnosprawnościami; 

➢ Wakacje z NGO; 

➢ Aktywne Obywatelskie Leszno;  

➢ Mikołajki i Święta z NGO; 

➢ Generator eNGO ; 

➢ Vademecum po stronie; 

➢ Leszczyńskie NGO – najbliższe wydarzenia; 

➢ Fundusze na działania dla NGO, konkursy – kultura, sport. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Zdjęcie 18. Broszury informacyjno – edukacyjne. 
 

Źródło: opracowanie własne. 
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5. 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 286  

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 2019 r. w bazie zamieszczono 

ponad 226 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 

Dnia 11 maja 2019 r. odbył się „Dzień Europy i Targi Organizacji Pozarządowych”, w którym 

wzięło udział ponad siedemdziesiąt leszczyńskich organizacji pozarządowych, placówek 

oświatowych, leszczyńskich instytucji i spółek miejskich oraz firm zaangażowanych społecznie. 

Organizatorami wydarzenia byli: Fundacja Centrum Aktywności Twórczej, Europe Direct 

Poznań, Eurodesk Leszno, Miejski Ośrodek Kultury oraz Urząd Miasta Leszna. Partnerami 

wydarzenia byly: organizacje pozarządowe działające na terenie Miasta Leszna, leszczyńskie 

spółki, placówki edukacyjne i instytucje, a także Miejski Zakład Budynków Komunalnych, 

Miejski Zakład Zieleni, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Zespół Szkół Ekonomicznych. 

Przygotowano materiały promocyjne, które służyły promocji wydarzenia oraz były drobnymi 

upominkami dla uczestników targów, m.in: 

➢ plakaty, 

➢ rollupy, bannery informacyjne,  

➢ bannery informacyjne,  

➢ t-shirty,  

➢ smycze z karabińczykiem. 

http://www.leszno.pl/
http://www.ngo.leszno.pl/
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Zdjęcie 19. Dzień Europy i Targi Organizacji Pozarządowych. 

Źródło: opracowanie własne 

 

Źródło: opracowanie własne. 
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5.3.2. Koncert świąteczny 

W środę, 18 grudnia 2019 r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Lesznie odbyło się świąteczne 

spotkanie dla podmiotów obchodzących w minionym roku jubileusz działalności oraz 

wolontariuszy w podziękowaniu za ich aktywność. Na scenie listy gratulacyjne odebrało 45 

organizacji pozarządowych oraz instytucji. Wszyscy otrzymali podziękowania za aktywność 

obywatelską i działalność na rzecz Miasta Leszna oraz jego mieszkańców. Na zakończenie  

w podziękowaniu odbył się recital Michała Szpaka. W spotkaniu udział wzięło ponad 400 

zaproszonych gości. Relacja z uroczystości w postaci newsa i galerii zdjęć została zamieszczona 

na stronie ngo.leszno.pl oraz na portalach społecznościowych Leszczyńskiego NGO.  

W przygotowaniu uroczystości brali udział pracownicy Biura Pełnomocnika ds. Współpracy   

z Organizacjami Pozarządowymi i pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lesznie. 

 

Zdjęcie 20. Spotkanie świąteczne. 

 

 

5.3.3. Wspólne ubieranie choinki 

W dniu 9 grudnia 2019 r. odbyła się VI edycja ubierania miejskiej choinki w bombki, które 

udekorowali przedstawiciele leszczyńskich organizacji pozarządowych, przedszkoli, szkół, 

jednostek i spółek miejskich. W wydarzeniu uczestniczyli również mieszkańcy oraz 

wolontariusze. Wspólne ubieranie drzewka świątecznego stało się tradycją w Lesznie. Podczas 

wydarzenia klimatyczne, świąteczne utwory zaśpiewali wolontariusze z Fundacji Centrum 

Sztuki Integracja. Swoim występem imprezę uświetniły Mażoretki Orkiestry Dętej Miasta 

Leszna. Podziwiać można było także występy grupy kuglarskiej oraz grupy parateatralnej 

działającej przy Młodzieżowym Centrum Profilaktyki „Alternatywa”. Wydarzenie odbyło się 

we współpracy z Miejskim Zakładem Zieleni, Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji oraz 

Miejskim Ośrodkiem Kultury w Lesznie. 

Źródło: opracowanie własne. 
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                      Zdjęcie 21. Ubieranie choinki. 

 
 

5.3.4. Warsztaty świąteczne 

Miasto Leszno zorganizowało 2 warsztaty świąteczne podczas, których wypiekano i ozdabiano 

pierniki, wykonywano kartki świąteczne oraz świece z wosku pszczelego. 

• 12 grudnia o godzinie 16:00 w siedzibie Stowarzyszenia Leszczyński Bank Żywności 

– ul. Słowiańska 59 

• 16 grudnia o godzinie 16:00 w siedzibie Stowarzyszenia Echo - Aleje Zygmunta 

Krasińskiego 30,  

W warsztatach wzięło udział 40 osób, członków i wolontariuszy leszczyńskich organizacji i szkół 

podstawowych oraz pracownicy i praktykanci Biura Pełnomocnika ds. Współpracy  

z Organizacjami Pozarządowymi.   

 Zdjęcie 22. Warsztaty świąteczne. 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Źródło: opracowanie własne. 
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5.3.5. Akcja świąteczna leszczyńskich NGO 

 

W dniu 20 grudnia o godzinie 16:00 zorganizowano akcję składania życzeń mieszkańcom. 

Prezydent Miasta Leszna Łukasz Borowiak wraz z pracownikami oraz przedstawicielami 

organizacji pozarządowych na leszczyńskiej starówce składał mieszkańcom życzenia oraz 

obdarowywał przechodniów piernikami i kartkami zrobionymi podczas grudniowych 

warsztatów. 

 

Zdjęcie 23. Akcja świąteczna leszczyńskich NGO. 

 
 

5.3.6. Mikołajkowa akcja w szpitalu 

W dniu 23 grudnia 2019 r. włączyliśmy się w akcję mikołajkową przygotowaną z myślą  

o małych pacjentach. W poniedziałek przed Wigilią kilkunastu świętych Mikołajów zjechało  

z dachu Wojewódzkiego Szpitala 

Zespolonego w Lesznie i przekazało 

najmłodszym pacjentom upominki. 

Świąteczną niespodziankę dla 

pacjentów przygotowało: 

• Stowarzyszenie Survival Team 

Leszno,  

• Leszczyńskie Stowarzyszenie 

Spadochroniarzy Feniks, 

• Biuro Pełnomocnika ds. 

Współpracy z Organizacjami 

Pozarządowymi.   

Źródło: opracowanie własne. 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Zdjęcie 24. Akcja Mikołajkowa w szpitalu. 
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5.3.7. Inne inicjatywy 

1) Porozmawiajmy o Lesznie  [cyklicznie] 

Koordynowano akcję "Porozmawiajmy o Lesznie", która polegała na organizowaniu spotkań 

Prezydenta Miasta Leszna Łukasza Borowiaka z przedstawicielami organizacji pozarządowych 

w ich siedzibach.  W sumie w ciągu całego roku odbyło się sześć takich spotkań. 

 

2) Życzenia dla mieszkańców [LUTY] 

W dniu 14 lutego 2019 r., z okazji Walentynek wręczaliśmy mieszkańcom Leszna pyszne 

ciasteczka w kształcie serduszek oraz kartki z życzeniami. 

 

3) Kwiaty na Dzień Kobiet [MARZEC] 

 

W dniu 8 marca 2019 r. Prezydent 

Miasta Leszna Łukasz Borowiak 

wraz z urzędnikami rozdawał 

mieszkankom Leszna kwiaty  

z okazji Dnia Kobiet. 

 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcie 26. Kwiaty na Dzień Kobiet. 

Źródło: opracowanie  własne. 

 

Zdjęcie 25. Spotkania cykliczne „Porozmawiajmy o Lesznie”. 

 

Źródło: opracowanie własne. 
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4) Udział w Pikniku Wolontariackim [CZERWIEC] 

W dniu 18 czerwca 2019 r. wzięliśmy udział w Pikniku Wolontariackim, który odbył się  

w Parku Leszczyńskich Satyryków. Wydarzenie zorganizowało Stowarzyszenie Leszczyński 

Bank Żywności (LBŻ). Do wspólnej zabawy zaproszeni zostali wszyscy mieszkańcy Leszna. 

Szczególnymi gośćmi na pikniku byli wolontariusze, którzy wspierają LBŻ w codziennych 

działaniach. Otrzymali oni podziękowania z rąk Pana Prezydenta i władz Stowarzyszenia 

Leszczyńskiego  Banku Żywności. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Źródło: opracowanie własne. 

 

5) Pokaż jak spędzasz wakacje [LIPIEC] 

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

zachęcenie mieszkańców do udziału w wydarzeniach inicjowanych przez organizacje 

pozarządowe. 

6) Pole nadziei [PAŹDZIERNIK] 

Miasto Leszno wspólnie z Leszczyńskim Stowarzyszeniem Rehabilitacyjnym Amazonka oraz 
MPWIK i młodzieżą z leszczyńskich szkół włączyło się w ogólnopolską akcję „Pola Nadziei”  
i w dniu 12 października 2019 r. posadziliśmy 2,5 tysiąca cebulek żonkili symbolizujących 
nadzieję w walce z chorobą nowotworową. 
 
 
 

Zdjęcie 27. Piknik ze Wspomnieniami. 
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7) Podświetlenie Ratusza na różowo [PAŹDZIERNIK] 

Wspólnie z Leszczyńskim Stowarzyszeniem Rehabilitacyjnym „Amazonka” podświetliliśmy 

ratusz na różowo na znak solidarności z osobami zmagającymi się z chorobami 

nowotworowymi oraz zorganizowaliśmy konferencję w zakresie profilaktyki raka piersi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcie 29. Ratusz na różowo. 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Zdjęcie 28. Pola Nadziei. 

Źródło: opracowanie własne. 
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8) Akcja „Podziel się zniczem” 

 

W dniu 4 listopada 2019 r. wraz ze Stowarzyszeniem Pozytywka Leszno wybraliśmy się na 

spacer po leszczyńskim cmentarzu parafialnym, podczas którego zapalaliśmy znicze na 

opuszczonych grobach. 

 

 

 
 

 

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 zamówienie dużych banerów promujących wydarzenia związane  

z leszczyńskimi NGO (2 szt. banerów promujących Dzień Europy i Targi Organizacji 

Pozarządowych” oraz 2 szt. banerów promujących kampanię „Zostaw swój 1%  

w Lesznie”, 4 szt. promujące Wielki Festyn Aktywności oraz V edycję akcji Aktywne 

Obywatelskie Leszno), a także  promujących działalność trzeciego sektora w Lesznie 

promocja strony www.ngo.leszno.pl). 

 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcie 30. Akcja „Podziel się zniczem”. 

Źródło: opracowanie własne. 

 

http://www.ngo.leszno.pl/
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2. zlecono wykonanie materiałów promocyjnych (mi.in. torby, koszulki, opaski 

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

podczas wydarzeń z udziałem NGO. 

 

   Zdjęcie 32. Materiały promocyjne. 

 

 

 

 

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

wydarzeń organizowanych przez organizacje pozarządowe (60 wypożyczeń):  

• 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”. 

Zdjęcie 31. Baner promujący stronę www.ngo.leszno.pl. 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Źródło: opracowanie własne. 
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5.5. Aktywne Obywatelskie Leszno 

 

Zorganizowano V edycję akcji Aktywne Obywatelskie Leszno. W ciągu 9 dni (od 14 września 

do 22 września 2019 r.) odbyło się ponad 200 różnych wydarzeń przygotowanych przez 

leszczyńskie organizacje pozarządowe oraz inne podmioty zaangażowane społecznie. 

 

Hasłem przewodnim ubiegłorocznej edycji było „Nakręć się na NGO”!  

 

Zaplanowane wydarzenia okazały się wielkim świętem, organizowanym dla wszystkich 

mieszkańców i gości naszego miasta oraz wyjątkową okazją do wzajemnego poznania się  

i integracji leszczyńskich organizacji pozarządowych oraz innych instytucji działających  

w Lesznie z mieszkańcami. Nie zabrakło aktywności dedykowanych dzieciom, młodzieży, 

rodzinom, osobom aktywnym zawodowo, seniorom oraz mieszkańcom z różnego rodzaju 

niepełnosprawnościami.   

 

 

 

 

 

 

Zdjęcie 33. Nośniki promocyjno-informacyjne. 

Źródło: opracowanie własne. 

 

• Festyn Organizacji Pozarządowych, leszczyńskich instytucji i firm zaangażowanych społecznie 

• Randki Obywatelskie 

• Dni Otwarte w NGO i innych instytucjach 

• Inicjatywy obywatelskie 

• Eko Leszno 
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5.5.1. Festyn Organizacji Pozarządowych 

Festyn Organizacji Pozarządowych, leszczyńskich Instytucji i Firm zaangażowanych 

społecznie odbył się 14 września 2019 r. pod Stadionem im. Alfreda Smoczyka.  

 

Celem wydarzenia była integracja organizacji pozarządowych, leszczyńskich instytucji oraz 

innych podmiotów z mieszkańcami Leszna. Nie zabrakło aktywności dedykowanych dzieciom, 

młodzieży, rodzinom, osobom aktywnym zawodowo, seniorom oraz osobom z różnego 

rodzaju niepełnosprawnościami. W Festynie  wzięło udział 204 wystawców, w tym m.in.: 

organizacje pozarządowe, placówki oświatowe, spółki miejskie, firmy zaangażowane 

społecznie. Na festynie znajdowało się wiele stref aktywności, na których znaleźć można było 

niezliczoną ilość atrakcji. Wśród stref aktywności wymienić można: aktywne życie, radosne 

dzieciństwo, kultura i sztuka, strefę biznesu, ekologiczną, motoryzacyjną, zdrowia, 

społecznościową i samorządową. Na scenie zaprezentowały się m.in. dzieci z leszczyńskich 

przedszkoli, sekcje działające przy Miejskim Ośrodku Kultury, a także przedstawiciele 

leszczyńskich NGO ‘sów. Dodatkowo, na terenie Jednostki Wojskowej 4 Zielonogórskiego 

Pułku Przeciwlotniczego zorganizowano Dzień Otwartych Koszar.  

 

Zdjęcie 34. Aktywne Obywatelskie Leszno. 

Źródło: opracowanie własne. 
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Zdjęcie 35. Aktywne Obywatelskie Leszno – festyn AOL. 

 
 

 
 

Źródło: opracowanie własne. 
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5.5.2. Wolontariat Prezydenta 

 

W ramach V edycji akcji Aktywne Obywatelskie Leszno, Prezydent Miasta Leszna Łukasz 

Borowiak po raz kolejny wcielił się w rolę wolontariusza w organizacjach pozarządowych. 

Dzień pracy Wolontariusza był wypełniony przeróżnymi zadaniami. Wolontariusz odwiedził: 

Stowarzyszenie "Baśniowa Kraina”, Stowarzyszenie "Echo", Zespół Szkół Rolniczo – 

Budowlanych oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Rolniczo - Budowlanych w Lesznie, 

Zespół Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka, Leszczyńskie Stowarzyszenie "Razem  z nami" 

na rzecz dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, Stowarzyszenie "Wygraj Siebie", 

Przedszkole Miejskie nr 11 im. Marii Konopnickiej, Przedszkole Miejskie nr 10 "Zielony Świat", 

Fundację "Jesienny Uśmiech" oraz Leszczyńskie Stowarzyszenie Rehabilitacyjne "Amazonka", 

w których wykonywał zadania związane z codzienną działalnością tych instytucji. 

 

         Zdjęcie 36. Aktywne Obywatelskie Leszno – Wolontariat Prezydenta 

 
 Źródło: opracowanie własne. 
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5.5.3. Randki Obywatelskie 
 

18 września Aula I Liceum Ogólnokształcącego zamieniła się w miejsce rozmów  i dialogu 

przedstawicieli leszczyńskich organizacji pozarządowych, młodzieży oraz urzędników.  

 

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. W „randce” wzięło udział ok 60 osób.  

Na zakończenie spotkania, grupa kuglarska z Młodzieżowego Centrum Profilaktyki 

Alternatywa zorganizowała krótki pokaz dla wszystkich uczestników spotkania.  

 

                    Zdjęcie 37. Aktywne Obywatelskie Leszno – Randki Obywatelskie 

 
 Źródło: opracowanie własne. 

 



 
 
 

 
 

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

Strona 80 

5.5.4. Leszczyński Dzień Przedszkolaka 
 

Wielkie święto najmłodszych mieszkańców Leszna w 2019r. zorganizowano podczas Festiwalu 

Pszczelego. W wydarzeniu udział wzięli mali reprezentanci miejskich przedszkoli wraz  

z opiekunami, którzy złożyli na ręce Prezydenta Łukasza Borowiaka EKO-raport, czyli 

podsumowanie akcji ekologicznych jakie przeprowadzali w swoich placówkach od początku 

września. W tym dniu również delegacje z poszczególnych przedszkoli wyruszyły autobusem 

hybrydowym MZK w EKO patrol po placówkach przedszkolnych. 

 

                  Zdjęcie 38. Aktywne Obywatelskie Leszno – Dzień Przedszkolaka 

 
 

 
Źródło: opracowanie własne. 
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5.5.5. Dni otwarte w Organizacjach Pozarządowych 
 

Od 16 do 22 września 2019 r. w ramach akcji Aktywne Obywatelskie Leszno odbywały się Dni 

Otwarte w leszczyńskich organizacjach pozarządowych: fundacjach, stowarzyszeniach, 

klubów sportowych, spółdzielniach socjalnych, a także w instytucjach kultury, klubach 

działających przy spółdzielniach mieszkaniowych. Dni Otwarte przygotowały także miejskie 

spółki, placówki oświatowe oraz firmy zaangażowane społecznie. Jest to czas, w którym 

wspomniane podmioty  zapraszają mieszkańców Leszna na zorganizowane przez siebie 

wydarzenia lub do swoich siedzib. W ramach akcji przygotowanych zostało ponad 200 różnych 

inicjatyw. Organizowane były różnego rodzaju spotkania, pokazy, treningi sportowe, 

warsztaty. Mieszkańcy mogli skorzystać z porad specjalistów oraz uczestniczyć w projekcjach 

filmowych czy też konkursach. Można było przyjść, porozmawiać, wypytać o szczegóły 

działalności, zapisać się na zajęcia czy też treningi. Warto zaznaczyć, że środowisko 

leszczyńskie aktywnie włącza się w zaplanowanie harmonogramu Dni Otwartych, proponuje 

konkretne atrakcje i zachęca mieszkańców do współpracy w dowolnej formie (np. jako 

wolontariusz, pracownik). 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/.  

 

Tabela 14.  Statystyki Aktywnego Obywatelskiego Leszna - porównanie lat 2015-2019. 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Liczba wydarzeń  120 150 170 200 201 

Liczba 

wystawców 

podczas festynu  

90 130 182 

 

206 

 

204 

Źródło: opracowanie własne. 

 

 
 
 
 
 

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. 
 

http://www.ngo.leszno.pl/
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5.6.  Kampanie społeczne 
 

Kampanie, akcje, wydarzenia zrealizowane przez Miasto Leszno we współpracy  

z organizacjami pozarządowymi 

1. Chwalimy się – leszczyńskie NGO aktywnie działają 

Akcja polegała na publikowaniu postów na łamach stron leszczyńskich organizacji na portalu 

Facebook, w których NGO-sy wypisywały swoje największe oraz najważniejsze sukcesy  

i inicjatywy wykonane na przestrzeni całego poprzedniego roku. 

