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Wstęp 
 

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

nakłada na organy administracji publicznej obowiązek realizowania zadań publicznych we 

współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 

ustawy prowadzącymi działalność pożytku publicznego, jak również określa formy tej 

współpracy. Organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego mają obowiązek 

uchwalać corocznie program współpracy z organizacjami pozarządowymi w terminie do dnia 

30 listopada roku poprzedzającego rok programowy oraz przedkładać organowi 

stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego każdego roku do 31 maja sprawozdanie  

z jego realizacji.  

 

Niniejszy dokument jest wykonaniem obowiązku realizowanego na podstawie art. 5a 

ust. 3 ustawy i uwzględnia sprawozdanie z zadań zarówno w  zakresie współpracy finansowej 

jak i pozafinansowej. Miasto Leszno to miasto, które od lat tworzy ramy do aktywności 

społecznej mieszkańców, grup nieformalnych oraz członków, wolontariuszy  

i współpracowników organizacji pozarządowych. Istotną kwestią dla leszczyńskiego 

samorządu jest kształtowanie wzajemnych relacji w taki sposób, aby ta współpraca się 

rozwijała i była oparta na zasadach wzajemnego zaufania, a jej podstawą pozostawała 

komunikacja i partycypacja. Realizowane wspólnie działania oparte były na zasadach 

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

jawności i umożliwiały zaspokajanie potrzeb społecznych, a także wzmacniały pozycję 

trzeciego sektora wśród społeczeństwa. 

 

Program współpracy realizowany w 2021 r. został przyjęty przez Radę Miejską Leszna  

Uchwałą Nr XXX/406/2020 z dnia 30 listopada 2020 r. Jego celem głównym było zwiększanie 

zaangażowania organizacji pozarządowych i mieszkańców Leszna w życie publiczne oraz 

wzmacnianie współpracy międzysektorowej i rozwój społeczeństwa obywatelskiego. 

Dokument ten odwoływał się do lokalnych i ponadlokalnych polityk publicznych, nie tylko 

wypełniał ustawowy obowiązek posiadania takowego, ale i dawał możliwość włączenia się  

w działania na rzecz rozwoju społeczności lokalnej wszystkim zainteresowanym. Tworzył nową 

jakość kooperacji pomiędzy sektorem publicznymi pozarządowym. Program określał obszary  

i formy współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz wykaz zadań priorytetowych 

realizowanych w ramach tej współpracy. Ponadto wśród zeszłorocznych priorytetów 

wymienić można określenie czytelnych zasad w zakresie wspierania przez samorząd  działań 

organizacji pozarządowych, dzięki którym wyznaczono ważne kierunki rozwoju tej współpracy.  

 



 
 
 

 
 

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

Strona 5 

Podejmowane w 2021 roku  działania były efektywne, przyczyniły się do nawiązania 

pozytywnej współpracy między organizacjami pozarządowymi a samorządem. Zarówno 

komórki organizacyjne Urzędu Miasta Leszna, jak i podległe jednostki organizacyjne otwarte 

były na współpracę z podmiotami programu, chętnie włączając się w realizację przedsięwzięć, 

których pomysłodawcami były organizacje pozarządowe.  

 

Współpraca z organizacjami pozarządowymi prowadzona była również w oparciu  

o przepisy ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie oraz odrębnej uchwały Rady Miejskiej 

Leszna w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu przez 

Miasto Leszno, a także w oparciu o Model Współpracy Administracji Publicznej  

i Organizacji Pozarządowych. 

 

Rysunek 1. Płaszczyzny współpracy Miasta Leszna z organizacjami pozarządowymi. 

 
Źródło: opracowanie własne. 

 

Przeprowadzona analiza materiałów sprawozdawczych i informacji dotyczących 

realizacji Programu współpracy, potwierdza zgodność prowadzonych działań z przyjętymi   

w dokumencie kierunkami współpracy i wsparcia. Warto jednak zaznaczyć, że obowiązujące 

w roku 2021 obostrzenia związane z pandemią COVID-19 wpłynęły na aktywność organizacji 

pozarządowych oraz mniejsze możliwości realizacji przez nie zadań publicznych i wymagały od  

samorządu  korekt, a także elastycznego podejścia do zapisów Programu Współpracy. 

 

Niniejszy dokument jest sprawozdaniem z realizacji Programu Współpracy Miasta 

Leszna z organizacjami pozarządowymi w 2021 roku.  
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1. Leszczyńskie organizacje pozarządowe 

 

Definicja organizacji pozarządowej określona jest w ustawie o działalności pożytku 

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

jednostkami albo organami administracji publicznej, których działalność nie jest nastawiona 

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

Non Governmental Organisation). 

 

Organizacjami pozarządowymi są: 

 

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

sierpnia 2009 r. o finansach publicznych lub przedsiębiorstwami, instytutami 

badawczymi, bankami i spółkami prawa handlowego będącymi państwowymi lub 

samorządowymi osobami prawnymi; 

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

nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębną ustawa przyznaje zdolność 

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

 

Działalność pożytku publicznego może być prowadzona także przez: 

 

1. Osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów  

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

Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności 

sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności 

pożytku publicznego; 

2. Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego; 

3. Spółdzielnie socjalne; 

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

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

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

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

udziałowców, akcjonariuszy i pracowników. 

 

Według Głównego Urzędu Statystycznego oraz danych Urzędu Miasta Leszna (dane na dzień 

31.12.2021r.) na terenie Miasta Leszna zarejestrowanych było 391 organizacji 

pozarządowych, tj: 

1. Fundacje – 54 podmiotów (dane  z GUS); 

2. Stowarzyszenia i inne organizacje społeczne – 258  podmiotów(dane z GUS); 
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3. Spółdzielnie socjalne – 7 podmiotów (dane z GUS). 

4. Kluby sportowe, i uczniowskie kluby sportowe (UKS) – 51 podmiotów (wg rejestru 

stowarzyszeń kultury fizycznej i uczniowskich klubów sportowych nie prowadzących 

działalności gospodarczej nadzorowanych przez Prezydenta Miasta Leszna – dane               

z Wydziału Kultury i Sportu UML); 

5. Stowarzyszenia zwykłe – 21 podmiotów (wg rejestru stowarzyszeń zwykłych 

nadzorowanych przez Prezydenta Miasta Leszna – dane z Wydziału Spraw 

Obywatelskich UML). 

 

SPORT 

 

Wg ewidencji KRS prowadzonej przez  Wydział Kultury i Sportu Urzędu Miasta Leszna (dane 

na dzień 31.12.2021r.): 

• liczba stowarzyszeń kultury fizycznej w KRS – 35, 

• liczba uczniowskich klubów sportowych w KRS – 5. 

Łącznie organizacji sportowych zarejestrowanych w KRS – 40 podmiotów. 

 

Wg ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej nie prowadzących działalności gospodarczej 

nadzorowanych przez Prezydenta Miasta Leszna prowadzonej przez Wydział Kultury i Sportu 

UML (dane na dzień 31.12.2021r.): 

• liczba stowarzyszeń kultury fizycznej – 34,  

• liczba uczniowskich klubów sportowych – 17. 

Łącznie organizacji sportowych fizycznej nie prowadzących działalności gospodarczej 

nadzorowanych przez Prezydenta Miasta Leszna – 51 podmiotów. 

 

Wg GUS przy klubach sportowych działa 55 sekcji sportowych.   

 

Zatem łączna liczba stowarzyszeń kultury fizycznej, związków sportowych i uczniowskich 

klubów sportowych, w tym sekcji przy nich działających wynosi 91 podmiotów. 

 

Rejestry organizacji prowadzone są przez różne podmioty, co skutkuje odmiennym obrazem 

liczbowym. 
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Dodatkowo Urząd Miasta Leszna prowadzi rejestr organizacji pozarządowych oraz podmiotów 

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

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

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

dobrowolny, znajdują się obecnie 287 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.  

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.  

14%

66%

13%

2% 5%

Fundacje Stowarzyszenia i inne organizacje społeczne

KS i UKS Spółdzielnie socjalne

Stowarzyszenia zwykłe

Źródło: opracowanie własne. 
 

Wykres 1. Podział NGO wg formy prawnej 
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W 2021 roku w Krajowym Rejestrze Sądowym zarejestrowanych było 61 OPP mających 

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

Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego).  
 

DLA PORÓWNANIA: W 2020 roku w Krajowym Rejestrze Sądowym zarejestrowane były 59 OPP mające siedzibę 

na terenie Leszna lub działające na rzecz jego mieszkańców 
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Źródło: opracowanie własne. 
 

Wykres 2. Porównanie NGO z OPP 

Źródło: opracowanie własne. 
 Wykres 3. Organizacje pożytku publicznego w Lesznie w latach 2015 – 2021. 
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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 2021 r. odbywała się na zasadach 

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

jawności, równości szans, współodpowiedzialności, solidarności oraz zrównoważonego 

rozwoju. Zgodnie z zasadą pomocniczości  miasto  przekazywało  do  bezpośredniej  realizacji  

zadania tym organizacjom pozarządowym, które posiadały odpowiednie zasoby kadrowe oraz 

warunki organizacyjne i finansowe. Suwerenność stron gwarantowała samorządowi  

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

reprezentacji podmiotów realizujących program współpracy. Zgodnie z zasadą partnerstwa, 

działania były podejmowane we współpracy opartej na wzajemnym szacunku, zaufaniu 

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

osiągnięcia możliwie jak najlepszych efektów przy jak najmniejszych nakładach, przy 

równoczesnym poszanowaniu publicznych i prywatnych zasobów. Zgodnie z regułą uczciwej 

konkurencji wszystkie odpowiednio przygotowane podmioty miały szansę rywalizować  

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

jawności wszystkie aspekty współpracy były dostępne dla zainteresowanych,  

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

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

dyskryminowanych oraz ich wzmocnienia i bezpośredniego włączenia w procesy 

podejmowania decyzji. Natomiast reguła współodpowiedzialności polegała na wspólnym 

dążeniu do polepszania życia mieszkańców Leszna poprzez odpowiedzialność względem 

partnerów za działania podejmowane przez sektor pozarządowy i administrację 
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samorządową. Oznaczało to, że wszelkie podejmowane wspólnie działania wiązały się  

z równym rozkładem odpowiedzialności ponoszonej przez partnerów współpracy względem 

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

stanowiła wartość nadrzędną nad partykularnymi interesami partnerów. A zasada 

zrównoważonego rozwoju wyrażała się dążeniem do integrowania w czasie i przestrzeni 

działań politycznych, gospodarczych i społecznych, gwarantujących zachowanie równowagi 

przyrodniczej. 

 

Program współpracy organów samorządowych Miasta Leszna z organizacjami pozarządowymi 

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

i o wolontariacie na rok 2021 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 2021. 

 

 

 

 

 

3.1.1. Cel konsultacji 

 

Celem przeprowadzonych konsultacji było: 

 

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

działań z tymi potrzebami i oczekiwaniami;  

2. rozwój dialogu społecznego oraz integrację społeczności sektora pozarządowego; 

3. zapewnienie udziału przedstawicielom organizacji pozarządowych w przygotowaniu  

i opracowaniu dokumentów programowych;  

4. zapewnienie możliwości wyrażania opinii interesariuszy na etapie przygotowania  

i konsultacji dokumentu.  

Do udziału w konsultacjach uprawnione były organizacje pozarządowe i podmioty wymienione 

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

i o wolontariacie działające na rzecz Miasta Leszna.  

Roczny Program Współpracy Miasta Leszna z Organizacjami Pozarządowymi 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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Wnioski, uwagi, opinie, propozycje rozwiązań dotyczące projektu 

programu zgłoszone w ramach konsultacji społecznych były 

przedmiotem analizy wszystkich Wydziałów/ Biur i Jednostek Urzędu 

Miasta Leszna współpracujących z organizacjami pozarządowymi  

i pozwoliły na opracowanie projektu programu, który uwzględnił 

zarówno zapotrzebowanie ze strony leszczyńskich organizacji 

pozarządowych, jak i możliwości realizacji zadań publicznych przez 

samorząd leszczyński. 

 

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

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

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

konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi 

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

i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących 

działalności statutowej tych organizacji. 

3.1.2. Przebieg i termin konsultacji 

3.1.2.1. I etap konsultacji 

 

I etap (17 lipca – 13 sierpnia 2020 roku) 
 

Punktem wyjścia do pracy nad przyszłorocznym programem współpracy był program 

obowiązujący w roku 2020, który dostępny jest na naszej stronie internetowej w zakładce 

Współpraca z NGO.  