2. Zostaw swój 1% w Lesznie  

Prowadziliśmy kampanię „Zostaw swój 1% w Lesznie” zachęcającą do przekazywania 1 % 

podatku na rzecz leszczyńskich organizacji pożytku publicznego (OPP). To wyjątkowa szansa 

wsparcia organizacji w swoim najbliższym otoczeniu i naszym 

regionie oraz cennych przedsięwzięć i inicjatyw z różnych 

dziedzin życia. Profil działalności organizacji jest bardzo szeroki 

i zróżnicowany. Pieniądze przekazać można między innymi 

fundacjom i stowarzyszeniom działającym na rzecz dzieci, osób 

niepełnosprawnych, przewlekle chorych oraz starszych, 

a także stowarzyszeniom sportowym, kulturalnym oraz 

działającym  w innych dziedzinach. W 2019 roku  

w Lesznie 62 podmioty uprawnione były do pozyskania 1%                          

z deklaracji podatkowych.  

W ciągu trwania akcji przygotowano: 

Zdjęcie 39. Plakat „Zostaw 
swój 1% w Lesznie” 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Wykres 8. Porównanie AOL 
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• broszurę informacyjną, w której przedstawiliśmy organizacje uprawnione do 

odpisywania 1%,  

• na terenie miasta zostały rozwieszone banery  (ok.25 sztuk) zachęcające  do 

przekazywania 1 % podatku na OPP działające na terenie miasta Leszna lub na rzecz 

jego mieszkańców  

 

 

• materiały promocyjne (plakaty, ulotki, kalendarzyki) promujące kampanię „Zostaw 

swój 1% w Lesznie”, w tym m.in.: 

➢ 15 000 sztuk ulotek przeznaczonych dla mieszkańców miasta Leszna, które 

zostały rozniesione razem z decyzjami podatkowymi, 

➢ 500 sztuk plakatów przeznaczonych  dla organizacji pozarządowych, 

➢ 100 sztuk informacji z listą podmiotów uprawnionych do pobierania 1% 

podatku, 

➢ 250 sztuk plakatu informującego o akcji rozwieszanego w placówkach 

oświatowych, siedzibach firm, urzędów i biur rachunkowych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: opracowanie własne. 
 

Zdjęcie 40. Baner 1%. 

Źródło: opracowanie własne. 

Zdjęcie 41. Reklama kampanii społecznej na miejskim autobusie.  
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Tabela 15. Zestawienie danych dotyczących  1% podatku dla NGO. 

 
Źródło: dane uzyskane z Urzędu Skarbowego w Lesznie na dzień 10.02.2020 r. 

 

 

3. Zakochaj się w Lesznie jak MY 

 

To kampania cykliczna, w której pokazujemy za co 

można pokochać Leszno, a także dowiadujemy 

się, co najbardziej mieszkańcy cenią w swoim 

mieście. Za pomocą fotografii, materiałów 

filmowych, czy różnych publikacji ukazywane są 

walory i uroki Leszna. Kampania „Zakochaj się w Lesznie jak MY” trwała przez cały luty.   

W czasie jej trwania proponowano mieszkańcom udział w zabawach, konkursach i akcjach 

promocyjnych na stronie www.ngo.leszno.pl, profilu na Facebook, Instagramie i kanale na 

YouTube LESZCZYŃSKIE NGO. Różnorodność zabaw, które przygotowaliśmy 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. Osoby, które spełniły wszystkie wymagania zabawy otrzymały gadżety 

przygotowane przez Leszczyńskie NGO, m.in. pendrive, kubek, kalendarz, a także upominki 

przekazane przez Centrum Informacji Turystycznej w Lesznie. 

 

 

Zdjęcie 42. Zakochaj się w Lesznie. 

Źródło: opracowanie własne. 
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4. Inicjatywa „Ciasteczka dla mieszkańców”. 

W ramach kampanii „Zakochaj się w Lesznie jak MY" i przypadających w dniu 14 lutego 

Walentynek wręczaliśmy mieszkańcom Leszna pyszne ciasteczka w kształcie serduszek 

oraz kartki  z życzeniami. 

 

5. Świadomość Niepełnosprawności [MARZEC-KWIECIEŃ] – Kampania społeczna 

 

Kampania „Świadomości Niepełnosprawności” realizowana była przez Miasto Leszno  

i NGO w terminie od 21 marca do 19 kwietnia 2019 r.  

 

Celem kampanii  było przede wszystkim uświadomienie mieszkańcom Miasta Leszna z jakimi 

trudnościami zmagają się na co dzień osoby niepełnosprawne. W dniu 4 marca  2019 r. odbyło 

się spotkanie robocze dotyczące organizacji kampanii #Świadomość Niepełnosprawności.  

W spotkaniu uczestniczyło 15 przedstawicieli organizacji pozarządowych.    

 

 

 

 

Zdjęcie 43. Zakochaj się w Lesznie - jak MY. 

Źródło: opracowanie własne. 
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W ramach kampanii przygotowano: 

• 21.03.2019r.  

Happening z okazji Światowego Dnia Zespołu Downa 

Godzina : 11.30   

Miejsce: Plac dr J. Metziga 

Organizator: Miasto Leszno, Leszczyńskie Organizacje Pozarządowe   

21 marca został zorganizowany happening z okazji Światowego Dnia Zespołu Downa. 

W happeningu brały udział organizacje pozarządowe, szkoły, a także przedszkola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcie 44. Spotkanie robocze z NGO. 

Zdjęcie 45. Happening z okazji Światowego Dnia Zespołu Downa. 

Źródło: opracowanie własne. 

Źródło: opracowanie własne. 
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• 28.03.2019r.  

Warsztaty z rehabilitantem - Pokaż gdzie Cię boli i poznaj sposoby radzenia sobie  

z bólem 

Godzina: 17:00 

Miejsce: Ćwicznia Miejska, ul. Generała Stefana Grota-Roweckiego 20 

Organizator: Miasto Leszno, Stowarzyszenie Chorych na Choroby Reumatyczne 

 

W dniu 28 marca w ramach kampanii „Świadomość Niepełnosprawności” odbyły się warsztaty 

z rehabilitantem pn. „Pokaż, gdzie cię boli”. Warsztaty poprowadził rehabilitant Pan Jakub 

Ratajczak. W spotkaniu wzięły udział osoby, które na co dzień zmagają się z bólem 

spowodowanym chorobami reumatycznymi.  

 

 

 

• 29.03.2019r.  

Warsztaty „Serce od serca” 

Godzina:  16.00  

Miejsce: Klub Seniora „Wrzosowy Zakątek” ul. Leszczyńskich 20 

Organizator: Miasto Leszno, Stowarzyszenie „Wygraj Siebie” 

Projekt zakładał uszycie jak największej liczby poduszek w kształcie serca, które trafiły 

do pacjentek po mastektomii. 

 

 

 

 

 

Zdjęcie 46. Warsztaty w ramach kampanii społecznej „Świadomość Niepełnosprawności”.  

Źródło: opracowanie własne. 
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• 1.04.2019r.  

Konferencja – Dieta, zioła i domowe sposoby na choroby 

Program:  

o Zielarstwo – wykorzystanie ziół we wspomaganiu leczenia 

o Dieta w chorobie- prelekcja dietetyka 

o Domowe sposoby na różne dolegliwości  

Godzina: 16:30 – 19:00  

Miejsce: Ratusz  

Organizator: Miasto Leszno, Stowarzyszenie Chorych na Choroby Reumatyczne, 

Leszczyńskie Stowarzyszenie Osób z Chorobami Alzheimera i Parkinsona 

Konferencja tłumaczona była na język migowy. 

 

 

Zdjęcie 47. Warsztaty „Serce od serca”.  

Zdjęcie 48. Konferencja w ramach kampanii społecznej „Świadomość Niepełnosprawności”. 

Źródło: opracowanie własne. 

Źródło: opracowanie własne. 
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• 2.04.2019r.  

Konferencja: „Mity i stereotypy o niepełnosprawności” 

Program:  

o Mitologia terapeutica, czyli o kontrowersjach w pracy edukacyjno-

terapeutycznej z osobami ze spektrum autyzmu 

o Rodzinny mikrokosmos. Mity, fakty, doświadczenia 

o Wzmocnienia pozytywne wcale nie są takie pozytywne 

o Spektrum stereotypów wokół spektrum autyzmu 

o Mity i stereotypy nt. osób z niepełnosprawnościami – prezentowane przez 

leszczyńskie Organizacje Pozarządowe  

W dniu 2 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Świadomości Autyzmu, po 

konferencji na znak solidarności z osobami z autyzmem Ratusz został oświetlony na 

niebiesko oraz wypuszczone zostały niebieskie baloniki, program artystyczny 

przygotowała młodzież z Młodzieżowego Centrum Profilaktyki „Alternatywa” oraz 

Mażoretki Orkiestry Dętej Miasta Leszna. 

Godzina: 16:30 – 20:00 

Miejsce: Ratusz 

Organizator: Miasto Leszno, Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 

„Nasz Dom Nasz Świat” 

Konferencja tłumaczona była na język migowy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Źródło: opracowanie własne. 

Zdjęcie 49. Konferencja „Mity i stereotypy na temat niepełnosprawności” w ramach 
kampanii społecznej „Świadomość Niepełnosprawności”. 
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Ratusz na niebiesko 

 

2 kwietnia leszczyński Ratusz oraz siedziba na SUW Zaborowo w MPWIK Leszno zostały 

podświetlone na niebiesko – w kolorze symbolizującym solidarność  z osobami ze spektrum 

autyzmu. W ten sposób Leszno po raz kolejny przyłączyło się do globalnej akcji „Na niebiesko 

dla autyzmu“ organizowanej w ramach obchodów Światowego Dnia Świadomości Autyzmu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 2.04.; 9.04. ; 16.04.2019r.  

Otwarty turniej strzelecki z broni laserowej 

Godzina: 17:00 

Miejsce: Budynek Organizacji Pozarządowych, ul.  Dąbrowskiego 45a, 

Organizator: Miasto Leszno, Polski Związek Niewidomych  

 

• 10.04.2019r.  

Warsztaty z psychologiem -  terapeutą  

Godzina: 17:00 

Miejsce: ul. Dąbrowskiego 45a, Budynek Organizacji Pozarządowych 

Organizator: Miasto Leszno, Leszczyńskie Stowarzyszenie Osób z Chorobami 

Alzheimera i Parkinsona 

 

Źródło: opracowanie własne. 

Zdjęcie 50. Na niebiesko dla Autyzmu. 
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• 11.04.2019r.  

Prelekcja filmowa „Miłość i puste słowa” dot. choroby Alzheimera  

Godzina: 17:00 

Miejsce: sala projekcyjna w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. J.A. 

Komeńskiego,  ul. Mickiewicza 5  

Organizator:  Miasto Leszno, Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 

„Nasz Dom Nasz Świat”, Leszczyńskie Stowarzyszenie Osób z Chorobami Alzheimera  

i Parkinsona 

 

• 12.04. i 13.04.2019r.  

Trening radzenia sobie z emocjami (dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami)  

Godzina: 12:00  - 18:00 (piątek) 

Godzina: 9:00 - 15:00 (sobota) 

Miejsce: Ratusz 

Organizator: Miasto Leszno, Fundacja Zdrowa Natura 

 

• 15.04.2019r.  

Prelekcja filmowa ”Dziewczyna z szafy” dot. autyzmu 

Godzina: 17:00 

Miejsce: sala projekcyjna w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. J.A. 

Komeńskiego, ul. Mickiewicza 5  

Organizator: Miasto Leszno, Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 

„Nasz Dom Nasz Świat”. 

 

• 17. 04.2019r.  

Warsztaty „Serce od serca” 

Godzina: 16.00   

Miejsce: Klub Seniora „Wrzosowy Zakątek” ul. Leszczyńskich 20  

Organizator: Miasto Leszno, Stowarzyszenie „Wygraj Siebie” 

Projekt zakładał uszycie jak największej liczby poduszek w kształcie serca, które trafiły 

do pacjentek po mastektomii. 

 

Ponadto w leszczyńskich szkołach odbyły się: 

• warsztaty „Rozmowy bez mowy” (organizowane przez Fundację Totus Tuus) 

• prelekcje na temat zagadnień związanych z autyzmem oraz warsztaty plastyczne  

(organizowane przez Leszczyńskie Stowarzyszenie „Razem z nami” Na Rzecz Dzieci  

i Młodzieży z Niepełnosprawnością Intelektualną) 

• lekcje języka migowego (organizowane przez Polski Związek Głuchych) 

• Dzień Świadomości Niepełnosprawności i warsztaty integracyjne dla uczniów Zespołu 

Szkół Specjalnych oraz Szkoły Podstawowej nr 7 w Lesznie 
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Wystawa „Mity i stereotypy dotyczące osób z niepełnosprawnościami” 
 
Dodatkowo na leszczyńskim Rynku oraz w Galerii Leszno przygotowana i ustawiona została 

wystawa pn. „Mity i stereotypy dotyczące osób z niepełnosprawnościami” oraz opracowano 

broszurę, w której przedstawione zostały mity i stereotypy dotyczące osób  

z niepełnosprawnościami, które funkcjonują w świadomości wielu  ludzi (  broszura dostępna 

jest na stronie: http://ngo.leszno.pl/Fakty_i_mity_o_osobach_z_niepelnosprawnoscia.html) 

 
 

 
 

Zdjęcie 51. Warsztaty integracyjne w ramach kampanii „Świadomość Niepełnosprawności”. 

Źródło: opracowanie własne. 

Zdjęcie 52. Wystawa „Mity i stereotypy dotyczące osób z niepełnosprawnościami”. 
 

Źródło: opracowanie własne. 

http://ngo.leszno.pl/Fakty_i_mity_o_osobach_z_niepelnosprawnoscia.html
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Cała kampania opisana została na stronie www.ngo.leszno.pl. Na wszystkie wydarzenia wstęp 

był bezpłatny! 

 
Miasto Leszno otrzymało Nagrodę za kampanię społeczną „Świadomość 

Niepełnosprawności 
 

Miasto Leszno za kampanię społeczną „Świadomość 
Niepełnosprawności” otrzymało wyróżnienie w 
konkursie „Wielkopolska Otwarta dla Osób z 
Niepełnosprawnościami”, organizowanym przez 
Samorząd Województwa Wielkopolskiego – 
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu. 
W ramach wyróżnienia Miasto otrzymało statuetkę 
oraz nagrodę finansową w wysokości 2 000 złotych. 
Pomysłodawcą kampanii było Biuro Pełnomocnika ds. 
współpracy z organizacjami pozarządowymi. 
 

 

 

 

 

 

 

Karta ratująca życie ICE 

W ramach kampanii „Świadomość Niepełnosprawności” przygotowana została przez Miasto 

Leszno specjalna karta ratująca życie ICE. Karta była i jest nadal dostępna w Biurze 

Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: opracowanie własne. 

Źródło: opracowanie własne. 

Zdjęcie 53. Wyróżnienie za kampanię społeczną 
„Świadomość Niepełnosprawności”. 
 

Zdjęcie 54. Karta ratująca życie. 
 

http://www.ngo.leszno.pl/
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5.7. 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, decydentów 

przedstawicieli Rady Miejskiej, 

instytucji miejskich, ekspertów, 

pracowników  młodzieżowych w danej dziedzinie.  

 

➢ Leżak obywatelski w obszarze KULTURY - 7.12.2019 r. w Stacji Biznes; 

➢ Leżak obywatelski w obszarze SPORTU - 9.12.2019 r. podczas ubierania 

choinki miejskiej przy lodowisku MOSiR; 

➢ Leżak obywatelski w obszarze Profilaktyka - 13.12.2019 r. w Galerii Leszno; 

➢ Leżak obywatelski w obszarze EDUKACJA - 16.12.2019 r. w Stacji Biznes. 

 

2. Projekt „Asystent seniora z niepełnosprawnością” 

 

Razem z Fundacją Pomocy Seniorom i Rodzinie AMA w ramach projektu „Asystent seniora  

z niepełnosprawnością” zorganizowaliśmy dwa szkolenia skierowane do opiekunów osób 

starszych i niepełnosprawnych. Szkolenia odbyły się 19 i  26 października 2019 roku, były to 

dwa ośmiogodzinne spotkania o łącznym czasie 16 godzin, zakończone sprawdzeniem 

Źródło: opracowanie własne. 

Zdjęcie 55. Projekt „Postulaty Młodego Leszna”. 
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nabytych umiejętności i uzyskaniem certyfikatu. W szkoleniach udział wzięło 56 mieszkańców 

Leszna. 
 

Zdjęcie 56. Szkolenie „Asystent seniora z niepełnosprawnością”. 

 
 
 

 

3. Projekt „From M.E. to EU 

 

Miasto Leszno wspólnie z  Fundacją Centrum Aktywności Twórczej realizuje projekt „From 

M.E. to EU”. Pierwotny okres realizacji projektu wyznaczony został na okres od 01.02.2019 – 

do 30.03.2020, jednak w związku z pandemią koronawirusa projekt został przedłużony do 30 

czerwca 2021 r. Liderem jest włoska organizacja Studio Progetto, a uczestniczą w nim także 

przedstawiciele państw: Albanii, Belgii, Chorwacji, Grecji, Włoch, Macedonii, Hiszpanii i Polski. 

Projekt dotyczy zaangażowania obywateli Europy oraz migrantów, by współpracowali celem 

budowania nowej multikulturowej Europy. Działania projektowe obejmują treningi 

międzynarodowe, warsztaty, przeprowadzenie wywiadów z mieszkańcami i migrantami. 

Całość kosztów jest pokryta z projektu. 

 

4. 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. 

 

 

Źródło: opracowanie własne. 

http://www.ngo.leszno.pl/
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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,  

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,  
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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 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. 

 

4. Organizowanie wydarzeń oraz inicjatyw mających ma celu promocję organizacji 

pozarządowych oraz integrację społeczności lokalnej. 

 

 

 

 

 

 

http://www.ngo.leszno.pl/
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Rysunek 5. Wydziały, biura i jednostki współpracujące z Trzecim Sektorem. 

 
Źródło: opracowanie własne. 

 

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 2019. 

Lp. MIERNIK EFEKTYWNOŚCI PROGRAMU 2019 

1. Liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert na realizację zadań 

publicznych. 

36 

2. Liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert. 116 

3. Liczba podmiotów, z którymi podpisano umowę o realizację zadań 

publicznych w otwartych konkursach ofert. 

65 

4. Liczba umów zerwanych, unieważnionych lub wycofanych wniosków. 7 

5. Liczba ofert, które wpłynęły od organizacji z pominięciem otwartego 

konkursu ofert tzw. „małe granty”. 

69 

6. Liczba ofert, które wpłynęły od organizacji w ramach ustawy o sporcie. 159 

7. Liczba podmiotów, z którymi podpisano umowę o realizację zadań 

publicznych w ramach ustawy o sporcie. 

112 

8. Liczba przedsięwzięć, którym udzielono Patronatu Prezydenta Miasta 

Leszna. 

73 

9. Liczba przedsięwzięć finansowanych w ramach regrantingu. 16 

11. Liczba złożonych wniosków na realizację inicjatywy lokalnej. 28 

12. Liczba podpisanych umów na realizację inicjatywy lokalnej. 19 

Źródło: opracowanie własne. 

Biuro 
Pełnomocnika 

ds. Współpracy 
z NGO

Centrum Informacji 
Turystycznej

Wydział Kultury
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Wydział Promocji 
i Rozwoju

Wydział Spraw 
Obywatelskich

Biuro  ds. Uzależnień

Miejski Ośrodek 
Pomocy Rodzinie
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Tabela 17. Porównanie wskaźników - lata 2016 i 2019. 