 

W pierwszym etapie prac nad dokumentem organizacje pozarządowe miały możliwość 

zgłaszania uwag do zapisów w programie aktualnie obowiązującym oraz propozycji zadań do 

realizacji przez organizacje pozarządowe w roku 2021. Zgłoszenia przyjmowane były poprzez 

formularz konsultacyjny, który po uzupełnieniu należało odesłać drogą korespondencyjną lub 

bezpośrednio złożyć w Biurze Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, 

Urząd Miasta Leszna, Al. Jana Pawła II 21a, 64-100 Leszno z dopiskiem „Formularz zgłoszenia 

propozycji do Programu Współpracy” lub przesłać drogą elektroniczną na adres: 

ngo@leszno.pl w terminie od 17 lipca do 13 sierpnia 2020 r. 

 

Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych „Programu Współpracy….” 

opublikowano na stronie Miasta Leszna www.ngo.leszno.pl na profilu FB Leszczyńskie NGO,    

w informatorze „Co słychać w Trzecim Sektorze” oraz wysłano drogą elektroniczną do 

organizacji znajdujących się w bazie NGO prowadzonej przez urząd. 
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 Źródło: opracowanie własne. 
 

Zdjęcie 1. Zrzut strony www.ngo.leszno.pl – zaproszenie do składania propozycji do programu współpracy na 
2021 rok 
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W dniu 4 sierpnia br. ponownie opublikowano na stronie komunikat dotyczący włączenia 

się w prace nad dokumentem. 

 

 

W wyznaczonym terminie, do Urzędu wpłynęły trzy formularze od NGO. 

3.1.2.2. II etap konsultacji 
 

II etap (sierpień – październik 2020 roku) 

 

Kolejna część konsultacji polegała na zebraniu złożonych przez NGO propozycji zadań 

priorytetowych oraz sugerowanych zmian, nowych zapisów i przekazaniu ich do rozpatrzenia 

poszczególnym realizatorom Programu – wydziałom / biurom / jednostkom Urzędu Miasta 

Leszna współpracującym z organizacjami pozarządowymi.  

Zestawienie wszystkich uwag / wniosków / propozycji wniesionych przez organizacje  

w trakcie tego etapu konsultacji wraz z informacją dotyczącą uwzględnionych lub 

nieuwzględnionych propozycji zgodnie ze stanowiskiem poszczególnych realizatorów 

Programu opublikowano w dokumencie „Raport z przeprowadzenia Konsultacji Społecznych 

dotyczących przygotowania Rocznego Programu Współpracy Miasta Leszna z Organizacjami 

Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 

r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2021 rok”, który został umieszczony 

na stronie www.ngo.leszno.pl oraz którego przesłano organizacjom pozarządowym.  

W dalszym etapie prac, poszczególne Wydziały / Biura i Jednostki Organizacyjne Urzędu 

Miasta Leszna przedstawiały swoje propozycje zapisów do projektu Programu,  

Źródło: opracowanie własne. 
 

Zdjęcie 2. Zrzut strony www.ngo.leszno.pl – ponowne zaproszenie do zgłaszania propozycji do programu 
współpracy na 2021 rok 

http://www.ngo.leszno.pl/
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w tym priorytetowe zadania planowane do realizacji w 2021 roku. 

3.1.2.3. III etap konsultacji (4 – 12 listopad 2020 roku) 

W oparciu o wniesione przez organizacje pozarządowe i urzędników propozycje przygotowano 

projekt Programu Współpracy Miasta Leszna z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok, 

który w okresie od dnia  4 do dnia 12 listopada podlegał konsultacjom zgodnie z uchwałą Nr 

XLVI/570/2010 Rady Miasta Leszna z dnia 30 września 2010 roku 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.  

 

Zainteresowane podmioty miały możliwość zgłaszania swoich wniosków, uwag i opinii do 

przedłożonego do konsultacji projektu dokumentu, zarówno pisemnie jak i elektroniczne na 

przygotowanym wcześniej formularzu konsultacji społecznych (formularz został opublikowany 

na stronie www.ngo.leszno.pl). Wypełniony formularz można było odesłać drogą 

korespondencyjną lub bezpośrednio złożyć w Biurze Pełnomocnika ds. Współpracy                                   

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

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

na adres: ngo@leszno.pl.  

 

 

 

Komunikat o rozpoczynających się konsultacjach społecznych wraz z formularzem do 

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

Źródło: opracowanie własne. 
 

Zdjęcie 3. Zrzut strony www.ngo.leszno.pl – informacja o rozpoczęciu konsultacji 
społecznych  propozycji do programu współpracy na 2021 rok 

mailto:ngo@leszno.pl
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z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2021 rok” 

umieszczony został: 

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

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

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

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

• w Biurze Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w budynku 

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

 

 Źródło: opracowanie własne. 
 

Zdjęcie 4. Zrzut strony www.ngo.leszno.pl – ogłoszenie konsultacji społecznych 

http://www.konsultacje.leszno.pl/
http://www.ngo.leszno.pl/
http://www.bip.leszno.pl/
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Źródło: opracowanie własne. 
 
 
 

Źródło: opracowanie własne. 
 
 
 

Zdjęcie 5. Zrzut strony www.konsultacje.leszno.pl – ogłoszenie konsultacji społecznych 

Zdjęcie 6. Zrzut strony www.leszno.konsultacjejst.pl – konsultacje społeczne – aktualna wersja 
strony 
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Ponadto informacja o trwających konsultacjach społecznych została opublikowana na portalu 

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

elektroniczną do organizacji pozarządowych i podmiotów znajdujących się w bazie danych 

NGO, która prowadzona jest przez tutejszy urząd.  

W wyniku przeprowadzonych konsultacji społecznych do Urzędu Miasta Leszna nie wpłynęły 

żadne uwagi odnoszące się do zmian treści zapisów projektu dokumentu. Organizacje 

pozarządowe zgłaszały telefonicznie i mailowo fakt zapoznania się z konsultowanym 

projektem Programu oraz informowały o braku zastrzeżeń do jego treści. Powyższe może być 

efektem włączenia organizacji pozarządowych w proces tworzenia dokumentu od podstaw            

i pozwala sądzić, że wypracowane wspólnie elementy Programu spełniają oczekiwania III 

sektora. Z przeprowadzonych konsultacji społecznych sporządzono „Raport                                                     

z przeprowadzenia Konsultacji Społecznych dotyczących przygotowania Rocznego Programu 

Współpracy Miasta Leszna z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi 

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

i o wolontariacie, na 2021 rok”, który został opublikowany na stronie www.ngo.leszno.pl. 

 

Źródło: opracowanie własne. 
 
 
 

Zdjęcie 7. Zrzut strony www.bip.leszno.pl – ogłoszenie konsultacji społecznych 

http://www.ngo.leszno.pl/
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3.1.3. Wnioski, uwagi i opinie zgłoszone w ramach konsultacji 
 

W czasie I etapu konsultacji społecznych wpłynęły trzy propozycje od organizacji 

pozarządowych, które częściowo zostały uwzględnione w dokumencie lub wpisywały się już     

w jego zapisy. 

W kolejnym etapie w toku prac nad dokumentem dokonano modyfikacji głównie w zakresie 

celu głównego oraz celów szczegółowych, a także zadań priorytetowych przewidzianych do 

realizacji w kolejnym roku. Po uzyskaniu opinii komórek merytorycznych Urzędu Miasta Leszna 

ostateczny kształt projektu Programu przygotowało Biuro Pełnomocnika ds. Współpracy                  

z Organizacjami Pozarządowymi. W III etapie prac nad dokumentem odbyły się konsultacje 

społeczne projektu „Rocznego Programu Współpracy Miasta Leszna z Organizacjami 

Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 

r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2021 rok” polegające na zgłaszaniu 

uwag za pośrednictwem formularza konsultacji. W wyznaczonym terminie  nie wpłynęły żadne 

uwagi odnoszące się do zmian treści zapisów projektu dokumentu. Organizacje pozarządowe 

zgłaszały telefonicznie i mailowo fakt zapoznania się z konsultowanym projektem Programu 

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

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

wypracowane wspólnie elementy Programu spełniają oczekiwania trzeciego sektora. 

Konsultacje społeczne przeprowadzono zgodnie z przepisami. 

Komórką odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu „Rocznego 

Programu Współpracy… na rok 2021” było Biuro Pełnomocnika ds. Współpracy  

z Organizacjami Pozarządowymi. 
 

3.1.4. Podsumowanie konsultacji 
 

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

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

ustawowych w ścisłym współdziałaniu z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Przedstawiciele organizacji 

pozarządowych mieli możliwość zgłaszania uwag osobiście w urzędzie oraz poprzez 

elektroniczny formularz konsultacji. Współpraca z organizacjami pozarządowymi ma na celu 

efektywniejsze zaspokajanie potrzeb mieszkańców Leszna, jak również zwiększenie 

zaangażowania organizacji pozarządowych w rozwiązywanie problemów społeczności lokalnej 

oraz rozwijanie aktywizacji obywatelskiej mieszkańców. Konieczne jest dalsze budowanie 

kapitału społecznego, zaufania międzysektorowego, trwałego i konsekwentnego powierzania 

realizacji zadań publicznych. Konsultacje społeczne „Rocznego Program Współpracy…, na rok 

2021” były prowadzone zgodnie z opracowanym „Modelem Konsultacji Społecznych Miasta 

Leszna” w poszanowaniu 7 zasad konsultacji społecznych. Proces konsultacji zapewnił 

niezależność stron – poszczególnych podmiotów biorących udział w konsultacjach. 
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Zapewniono szeroki dostęp do konsultacji jak największej liczby osób, różnorodne podmioty 

sektora społecznego miały sposobność  wniesienia i weryfikacji  swojego stanowiska na temat  

form i zakresu współpracy z samorządem Miasta Leszna. Przedstawiciele organizacji mogli 

również zgłaszać swoje uwagi osobiście w Biurze Pełnomocnika ds. Współpracy                                         

z Organizacjami Pozarządowymi. Często podnoszone uwagi dotyczyły zapisów ujętych już               

w dokumencie w latach poprzednich. Prowadzone konsultacje społeczne służyć miały 

rozwojowi dialogu obywatelskiego. 

 

Wymierne korzyści z przeprowadzonych konsultacji są  następujące:                     

• dostarczyły dodatkowych informacji na temat proponowanych działań, ukazując je  

w szerszym kontekście, pozwoliły na poznanie stanowiska i oczekiwań przedstawicieli 

organizacji pozarządowych, które wzięły w nich udział; 

• tworzyły pozytywny klimat wokół planowanych przedsięwzięć zarówno w kontekście 

współpracy finansowej jak i pozafinansowej; 

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

publicznych; 

• na uwagę zasługuje także, przyjmowana przez wielu jako pozytywne rozwiązanie, 

realizacja zadań publicznych w formie regrantingu.  

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.  

 

3.1.5. Uchwalenie Programu 
 

Program współpracy organów samorządowych Miasta Leszna z organizacjami pozarządowymi 

oraz innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na 2021 rok został 

uchwalony  na  sesji  Rady  Miejskiej  Leszna  w  listopadzie (Uchwała Nr XXX/406/2020  Rady 

Miejskiej Leszna z dnia 30 listopada 2020 roku). Dokument został opublikowany na stronie 

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

 

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

oraz innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku to dokument określający wzajemne 

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

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

kierując się zasadami współpracy umożliwiało organizacjom pozarządowym współtworzenie 

polityk publicznych. 

 

W „Rocznym Programie Współpracy Miasta Leszna z Organizacjami Pozarządowymi oraz 

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

i o wolontariacie, na 2021 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.  

 

 

Źródło: opracowanie własne. 
 

Zdjęcie 8. Informacja o uchwaleniu Programu Współpracy – zrzut strony internetowej 
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3.2. Cele i zadania Programu Współpracy 

 

Celem głównym Rocznego Programu było zwiększanie zaangażowania organizacji 

pozarządowych i mieszkańców Leszna w życie publiczne oraz wzmacnianie współpracy 

międzysektorowej i rozwój społeczeństwa obywatelskiego.  

 

Cel główny był realizowany przez cele szczegółowe: 

1. Aktywne zaangażowanie organizacji pozarządowych w realizację zadań publicznych. 

2. Wzrost aktywności obywatelskiej mieszkańców Leszna i ich zaangażowania w sprawy 

miasta. 