Wskaźnik 2016 2017 2018 2019 

Liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert. 24 28 31 36 

Liczba ofert złożonych w otwartych konkursach 
ofert przez NGO. 

222 231 133 116 

Liczba zawartych umów w otwartych 
konkursach ofert JST- NGO. 

185 179 97 76 

Liczba ofert złożonych w ramach „małych 
grantów”. 

53 69 95 69 

Liczba zawartych umów w ramach „małych 
grantów”. 

47 58 84 64 

Liczba ofert, które wpłynęły od organizacji  
w ramach ustawy o sporcie. 

47 49 177 159 

Liczba podmiotów, z którymi podpisano umowę 
o realizację zadań publicznych w ramach ustawy 
o sporcie. 

44 38 135 112 

Liczba ogłoszonych konkursów w ramach 
regrantingu. 

1 1 2 2 

Liczba przedsięwzięć finansowanych w ramach 
regrantingu. 

5 5 12 16 

Złożone oferty na realizację inicjatywy lokalnej. 18 23 29 28 

Liczba podpisanych umów na realizację 
inicjatywy lokalnej. 

9 21 15 19 

Liczba Patronatów. 83 69 76 73 
Źródło: opracowanie własne. 
 
 

 
 

Źródło: opracowanie własne. 

Wykres 9. Porównanie wskażników realizacji Programu Współpracy w latach 2016-2019. 
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8. Podsumowanie 

 

Dla Miasta Leszna organizacje pozarządowe są ważnym partnerem w działaniach na rzecz 

rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz budowania spójności i kapitału społecznego. 

Obok sektora gospodarczego i sektora władzy publicznej jako trzeci sektor stanowią element 

dla rozwoju społeczności lokalnej. Działalność organizacji pozarządowych w sferze zadań 

publicznych, jest istotną cechą społeczeństwa demokratycznego, a zarazem elementem 

spajającym i aktywizującym społeczność lokalną. Koordynacją działań Urzędu Miasta Leszna 

we współpracy z organizacjami pozarządowymi zajmuje się Biuro Pełnomocnika ds. 

Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi. Rokrocznie biuro przygotowuje też 

sprawozdanie prezentujące zakres współpracy Miasta Leszna z organizacjami pozarządowymi. 

Co roku w dokumencie pojawia się więcej informacji, ze względu na coraz większą skalę tej 

współpracy. 

 

W 2019 r., tak jak i we wcześniejszych latach Miasto Leszno współpracowało z organizacjami 

pozarządowymi na wielu płaszczyznach, zarówno finansowych jak i pozafinansowych. Podjęte 

przez realizatorów Programu działania, wspierane przez miasto, adresowane były do różnych 

grup społecznych, służyły rozwiązaniu wielu problemów, m.in. związanych  

z zagospodarowaniem czasu wolnego dzieciom i młodzieży, wykluczeniem społecznym, 

profilaktyką uzależnień, ochroną i promocją zdrowia, wsparciem i aktywizacją seniorów czy 

rewitalizacją. Nakierowane były w szczególności na tworzenie warunków do zwiększenia 

aktywności społecznej, poprawy jakości życia mieszkańców oraz zapewnienia im przyjaznej  

i otwartej przestrzeni, sprzyjającej podejmowaniu działań odpowiadających na faktyczne 

potrzeby społeczności lokalnej. Dzięki wsparciu miasta, liczne grupy beneficjentów mogły 

realizować swoje pasje, rozwijać zainteresowania, brać czynny udział w wielu ciekawych 

inicjatywach. Należy podkreślić, że organizacje były nie tylko wykonawcami zadań, lecz także 

ich inicjatorami. Budowa partnerskich relacji z trzecim sektorem oraz wspieranie aktywności 

pożytku publicznego stanowiło istotny element polityki lokalnej samorządu. Dobra 

współpraca bez wątpienia przyczyniła się do podniesienia jakości usług publicznych oraz do 

poszerzenia grupy odbiorców. Obszary oddziaływań jak i przeznaczone środki z budżetu 

Miasta były bardzo zróżnicowane. Znaczące różnice wynikają przede wszystkim z określonej 

specyfiki realizowanych zadań. W Lesznie zauważalny jest problem związany z naborem 

przedstawicieli organizacji do komisji konkursowych wynikający z konieczności wyłączenia  

z oceny osób związanych z ofertami. Często te same osoby angażują się w ocenę ofert w wielu 

konkursach. W bazie osób, które zgłosiły się w 2019 roku do oceny ofert znalazło się zaledwie 

16 nazwisk. Wiele tych osób uczestniczyło w kilku i więcej komisjach konkursowych. W 2019r. 

przy ocenie ofert konkursowych, a następnie analizie powyższych sprawozdań uwzględniano 

wkład własny zarówno finansowy, jak i pozafinansowy Organizacji, w tym wkład osobowy 

wynikający z pracy społecznej członków Organizacji oraz świadczeń wolontariuszy w realizacji 

zadań zleconych. Oprócz kalkulacji kosztów wskazujących na możliwość realizacji zadania 
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ważnym elementem była również dotychczasowa współpraca zwłaszcza w zakresie jakości 

wykonywanych zadań, terminowości i rzetelności w ich rozliczaniu. Monitoring realizacji 

finansowej Programu prowadzony był w oparciu o przeprowadzone kontrole realizacji zadań 

publicznych, w miejscu realizacji projektów, kontrole realizacji harmonogramu i zakresu 

rzeczowo – finansowego zadania oraz poprzez analizę składanych przez organizacje 

pozarządowe sprawozdań z realizacji zadań publicznych. Większość składanych sprawozdań 

z wykonania zadania publicznego przyjmowana była bez zastrzeżeń. Nieliczne wymagały 

korekt i uzupełnień. Ze składanych przez Organizacje sprawozdań wynika, że zadania były 

kierowane do bardzo dużej grupy mieszkańców, a działalność prowadzona przez Organizacje 

obejmowała szeroki zakres sfery zadań publicznych. W 2019r. Miasto Leszno ogłosiło 42 

otwarte konkursy ofert, z czego 36 w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie, a 6 konkursów w ramach ustawy o sporcie. W ramach ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie (opp) organizacje złożyły ogółem 185 ofert  

o dofinansowanie i podpisano 140 umów na realizację zadań publicznych,  z czego w trybie 

tzw. „małych grantów” złożono 69 ofert i podpisano 64 umowy. Najwięcej dotacji w trybie 

tzw. „małych grantów” udzielonych zostało przez Wydział Kultury i Sportu Urzędu Miasta 

Leszna  - 30 dotacji. W ramach ustawy o sporcie w 2019 roku złożono ogółem 159 ofert  

o dofinansowanie i podpisano 112 umów na realizację zadań publicznych. Łącznie organizacje 

złożyły 344 oferty o dofinansowanie i podpisano 252 umowy.  

 

Współpraca  Miasta z organizacjami pozarządowymi w 2019 roku była systematyczna, dobra  

i efektywna. Miasto od kilku lat kładzie duży nacisk na systematyczne i  konsekwentne 

pogłębianie współpracy z organizacjami pozarządowymi, budowanie wzajemnego zaufania,  

a poprzez to wspólne podejmowanie działań na rzecz dobra miasta i jego mieszkańców. 

Organizacje pozarządowe oraz wolontariusze poprzez swoją pracę, aktywność  

i zaangażowanie wniosły, tak jak i w latach poprzednich,  ogromny wkład  w efektywne 

działania na rzecz miasta oraz mieszkańców Leszna.  Z roku na rok można zauważyć znaczącą 

aktywność w życiu publicznym mieszkańców naszego Miasta, co potwierdza potrzebę 

wspierania Organizacji w oparciu o wyznaczone priorytety.  

 

Realizacja Programu Współpracy Miasta Leszna z Organizacjami Pozarządowymi 2019 daje 

podstawę do wniosku, iż przyczynia się on do większej aktywności społecznej organizacji 

pozarządowych oraz bardziej racjonalnego i gospodarnego wykorzystania środków 

publicznych. Wspierając zadania publiczne Miasto w pełni wykorzystuje potencjał Organizacji 

aby efektywnie wpływać na zapotrzebowanie lokalnych społeczności. Dzięki kontynuowanej 

współpracy z organizacjami i dofinansowywaniu przez Miasto realizowanych przez organizacje 

zadań publicznych, budowane jest na wysokim poziomie aktywne partnerstwo pomiędzy 

administracją publiczną, a organizacjami prowadzącymi działalność w obszarze pożytku 

publicznego.  
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Należy zwrócić uwagę, że obok najczęściej omawianej kwestii finansowania zadań, niezwykle 

istotna jest cała sfera współpracy pozafinansowej.  Organizacje między innymi wprowadzają 

nowatorskie rozwiązania, biorą udział w tworzeniu miejskich polityk i strategii, są ważnym 

głosem doradczym i eksperckim. Są również niezbędnym partnerem w budowaniu marki 

i wizerunku Leszna. W 2019 r. prowadzono szereg działań mających wpływ na zwiększenie 

aktywności organizacji, pogłębianie wzajemnego zaufania oraz wspieranie rozwoju sektora 

pozarządowego poprzez wzajemne informowanie o kierunkach rozwoju, prowadzenie 

konsultacji z organizacjami, udostępniania zasobów Urzędu, organizacji szkoleń oraz 

udzielania patronatów i referencji. System wzajemnego informowania się o planach, 

zamierzeniach i kierunkach działań samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych jest 

ważnym fragmentem systemu wzmacniającego zaangażowanie różnych organizacji i grup 

społecznych. W jego skład wchodzą różne elementy – z jednej strony wspólne ciała doradcze 

i konsultacyjne, a z drugiej inne, głównie elektroniczne narzędzia wzajemnego informowania 

się (strony internetowe, media społecznościowe, mailing, newslettery itp.). 

 

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. Podstawą 

kontaktu z organizacjami pozarządowymi jest strona www.ngo.leszno.pl. Na stronie tej 

zamieszczane są aktualne informacje o współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi,  

a także również ogłoszenia, komunikaty, informacje z innych źródeł – wszystko, co dotyczy  

i może zainteresować osoby aktywnie działające w sektorze pozarządowym czy na styku urząd 

– organizacje. Na stronie istnieje również tzw. „Tablica ogłoszeń” czy kalendarz wydarzeń, 

które dają możliwość samodzielnego dodawania wiadomości przez użytkownika oraz baza 

NGO, do której wpisać się może każda organizacja. Dzięki temu strona jest współtworzona 

również przez organizacje pozarządowe. Na bieżąco prowadzone są profile społecznościowe 

Facebook, Twitter, Instagram Leszczyńskie NGO i kanał YouTube, gdzie urzędnicy informują  

o wydarzeniach, działaniach, inicjatywach podejmowanych przez leszczyńskich samorząd oraz 

przedstawicieli lokalnych organizacji pozarządowych. Przez social media informowaliśmy 

również o konkursach ofert, możliwych zewnętrznych źródłach dofinansowania, szkoleniach 

on-line i wielu innych przydatnych organizacjom pozarządowym zagadnieniach. Stale 

rozbudowywane są galerie zdjęć. W celu dotarcia do jak największej liczby odbiorców 

wykorzystywana jest również poczta elektroniczna ngo@leszno.pl. Za jej pomocą przesyłane 

są wiadomości z Urzędu Miasta do organizacji pozarządowych, które zapisały się do 

leszczyńskiej Bazy Organizacji Pozarządowych. Skrzynka ta służy również do pośredniczenia  

i przekazywania ważnych informacji od jednych organizacji pozarządowych do innych. 

Dodatkowym źródłem informacji jest co miesiąc opracowywana przez urzędników broszura 

informacyjna „Co słychać w Trzecim Sektorze”, w której opisywane są bieżące informacje 

dotyczące współpracy Miasto Leszno – organizacje pozarządowe (np. o prowadzonych czy 

http://www.ngo.leszno.pl/
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planowanych akcjach, możliwościach uzyskania dotacji na zadania zlecane przez Miasto itp.), 

zapowiedzi i relacje wydarzeń organizowanych przez leszczyńskie NGO.  

 

Porównując ostatnie lata zauważalny jest wzrost popularności powyższych narzędzi 

komunikacyjnych, np. liczba wizyt na portalu www.ngo.leszno.pl wzrosła z 69 361 do 109 528 

(dane na dzień 31,12.2019 r.), liczba polubień na fanpage Leszczyńskie NGO wzrosła z 3090 do 

3850.  Pokazuje, to że wysiłek wkładany w poprawę komunikacji na linii urząd – organizacje 

przynosi rezultaty. Należy zaznaczyć, że wspomniane środki przekazu generują stosunkowo 

najniższe koszty lub nie generują ich wcale i to zarówno po stronie urzędu, jak i organizacji 

pozarządowych. Strona i profile społecznościowe redagowane są przez pracowników Biura 

Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 

 

W 2019 r. w ramach współpracy pozafinansowej prowadzone było również doradztwo 

związane w szczególności z: 

 

1. Zakładaniem Organizacji, zwłaszcza w zakresie stowarzyszeń, fundacji, klubów 

sportowych, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej, 

uczniowskich klubów sportowych i stowarzyszeń zwykłych. 

2. Informowaniem o aktualnych przepisach prawnych dotyczących działalności 

Organizacji, 

3. Informowaniem o zasadach udzielania dotacji z budżetu Miasta i potencjalnych 

zewnętrznych źródłach finansowania. 

Powyższe informacje udzielano w formie telefonicznej, mailowej oraz spotkań bezpośrednich 

z zainteresowanymi organizacjami. 

 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom organizacji pozarządowych, Miasto Leszno cyklicznie 

organizuje imprezy i kampanie społeczne mające na celu integrowanie i promowanie 

środowiska organizacji pozarządowych oraz osób szczególnie zaangażowanych w działalność 

społeczną. Najważniejszymi imprezami, które odbyły się w 2019 roku, były przede wszystkim: 

V edycja akcji Aktywne Obywatelskie Leszno, 10 edycja Dnia Europy i Targów NGO, V edycja 

konkursu Leszczyński Wolontariusz Roku, kampania społeczna „Świadomość 

Niepełnosprawności”.  

 

Pozytywne nastawienie, chęć współpracy Miasta Leszna oraz pomoc finansowa  

i pozafinansowa udzielana organizacjom pozarządowym pozytywnie wpływała na kontakty  

i wzajemne relacje z Trzecim Sektorem.  
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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. Dalsza współpraca na 

płaszczyźnie  finansowej, jak i pozafinansowej nadal powinna pozostawać  ważnym 

elementem polityki prowadzonej przez władze samorządowe Miasta Leszna. 

 

Rekomendacje na 2020 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, 



 
 
 

 
 

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

Strona 105 

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, Dzień Europy i Targi  

Organizacji Pozarządowych, 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  

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. 
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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.  

 

Na podstawie  art. 5a ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie niniejsze sprawozdanie zostanie przedłożone Radzie Miejskiej 

Leszna nie później niż do dnia 31 maja 2020 r. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy 

za rok 2019 zostanie opublikowane w  Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.leszno.pl oraz 

na stronie internetowej Miasta Leszna www.ngo.leszno.pl. 

 

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: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.bip.leszno.pl/


 
 
 

 
 

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

Strona 107 

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 – 2019. 

Wykres 4. Aktywność fanpage’a Leszczyńskie NGO w latach 2015-2019. 

Wykres 5. Porównanie fanpage’y prowadzonych dla NGO przez inne miasta (liczba fanów na dzień 30.04.2020 r.). 

Wykres 6. Tryb udzielania dotacji - otwarte konkursy i małe granty. 

Wykres 7. Kwota dotacji przyznanych w ramach inicjatywy lokalnej w latach 2015-2019.  

Wykres 8. Porównanie AOL. 

Wykres 9. Porównanie wskaźników realizacji Programu Współpracy w latach 2016-2019. 

 

Spis zdjęć 

Zdjęcie 1. Spotkanie Prezydenta Miasta Leszna Łukasza Borowiaka z przedstawicielami NGO. 

Zdjęcie 2. Spotkanie z NGO – warsztaty metodą World Cafe. 

Zdjęcie 3. Informacja o rozpoczęciu konsultacji społecznych  Programu Współpracy - zrzut strony internetowej. 

Zdjęcie 4. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych  Programu Współpracy - zrzut strony internetowej. 

Zdjęcie 5. Informacja o uchwaleniu Programu Współpracy - zrzut strony internetowej. 

Zdjęcie 6. Zrzut ze strony www.ngo.leszno.pl- współpraca z NGO. 

Zdjęcie 7. Zrzut ze strony www.ngo.leszno.pl- kampanie i projekty. 

Zdjęcie 8. Zrzut ze strony www.ngo.leszno.pl- współpraca z NGO. 

Zdjęcie 9. Zrzut ze strony www.ngo.leszno.pl- fundusze. 

Zdjęcie 10. Statystyki witryny www.ngo.leszno.pl w 2019 roku. 

Zdjęcie 11. Strona internetowa www.ngo.leszno.pl. 

Zdjęcie 12. Profil Leszczyńskie NGO na Facebook. 

Zdjęcie 13. Plakat promujący stronę ngo.leszno.pl. 

Zdjęcie 14. Informator „Co słychać w Trzecim Sektorze”. 

Zdjęcie 15. Szkolenia dla NGO. 

Zdjęcie 16. Plakat promujący konkurs o tytuł Leszczyńskiego Wolontariusza Roku. 

Zdjęcie 17. Leszczyński Wolontariusz Roku. 

Zdjęcie 18. Broszury informacyjno- edukacyjne. 

Zdjęcie 19. Dzień Europy i Targi Organizacji Pozarządowych. 

Zdjęcie 20. Spotkanie świąteczne. 

Zdjęcie 21. Ubieranie choinki. 

Zdjęcie 22. Warsztaty świąteczne. 

Zdjęcie 23. Akcja świąteczna leszczyńskich NGO. 

Zdjęcie 24. Akcja Mikołajkowa w szpitalu. 

Zdjęcie 25. Spotkania cykliczne „Porozmawiajmy o Lesznie”. 

Zdjęcie 26. Kwiaty na Dzień Kobiet. 

Zdjęcie 27. Piknik ze Wspomnieniami. 

Zdjęcie 28. Pola Nadziei. 

Zdjęcie 29. Ratusz na różowo. 

Zdjęcie 30. Akcja Podziel się zniczem. 

Zdjęcie 31. Baner promujący stronę www.ngo.leszno.pl. 
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Zdjęcie 32. Materiały promocyjne. 

Zdjęcie 33. Nośniki promocyjno-informacyjne. 

Zdjęcie 34. Aktywne Obywatelskie Leszno. 

Zdjęcie 35. Aktywne Obywatelskie Leszno – festyn AOL. 

Zdjęcie 36. Aktywne Obywatelskie Leszno – Wolontariat Prezydenta. 

Zdjęcie 37. Aktywne Obywatelskie Leszno – Randki Obywatelskie. 

Zdjęcie 38. Aktywne Obywatelskie Leszno – Dzień Przedszkolaka. 

Zdjęcie 39. Plakat „Zostaw swój 1% w Lesznie”. 

Zdjęcie 40. Baner 1%. 

Zdjęcie 41. Reklama kampanii społecznej na miejskim autobusie.  

Zdjęcie 42. Zakochaj się w Lesznie. 

Zdjęcie 43. Zakochaj się w Lesznie - jak MY.  