3. Rozwój dialogu obywatelskiego. 

4. Rozwój potencjału leszczyńskiego III sektora. 

5. Rozwój współpracy pomiędzy administracją publiczną, sektorem pozarządowym                   

i sektorem gospodarczym. 

 

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, 

14. zajęcia usprawniające dla osób z niepełnosprawnościami służące ich usamodzielnianiu, 
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15. propagowanie pozytywnego wizerunku rodziny poprzez działania w Klubach 

Rodzinnych. 

3.2.2. Zadanie II. Ochrona i promocja zdrowia oraz przeciwdziałanie uzależnieniom                              

i patologiom społecznym 

 

Zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania uzależnieniom  

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

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

1. podejmowanie działań edukacyjnych i profilaktycznych mających na celu promocję 

zdrowia i rozpowszechniania zdrowego stylu życia, 

2. prowadzanie klubów abstynenckich, 

3. prowadzenie działalności aktywizującej osoby uzależnione od alkoholu,  

4. działania profilaktyczno-terapeutyczne w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom 

alkoholowym z uwzględnieniem zajęć sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych, 

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

i alkohol) oraz wzmacnianie rodzin w tworzeniu sprzyjających warunków 

wychowawczych, świadczenie pomocy dla młodzieży w ośrodku wsparcia dziennego, 

6. prowadzenie Leszczyńskiego Biura Wolontariatu, 

7. zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla młodzieży 

eksperymentującej i używającej narkotyków, prowadzenie spotkań z młodzieżą, 

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

 

3.2.3. Zadanie III. Kultura, sztuka, ochrona dóbr i dziedzictwa narodowego 
 

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 zlecane są w trybie Ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz na podstawie Ustawy z dnia 

25 czerwca 2010 r. o sporcie i odrębnej uchwały Rady Miejskiej w Lesznie w sprawie określenia 

warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu przez Miasto Leszno. 

3.2.5. Zadanie V. Pozostałe 

 

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

przyrodniczego, w tym m.in.: działania edukacyjne w zakresie ochrony środowiska. 
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2. Zadania związane z wspieraniem inicjatyw służących tworzeniu 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. 

3. Zadania w zakresie rewitalizacji.  

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

wspierania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych: 

a. Wspieranie akcji społecznych podnoszących świadomość obywatelską; 

b. Wspieranie działań upowszechniających wiedzę o samorządzie terytorialnym                    

i partycypacji społecznej 

c. Wspomaganie rozwoju organizacji pozarządowych, zwłaszcza w profesjonalizacji 

ich pracy oraz współorganizowanie szkoleń mających na celu podnoszenie 

kwalifikacji i efektywności pracy osób zaangażowanych w realizację zadań 

publicznych; 

d. Aktywizacja społeczności lokalnych i promocja społeczeństwa obywatelskiego, 

m.in. poprzez organizację wydarzeń integrujących mieszkańców, wsparcie 

społeczności lokalnych w samoorganizowaniu się. 

5. 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.  

 

 

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 Rozwoju 

• rozwijania kontaktów i współpracy miedzy społeczeństwami Leszna  

i zagranicznych gmin, 

• rewitalizacji, 

• wspomagania rozwoju gospodarczego Miasta Leszna, 

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

ochrony dziedzictwa przyrodniczego, 

4 
Centrum Informacji 

Turystycznej 

• wspierania inicjatyw służących tworzeniu zróżnicowanej oferty 

turystyczno-rekreacyjnej, 

5 Biuro Prawne • udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, 

Tabela 1. Wydziały, Biura i Jednostki Organizacyjne Urzędu Miasta Leszna 

współpracujące z III sektorem. 
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6 

Biuro Pełnomocnika ds. 

Współpracy z Organizacjami 

Pozarządowymi 

• koordynowania prac przygotowawczych i nadzór nad realizacją 

Programu Współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi, 

• wspierania działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz 

wspierania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, 

• informowania organizacji pozarządowych zarejestrowanych na 

terenie miasta Leszna o projektach, programach i grantach 

umożliwiających uzyskanie dofinansowania na podejmowane przez 

nie działania, 

• promowania Miasta poprzez działalność lokalnych organizacji 

pozarządowych, 

• wspierania rozwoju organizacji pozarządowych, 

• prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych skierowanych 

do sektora pozarządowego lub których beneficjentem jest sektor 

pozarządowy, 

• pośredniczenia w nawiązywaniu kontaktów i współpracy pomiędzy 

organizacjami i poszczególnymi wydziałami i jednostkami 

organizacyjnymi Miasta, 

• bieżącego kontaktu i organizowania spotkań z organizacjami 

pozarządowymi, 

• reprezentowania Prezydenta na konferencjach i spotkaniach 

dotyczących problematyki sektora pozarządowego, 

• organizowania współpracy o charakterze pozafinansowym  

z organizacjami pozarządowymi, 

7 
Miejski Ośrodek Pomocy 

Rodzinie 

• pomocy społecznej, 

• polityki senioralnej, 

8 Biuro ds. Uzależnień 
• ochrony i promocji zdrowia, 

• przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, 

9 
Wydział Spraw 

Obywatelskich 

• prowadzenia działań z zakresu profilaktyki, edukacji i promocji 

zdrowia, 

• wspierania działań w zakresie  pomocy hospicyjnej i paliatywnej 

świadczonej na rzecz mieszkańców Leszna, 

• nadzór nad działalnością stowarzyszeń, 

• prowadzenia ewidencji stowarzyszeń zwykłych. 

10 Wydział Edukacji • wspierania i rozwoju edukacji i wychowania. 

 

 

3.3. Organy opiniodawcze i ciała konsultacyjno-doradcze 

3.3.1. Powiatowa Społeczna Rada Do Spraw Osób Niepełnosprawnych 

 

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna nr 185/2020 z dnia 17 kwietnia 2020r. został 

powołany nowy skład Powiatowej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych, której kadencja 

Źródło: opracowanie własne. 
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potrwa cztery lata. Koordynatorem działań do spraw Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw 

Osób Niepełnosprawnych jest Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie. 

 

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

 

1. Danuta Dudziak – Stowarzyszenie „Wygraj Siebie”, 

2. Elżbieta Dyzert – Stowarzyszenie „Uniwersytet Trzeciego Wieku”, 

3. Gabriela Jarecka – Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy 

w Lesznie, 

4. Anna Juskowiak – Leszczyńskie Stowarzyszenie Rehabilitacyjne „Amazonka”, 

5. Agnieszka Kraśner – Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Totus Tuus. 

 

 

 
 

Główne zadania Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych: 

1. inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób 

niepełnosprawnych; 

2. realizacji praw osób niepełnosprawnych; 

3. opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób 

niepełnosprawnych; 

4. ocena realizacji programów; 

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

kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych. 

 

W 2021 roku Rada spotkała się 4 razy. Rada podejmowała następujące działania: 

1. działania o charakterze inicjatywnym oraz konsultacyjno-opiniodawczym, 

2. poprawa sytuacji osób niepełnosprawnych na lokalnym rynku pracy – wzrost znaczenia 

rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych – działania powiatowego urzędu 

pracy (promocja wsparcia ze środków PFRON), 
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3. współpraca z Zespołem ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności oraz 

organizacjami pozarządowymi,  

4. omawianie bieżących problemów osób niepełnosprawnych, 

5. wydanie opinii dot. Uchwały Nr XXXVII/483/2021 Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 marca 

2021 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 r.  

6. wydanie opinii dot. Projektu Uchwały zmieniającej Uchwałę nr XXXVII/483/2021 z dnia 

25 marca 2021 r. 

3.3.2. Leszczyńska Rada Seniorów 

 

W roku 2020 zakończyła się trzyletnia kadencja Leszczyńskiej Rady Seniorów. Ze względu na 

trwającą pandemię nie zdecydowano się na 

przeprowadzenie wyborów do rady na drugą 

kadencję, bezpośrednio po zakończeniu 

pierwszej. Zarządzeniem Prezydenta Miasta 

Leszna o nr 39/9/2021 z dnia 28 września 

2021 r., ogłoszono nabór kandydatów na 

członków Leszczyńskiej Rady Seniorów, który 

trwał w terminie od dnia 04 października do 

dnia 05 listopada 2021 roku.  

Nabór uzupełniający ogłoszono Zarządzeniem 

Prezydenta Miasta Leszna o nr 17/11/2021                 

z dnia 15 listopada 2021 roku, który trwał                   

w terminie od dnia 23 do dnia 29 listopada 2021 roku. 

 

Nowy skład Leszczyńskiej Rady Seniorów został powołany w 2022 roku. 

 

Główne zadania Leszczyńskiej Rady Seniorów: 

1. opiniowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji społecznej seniorów oraz do 

pełnego zaspokojenia potrzeb tej grupy społecznej; 

2. opiniowanie i doradzanie w zakresie działań zmierzających do wykorzystania 

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

w zakresie kultury i edukacji; 

3. opiniowanie lokalnych rozwiązań prawnych dotyczących sytuacji seniorów oraz spraw 

przedłożonych Radzie do zaopiniowania; 

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

społecznej i usług opiekuńczych; 

5. współpraca z organizacjami i instytucjami, które zajmują się problemami osób 

starszych; 
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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.  

3.3.3. Rada Sportu Miasta Leszna 

 

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna nr 286/2019 z dnia 27 czerwca 2019 roku został 

powołany nowy skład Rady Sportu Miasta Leszna, której kadencja trwa cztery lata (od 2019 

do 2023 roku). Rada składa się z 10 osób, w tym 6 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, 

5. Sławomir Mocek – IKS Leszno, 

6. Krystian Maćkowiak – Pentanque 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 2021 r. z uwagi na ciągle trwającą pandemię COVID-19 nie odbyło się żadne spotkanie. Rada 

Sportu również w roku 2021 nie podjęła żadnych działań. 

3.3.4. Komitet Rewitalizacji 

 

Zarządzeniem Prezydenta Miasta nr 26/9/2021 z dnia 13 września 2021 roku został powołany 

nowy skład Komitetu Rewitalizacji.  Jego kadencja trwa 3 lata (od 2021 do 2024 roku). Komitet 

składa się z 10 osób, w tym 2 przedstawicieli organizacji pozarządowych, tj.: 

 



 
 
 

 
 

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

Strona 29 

1. Olga Purczyńska - przedstawicielka organizacji pozarządowych, organizacji 

społecznych, podmiotów ekonomii społecznej i grup nieformalnych działających na 

obszarze rewitalizacji, 

2. Teresa Rękosiewicz - Stowarzyszenie „Wygraj Siebie” 

 

Komitet Rewitalizacji Miasta Leszna, zwany dalej Komitetem, stanowi forum współpracy                          

i dialogu między organami gminy a pozostałymi interesariuszami procesu rewitalizacji,                         

w sprawach dotyczących przygotowania, przeprowadzenia i oceny rewitalizacji. Pełni także 

funkcję opiniodawczo-doradczą dla Prezydenta Miasta Leszna przy wdrażaniu Gminnego 

Programu Rewitalizacji Miasta Leszna na lata 2017-2027, przyjętego uchwałą nr XLI/530/2017 

Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 października 2017r. 

 

W 2021 r. odbyło się 7 posiedzeń Komitetu. W ujęciu ogólnym, inicjatywy, którymi zajmował 

się Komitet Rewitalizacji w 2021 r.: 

1. Inicjatywa dot. zwolnień od podatku od nieruchomości budynków lub ich części                        

w których wykonano remont rewitalizacji 

2. Inicjatywa w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości  części budynków 

przeznaczonych na działalność gospodarczą, w których wykonano remont lub 

przebudowę z wyłączeniem remontu lub przebudowy elewacji 

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”. 

 

 

 

 

 

➢ INICJATYWY, 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 9. Zrzut ze strony www.ngo.leszno.pl - współpraca z NGO. 

Źródło: opracowanie własne. 
 



 
 
 

 
 

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

Strona 31 

• a od 2022 roku można zapoznać się z informacjami dotyczącymi tego, w jaki sposób 

Leszno pomaga Ukrainie. 

 

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ 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. 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ 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 10. Zrzut ze strony www.ngo.leszno.pl - inicjatywy. 

Zdjęcie 11. Zrzut ze strony www.ngo.leszno.pl - współpraca z NGO. 

Źródło: opracowanie własne. 
 