Zdjęcie 44. Spotkanie robocze z NGO. 

Zdjęcie 45. Happening z okazji Światowego Dnia Zespołu Downa. 
Zdjęcie 46. Warsztaty w ramach kampanii społecznej „Świadomość Niepełnosprawności”.  
Zdjęcie 47. Warsztaty „Serce od serca” . 
Zdjęcie 48. Konferencja w ramach kampanii społecznej „Świadomość Niepełnosprawności”. 
Zdjęcie 49. Konferencja „Mity i stereotypy na temat niepełnosprawności” w ramach kampanii społecznej „Świadomość 
Niepełnosprawności”. 
Zdjęcie 50. Na niebiesko dla Autyzmu. 
Zdjęcie 51. Warsztaty integracyjne w ramach kampanii Świadomość Niepełnosprawności. 
Zdjęcie 52. Wystawa „Mity i stereotypy dotyczące osób z niepełnosprawnościami”. 
Zdjęcie 53. Wyróżnienie za kampanię społeczną „Świadomość Niepełnosprawności”. 
Zdjęcie 54. Karta ratująca życie. 
Zdjęcie 55. Projekt „Postulaty Młodego Leszna”. 
Zdjęcie 56. Szkolenie „Asystent seniora z niepełnosprawnością”. 
 
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 2015-2019 (w ramach ustawy opp). 

Tabela 4. Zestawienie środków finansowych przeznaczonych dla organizacji pozarządowych w 2019r. 

Tabela 5. Zestawienie podmiotów, które otrzymały dotacje od Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków w 2019 r. 

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

obszarach pożytku publicznego w  2019 roku (ustawa opp). 

Tabela 7. Zestawienie ofert złożonych w 2019 roku w   trybie art. 19 a ustawy tzw. „małe granty”. 

Tabela 8. Zestawienie środków finansowych przeznaczonych dla organizacji pozarządowych w 2019 roku w   trybie art. 19 a 

ustawy tzw. „małe granty”. 

Tabela 9. Inicjatywa lokalna „projekty miękkie”- porównanie lat 2015-2019.  

Tabela 10. Zestawienie wniosków w ramach inicjatywy lokalnej „projekty miękkie”. 

Tabela 11. Zestawienie wniosków odrzuconych w ramach inicjatywy lokalnej „projekty miękkie”. 

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

2019 w ramach ustawy opp. 

Tabela 13. Zestawienie osób z organizacji pozarządowych biorących udział w posiedzeniach komisji konkursowych w roku 

2019 w ramach ustawy o sporcie. 

Tabela 14. Statystyki Aktywnego Obywatelskiego Leszna - porównanie lat 2015-2019. 

Tabela 15. Zestawienie danych dotyczących 1% podatku dla NGO. 

Tabela 16. Wskaźniki realizacji Programu Współpracy 2019. 

Tabela 17. Porównanie wskaźników - lata 2016 i 2019. 

 

Spis załączników 

Załącznik 1. Zestawienie dotacji uzyskanych przez organizacje pozarządowe w roku 2019 w trybie 19a ust. opp otwartych 

konkursach ofert. 

Załącznik 2. Wykaz ofert odrzuconych w otwartych konkursach ofert w 2019 roku w trybie art. 19a ust. opp. 
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Załącznik 3. Zestawienie dotacji uzyskanych przez organizacje pozarządowe w roku 2019 w trybie art. 19a ustawy OPP tzw. 

„Małe granty”. 

Załącznik 4. Wykaz odrzuconych ofert w roku 2019 w trybie art. 19a ustawy opp tzw. „Małe granty”. 

Załącznik 5. Zestawienie dotacji uzyskanych przez organizacje pozarządowe w 2019 roku w ramach ustawy o sporcie. 

Załącznik 6. Zestawienie ofert odrzuconych w 2019 roku w ramach ustawy o sporcie. 

Załącznik 7. Zestawienie wniosków zrealizowanych w ramach inicjatywy lokalnej w 2019 roku. 

Załącznik 8. Zestawienie wniosków odrzuconych w ramach inicjatywy lokalnej w 2019 roku. 

Załącznik 9. Komisje konkursowe oceniające złożone oferty w ramach ustawy opp. 
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Załącznik nr 1 
 
ZESTAWIENIE DOTACJI UZYSKANYCH PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE W ROKU 2019 W TRYBIE ART. 19a USTAWY OPP W OTWARTYCH 
KONKURSACH OFERT  
 
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 2019 

rok 

Kwota 
wykorzystana 
(prawidłowo 
rozliczona) 

 

1. 
Pomoc w Ośrodku 

Interwencyjno-
Readaptacyjnym 

1. 
Pomoc w Ośrodku Interwencyjno- 

Readaptacyjnym  
Terenowy Komitet 

Ochrony Praw Dziecka  
290 000,00 zł 290 000,00 zł 290 000,00 zł  

2. Pomoc w  Domu Dziecka 1. 
Prowadzenie Domu Dziecka. 

Placówka opiekuńczo-wychowawcza 
typu socjalizacyjnego 

Caritas Archidiecezji 
Poznańskiej 

613 110,00 zł 609 699,72 zł 609 699,72 zł  

3. 
Aktywizacja seniorów  

w klubach, świetlicach i innych 
punktach 

1. Klub Seniora Wrzosowy Zakątek 2019  
Stowarzyszenie Wygraj 

Siebie 
54 490,00 zł 42 000,00 zł 42 000, 00 zł   
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2. 
Działalność Stowarzyszenia 

Katolickiego Seniorów im. Św. Jana 
Pawła II 

Stowarzyszenie Katolickie 
Seniorów im. Jana Pawła II 

15 740,00 zł 13 000,00 zł 13 000, 00 zł  

3. Edukacja i integracja w III Wieku 
Stowarzyszenie 

Uniwersytet Trzeciego 
Wieku 

33 765,00 zł 25 000,00 zł 25 000, 00 zł  

4. 
Centrum Aktywności Seniora 

„Jesienny Uśmiech”  
Fundacja Jesienny Uśmiech 41 550,00 zł 20 000,00 zł 20 000, 00 zł  

4. 
Pomoc w Środowiskowym 

Domu Samopomocy 
1. 

Pomoc w Środowiskowym Domu 
Samopomocy - Aktywizacja, 

rehabilitacja prospołeczna i integracja 
społeczna osób z głęboką 

niepełnosprawnością intelektualną 

Polskie Stowarzyszenie na 
rzecz Osób z 

Niepełnosprawnością 
Intelektualną Koło  

w Lesznie 

569 202,75 zł 569 202,75 zł 569 202,75 zł  

5. 
Specjalistyczne poradnictwo 
dla osób/rodzin w trudnych 

sytuacjach życiowych 

1. 
Specjalistyczne poradnictwo dla 

osób/rodzin w trudnych sytuacjach 
życiowych  

Terenowy Komitet 
Ochrony Praw Dziecka  

32 500,00 zł 30 000,00 zł 30 000,00 zł  

2. 

Specjalistyczne poradnictwo 
psychologiczno-pedagogiczne dla 

osób/rodzin w trudnych sytuacjach 
życiowych  

Fundacja StrefaPl 30 000,00 zł 22 000,00 zł 22 000,00 zł  

3. 
Specjalistyczna Poradnia Rodzinna 

„KROKUS” 
Stowarzyszenie Społeczno-

Kulturalne „Krokus” 
97 854,36 zł 48 000,00 zł 48 000,00 zł  

6. 
Pomoc socjalna, materialna  

i żywnościowa 
1. 

Pomoc żywnościowa najuboższym 
mieszkańcom Miasta Leszna 

Związek Stowarzyszeń 
„Bank Żywności” 

12 150,00 zł 7 000,00 zł 7 000,00 zł  
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2. Spiżarnia rozmaitości 
Stowarzyszenie Leszczyński 

Bank Żywności  
23 600,00 zł 12 000,00 zł 12 000,00 zł  

3. Łagodzenie skutków biedy Stowarzyszenie Echo 19 600,00 zł 11 000,00 zł 11 000,00 zł  

7. 
Specjalistyczne wsparcie dla 

osób niesłyszących 
 i niedosłyszących 

1. Usłyszeć ciszę 
Stowarzyszenie Pomocy 
Osobom Niesłyszącym 

„SPON” 
50 000,00 zł 24 000,00 zł 24 000,00 zł  

2. 
Specjalistyczne Wsparcie dla Osób 

Niesłyszących i Niedosłyszących 

Koło Terenowe Polskiego 
Związku Głuchych-
Terenowy Ośrodek 

Rehabilitacji i Wsparcia 
Społecznego Niesłyszących 

w Lesznie 

39 000,00 zł 26 000,00 zł 26 000,00 zł  

8. 

Działania w zakresie 
rehabilitacji społecznej, 

przeciwdziałania marginalizacji 
i wykluczeniu osób z 

niepełnosprawnościami 

1. 
Poprawiamy zdrowie poprzez ruch  

i rehabilitację 

Polskie Stowarzyszenie 
Diabetyków Oddział 

Rejonowy w Lesznie Koło 
nr 1 w Lesznie  

12 100,00 zł 4 000,00 zł 4 000,00 zł  

2. 
Integracja-aktywizacja i rehabilitacja 

osób chorych na Alzheimera, 
Parkinsona i chorób otępiennych 

Leszczyńskie 
Stowarzyszenie 

Alzheimerewskie 
10 000,00 zł 4 000,00 zł 4 000,00 zł  
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3. Aktywność kluczem do zdrowia 

Leszczyńskie 
Stowarzyszenie 
Rehabilitacyjne 

„Amazonka” 

10 140,00 zł 10 000,00 zł 10 000,00 zł  

4. 
Rehabilitacja, edukacja i integracja 
chorych na choroby reumatyczne – 

zakres pomocy społecznej 

Stowarzyszenie Chorych na 
Choroby Reumatyczne 

9 700,00 zł 4 000,00 zł 4 000,00 zł  

5. Z Białą Laską po rehabilitacje 
Polski Związek 
Niewidomych 

7 060,00 zł 4 000,00 zł 4 000,00 zł  

6. 
Integracja Seniorów po zakończeniu 

aktywności zawodowej 
Polski Komitet Pomocy 

Społecznej 
7 350,00 zł 4 000,00 zł 4 000,00 zł  

7. 
Aktywnie przez życie. Rehabilitacja 
społeczna osób niepełnosprawnych 

Stowarzyszenie na Rzecz 
Osób Niepełnosprawnych 
„Nasz Dom – Nasz Świat” 

7 993,30 zł 6 300,00 zł 6 300,00 zł  

9. 
Pomoc dla kobiet z dziećmi w 
mieszkaniach wspomaganych  

i treningowych 
1. 

Prowadzenie mieszkań 
wspomaganych/treningowych 

Caritas Archidiecezji 
Poznańskiej 

70 000,00 zł 70 000,00 zł 70 000,00 zł  

10. 
Działania na rzecz osób 

paliatywnie chorych i ich 
rodzin, opiekunów 

1. 
Program opieki hospicjum domowego 

nad osobami przewlekle chorymi, 
niesamodzielnymi i ich opiekunami 

Stowarzyszenie "Kolory" 40 000,00 zł 40 000,00 zł 40 000,00 zł  

11. 
Zajęcia usprawniające dla osób 

z niepełnosprawnościami 
służące ich usamodzielnianiu 

1. Centrum Usamodzielniania VI-X 2019 

Fundacja "Odzew" 
Centrum Integracji 

Społecznej 

44 450,00 zł 40 000,00 zł 40 000,00 zł  

2. Centrum Usamodzielniania XI-XII 2019 30 000,00 zł 30 000,00 zł 30 000,00 zł  
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3. brak złożonych ofert  

12. 

Działania na rzecz osób 
przewlekle chorych  
i niesamodzielnych 

wymagających codziennej 
opieki i wsparcia 

1. 

Działania na rzecz osób przewlekle 
chorych i niesamodzielnych 

wymagających codziennej opieki  
i wsparcia 

Spółdzielnia Socjalna  
„Pod Skrzydłami”  

93 214,00 zł 93 214,00 zł 92 106,00 zł  

13. 

Działania profilaktyczne 
mające na celu zapobieganie 
powstawaniu i pogłębianiu 

dysfunkcji społecznych 

1. Świetlica podwórkowa 
Stowarzyszenie Społeczno-

Kulturalne "Krokus" 
15 000,00 zł 12 500,00 zł 12 500,00 zł  

14. 

Wspieranie rozwoju wspólnot 
lokalnych i inicjatyw 

włączających obywateli  
w prace na rzecz Miasta 

Leszna 

1. Inicjatywa dla Leszna 

Stowarzyszenie Centrum 
Promocji i Rozwoju 

Inicjatyw Obywatelskich 
PISOP 

50 000,00 zł 50 000,00 zł 50 000,00 zł  

   

   Razem: 2 329 569,41 zł 2 120 916,47 zł 2 019 808,47 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 2019 rok 

Kwota 
wykorzystana 
(prawidłowo 
rozliczona) 

 

1. 

Podejmowanie działań edukacyjnych  
i profilaktycznych mających na celu 

promocję zdrowia i rozpowszechniania 
zdrowego stylu życia 

1. MAŁY GRANT  

2. Prowadzenie klubów abstynenckich 

1. 
Propagowanie postaw 

abstynenckich 
Leszczyńskie Stowarzyszenie 

"Klub Abstynentów" 
24 000,00 zł 24 000,00 zł 24 000,00 zł  

2. 
Prowadzenie klubów 

abstynencji 
Stowarzyszenie Ruch 

Trzeźwościowy 
21 500,00 zł 21 000,00 zł 20 975,99 zł  

3. 
Prowadzenie działalności aktywizującej 

osoby uzależnione od alkoholu 

1. Śniadania Aktywizujące 
Stowarzyszenie Leszczyński Bank 

Żywności 
14 800,00 zł 10 000,00 zł 10 000,00 zł  

2. Szansa z ECHO Stowarzyszenie "ECHO" 12 910,00 zł 10 000,00 zł 10 000,00 zł  
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4. 

Działania profilaktyczno- terapeutyczne 
w zakresie przeciwdziałania 
uzależnieniom alkoholowym  

z uwzględnieniem zajęć sportowych, 
rekreacyjnych i kulturalnych 

1. Bez Masek 
Fundacja Młodzi w Uzależnieniu 

Filia Leszno 
25 000,00 zł 25 000,00 zł 25 000,00 zł  

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 

1. 

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 

240 000,00 zł 240 000,00 zł 238 869,35 zł  

6. 
Prowadzenie Leszczyńskiego Biura 

Wolontariatu 
1. 

Leszczyńskie Centrum 
Wolontariatu 

Fundacja Centrum Aktywności 
Twórczej 

18 000,00 zł 18 000,00 zł 18 000,00 zł  
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7. 

Zwiększenie dostępności pomocy 
terapeutycznej i rehabilitacji dla 

młodzieży eksperymentującej  
i używającej narkotyków, prowadzenie 

spotkań z młodzieżą 

1. 

Kompleksowa pomoc 
terapeutyczna  

i rehabilitacyjna dla 
osób 

eksperymentujących  
i używających 

substancji 
psychoaktywnych ze 

szczególnym 
uwzględnieniem 

oddziaływań wobec 
młodzieży 

Fundacja strefa PL 30 000,00 zł 25 000,00 zł 25 000,00 zł  

2. 
Program psycho-

edukacyjny  „MONAR” 
Leszno. 

Stowarzyszenie MONAR 
Poradnią Profilaktyki, Leczenia  

i Terapii Uzależnień 
90 000,00 zł 75 000,00 zł 75 000,00 zł  

8. 
Prowadzenie zajęć profilaktycznych dla 

dzieci i młodzieży metodą harcerską 
1. 

Na słowie harcerza 
polegaj jak na Zawiszy 

Związek Harcerstwa Polskiego 
Hufiec Leszno 

45 000,00 zł 45 000,00 zł 45 000,00 zł  

9. 
Organizacja wyjazdu terapeutycznego 

dla osób uzależnionych i ich rodzin. 
1. 

Warsztaty 
terapeutyczne 

"Reintegracja rodziny - 
procesem 

odbudowania więzi" 

Fundacja Młodzi w Uzależnieniu  
Filia Leszno 

20 000,00 zł 20 000,00 zł 20 000,00 zł  

    Razem 541 210,00 zł 513 000,00 zł 511 845,34 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 2019 rok 

Kwota 
wykorzystana 
(prawidłowo 
rozliczona)  

1. 
Wspieranie działań kulturalnych na 

rzecz środowiska lokalnego 

1. Sztuka dla Wszystkich 
Stowarzyszenie Sztuka dla 

Wszystkich 
4 500,00 zł 1 500,00 zł 1 480,14 zł  

2. Ratuszowe Wieczory 
Leszczyńskie Towarzystwo 

Kulturalne 
3 000,00 zł 2 000,00 zł 2 000,00 zł  

3. Poczytaj Leszno 
Stowarzyszenie Bibliotekarzy 

Polskich 
17 750,00 zł 2 000,00 zł 2 000,00 zł  

4. 
Międzynarodowa Jesień Poetycka w 

Leszczyńskiem 
Stowarzyszenie Bibliotekarzy 

Polskich 
9 150,00 zł 2 000,00 zł 2 000,00 zł  

5. 
IX Międzynarodowe Warsztaty 

Gospel Leszno/Lipno Gospel 
Workshop 2019 

Stowarzyszenie Kulturalne 
"Kontakty" 

18 000,00 zł 10 000,00 zł 10 000,00 zł  

6. 
Wystawa Biennale 2019 - Portret 

Leszczynianin 60+ 
Stowarzyszenie Uniwersytet 

Trzeciego Wieku 
5 280,00 zł 1 000,00 zł 1 000,00 zł  

7. 
Warsztaty plastyczne i plener 

malarski seniorów UTW Leszno 
Stowarzyszenie Uniwersytet 

Trzeciego Wieku 
8 495,00 zł 2 000,00 zł 2 000,00 zł  

8. 
Koncerty Edukacyjne dla 

leszczyńskich przedszkoli pn.: 
Muzyczne spotkania ze Świerszczem 

Stowarzyszenie Przyjaciół 
Państwowej Szkoły 

Muzycznej 
23 460,00 zł 10 000,00 zł 10 000,00 zł  

9. 
15. Międzynarodowe Leszczyńskie 

Warsztaty Jazzowe 
Fundacja Edukacyjna Pro-

Musica 
136 000,00 zł 35 000,00 zł 35 000,00 zł  
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10. Koncerty dla mieszkańców Leszna 
Stowarzyszenie Przyjaciół 

Państwowej Szkoły 
Muzycznej 

23 124,00 zł 10 000,00 zł 10 000,00 zł  

11. 
Cykl imprez kulturalnych pn.: Wiosna 

z Pegazem i Jesień pod Pegazem 
Leszczyńskie Stowarzyszenie 

Twórców Kultury 
6 000,00 zł 3 000,00 zł 3 000,00 zł  

12. 
XXXVIII Konfrontacje Ogólnopolski 
Konkurs Literacko - Fotograficzno - 

Plastyczny 

Leszczyńskie Stowarzyszenie 
Twórców Kultury 

16 900,00 zł 10 000,00 zł 10 000,00 zł  

13. Wiwatowisko 2019 Fundacja Dudziarz.eu 30 000,00 zł 1 500,00 zł 1 500,00 zł  

14. Echo dla Seniorów Stowarzyszenie ECHO 6 285,00 zł 2 000,00 zł 2 000,00 zł  

15. 
VIII Festiwal Muzyki kameralnej 

Musica Charitativa - Maciejewski 

Ogólnopolskie 
Stowarzyszenie Z Muzyką do 

Ludzi 
31 100,00 zł 7 500,00 zł 7 438,72 zł  

16. 

Sympozjum wystawy 75 rocznicę 
sformułowania 69 Pułku Artylerii 

Przeciwlotniczej i 25 rocznicę 
wręczenia sztandaru i nadania miana 

leszczyńskich 

Stowarzyszenie Oficerów 
Rezerwy 

2 300,00 zł 1 000,00 zł 
Rezygnacja z 

realizacji 
 

17. 

Żywa lekcja historii w ramach 
obchodów 100 rocznicy powstania 
3/17 Pułku Ułanów Wielkopolskich 

im. Króla Bolesława Chrobrego 

Stowarzyszenie Oficerów 
Rezerwy 

2 400,00 zł 1 500,00 zł 
Rezygnacja z 

realizacji 
 

18. 
Leszczyńskie Pułki w Wojnie 

obronnej 1939 
Stowarzyszenie Oficerów 

Rezerwy 
2 900,00 zł 1 500,00 zł 

Rezygnacja z 
realizacji 

 

19. 
Portrety Ziemi - Spotkania  

z Podróżnikami 
Stowarzyszenie Twórcze 

Horyzonty 
10 000,00 zł 1 500,00 zł 1 500,00 zł  

20. 
Obchody Jubileuszu 55-lecia 

działalności oddziału rejonowego 
PZERiI w Leszno 

Polski Związek Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów 

8 500,00 zł 3 000,00 zł 3 000,00 zł  

21. 
Koncert Charytatywny - Gramy  

i śpiewamy muzykę ludową 
Stowarzyszenie Katolickie 

Seniorów 
7 600,00 zł 3 000,00 zł 2 771,30 zł  
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22. Miejsko Powiatowy Dzień Seniora 19 
Polski Związek Emerytów, 

Rencistów i Inwalidów 
7 000,00 zł 3 000,00 zł 3 000,00 zł  

23. 
XXI Leszczyński Festiwal Muzyczny 

im. Romana Maciejewskiego 

Leszczyńskie Towarzystwo 
Muzyczne im. R. 
Maciejewskiego 

46 000,00 zł 34 000,00 zł 34 000,00 zł  

24. 
XXIX Leszczyńskie Dni Kultury 

Chrześcijańskiej 
Klub Inteligencji Katolickiej w 

Lesznie 
10 200,00 zł 4 000,00 zł 4 000,00 zł  

25. 
Leszczyńskie Warsztaty Fotografii 

Analogowej 
Stowarzyszenie Qltura 20 265,00 zł 5 000,00 zł 

Nie podpisali 
umowy pomimo 

uzyskania 
wsparcia 

 

2. 
Wspieranie działań na rzecz edukacji 

kulturalnej dzieci i młodzieży 

1. 
Festiwal Muzyki Autorskiej i Piosenki 

Artystycznej 
Leszczyńskie Stowarzyszenie 

Twórców Kultury 
10 900,00 zł 4 500,00 zł 4 500,00 zł  

2. 
Międzynarodowe warsztaty dla dzieci 

i młodzieży "Pociąg do Cooltury" 
Fundacja Centrum 

Aktywności Twórczej 
32 500,00 zł 4 500,00 zł 4 500,00 zł  

3. Spotkania z Teatrem 
Leszczyńskie Stowarzyszenie 

"Razem z Nami" 
6 900,00 zł 1 500,00 zł 1 445,12 zł  

4. Jestem Coolturalny 
Ogólnopolskie 

Stowarzyszenie Z Muzyką do 
Ludzi 

32 500,00 zł 5 500,00 zł 5 500,00 zł  

5. 
Rozwój pasji tanecznych wśród dzieci 

i młodzieży 
Fundacja Leszczyńskie Iskierki 20 000,00 zł 7 000,00 zł 

Zrezygnowali  
z podpisania 

umowy 

 

3. 
Wspieranie lokalnych inicjatyw 

wydawniczych 

1. 
Wydanie drukiem czasopisma 

"Przyjaciel Ludu" 
Leszczyńskie Towarzystwo 

Kulturalne 
11 520,00 zł 6 000,00 zł 6 000,00 zł  

2. 
Seniorzy - Seniorem "Kalejdoskop 

Seniora 2019" 
Stowarzyszenie Wygraj Siebie 8 000,00 zł 1 000,00 zł 1 000,00 zł  

3. 
Almanach Poetycki z serii 

wydawniczej "Zeszyty Literackie" - 
zeszyt 24 

Leszczyńskie Stowarzyszenie 
Twórców Kultury 

4 500,00 zł 2 000,00 zł 2 000,00 zł  

4. Zostawić po sobie ślad 
Stowarzyszenie Uniwersytet 

Trzeciego Wieku 
11 433,00 zł 2 000,00 zł 2 000,00 zł  
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5. 
Monografia na okoliczność 100-lecia 
istnienia Chóru Miejskiego Chopin w 

Lesznie 

Leszczyńskie Stowarzyszenie 
Artystyczne im. Fryderyka 

Chopina 
11 000,00 zł 3 000,00 zł 

Zrezygnowali 
z umowy 
i zwrócili 
pieniądze 

 

6. 
Wydanie katalogu pt.: Portrety 

wielkich leszczynian XX wieku na 
stulecie odzyskania niepodległości 

Fundacja na rzecz rozwoju 
Państwowej wyższej szkoły 

zawodowej w Lesznie 
4 000,00 zł 1 000,00 zł Zrezygnowali  

7. 
Opracowanie, redakcja i druk 

"Rocznika Leszczyńskiego" - tom 19 
Leszczyńskie Towarzystwo 

Przyjaciół Nauk 
26 400,00 zł 15 000,00 zł 15 000,00 zł  

 
   Razem 635 862,00 zł 210 000,00 zł 189 635,28 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 2019 rok 

Kwota wykorzystana 
(prawidłowo 
rozliczona) 

 

1. Udzielanie nieodpłatnego poradnictwa 
obywatelskiego poprzez prowadzenie 

punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na 
terenie miasta Leszna 

1. 
Nieodpłatna pomoc 

prawna 
Fundacja Honeste 
Vivere Warszawa 

60 060,00 zł 60 060,00 zł 60 060,00 zł  

2. 2. 
Nieodpłatne 
poradnictwo 
obywatelskie 

Fundacja Honeste 
Vivere Warszawa 

60 060,00 zł 60 060,00 zł 60 060,00 zł  

    Razem 120 120,00 zł 120 120,00 zł 120 120,00 zł  

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych przesłanych przez Biuro Prawne. 
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2) Zadania w zakresie rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami Leszna i zagranicznych gmin 
 

Lp. Nazwa zadania 
Nazwa składanego wniosku 

przez organizację pozarządową 
Nazwa wnioskodawcy- organizacja 

pozarządowa 
Wnioskowana 

kwota przez NGO 

Przyznana 
kwota dotacji 
na 2019 rok 

Kwota 
wykorzystana 
(prawidłowo 
rozliczona) 

 

1. 

Zadania z zakresu rozwijania 
kontaktów i współpracy między 

społeczeństwami Leszna  
i zagranicznych gmin 

Wymiana partnerska miast 
– Leszno-Montluçon – 

wspólny koncert obu szkól 
muzycznych 

1. 

Stowarzyszenie Przyjaciół 
Państwowej Szkoły 

Muzycznej I i II st. im. R. 
Maciejewskiego w Lesznie 

6 040,00 zł 6 040,00 zł 6 040,00 zł  

Brave 2. Fundacja Kontakt 45 000,00 zł 45 000,00 zł 45 000,00 zł  

Wymiana młodzieży 
Areosuhl 2019 – Spójrz  

w mój świat 
3. 

Stowarzyszenie "Nasza 
Alternatywa" 

8 000,00 zł 8 000,00 zł 8 000,00 zł  

    Razem 59 040,00 zł 59 040,00 zł 59 040,00 zł  

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych przesłanych przez  Wydział Promocji i Rozwoju. 
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3) Zadania z zakresu prowadzenia działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności 
lokalnych    
 

Lp. Nazwa zadania 

Nazwa składanego 
wniosku przez 

organizację 
pozarządową 

Nazwa wnioskodawcy- 
organizacja 

pozarządowa 

Wnioskowana kwota 
przez NGO 

Przyznana 
kwota dotacji na 

2019 rok 

Kwota 
wykorzystana 
(prawidłowo 
rozliczona) 

 

1. 

Zadania z zakresu prowadzenia działalności na 
rzecz organizacji pozarządowych oraz 

wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności 
lokalnych    

Stowarzyszenie  

Stowarzyszenie 
Centrum Promocji  
i Rozwoju Inicjatyw 

Obywatelskich PISOP 

25 000,00 zł 25 000,00 zł 25 000,00 zł  

   Razem 25 000,00 zł 25 000,00 zł 25 000,00 zł  

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Biura pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi. 
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Załącznik nr 2 
 
WYKAZ OFERT ODRZUCONYCH W OTWARTYCH KONKURSACH OFERT W 2019 ROKU W TRYBIE ART. 19a 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 

Przyczyna 
odrzucenia oferty 

(formalna / 
merytoryczna) 

Wnioskowana kwota 
dotacji z oferty 

 

1. 
Zajęcia usprawniające dla osób  

z niepełnosprawnościami służące ich 
usamodzielnianiu 

1. 
Centrum usamodzielniania- Leszno 

2019 
Fundacja "Odzew" formalna 60 000,00 zł  
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2. Samodzielność z TOTUS TUUS 
Fundacja pomocy osobom 
Niepełnosprawnym TOTUS 

TUUS 
formalna 60 000,00 zł  

2. 
Zajęcia usprawniające dla osób  

z niepełnosprawnościami służące ich 
usamodzielnianiu 

1. 
Centrum usamodzielniania- Leszno 

2019 
Fundacja "Odzew" merytoryczna 60 000,00 zł  

3. 
Specjalistyczne poradnictwo dla 

osób/rodzin w trudnych sytuacjach 
życiowych 

1. 
Specjalistyczne poradnictwo dla osób  

i rodzin w trudnej sytuacji życiowej 
Totus Tuus 

Fundacja pomocy osobom 
Niepełnosprawnym TOTUS 

TUUS 
formalna 100 000,00 zł  

4. 
Wspieranie rozwoju wspólnot lokalnych 

i inicjatyw włączających obywateli w 
prace na rzecz Miasta Leszna 

1. 
Bomba Inicjatyw III-Mikrogranty 

Prezydenta Miasta Leszna 
Fundacja Centrum Aktywności 

Twórczej 
merytoryczna 50 000,00 zł  

5. 

Działania w zakresie rehabilitacji 
społecznej, przeciwdziałania 

marginalizacji i wykluczeniu osób z 
niepełnosprawnościami 

1. 

Wspieranie poprzez zajęcia 
integracyjne osób chorych  

i niepełnosprawnych intelektualnie, 
ruchowo, somatycznie z zaburzeniami 

psychicznymi przebywających  
w szpitalu w umocnieniu ich we 

własnej samoakceptacji 
i zaakceptowaniu ich przez środowisko 

społeczne 

Leszczyńskie Stowarzyszenie 
Razem z Nami na Rzecz Dzieci  

i Młodzieży z 
Niepełnosprawnością 

Intelektualną 

merytoryczna 2 700,00 zł  

2. 
W zdrowym ciele zdrowy duch. 

Cotygodniowe zajęcia z rehabilitacji 
ruchowej, gimnastyki i pływania 

Związek Emerytów, Rencistów  
i Inwalidów, Oddział Rejonowy 

w Leszno 
merytoryczna 7 700,00 zł  
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3. 
XVIII Międzynarodowa Paraolimpiada 

w pływaniu 
Leszczyńskie Stowarzyszenie 

"Dzieciom Niepełnosprawnym" 
merytoryczna 1 500,00 zł  

4. 
No problem - w zdrowym ciele zdrowy 

duch 
Stowarzyszenie "Echo" merytoryczna 19 200,00 zł  

5. Autyzm i co dalej? Fundacja Prodeste merytoryczna 10 500,00 zł  

     Razem 371 600,00 zł  

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych przesłanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.  

 
 
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. 

Działania profilaktyczno- terapeutyczne w zakresie 
przeciwdziałania uzależnieniom alkoholowym z 

uwzględnieniem zajęć sportowych, rekreacyjnych  
i kulturalnych  

1. Śniadania Integracyjne 
Stowarzyszenie 

Leszczyński Bank 
Żywności 

merytoryczna     20 985,00 zł   

2. Szansa z ECHO Stowarzyszenie "ECHO" merytoryczna     13 400,00 zł   

     Razem     34 385,00 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. Wieniawa Jazz Festiwal Fundacja Edukacyjna Pro Musica Merytoryczna 86 000,00 zł  

2. 
XVIII Międzynarodowy 

Festiwal Muzyki 
Wielkopolski Związek Chórów i Orkiestr Formalna 32 100,00 zł  

3. 

99. rocznica powrotu 
Leszna do Polski i 100. 

rocznica wybuchu 
Powstania 

Wielkopolskiego 

Towarzystwo Gimnastyczne Sokół w Lesznie Formalna 5 292,00 zł  

4. Fotografia dla każdego Centrum Aktywności Twórczej Formalna 8 100,00 zł  

5. Turniej żywego słowa Stowarzyszenie Sztuka dla Wszystkich Formalna 6 900,00 zł  

6. Festiwal Wspólny Stowarzyszenie Wspólne Merytoryczna 24 800,00 zł  

2. 
Wspieranie działań na rzecz edukacji 

kulturalnej dzieci i młodzieży 

1. 
Szkoła tradycji 

leszczyńskiego folkloru 
muzycznego 

Fundacja Dudziarz.eu Formalna 8 400,00 zł  

2. Moje miejsce na ziemi 
Leszczyńskie Stowarzyszenie Dzieciom 

Niepełnosprawnym  
Formalna 1 500,00 zł  
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3. 
Konkurs plastyczny 

"Portret Wojska Polskiego" 
Leszczyńskie Stowarzyszenie Dzieciom 

Niepełnosprawnym  
Formalna 1 700,00 zł  

4. Warsztaty muzyczne 
Leszczyńskie Stowarzyszenie Dzieciom 

Niepełnosprawnym  
Formalna 1 500,00 zł  

5. Spotkania z Kulturą Fundacja Edukacyjna Pro Musica Formalna 49 220,00 zł  

6. Miasto Opowieści Stowarzyszenie Wspólne Formalna 14 260,00 zł  

     Razem 239 772,00 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. 

Udzielanie nieodpłatnego poradnictwa 
obywatelskiego poprzez prowadzenie punktów 
nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie miasta 

Leszna 

  

prowadzenie punktów 
nieodpłatnej pomocy 

prawnej  

Stowarzyszenie Wsparcia 
Obywatelskiego 

Kraków 
Merytoryczna 60 060,00 zł  

1. 

Stowarzyszenie Inicjatyw 
Społecznych 

„Wsparcie, Informacja, 
Rozwój” 

Góra 

Merytoryczna 60 060,00 zł  
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Stowarzyszenie na Rzecz 
Aktywności Zawodowej i 

Społecznej Osób 
Niepełnosprawnych Ziemi 
Leszczyńskiej „Pro-Activ” 

Rydzyna 

Merytoryczna 60 060,00 zł  

2. 

prowadzenie punktów 
nieodpłatnego 
poradnictwa 

obywatelskiego  

Stowarzyszenie Wsparcia 
Obywatelskiego 

Kraków 
Merytoryczna 60 060,00 zł  

Stowarzyszenie Inicjatyw 
Społecznych 

„Wsparcie, Informacja, 
Rozwój” 

Góra 

Merytoryczna 60 060,00 zł  

     Razem 300 300,00 zł  

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych przesłanych przez Biuro Prawne. 
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2) Zadania w zakresie inicjatyw służących tworzeniu zróżnicowanej oferty turystyczno-rekreacyjnej. 

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 inicjatyw służących tworzeniu 

zróżnicowanej oferty turystyczno-rekreacyjnej 

1. 

Zorganizowanie pleneru 
rzeźbiarskiego w czasie 

trwania Pikniku 
Leszczyńskie Smaki 

Fundacja "Ratujmy Zabytki 
Drewniane" 

Formalna 10 800 zł  

2. 

Zorganizowanie 2-
dniowego biwaku dla 
uczniów Zespołu Szkół 
Specjalnych w Lesznie  

Leszczyńskie Stowarzyszenie 
"Razem z Nami" na Rzecz 

Dzieci i Młodzieży  
z Niepełnosprawnością 

Intelektualną. 

Formalna 6 700 zł  

     Razem 17 500 zł  

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych przesłanych przez Centrum Informacji Turystycznej. 
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3) Zadania z zakresu rewitalizacji. 
 

Lp. Nazwa zadania 
Nazwa składanego 

wniosku przez organizację 
pozarządową 

Nazwa wnioskodawcy- 
organizacja pozarządowa 

Przyczyna odrzucenia 
oferty (formalna / 

merytoryczna) 

Wnioskowana kwota 
dotacji z oferty 

 

1. 

Zadania z zakresu rewitalizacji aktywizujące 
mieszkańców, integrujące i budujące relacje 

międzysąsiedzkie, wzmacniające więzi z miejscem 
zamieszkania 

Czas na zmiany - 
Tworzymy wspólną 

przestrzeń 
Stowarzyszenie ECHO Formalna 3 540,00 zł  

    Razem 3 540,00 zł  

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych przesłanych przez  Wydział Promocji i Rozwoju. 
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4) Zadania z zakresu prowadzenia działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności 
lokalnych 
 

Lp. Nazwa zadania 
Nazwa składanego 

wniosku przez 
organizację pozarządową 

Nazwa wnioskodawcy- 
organizacja pozarządowa 

Przyczyna odrzucenia 
oferty (formalna / 

merytoryczna) 

Wnioskowana kwota 
dotacji z oferty 

 

1. 
Zadania z zakresu prowadzenia działalności na rzecz 

organizacji pozarządowych oraz wspomagania rozwoju 
wspólnot i społeczności lokalnych   

Bomba inicjatyw 3-
mikrogranty Prezydenta 

Miasta Leszna  

Fundacja centrum 
Aktywności Twórczej  

Formalna     25 000,00 zł   

    Razem     25 000,00 zł   

       

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Biura pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi. 
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Załącznik nr 3 

ZESTAWIENIE DOTACJI UZYSKANYCH PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE W 2019 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 

Wnioskowana 
kwota przez 

NGO 

Przyznana 
kwota 

dotacji na 
2019 rok 

Kwota 
wykorzystana 
(prawidłowo 
rozliczona) 

 

1. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Zajęcia usprawniające dla 
osób  

z niepełnosprawnościami 
służące ich 

usamodzielnianiu 

1. 
Centrum 

Usamodzielniania-
luty, marzec 2019 

Fundacja "Odzew" 10 000,00 zł 10 000,00 zł 10 000,00 zł  
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Miejski Ośrodek 
Pomocy rodzinie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pomoc 
społeczna 

2. 
Centrum 

Usamodzielniania-
kwiecień 2019 

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

2. 

Działania w zakresie 
rehabilitacji społecznej, 

przeciwdziałania 
marginalizacji  

i wykluczeniu osób  
z niepełnosprawnościami 

1. 