Źródło: opracowanie własne. 
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➢ BAZA NGO – w bazie na koniec roku 2021 było wpisanych 287 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 

www.ngo.leszno.pl cieszy się sporym zainteresowaniem nie tylko mieszkańców Leszna, ale                                 

i okolicznych miejscowości i większych miast, o czym świadczą statystyki odwiedzin strony. 

 

Zdjęcie 12. Zrzut ze strony www.ngo.leszno.pl – fundusze. 

Źródło: opracowanie własne. 
 

Źródło: opracowanie własne. 
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www.leszno.pl 
 

nowa strona www.ngo.leszno.pl 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

28 731 

odsłon 

36 947 

odsłon 

45 824 

odsłon 

69 361 

odsłon 

109 528 

odsłon 

96 797 

odsłon 

93 947 

odsłon 

 

 

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

 

 

 

Na stronie www.ngo.leszno.pl w 2021 roku zamieszczano m.in.: 

• 697 wpisów w kategorii aktualności NGO; 

• 52 informacje  o weekendowych wydarzeniach organizowanych przez 

leszczyńskie NGO („Weekend z NGO”); 

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

• 3 newsy w ramach kampanii „Zakochaj się w Lesznie jak MY”, 

• 5 newsów w ramach kampanii „Świadomość Niepełnosprawności” 

• 16 newsów w ramach kampanii „Bikersi w Trasie” 

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

Źródło: opracowanie własne. 
 

Źródło: strona Google Analytics. 
 

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

 

Zdjęcie 13. Statystyki witryny www.ngo.leszno.pl w 2021 roku. 

 

http://www.ngo.leszno.pl/
http://www.ngo.leszno.pl/
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• na bieżąco prowadzono kalendarz, dodano 401 wydarzeń oraz uzupełniano 

bazę NGO - 287 organizacji; 

• 33 galerie zdjęć; 

• 10 materiałów filmowych; 

• wyszukano i zamieszczono na stronie www.ngo.leszno.pl 421 informacji                                        

o projektach, programach, grantach umożliwiających uzyskanie 

dofinansowania przez organizacje pozarządowe na podejmowaną przez nie 

działalność. 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

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 14. Strona internetowa www.ngo.leszno.pl. 

Źródło: opracowanie własne. 
 

http://www.ngo.leszno.pl/
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Na portalu społecznościowym Facebook Leszczyńskie NGO systematycznie dokonywano 

wpisów o wydarzeniach, działaniach, inicjatywach podejmowanych przez przedstawicieli 

leszczyńskich organizacji pozarządowych. Przez stronę na FB informowano również  

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

i wielu innych przydatnych organizacjom pozarządowym zagadnieniach. Stale 

rozbudowywane są galerie zdjęć. Opublikowano ponad 1700 postów, średnio 28 - 30  

w tygodniu. Na dzień 31.12.2021 r. liczba polubień strony wyniosła 4 790, a liczba 

obserwujących 5051 (tendencja wzrostowa). 

 

 

                                                                                   

Zdjęcie 14. Profil Leszczyńskie NGO na Facebook. 

Źródło: opracowanie własne. 
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Wykres 4. Aktywność fanpage’a Leszczyńskie NGO w latach 2015-2021. 

 

Wykres 5. Porównanie fanpage’y prowadzonych dla NGO przez inne miasta (liczba fanów na dzień 05.05.2022 r.). 

 

Źródło: opracowanie własne. Dane na dzień 05.05.2022 r. 
 

Źródło: opracowanie własne. Dane na dzień 31.12.2021 r. . 
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Profil Leszczyńskie NGO posiada największą liczbę polubień nawet porównując z większymi 

miastami.  
 

Twitter LeszczynskieNGO – opublikowano ponad 512 tweety. 

 

  Instagram LeszczynskieNGO – opublikowano 276 zdjęć. 

 

 Kanał YouTube LeszczynskieNGO. 

 

Na kanale w 2021 r.  zamieszczono 10  filmów (opracowanie i montaż: Biuro Pełnomocnika ds. 

Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

liczba polubień na fanpage Leszczyńskie NGO wzrosła z 4290 do 4908, na instagramie z 720 na 

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

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

rezultaty. Wzajemne informowanie się Urzędu Miasta Leszna i organizacji pozarządowych 

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

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

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

przez pracowników Biura Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi. 

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

administracją publiczną, a mieszkańcami oraz organizacjami pozarządowymi. 
 

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

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

Zdjęcie 16. Kanał Leszczyńskie NGO na You Tube. 

Źródło: opracowanie własne. 

http://www.ngo.leszno.pl/
http://www.leszno.konsultacjejst.pl/
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przedstawione są zasady konsultacji społecznych wraz z adekwatną uchwałą. Na portalu 

znajdują się konsultacje, które otrzymują status „planowane”, „aktualne” lub „zakończone”. 

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 formularza online (którego można wypełnić i wysłać przez stronę 

internetową) oraz pliku tekstowego. Taki formularz należy wypełnić i odesłać na 

wskazany adres drogą elektroniczną lub pocztą tradycyjną.  

2. Oceny – np. danych planów zagospodarowania czy też zdjęć ilustrujących nowe 

inwestycje. 

 

 
 

 

Aby móc brać udział w konsultacjach nie trzeba się nigdzie rejestrować. Portal jest 

dostosowany do obsługi zarówno na komputerach jak i urządzeniach mobilnych – tablecie czy 

smartfonie. Portal ten funkcjonuje od połowy 2020 roku. We wcześniejszych latach 

konsultacje prowadzone były na portalu www.konsultacje.leszno.pl   

 

Za pośrednictwem portalu www.konsultacje.leszno.pl (przed 2020 rokiem) oraz 

www.leszno.konsultacjejst.pl (od 2020 roku) prowadzone są również konsultacje społeczne 

„Rocznego Programu Współpracy……”, o których mowa w punkcie 3.1. Opisane konsultacje 

nie wyczerpują wszystkich konsultacji prowadzonych przez Urząd Miasta Leszna. Inne 

zagadnienia polityki miejskiej konsultowane są z mieszkańcami w ramach odrębnych 

przepisów. 

3.4.1.4. Inne portale społecznościowe: 

 

Inne kanały informacyjne Miasta Leszna: 

 

Źródło: opracowanie własne. 
 