Wspieranie  poprzez 
zajęcia integracyjne 

osób chorych  
i niepełnosprawnych, 

intelektualnie, 
ruchowo, somatycznie 

z zaburzeniami 
psychicznymi 

przebywających  
w szpitalu   

w umocnieniu ich we 
własnej 

samoakceptacji   
i zaakceptowaniu ich 

przez środowisko 
społeczne 

Leszczyńskie 
Stowarzyszenie 

Razem z Nami na 
Rzecz Dzieci  
i Młodzieży z 

Niepełnosprawnością 
Intelektualną 

1 000,00 zł 1 000,00 zł 1 000,00 zł  

2. 
Integracja i edukacja 

osób chorych na 
cukrzycę 

Polskie 
Stowarzyszenie 

Diabetyków Oddział 
Rejonowy w Lesznie 

3 000,00 zł 3 000,00 zł 3 000,00 zł  

3. 

Warsztaty radzenia 
sobie z emocjami  

i stresem w pracy z 
osobami starszymi  

i chorymi 

Fundacja Zdrowa 
Natura 

7 000,00 zł 7 000,00 zł 7 000,00 zł  
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4. 

X Edycja 
Międzynarodowego 
spływu Kajakowego 

"Krainą kwitnącej 
Konwalii" 

Leszczyńskie 
Stowarzyszenie 

"Dzieciom 
Niepełnosprawnym" 

1 200,00 zł 1 200,00 zł 1 200,00 zł  

5. 
Wakacyjne poranki  

z jogą 
Stowarzyszenie 
"Wygraj Siebie" 

2 000,00 zł 2 000,00 zł 2 000,00 zł  

6. 

Wyjazd na XXII 
Pielgrzymkę Kobiet po 

Chorobie 
Nowotworowej Piersi 

na Jasną Górę 

Leszczyńskie 
Stowarzyszenie 
Rehabilitacyjne 
"AMAZONKA" 

2 500,00 zł 2 500,00 zł 2 500,00 zł  

7. 

Koncert z okazji 55-
lecia działalności 

Polskiego Związku 
Emerytów, Rencistów  
i Inwalidów w Lesznie 

Związek Emerytów, 
Rencistów 

  
i Inwalidów, Oddział 
Rejonowy w Leszno 

3 000,00 zł 3 000,00 zł 3 000,00 zł  

8. 
Stop marnowaniu 

żywności - na scenie 
Stowarzyszenie Echo 1 700,00 zł 1 700,00 zł 1 524,00 zł  

9. 

Warsztat 
psychologiczny i szkoła 
pleców dla opiekunek 
społecznych w pracy  
z osobami starszymi  

i chorymi 

Fundacja Zdrowa 
Natura 

8 000,00 zł 8 000,00 zł 8 000,00 zł  
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10. Rodzinne Warsztaty 
Stowarzyszenie 

Społeczno- Kulturalne 
"Krokus" 

4 150,00 zł 4 150,00 zł 4 150,00 zł  

3. 

Działania na rzecz osób 
przewlekle chorych  
i niesamodzielnych 

wymagających codziennej 
opieki  

i wsparcia oraz ich 
opiekunów 

1. Razem w Chorobie 
Fundacja "Terapia  

i Wsparcie" 
10 000,00 zł 10 000,00 zł 10 000,00 zł  

 
 

    Razem 63 550,00 zł 63 550,00 zł 63 374,00 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 
Organizacyjnej 

Nazwa obszaru zadania z 
Programu Współpracy 

Nazwa zadania 

Nazwa składanego 
projektu przez 
wnioskodawcę 

(organizację pozarządową) 

Nazwa 
wnioskodawcy- 

organizacja 
pozarządowa 

Przyznana 
kwota dotacji 
na 2019 rok 

Kwota 
wykorzystana 
(prawidłowo 
rozliczona) 

 

1. Biuro ds. Uzależnień 

 W zakresie ochrony i 
promocji zdrowia oraz 

przeciwdziałania 
uzależnieniom i patologiom 

społecznym, a także 
promocji i organizacji 

wolontariatu 

Podejmowanie działań 
edukacyjnych  

i profilaktycznych mających 
na celu promocję zdrowia  

i rozpowszechniania 
zdrowego stylu życia 

Rozwój pasji i umiejętności 
społecznych ochroną przed 

uzależnieniami 

Stowarzyszenie 
Nasza Alternatywa 

  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. 
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Zadanie III 
 
KULTURA I SZTUKA 
 
Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr i dziedzictwa narodowego.  
 

Lp. 
Nazwa Wydziału / 

Jednostki Organizacyjnej 
Nazwa obszaru zadania z 

Programu Współpracy 
Nazwa zadania 

Nazwa Wnioskodawcy- 
organizacja 

pozarządowa 

Przyznana kwota 
dotacji na 2019 

rok 

Kwota wykorzystana 
(prawidłowo 
rozliczona) 

 

1. Wydział Kultury i Sportu Kultura 

1. 
Reedycja płyty Julia Sawicka "Za 

sen mój chodzę na czereśnie" 
Fundacja Edukacyjna 

Pro-Musica 
    10 000,00 zł         10 000,00 zł   

2. 
Koncert Juli Sawickiej "Za sen mój 

chodzę na czereśnie" 
Fundacja Edukacyjna 

Pro-Musica 
    10 000,00 zł         10 000,00 zł   

3. 
VI Międzynarodowy Szczeciński 

Festiwal Muzyki Pasyjnej 
Stowarzyszenie zespołu 

wokalnego Cantus 
      3 000,00 zł           3 000,00 zł   

4. 

Warsztaty gry na trąbce 
przygotowujące młodzież do 

koncertu - wymiana partnerska 
miast Leszno i Montlucon 

Stowarzyszenie 
Przyjaciół Państwowej 

Szkoły Muzycznej 
      7 000,00 zł           7 000,00 zł   
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5. 
53 Ogólnopolski Festiwal Kapel  

i Śpiewaków Ludowych w 
Kazimierzu 

Fundacja Dudziarz.eu       2 800,00 zł           2 800,00 zł   

6. Kalejdoskop Seniora 2/2019 
Stowarzyszenie Wygraj 

Siebie 
      1 000,00 zł           1 000,00 zł   

7. 
Dofinansowanie do Mistrzostw 

"Roztańczone Żuławy" 
Fundacja Leszczyńskie 

Iskierki 
      7 000,00 zł           6 875,78 zł   

8. Leszno - Pastorałki i kolędy 
Ogólnopolskie 
Stowarzyszenie  

Z muzyką do Ludzi 
      9 148,00 zł           8 633,00 zł   

9. 
Upamiętnienie 100-lecie 

garnizonu Wojska Polskiego 
Leszno 

Stowarzyszenie 
Oficerów Rezerwy 

      2 000,00 zł           2 000,00 zł   

     Razem     51 948,00 zł         51 308,78 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. 

  

Obszar współpracy 
Nazwa wnioskodawcy- organizacja 

pozarządowa 
Nazwa składanego projektu przez 

wnioskodawcę (organizację pozarządową) 

Przyznana 
kwota dotacji 
na 2019 rok 

Kwota 
wykorzystana 
(prawidłowo 
rozliczona) 

Nazwa Wydziału / 
Jednostki 

Organizacyjnej 

1. 
Wydział Kultury i 

Sportu 

Wspieranie i 
upowszechnianie kultury 
fizycznej 

1. Uczniowski Klub Sportowy "Grom" 
Leszczyńskie Mistrzostwa Taekwondo o 

Puchar Prezydenta Miasta Leszna Gromek 
Games 

5 000,00 zł 5 000,00 zł 

2. WKSA "Budokan" 
Dofinansowanie organizacji i 

przeprowadzenia zawodów karate dla dzieci 
i młodzieży pod nazwą Budokan Astromal 

Cup Kumite Challenge Leszno 2019 

5 000,00 zł 5 000,00 zł 

3. Stowarzyszenie "Wygraj siebie" Recepta na sprawność 2019 4 000,00 zł 4 000,00 zł 

4. 
Miejski Klub Sportowy "Tęcza" 

Udział zespołu juniorek MKS „Tęcza” Leszno 
w ½ Mistrzostw Polski U18 Kobiet 4 025,00 zł 4 025,00 zł 

5. 
Uczniowski Klub Sportowy "Dąb" 

Klubowe Mistrzostwa Polski w Biegu na 
Orientację runda 1 

1 700,00 zł 1 700,00 zł 

6. Leszczyńskie Stowarzyszenie 
Rehabilitacyjne "Amazonka" 

XV Wielkopolska Spartakiada Pływacka 
Amazonek „Dopóki walczysz jesteś 

zwycięzcą” 

4 400,00 zł 4 400,00 zł 
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7. 
Stowarzyszenie Oficerów Rezerwy 

Zawody strzeleckie „VI Memoriał Ludwika 
Kostery” 

2 000,00 zł 2 000,00 zł 

8. 
Uczniowski Klub Sportowy 

"Dwunastka" XXIX Turniej Judo z okazji Dni Leszna 
2 500,00 zł 2 500,00 zł 

9. Polski Zw. Niewidomych Niewidomi na majowych warsztatach 3 520,00 zł 3 520,00 zł 

10. 
Uczniowski Klub Sportowy "Dąb" 

Puchar najmłodszych w biegu na orientację 
2019 

1 900,00 zł 1 900,00 zł 

11. Uczniowski Klub Sportowy "9" 
Turniej Finałowy Mini Siatkówki Chłopców 

Kinder + Sport 
2 500,00 zł 2 500,00 zł 

12. 
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej 

"Życie jest piękne" 
I MTB  „Żwirownia” Bikefun Maraton 6 500,00 zł 6 500,00 zł 

13. 
Międzyszkolny Klub Sportowy 

"Wieniawa" 
Mistrzostwa Wielkopolski Juniorów  

i Młodzików 
2 500,00 zł 2 500,00 zł 

14. 
Stowarzyszenie Sportowe CRC 

Leszno Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików 
2 500,00 zł 2 500,00 zł 

15. Uczniowski Klub Sportowy "9" 
Udział w Ogólnopolskim Finale Kinder + Sport 

w Zabrzu 
5 000,00 zł 5 000,00 zł 

16. 
Miejski Klub Pływacki "Astromal-

Leszno" Mistrzostwa Polski Juniorów w Pływaniu 
7 000,00 zł 7 000,00 zł 

17. 
Uczniowski Klub Sportowy 

"Achilles" 
Przygotowanie i udział zawodników  

w Międzywojewódzkich Mistrzostwach 
Młodzików i Mistrzostwach Polski Młodzików 

7 000,00 zł 7 000,00 zł 

18. Uczniowski Klub Sportowy "9" 
Turniej inauguracyjny XVIII rozgrywki 

Leszczyńskiej Ligi Piłki Siatkowej o Puchar 
Prezydenta Miasta Leszna 

2 000,00 zł 2 000,00 zł 

19. 
Uczniowski Klub Sportowy 

"Achilles" 

Przygotowanie i udział zawodników w 
Organizacja jesiennych zawodów 

lekkoatletycznych dla dzieci pod nazwą 
„Leszczyńskie Czwartki Lekkoatletyczne” 

2 214,00 zł 2 214,00 zł 
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20. 
Międzyszkolny Klub Sportowy 

"Wieniawa" 

Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików 
w szachach i Eliminacje Strefowe Mistrzostw 

Polski Juniorów i Młodzików 
2 250,00 zł 2 250,00 zł 

21. 
Uczniowski Klub Sportowy 

"Dwunastka" 
19. Internationales Rammenauer 

Pokalturnier 
2 500,00 zł 2 500,00 zł 

22. WKSA "Budokan" 
Dofinansowanie zakupu certyfikowanego 

sprzętu sportowego, umożliwiającego start 
zawodnika w Mistrzostwach Świata w karate 

1 000,00 zł 1 000,00 zł 

23. 
Klub Sportowy "Polonia 1912" 

sekcja boksu 

XXVI Ogólnopolski Turniej Bokserski im. Jana 
Pawlaka oraz XXIII Ogólnopolski Turniej 
Bokserski im. Janusza Stawińskiego ps. 

„Harcerz” 

2 290,00 zł 2 290,00 zł 

     Razem 79 299,00 zł 79 299,00 zł 

        

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych przesłanych przez Wydział Kultury i Sportu. 
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Zadanie V 
 
POZOSTAŁE ZADANIA 
 
1) Zadania w zakresie ochrona i promocji zdrowia 

 

Lp. 
Nazwa Wydziału / 

Jednostki 
Organizacyjnej 

Obszar współpracy Nazwa zadania 
Nazwa składanego projektu 

przez wnioskodawcę 
(organizację pozarządową) 

Nazwa 
Wnioskodawcy- 

organizacja 
pozarządowa 

Przyznana 
kwota 

dotacji na 
2019 rok 

Kwota 
wykorzystana 
(prawidłowo 
rozliczona) 

 

1. 
Wydział Spraw 
Obywatelskich 

Promocja i ochrona 
zdrowia 

Prowadzenie działań z 
zakresu profilaktyki i 

promocji zdrowia 
mających na celu 

utrzymanie i poprawę 
zdrowia w tym zdrowia 

psychicznego oraz 
służące wczesnej 

wykrywalności chorób  

1. 
W zdrowym ciele 

zdrowy duch 
Stowarzyszenie 

Pozytywka 
2 600,00 zł 2 600,00 zł  

2. 
Szkolenie i wsparcie 

wolontariatu 
szpitalnego 

Leszczyńskie 
Stowarzyszenie 
Rehabilitacyjne 

"Amazonka" 

2 500,00 zł 2 500,00 zł  

3. 
Poduszka 

wspomagająca 
rehabilitację 

Stowarzyszenie 
"Wygraj Siebie" 

2 000,00 zł 2 000,00 zł  

4. 
Trening radzenia sobie 

z emocjami 
Fundacja Zdrowa 

Natura 
4 000,00 zł 4 000,00 zł  

5. 
Samokontrola żywienia 

w celu profilaktyk  
i poprawy zdrowia 

Polski Związek 
Niewidomych w 

Lesznie Okręg 
Wielkopolski 

3 300,00 zł 3 300,00 zł  
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6. Życie zgodnie z naturą 

Leszczyńskie 
Stowarzyszenie 

"Razem z Nami" na 
rzecz Dzieci  

i Młodzieży z 
Niepełnosprawnością 

Intelektualną 

1 883,00 zł 1 600,00 zł  

7. 
Eko - przygoda z Zieloną 

Kurą 

Leszczyńskie 
Stowarzyszenie 

"Razem z Nami" na 
rzecz Dzieci  

i Młodzieży z 
Niepełnosprawnością 

Intelektualną 

1 900,00 zł 1 900,00 zł  

8. 
Letnia Szkoła Fundacji 

Prodeste 
Fundacja Prodeste 3 400,00 zł 2 657,58 zł  

9. Zadbaj o swoje piersi 

Leszczyńskie 
Stowarzyszenie 
Rehabilitacyjne 

"Amazonka" 

1 800,00 zł 1 800,00 zł  

10. Bądź mężczyzną  
Stowarzyszenie 
"Wygraj Siebie" 

8 000,00 zł 8 000,00 zł  

Organizowanie imprez 
środowiskowych oraz 

kampanii promujących 
zdrowy styl życia  
i podnoszących 

świadomość zdrowotną 
mieszkańców 

1. 
Razem w 

niepełnosprawności 

Stowarzyszenie 
Chorych na Choroby 

Reumatyczne  
2 900,00 zł 2 900,00 zł  

2. 
Świadomość 

Niepełnosprawności II 

Stowarzyszenie na 
Rzecz Osób 

Niepełnosprawnych 
"Nasz Dom - Nasz 

świat" 

7 000,00 zł 7 000,00 zł  
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3. 
Świadomość 

Niepełnosprawności 

Leszczyńskie 
Stowarzyszenie 

"Razem z Nami" na 
rzecz Dzieci  

i Młodzieży z 
Niepełnosprawnością 

Intelektualną 

1 500,00 zł 1 500,00 zł  

4. 
III Wielkopolski Dzień 
Diety Bezglutenowej  

w Lesznie 

Stowarzyszenie 
Przyjaciół 

Bezglutenowej Mamy 
7 000,00 zł 7 000,00 zł  

  
    Razem 49 783,00 zł 48 757,58 zł  

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych przesłanych przez Wydział Spraw Obywatelskich. 
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2) Zadania z zakresu rewitalizacji 

Lp. 
Nazwa Wydziału / 

Jednostki 
Organizacyjnej 

Obszar współpracy Nazwa zadania 
Nazwa składanego projektu 

przez wnioskodawcę 
(organizację pozarządową) 

Nazwa 
Wnioskodawcy- 

organizacja 
pozarządowa 

Przyznana 
kwota 

dotacji na 
2019 rok 

Kwota 
wykorzystana 
(prawidłowo 
rozliczona) 

 

1. 
Wydział Promocji  
i Rozwoju, Referat 

Rewitalizacji 
Rewitalizacja 

Zadania z zakresu 
rewitalizacji  

1. Moda na rynek 
Stowarzyszenie 

Starówka 
  10 000,00 zł      9 999,22 zł   

2. 
Imieniny Świętego 

Mikołaja 
Stowarzyszenie Nowe 

Stare Miasto 
  10 000,00 zł    10 000,00 zł   

3. 
Świąteczne weekendy 

na Starówce 
Stowarzyszenie Nowe 

Stare Miasto 
  10 000,00 zł    10 000,00 zł   

      Razem   30 000,00 zł    29 999,22 zł   

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych przesłanych przez  Wydział Promocji i Rozwoju. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

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

Strona 149 

3) Zadania w zakresie rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami Leszna i zagranicznych gmin. 

Lp. 
Nazwa Wydziału / 

Jednostki 
Organizacyjnej 

Obszar współpracy Nazwa zadania 
Nazwa składanego projektu 

przez wnioskodawcę 
(organizację pozarządową) 

Nazwa 
Wnioskodawcy- 

organizacja 
pozarządowa 

Przyznana 
kwota 

dotacji na 
2019 rok 

Kwota 
wykorzystana 
(prawidłowo 
rozliczona) 

 

1. 
Wydział Promocji i 

Rozwoju 

W zakresie 
wspomagania rozwoju 
gospodarczego, w tym 
przedsiębiorczości 
Miasta 
Leszna w formie m.in. 
szkoleń, wystaw, 
targów, konferencji 

Potencjał mediacji 
biznesowych 

Potencjał mediacji 
biznesowych  

Regionalna Izba 
Przemysłowo 

Handlowa w Lesznie 
    4 800,00 zł      4 800,00 zł   

      Razem     4 800,00 zł      4 800,00 zł   

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych przesłanych przez  Wydział Promocji i Rozwoju. 
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Załącznik nr 4 

WYKAZ ODRZUCONYCH OFERT W 2019 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. 

 

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 

Nazwa 
Wydziału / 
Jednostki 

Organizacyjnej 

1. 

Miejski 
Ośrodek 
pomocy 

rodzinie w 
Lesznie 

Pomoc społeczna 
w tym pomoc 

rodzinom 
i osobom w 

trudnej sytuacji 
życiowej oraz 

wyrównywanie 
szans tych rodzin 

i osób 

1. 

Działalność na rzecz 
integracji i reintegracji 

zawodowej i społecznej 
osób zagrożonych 

wykluczeniem 
społecznym 

Centrum Integracji 
Społecznej- Leszno 

Fundacja "Odzew" brak środków 10 000,00 zł 
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2. 

Działania w zakresie 
rehabilitacji społecznej, 

przeciwdziałania 
marginalizacji  

i wykluczeniu osób z 
niepełnosprawnościami 

Kobieto! W tobie jest siła. 
Katolicka Fundacja 

"Rozraduj się w Panu" 
brak środków 7 350,00 zł 

Mikołaj na sportowo Stowarzyszenie "Echo" brak środków 1 340,00 zł 

    Razem 18 690,00 zł 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych przesłanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. 
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Zadanie II 

POZOSTAŁE ZADANIA 

1) Zadania w zakresie ochrona i promocji zdrowia. 

Lp. 
Nazwa Wydziału / 

Jednostki 
Organizacyjnej 

Zakres zadania 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  

Prowadzenie działań z 
zakresu profilaktyki 
 i promocji zdrowia 
mających na celu 

utrzymanie i poprawę 
zdrowia w tym zdrowia 

psychicznego oraz służące 
wczesnej wykrywalności 

chorób  

Promocja i ochrona zdrowia 
Żyj zdrowo - masterszef na 

szóstkę 

Leszczyńskie 
Stowarzyszenie "Razem 
z Nami" na rzecz Dzieci i 

Młodzieży z 
Niepełnosprawnością 

Intelektualną 

Brak środków 
finansowych 

1 900,00 zł  

      Razem 1 900,00 zł 
 

         

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych przesłanych przez Wydział Spraw Obywatelskich. 

 

 



 
 
 

 
 

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

Strona 153 

2) Zadania z zakresu wspomagania rozwoju gospodarczego, w tym przedsiębiorczości  Miasta Leszna w formie m.in. szkoleń, wystaw, targów, konferencji. 
 

Lp. 
Nazwa Wydziału / 

Jednostki Organizacyjnej 
Zakres zadania 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 Promocji i 

Rozwoju 

W zakresie wspomagania 
rozwoju gospodarczego,  
w tym przedsiębiorczości 

Miasta 
Leszna w formie m.in. 

szkoleń, wystaw, targów, 
konferencji 

Potencjał mediacji biznesowych 
Potencjał mediacji 

biznesowych 

Regionalna Izba 
Przemysłowo - 

Handlowa w Lesznie 
merytoryczna 10 000,00 zł  

      Razem 10 000,00 zł  

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych przesłanych przez  Wydział Promocji i Rozwoju. 
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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 zadania 
Nazwa wnioskodawcy- spółki non-profit oraz kluby 

sportowe będące spółkami działającymi na podstawie 
przepisów ustawy o sporcie 

Wnioskowana 
kwota przez NGO 

Przyznana kwota 
dotacji na 2019 rok 

Kwota 
wykorzystana 
(prawidłowo 
rozliczona) 

 

1.  
Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w 

klubach sportowych oraz sport osób 
niepełnosprawnych  

1. Stowarzyszenie UKS 9 Leszno 50 900,00 zł 24 000,00 zł 24 000,00 zł  

2. Automobilklub Leszczyński 189 000,00 zł 45 000,00 zł 45 000,00 zł  

3. Uczniowski Klub Sportowy "DĄB" 18 000,00 zł 3 000,00 zł 3 000,00 zł  

4. Stowarzyszenie Sportów Walki "Drache" 29 200,00 zł 4 000,00 zł 4 000,00 zł  

5. Stowarzyszenie Sportowe CRC Leszno 90 000,00 zł 15 000,00 zł 15 000,00 zł  

6. Uczniowski Klub Sportowy Achilles 59 400,00 zł 30 000,00 zł 30 000,00 zł  

7. Leszczyński Klub Lekkoatletyczny "Krokus" 65 000,00 zł 20 000,00 zł 14 591,76 zł  

8. Integracyjny Klub Sportowy Leszno 59 000,00 zł 30 000,00 zł 30 000,00 zł  

9. Uczniowski Klub Sportowy GROM 8 200,00 zł 3 000,00 zł 3 000,00 zł  

10. Uczniowski Klub Sportowy "Jedynka" 85 496,05 zł 67 000,00 zł 67 000,00 zł  

11. Uczniowski Klub Sportowy "Dwunastka" 35 000,00 zł 18 000,00 zł 18 000,00 zł  

12. Leszczyński Klub Karate INARI 63 493,28 zł 10 000,00 zł 10 000,00 zł  

13. Klub Sportowy "Unia" Leszno 91 000,00 zł 30 000,00 zł 30 000,00 zł  

14. Uczniowski Klub Sportowy "5-tka" 22 500,00 zł 3 000,00 zł 3 000,00 zł  

15. Stowarzyszenie SHINTO Klub Karate 48 040,00 zł 22 000,00 zł 22 000,00 zł  

16. Klub Piłkarski Polonia 1912 Leszno 210 000,00 zł 140 000,00 zł 140 000,00 zł  

17. Stowarzyszenie Klub Sportowy Futsal Leszno 44 000,00 zł 15 000,00 zł 15 000,00 zł  
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18. 
Międzyszkolny Młodzieżowy Klub Sportowy 
"Wieniawa" 24 290,00 zł 4 000,00 zł 4 000,00 zł 

 

19. Międzyszkolny Klub Sportowy Real-Astromal 77 300,00 zł 50 000,00 zł 45 949,91 zł  

20. Aeroklub Leszczyński 67 000,00 zł 22 000,00 zł 22 000,00 zł  

21. Stowarzyszenie KS 64-sto 40 800,00 zł 18 000,00 zł 18 000,00 zł  

22. Uczniowski klub sportowy Cheerleaders-Dance 5 000,00 zł 1 000,00 zł 1 000,00 zł  

23. Uczniowski klub Sportowy LESNA Leszno 59 010,00 zł 23 000,00 zł 23 000,00 zł  

24. 
Miejski Klub Pływacki "Astromal-Leszno" pł. 
Synchron 100 000,00 zł 35 000,00 zł 35 000,00 zł 

 

25. Miejski Klub Pływacki Astromal (szybkie) 189 700,00 zł 75 000,00 zł 72 940,00 zł  

26. Leszczyński Klub Speedrowerowy Szawer  50 000,00 zł 15 000,00 zł 15 000,00 zł  

27. Klub Karate Satori 42 700,00 zł 23 000,00 zł 23 000,00 zł  

28. Życie cudem jest 6 730,00 zł 1 000,00 zł 1 000,00 zł  

29. Klub Sportowy Karate Kyokushin 7 410,00 zł 4 000,00 zł 4 000,00 zł  

30. 
Akademicki Związek Sportowy Państwowej Wyższej 
Szkoły Zawodowej 30 000,00 zł 10 000,00 zł 10 000,00 zł 

 

31. Klub koszykarski Polonia 1912 Leszno 148 400,00 zł 140 000,00 zł 109 223,57 zł  

2. 

Wspieranie szkolenia sportowego dzieci i 
młodzieży w klubach kręglarskich, 

szermierczych, boksu i kick-boxingu oraz 
koszykówki 

1. Stowarzyszenie Klubów Sportów Walki "Drache" 8 750,00 zł 1 000,00 zł 1 000,00 zł  

2. 
Klub Sportowy "Polonia 1912" Leszno boks i 
kicboxing 72 093,00 zł 45 500,00 zł 45 500,00 zł 

 

3. 
Klub Sportowy "Polonia 1912" Leszno szermierka 119 000,00 zł 101 500,00 zł 101 500,00 zł 

 

4. Klub Sportowy "Polonia 1912" Leszno kręgle 63 700,00 zł 63 700,00 zł 63 700,00 zł  

5. Międzyszkolny Klub Sportowy "Tęcza" Leszno 182 000,00 zł 132 000,00 zł 132 000,00 zł  

3. 
Organizacja znaczących dla Miasta Leszna 

imprez sportowo-rekreacyjnych oraz 
zawodów sportowych. 

1. Leszczyński Klub Balonowy 63 000,00 zł 40 000,00 zł 40 000,00 zł  

2. Klub Petanque Leszczynko 2 000,00 zł 1 000,00 zł 1 000,00 zł  

3. Klub Petanque Leszczynko 4 000,00 zł 2 000,00 zł 2 000,00 zł  

4. Klub Petanque Leszczynko 2 500,00 zł 1 000,00 zł 1 000,00 zł  

5. Automobilklub Leszczyński 9 000,00 zł 6 000,00 zł 6 000,00 zł  
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6. Automobilklub Leszczyński 11 500,00 zł 4 000,00 zł 4 000,00 zł  

7. Automobilklub Leszczyński 8 500,00 zł 4 000,00 zł 4 000,00 zł  

8. Jeździecki Klub Sportowy Przybyszewo 60 000,00 zł 30 000,00 zł 30 000,00 zł  

9. Jeździecki Klub Sportowy Przybyszewo 30 000,00 zł 20 000,00 zł 20 000,00 zł  

10. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej "Życie Jest Piękne" 5 000,00 zł 
4 000,00 zł 

2 984,54 zł  

11. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej "Życie Jest Piękne" 9 000,00 zł 
3 000,00 zł 3 000,00 zł 

 

12. Stowarzyszenie Klubu Sportów Walki DRACHE 6 360,00 zł 
1 000,00 zł 1 000,00 zł 

 

13. 
Leszczyńskie Stowarzyszenie Spadochroniarzy 
Feniks 

12 200,00 zł 
5 000,00 zł 5 000,00 zł 

 

14. Stowarzyszenie "Klub Sportowy 64-sto" 12 300,00 zł 3 000,00 zł 3 000,00 zł  

15. Leszczyński Szkolny Związek Sportowy 11 000,00 zł 3 000,00 zł 3 000,00 zł  

16. Uczniowski Klub Sportowy "Achilles" 6 380,00 zł 3 000,00 zł 3 000,00 zł  

17. Klub Sportowy Unia 25 000,00 zł 15 000,00 zł 15 000,00 zł  

18. Leszczyński Klub Lekkoatletyczny Krokus 6 200,00 zł 3 000,00 zł 3 000,00 zł  

19. 
Młodzieżowy Międzyszkolny Klub Sportowy 
Wieniawa 

5 740,00 zł 
1 000,00 zł 1 000,00 zł 

 

20. 
Młodzieżowy Międzyszkolny Klub Sportowy 
Wieniawa 

5 579,00 zł 
1 000,00 zł 1 000,00 zł 

 

21. Aeroklub Leszczyński 26 000,00 zł 8 000,00 zł 4 600,00 zł  

22. Aeroklub Leszczyński 31 000,00 zł 14 000,00 zł 14 000,00 zł  

23. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej "Życie Jest Piękne" 20 000,00 zł 
7 500,00 zł 7 500,00 zł 

 

24. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej "Życie Jest Piękne" 5 000,00 zł 
3 000,00 zł 3 000,00 zł 

 

25. Klub Karate Satori Leszno 15 400,00 zł 7 000,00 zł 7 000,00 zł  

26. Klub Karate Satori Leszno 6 300,00 zł 2 000,00 zł 2 000,00 zł  

27. Klub Koszykarski "Polonia 1912" w Lesznie 9 447,00 zł 4 000,00 zł 4 000,00 zł  
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28. Klub Koszykarski "Polonia 1912" w Lesznie 10 652,80 zł 5 000,00 zł 5 000,00 zł  

29. Klub Sportowy Cocrete Slabs Contest 20 315,50 zł 10 000,00 zł 10 000,00 zł  

30. Akademia Piłki Nożnej "Młoda Polonia Astromal" 54 950,00 zł 
2 000,00 zł 

1 823,50 zł  

31. Miejski Klub Pływacki Astromal-Leszno 3 829,00 zł 1 500,00 zł 1 500,00 zł  

32. Stowarzyszenie KS Solid Sport 12 000,00 zł 4 000,00 zł 4 000,00 zł  

33. Uczniowski Klub Sportowy Jedynka 3 700,00 zł 2 500,00 zł 2 500,00 zł  

34. Stowarzyszenie UKS 9 Leszno 13 420,00 zł 6 500,00 zł 6 500,00 zł  

35. Leszczyński Klub Speedrowerowy Szawer Leszno 35 800,00 zł 
21 000,00 zł 21 000,00 zł 

 

36. Towarzystwo Przyjaciół II LO 9 812,67 zł 2 000,00 zł 2 000,00 zł  

4. 
Rozwój sportu na terenie Miasta Leszna – 

I Tura 2019 

1. Stowarzyszenie UKS 9 Leszno 11 988,00 zł 6 000,00 zł 6 000,00 zł  

2. Automobilklub Leszczyński 131 000,00 zł 30 000,00 zł 30 000,00 zł  

3. Uczniowski Klub Sportowy "Achilles" 11 000,00 zł 6 000,00 zł 6 000,00 zł  

4. Leszczyński Klub Lekkoatletyczny Krokus 4 200,00 zł 2 000,00 zł 2 000,00 zł  

5. Integracyjny Klub Sportowy Leszno 29 000,00 zł 23 000,00 zł 21 743,60 zł  

6. Leszczyński Klub Balonowy 17 000,00 zł 6 000,00 zł 6 000,00 zł  

7. Klub Piłkarski Polonia 1912 Leszno 145 000,00 zł 100 000,00 zł 100 000,00 zł  

8. Stowarzyszenie Klub Sportowy 64-sto 40 700,00 zł 10 000,00 zł 10 000,00 zł  

9. Klub Sportowy "Unia" Leszno 56 000,00 zł 10 000,00 zł 10 000,00 zł  

10. Stowarzyszenie KS Futsal Leszno 118 000,00 zł 80 000,00 zł 80 000,00 zł  

11. MKS Real-Astromal 163 800,00 zł 122 000,00 zł 117 084,37 zł  

12. Aeroklub Leszczyński 54 000,00 zł 25 000,00 zł 25 000,00 zł  

13. 
Miejski Klub Pływacki "Astromal-Leszno" pł. 
Synchron 40 000,00 zł 5 000,00 zł 5 000,00 zł 

 

14. 
Miejski Klub Pływacki "Astromal-Leszno" pł. 
Synchron 17 500,00 zł 10 000,00 zł 10 000,00 zł 

 

15. Leszczyński Klub Speedrowerowy Szawer 19 950,00 zł 10 000,00 zł 10 000,00 zł  

16. Klub Koszykarski Polonia 1912 Leszno 469 000,00 zł 460 000,00 zł 225 313,89 zł  
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5. 

Wspieranie rozwoju sportu kręglarskiego, 
szermierczego, boksu i kick-boxingu oraz 
koszykówki 

1. Stowarzyszenie KSW "Drache" 10 400,00 zł 1 000,00 zł 1 000,00 zł 
 

2. 
Klub Sportowy "Polonia 1912" Leszno boks i 
kicboxing 9 600,00 zł 7 000,00 zł 7 000,00 zł 

 

3. Klub sportowy "Polonia 1912" Leszno szermierka 9 000,00 zł 4 000,00 zł 4 000,00 zł  

4. Klub Sportowy "Polonia 1912" Leszno kręgle 13 800,00 zł 8 000,00 zł 8 000,00 zł  

5. Międzyszkolny Klub Sportowy "Tęcza" Leszno 136 500,00 zł 94 000,00 zł 94 000,00 zł  

6. 
Rozwój sportu na terenie Miasta Leszna – 
II Tura 2019.  

1. Stowarzyszenie UKS 9 Leszno 29 299,00 zł 15 000,00 zł 15 000,00 zł  

2. Automobilklub Leszczyński kartingi 70 000,00 zł 50 000,00 zł 50 000,00 zł  

3. Międzszkolny Klub Sportowy Real-Astromal 245 000,00 zł 145 000,00 zł 145 000,00 zł  

4. Klub Sportowy "Polonia 1912" Leszno kręgle 14 000,00 zł 10 000,00 zł 10 000,00 zł  

5. 
Klub Sportowy "Polonia 1912" Leszno boks i 
kicksboxing 8 410,00 zł 7 000,00 zł 7 000,00 zł 

 

6. Klub Sportowy "Polonia 1912" Leszno szermierka 7 200,00 zł 6 000,00 zł 6 000,00 zł  

7. Leszczyński Klub Lekkoatletyczny Krokus 4 200,00 zł 2 000,00 zł 2 000,00 zł  

8. Leszczyński Klub Balonowy 12 250,00 zł 8 000,00 zł 8 000,00 zł  

9. Klub Sportowy "Unia" Leszno 80 000,00 zł 15 000,00 zł 15 000,00 zł  

10. Klub Petanque Leszczynko  6 300,00 zł 3 000,00 zł 3 000,00 zł  

11. Uczniowski Klub Sportowy "Achilles" 7 900,00 zł 6 000,00 zł 6 000,00 zł  

12. Integracyjny Klub Sportowy "Leszno" 37 000,00 zł 35 000,00 zł 35 000,00 zł  

13. Międzyszkolny Klub Sportowy "Tęcza" Leszno 80 000,00 zł 60 000,00 zł 60 000,00 zł  

14. 
Miejski Klub Pływacki "Astromal-Leszno" pł. 
Synchron 22 400,00 zł 5 000,00 zł 5 000,00 zł 

 

15. Miejski Klub Pływacki "Astromal-Leszno" pł. Szybkie 14 000,00 zł 10 000,00 zł 10 000,00 zł  

16. Leszczyński Klub Speedrowerowy Szawer 22 540,00 zł 10 000,00 zł 10 000,00 zł  

17. Klub Koszykarski "Polonia 1912" w Lesznie 300 020,00 zł 270 000,00 zł 270 000,00 zł  

18. Klub Sportowy "Futsal"  241 000,00 zł 133 000,00 zł 133 000,00 zł  

19. Klub Piłkarski "Polonia 1912"  165 000,00 zł 110 000,00 zł 110 000,00 zł  

   Razem 5 908 955,30 zł 3 412 700,00 zł 3 124 955,14 zł  

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych przesłanych przez Wydział Kultury i Sportu. 
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Załącznik nr 6 

ZESTAWIENIE OFERT ODRZUCONYCH W 2019 ROKU W RAMACH USTAWY O SPORCIE 

Zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. 

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 Klub Sportowy 

Sporting 

Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w klubach 
sportowych oraz sport osób niepełnosprawnych  

formalna 
9 000,00 zł 

 

2. Fundacja Piotra Reissa formalna 60 000,00 zł  

3. 
KS "Polonia 1912" Leszno 

szermierka 
formalna 

119 000,00 zł 
 

4. 
KS "Polonia 1912" Leszno boks 

i kicboxing 
formalna 

72 093,00 zł 
 

5. 
Akademia Piłki Nożnej "Młoda 

Polonia Astromal" 
formalna 

168 350,00 zł 
 

6. 
KS "Polonia 1912" Leszno 

kręgle 
formalna 

40 000,00 zł 
 

7. MKS "Tęcza" Leszno formalna 182 000,00 zł  

8. 
Football Academy 

formalna 35 945,00 zł  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

1. Automobilklub Leszczyński Leszczyński Zlot Klasycznego Volkswagena merytoryczna 9 000,00 zł  

2. Automobilklub Leszczyński 
Zawody Kartingowe IV Runda IAME Series 

Poland/Bydgoszcz 
merytoryczna 33 900,00 zł  

3. Automobilklub Leszczyński 
Zawody Kartingowe II Runda ROTAX Max 

Challenge Poland/Bydgoszcz 
merytoryczna 33 900,00 zł  

4. Automobilklub Leszczyński 
Zawody Kartingowe II Runda IAME Series 

Poland/Bydgoszcz 
merytoryczna 33 900,00 zł  
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2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organizacja znaczących dla Miasta 
Leszna imprez sportowo-

rekreacyjnych oraz zawodów 
sportowych.  

5. Automobilklub Leszczyński 
II Runda Kartingowych MP i MP 

Młodzików/Bydgoszcz 
merytoryczna 33 900,00 zł  

6. Automobilklub Leszczyński 
Zawody Kartingowe V Runda ROK CUP 

Poland/Bydgoszcz 
merytoryczna 33 900,00 zł  

7. Automobilklub Leszczyński 42 Samochodowy Rajd Yeti merytoryczna 9 000,00 zł  

8. JKS Przybyszewo Finał Halowego Pucharu Polski Dzieci i Młodzieży merytoryczna 25 000,00 zł  

9. 
Stowarzyszenie Sportowe CRC 

Leszno 
Ogólnopolskie Zawody w Akrobatyce Sportowej  

i skokach na ścieżce Akro-Talent 2019 
merytoryczna 28 000,00 zł  

10. 
Stowarzyszenie "Klub 

Sportowy 64-sto" 
II Nocny wyścig przełajowy o Puchar Prezydenta 

Miasta Leszna Puchar Polski 
merytoryczna 10 500,00 zł  

11. Klub Sportowy Unia Puchar MACEC merytoryczna 34 500,00 zł  

12. Fundacja Piotra Reissa Igrzyska przedszkolaków merytoryczna 13 000,00 zł  

13. UKS "Dwunastka" 
XXIX Ogólnopolski Turniej Judo z okazji Dni Leszna 

Euroline CUP 
merytoryczna 4 300,00 zł  

14. Aeroklub Leszczyński II Leszczyńska Fiesta Balonowo- Spadochronowa merytoryczna 16 100,00 zł  

15. Aeroklub Leszczyński V Bieg wokół szybowca merytoryczna 8 300,00 zł  

16. UKS "Dąb" 
Otwarte Mistrzostwa Leszna i Powiatu 
Leszczyńskiego w Biegu na orientację 

merytoryczna 8 000,00 zł  

17. KS Cocrete Slabs Contest Spring Jam 2019 merytoryczna 6 135,00 zł  

18. KS Cocrete Slabs Contest Halloween Jam 2019 merytoryczna 6 135,00 zł  

19. 
Miejski Klub Pływacki 

Astromal-Leszno 
Zimowe zawody pływackie klas I-III merytoryczna 3 829,00 zł  

20. 
Klub Uczelniany AZS PWSZ w 

Lesznie 
Finał Akademickich Mistrzostw Polski w piłce 

nożnej 
merytoryczna 8 000,00 zł  

21. KS Polonia 1912 Leszno 
Indywidualny i Drużynowy Puchar Świata 

Juniorów we Florecie Mężczyzn 
merytoryczna 41 906,00 zł  

22. Fundacja Życie Cudem Jest 
NO-LIMIT 2019 Międzynarodowy Turniej Sztuk 

Walki 
merytoryczna 26 400,00 zł  
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23. Stowarzyszenie UKS 9 Leszno 
Międzywojewódzki Turniej Piłki Siatkowej 

Chłopców 
merytoryczna 3 900,00 zł  

24. Stowarzyszenie UKS 9 Leszno Świąteczny Turniej Mini Siatkówki merytoryczna 4 423,00 zł  

25. 
Stowarzyszenie Klub Sportowy 

Futsal Leszno 
Turniej Futsal Młoda Ekstraklasa U-12 merytoryczna 3 400,00 zł  

3. 
Rozwój sportu na terenie Miasta 

Leszna – I Tura 2019 

1. 
Stowarzyszenie Klub Sportów 

Walki Drache 

  

formalna 6 100,00 zł 
 

2. PR9 Sp. z o.o. formalna 60 000,00 zł  

3. 
KS "Polonia 1912" Leszno boks 

i kickboxing formalna 9 450,00 zł 
 

4. 
KS "Polonia 1912" Leszno 

szermierka formalna 9 000,00 zł 
 

5. 
Akademia Piłki Nożnej "Młoda 

Polonia Astromal" formalna 64 050,00 zł 
 

6. 
KS "Polonia 1912" Leszno 

kręgle formalna 23 250,00 zł 
 

7. TĘCZA Leszno formalna 161 600,00 zł  

8. UKS Cheerleaders-Dance formalna 5 000,00 zł  

9. KS Karate Kyokushin formalna 8 400,00 zł  

4. 
Rozwój sportu na terenie Miasta 

Leszna – II Tura 2019.  

1. 
Stowarzyszenie Sportów Walki 

Drache 

  

formalna 12 100,00 zł 
 

2. 
Automobilklub Leszczyński 

rajdy formalna 48 000,00 zł 
 

3. 
Akademia Piłki Nożnej Młoda 

Polonia Astromal formalna 68 600,00 zł 
 

4. UKS "Jedynka" formalna 8 400,00 zł  

5. Stowarzyszenie KS 64-sto formalna 41 000,00 zł  

     Razem 1 650 666,00 zł  

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych przesłanych przez Wydział Kultury i Sportu. 
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Załącznik nr 7 

ZESTAWIENIE WNIOSKÓW ZREALIZOWANYCH W RAMACH INICJATYWY LOKALNEJ W 2019 ROKU 

Nazwa 
wnioskodawcy 

Nazwa projektu 
składanego przez 

wnioskodawcę 

Liczba 
uczestników 

grupy 
inicjatywnej 

(osób 
realizujących 

zadanie) 

Liczba 
odbiorców 
inicjatywy 

lokalnej 
(osób, 

które były 
odbiorcami 

zadania) 

Data 
podpisania 

umowy 
Numer umowy 

Wnioskowana 
kwota przez 

wnioskodawcę 
Przyznana kwota 

Kwota 
wykorzystana 
(prawidłowo 
rozliczona) 

Kwota 
środków 
własnych 

wnioskodawcy 
(wkład 

osobowy) 

Data 
zakończenia 

realizacji 
umowy 

 

Stowarzyszenie 
Przyjaciół 

Leszczyńskiej SR-B 

"Ku pamięci… Izba 
pamięci ZSRB-

uczczenie 100lecia 
istnienia szkoły" 

20 600 04.12.2019 ED.038.5.2019 10 000,00 zł 10 000,00 zł 10 000,00 zł 1 500,00 zł 31.03.2019  

Leszczyńskie 
Stowarzyszenie 
Rehabilitacyjne 

Amazonka 

Posadź żonkila 17 200-250 01.10.2019 ED.038.29.2019 1 670,00 zł 1 670,00 zł 1 670,00 zł 1 670,00 zł 30.11.2019  

Nieformalna Grupa 
Mieszkańców 

Koncert dla Zuzi 20 1 000 04.03.2019 ED.038.5.2019 7 320,00 zł 7 320,00 zł 7 320,00 zł 1 200,00 zł 31.03.2019  

Fundacja Centrum 
Aktywności 

Twórczej 

Dzień Europy i 
leszczyńskie Targi 

Organizacji 
Pozarządowych 

2019 

10 500 13.03.2019 OP.038.5.29 7 500,00 zł 7 500,00 zł 7 499,99 zł 4 140,00 zł 30.05.2019  
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Leszczyńskie 
Zwierzoluby 

Sterylizacja 
wolnożyjących 

kotów na terenie 
Miasta Leszna w 

2019 roku                 
(Akcja Sterylizacja 

2019) 

5 

22 
sterylizacje

,12 
kastracji 

14.11.2019 
GK.038.122.2.20

19 
5 000,00 zł 5 000,00 zł 4 950,00 zł 1 500,00 zł 20.12.2019  

Aktywni 
mieszkańcy 

Relacje Instalacje 
edycja 2 

17 500 27.09.2019 GK.038.101.2019 10 000,00 zł 10 000,00 zł 9 999,99 zł 5 400,00 zł 15.12.2019  

Nieformalna grupa 
mieszkańców - 

leszczyńskie 
Zwierzoluby 

Sterylizacja 
wolnożyjących 

kotów na terenie 
Miasta Leszna w 

2019 roku                 
(Akcja Sterylizacja 

2019) 

10 

44 
sterylizacje

, 
27 kastracji 

11.03.2019 
GK.038.29.1.201

9 
10 000,00 zł 10 000,00 zł 10 000,00 zł 3 000,00 zł 30.11.2019  

Stowarzyszenie 
Instruktorów i 

Miłośników 
Survivalu 

Strzelectwa 
Sportowego i 
Wspinaczki 

Górskiej "Survival 
Team Leszno" 

LESZCZYŃSKI 
SURVIVAL 4.0 

17 160 30.08.2019 CIT.038.5.2019 6 515,00 zł 6 515,00 zł 6 475,40 zł 2 100,00 zł 20.12.2019  

Mateusz Weber - 
reprezentujący 

grupę nieformalną 

Zakończenie 
wakacji - Kino pod 

gwiazdami na 
lotnisku 

20 setki osób 29.08.2019 CIT.038.6.2019 6 000,00 zł 6 000,00 zł 6 000,00 zł 3 000,00 zł 31.08.2019  
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Michał Graczyk - 
reprezentujący 

grupę nieformalną 

Wykonanie 
kompletów 

drewnianych ław i 
stołów na terenie 
lotniska w Lesznie 

20 setki osób 29.08.2019 CIT.038.7.2019 6 000,00 zł 6 000,00 zł 6 000,00 zł 3 000,00 zł 31.08.2019  

Tomasz Gnaciński - 
reprezentujący 

nieformalną grupę 
mieszkańców 

Impreza taneczna 
po Pikniku 

Szybowcowym 
16 300 09.09.2019 CIT.038.9.2019 6 000,00 zł 6 000,00 zł 6 000,00 zł 3 840,00 zł 30.09.2019  

Nieformalna grupa 
mieszkańców 

Leszno ze smakiem - - - - 10 000,00 zł 10 000,00 zł 10 000,00 zł - -  

Cała Bracka na 
świątecznie 

10 150 03.12.2019 
PR-

R.062.13.5.95.20
19 

10 000,00 zł 10 000,00 zł 9 891,55 zł 4 290,00 zł 20.12.2019  

Stowarzyszenie 
"Wygraj Siebie" 

Serce dla Leszna 20 
20 + 

zaproszeni 
goście 

31.10.2019 
PR-

R.062.13.4.2019 
3 000,00 zł 3 000,00 zł 3 000,00 zł 1 500,00 zł 29.11.2019  

Stowarzyszenie PL 
18 

Szkolenie z zakresu 
pierwszej pomocy 

oraz zajęcia z 
obsługi i 

zastosowania 
defibrylatora 

15 96 05.11.2019 ZK.3033.2.2019 6 576,00 zł 6 576,00 zł 6 576,00 zł 1 950,00 zł 30.11.2019  

SSKUL 
Historia tworzona 

przez lata 
22 50 20.12.2019 KiS.038.IL.5.2019 4 550,00 zł 4 550,00 zł 4 550,00 zł 2 290,00 zł 31.12.2019  
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Stowarzyszenie 
Wygraj Siebie 

Zapach Radości 21 400 09.09.2019 KiS.038.IL.2.2019 10 000,00 zł 7 500,00 zł 7 500,00 zł 3 500,00 zł 30.11.2019  

Stowarzyszenie 
Impact 

Leszno Tańczy 
2019 

10  09.09.2019 KiS.038.IL.3.2019 10 000,00 zł 10 000,00 zł 10 000,00 zł 6 000,00 zł 30.11.2019  

Stowarzyszenie na 
Rzecz Osób 

Niepełnosprawnyc
h Nasz Dom - Nasz 

Świat 

Tu jest OK! miejsce 
przyjazne osobom 
niepełnosprawnym 

11 - 07.10.2019 KiS.038.4.2019 9 100,00 zł 9 100,00 zł 9 100,00 zł 2 600,00 zł 14.10.2019  

     Razem 139 231,00 zł 136 731,00 zł 136 532,93 zł 52 480,00 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 Kultury i Sportu PR.038.1.1.2019 Nieformalna grupa mieszkańców  

Promocja młodzieżowej kultury Leszna poprzez 
udział zespołu Arabeska 2 oraz 4 solistek w 40 

Międzynarodowym Festiwalu Piosenki i Tańca w 
Koninie w dniach od 28 lutego do 3 marca 2019r. 

(kwalifikacje) oraz od 5 do 9 maja (finał)  

Merytoryczna 

2. Wydział ochrony Środowiska PR.038.1.6.2019 Fundacja Arena i Świat EKO STARÓWKA (krok1) Formalna 

3.   PR.038.1.7.2019 
Stowarzyszenie Leszczyński Bank 

Żywności 
Koło Gospodyń i Gospodarzy Miejskich Formalna 

4. Centrum Informacji Turystycznej PR.038.1.8.2019 
Stowarzyszenie Katolickie 

Seniorów 
Wyjazd turystyczno- krajoznawczy dla seniorów 

Leszna 
Merytoryczna 

5. Biuro Organizacji pozarządowych PR.038.1.15.2019 Nieformalna grupa mieszkańców Piknik charytatywny dla Michaliny Plewka Merytoryczna 

6.  Wydział Edukacji PR.038.1.18.2019 
Leszczyńskie Stowarzyszenie 
Rehabilitacyjne "Amazonka" 

Posadź żonkila Formalna 

7. Wydział Kultury i Sztuki PR.038.1.22.2019 Stowarzyszenie "Wygraj Siebie" Serce dla Leszna  Formalna 

8. Wydział Edukacji PR.038.1.28.2019 Fundacja Zdrowa Natura  Rozbudowa Pasieki Miejskiej  Merytoryczna 

9. Wydział Edukacji PR.038.1.31.2019 Spółdzielnia Socjalna Omnes Pracownia pszczelarska pasieki miejskiej Formalna 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych przesłanych przez Wydział Promocji i Rozwoju. 

 

 

 



 
 
 

 
 

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

Strona 167 

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 

Spółdzielnia Socjalna "Omnes",  
Stowarzyszenie "Wgraj Siebie" 

Mariusz Musielak,  
Teresa Rękosiewicz 

 

Pomoc w Domu Dziecka  

Aktywizacja Seniorów w klubach, świetlicach  
i innych punktach 

Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka, 
Stowarzyszenie "Echo" 

Dominika Lizurej,                            
Hanna Hendrysiak 

 

Pomoc w Środowiskowym Domu Samopomocy 
Spółdzielnia Socjalna "Omnes",  
Stowarzyszenie "Wgraj Siebie" 

Mariusz Musielak,                               
Teresa Rękosiewicz 

 

Specjalistyczne poradnictwo dla osób, rodzin  
w trudnych sytuacjach życiowych 

Uniwersytet Trzeciego Wieku, Leszczyńskie 
Stowarzyszenie Rehabilitacyjne "Amazonka" 

Teresa Krawczyk,                          
Mieczysława von Ossowska 

 

Pomoc socjalna, materialna i żywnościowa 
Stowarzyszenie Centrum PISOP, Leszczyńskie 
Stowarzyszenie Rehabilitacyjne "Amazonka" 

Anna Paulina Matczuk,                          
Mieczysława von Ossowska 

 

Specjalistyczne wsparcie dla osób niesłyszących  
i niedosłyszących 

Uniwersytet Trzeciego Wieku, Leszczyńskie 
Stowarzyszenie Rehabilitacyjne "Amazonka" 

Teresa Krawczyk,                        
Mieczysława von Ossowska 

 

Działania w zakresie rehabilitacji społecznej, 
przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu 

osób z niepełnosprawnościami 

Stowarzyszenie Centrum PISOP,  
Stowarzyszenia "Kolory" 

Mikołaj Kostaniak,                                 
Joanna Ossowska 

 

Pomoc dla kobiet z dziećmi w mieszkaniach 
wspomaganych treningowych 

Spółdzielnia Socjalna "Omnes",  
Stowarzyszenie "Wgraj Siebie" 

Mariusz Musielak,                              
Teresa Rękosiewicz 

 

Działania na rzecz osób paliatywnie chorych i ich 
rodzin, opiekunów 

Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka, 
Stowarzyszenie "Echo" 

Dominika Lizurej,  
Hanna Hendrysiak 
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Zajęcia usprawniające dla osób  
z niepełnosprawnościami służące ich 

usamodzielnianiu 

Spółdzielnia Socjalna "Omnes",  
Stowarzyszenie "Wgraj Siebie" 

Mariusz Musielak,                              
Teresa Rękosiewicz 

 

Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku, Koło 
Terenowe Polskiego Związku Głuchych-Terenowy 

Ośrodek Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego 
Niesłyszących 

Maria Zielony,                                       
Hanna Misiak-Gała 

 

BRAK OFERT  

Działania na rzecz osób przewlekle chorych  
i niesamodzielnych wymagających codziennej 

opieki i wsparcia 

Spółdzielnia Socjalna "Omnes",  
Stowarzyszenie "Wgraj Siebie" 

Mariusz Musielak,                               
Teresa Rękosiewicz 

 

Działania profilaktyczne mające na celu 
zapobiegania powstawaniu i pogłębianiu 

dysfunkcji społecznych 

Stowarzyszenie Centrum PISOP, Leszczyńskie 
Stowarzyszenie Rehabilitacyjne "Amazonka" 

Anna Paulina Matczuk,                          
Mieczysława von Ossowska 

 

Wspieranie rozwoju wspólnot lokalnych  
i inicjatyw włączających obywateli w prace na 

rzecz Miasta Leszna 

Stowarzyszenie Chorych na Choroby Reumatyczne, 
Fundacja Zdrowa Natura 

Bogumiła Wujczak, 
Robert Roszczak 

 

2. Biuro ds. Uzależnień 

MAŁY GRANT 

Centrum PISOP Leszno                                             
Stowarzyszenie KOLORY 

Anna Matczuk                                         
Joanna Ossowska 

 

Propagowanie postaw abstynenckich  

Prowadzenie klubów abstynencji  

Śniadania Aktywizujące  

Szansa z ECHO  

Bez Masek  
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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” 

 

Leszczyńskie Centrum Wolontariatu  

Kompleksowa pomoc terapeutyczna  
i rehabilitacyjna dla osób eksperymentujących  
i używających substancji psychoaktywnych ze 

szczególnym uwzględnieniem oddziaływań 
wobec młodzieży 

 

Program psycho- edukacyjny  „MONAR” Leszno.  

Na słowie harcerza polegaj jak na Zawiszy  

Warsztaty terapeutyczne "Reintegracja rodziny - 
procesem odbudowania więzi" 

Stowarzyszenie KOLORY, 
Stowarzyszenie ECHO 

Joanna Ossowska                                   
Hanna Hendrysiak 

 

3. 
Wydział Kultury  

i Sportu 

Wspieranie działań kulturalnych na rzecz 
środowiska lokalnego 

Towarzystwo Przyjaciół Lwowa, Leszczyńskie 
Stowarzyszenie Rehabilitacyjne "Amazonka" 

Wiesław Marusza,  
Mieczysława Von Ossowska 

 

 

Wspieranie działań na rzecz edukacji kulturalnej 
dzieci i młodzieży 

 

 

Wspieranie lokalnych inicjatyw wydawniczych 
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4. Biuro Prawne 
nieodpłatna pomoc prawna 

Stowarzyszenie Wygraj siebie, Stowarzyszenie "Kolory" Teresa Rękosiewicz, Joanna Ossowska 

 

nieodpłatne poradnictwo obywatelskie  

5. 
Wydział Promocji  

i Rozwoju 

Zadania z zakresu rozwijania kontaktów  
i współpracy między społeczeństwami Leszna  

i zagranicznych gmin 

Stowarzyszenie "Echo", Stowarzyszenie "Kolory", 
Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku 

Hanna Hendrysiak,  
Joanna Ossowska, Maria Zielony 

 

6. 
Wydział Promocji  

i Rozwoju 

Zadania z zakresu rozwijania kontaktów  
i współpracy między społeczeństwami Leszna  

i zagranicznych gmin 

Stowarzyszenie "Echo", Stowarzyszenie "Kolory", 
Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku 

Hanna Hendrysiak,  
Joanna Ossowska, Maria Zielony 

 

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



 

 

 

 