Zdjęcie 17. Portal www.leszno.konsultacjejst.pl 

http://www.konsultacje.leszno.pl/
http://www.konsultacje.leszno.pl/
http://www.leszno.konsultacjejst.pl/


 
 
 

 
 

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

Strona 39 

FACEBOOK 

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

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

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

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

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

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

 

TWITTER 

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

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

 

INSTAGRAM 

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

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

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

4.    Rewitalizacja www.instagram.com/rewitalizacja_leszna  

5.   Biznes www.instagram.com/stacja_biznes 

 

4. Współpraca jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami 

pozarządowymi w zakresie realizacji zadań publicznych 
 

Współpraca jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi odbywa się 

bezpośrednio poprzez realizację zadań publicznych. Sfera zadań publicznych określona została 

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

współpracy jest dążenie do jak najlepszego zaspokojenia potrzeb społecznych  

z wykorzystaniem partnerów. Udział podmiotów w wykonywaniu zadań publicznych 

realizowanych  przez  Miasto  Leszno  w  zakresie  zadań priorytetowych zapewnia się poprzez 

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

5 ustawy). 
 

http://www.facebook.com/miastoleszno.official
http://www.facebook.com/borowiaklukasz
http://www.facebook.com/InfoTurLeszno/
http://www.facebook.com/rewitalizacja/
http://www.facebook.com/lesznodlabiznesu
http://www.facebook.com/StacjaBiznes/
http://www.facebook.com/Straż-Miejska-Leszno-243958622774566
http://www.twitter.com/MiastoLeszno
http://www.twitter.com/lukasz_borowiak
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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Rysunek 2. Obszary współpracy Miasta Leszna z organizacjami pozarządowymi. 

 

 

 

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 2021 obejmowała zarówno formę 

finansową jak i pozafinansową oraz odbywała się w następujących formach: 

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

informowanie, promocja, analiza); 

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

publicznych, projekty partnerskie, rekomendacje, opiniowanie); 

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

wspieranie i promowanie inicjatyw organizacji pozarządowych, organizowanie 

Źródło: opracowanie własne. 
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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 2021 rok przyznana była w trybie otwartych konkursów ofert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

89%

11%

Tryb udzielania 
dotacji w 2018 r.

otwarte konkursy małe granty

63%
37%

Tryb udzielania 
dotacji w 2019 r.

otwarte konkursy małe granty

72%

28%

Tryb udzielania 
dotacji w 2020 r.

otwarte konkursy małe granty

65%
35%

Tryb udzielania 
dotacji w 2021 r.

otwarte konkursy małe granty

Źródło: opracowanie własne. 
 

Wykres 6. Tryb udzielania dotacji - otwarte konkursy i „małe granty”. 
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Ponadto organizacje oraz inne podmioty uprawnione realizowały zadania publiczne 

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

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

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

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

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

następujące warunki: 

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

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

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 2021 były podstawą do 

dysponowania środkami publicznymi, przeznaczonymi na finansowanie lub dofinansowanie 

zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe.  

 

W 2021 roku Urząd Miasta Leszna przyznał organizacjom pozarządowym oraz innym 

podmiotom uprawnionym, działającym w różnych obszarach pożytku publicznego, dotacje  

w łącznej kwocie 4 745 845,71 zł (łączna kwota otwartych konkursów ofert - 4 614 000, 71 zł 

oraz tzw. „małych grantów” - 131 845, 00 zł), z czego kwota 4 728 347, 22 zł (łączna kwota 

otwartych konkursów ofert - 4 596 767, 92 zł oraz tzw. „małych grantów” - 131 579, 30 zł) 

została prawidłowo rozliczona. W tym w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie 

dotacja wyniosła 2 935 220, 71 zł (łączna kwota otwartych konkursów ofert - 2 803 375, 71 zł  

oraz tzw. „małych grantów” - 131 845, 00 zł) z czego kwota 2 917 722, 61 zł  (łączna kwota 

otwartych konkursów ofert -  2 786 143, 31 zł oraz tzw. „małych grantów” - 131 579, 30 zł) 

została prawidłowo rozliczona, a w ramach ustawy o sporcie dotacja wyniosła 1 810 625, 00 zł 

z czego kwota 1 810 625, 00 zł została prawidłowo rozliczona. 

 

Wysokość środków finansowych w obszarach pożytku publicznego na realizację zadań  

w 2021 r. przyznano podmiotom sektora pozarządowego w ramach 2 procedur  

w łącznej wysokości: 

1. 2 803 375, 71 zł (przyznana); 2 786 143, 31 zł (prawidłowo rozliczona) – w trybie 

otwartych konkursów ofert, 

W 2021 roku Urząd Miasta Leszna ogłosił 28 konkursów, w wyniku których organizacje 

pozarządowe złożyły  ogółem 88 ofert o dofinansowanie, natomiast w wyniku rozstrzygnięć 

komisji konkursowych zawarto 67 umowy o dofinansowanie. 
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Dla porównania w 2020 roku Urząd Miasta Leszna ogłosił 22 konkursy, w wyniku których organizacje pozarządowe złożyły  

ogółem 87 ofert o dofinansowanie, natomiast w wyniku rozstrzygnięć komisji konkursowych zawarto 72 umowy o 

dofinansowanie. 
 

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

ogółem 116 ofert o dofinansowanie, natomiast w wyniku rozstrzygnięć komisji konkursowych zawarto 76 umów o 

dofinansowanie. 

 

2. 131 845, 00 zł (przyznana);  131 579, 30 zł (prawidłowo rozliczona) – z pominięciem 

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

W roku sprawozdawczym złożono 53 oferty, podpisano 38 umów w trybie art. 19a ustawy  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  
 

Dla porównania w 2020 r. złożono 32 oferty, podpisano 28 umowy w trybie art. 19a ustawy  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  
 

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

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  

 

W ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (opp) w 2021 r. urząd ogłosił 

28 konkursów oraz prowadził nabory w ramach małych grantów. W ramach obu procedur 

organizacje złożyły ogółem 141 ofert o dofinansowanie i podpisano 105 umów na realizację zadań 

publicznych. 
 

W ramach ustawy o sporcie w 2021 roku, urząd ogłosił 4 konkursy w wyniku których organizacje 

pozarządowe złożyły ogółem 77 ofert o dofinansowanie i podpisano 75 umów na realizację zadań 

publicznych. 
 

W ramach otwartych konkursów ofert (opp + sport) w 2021 r. ogłoszono 32 konkursy, na które 

organizacje pozarządowe złożyły 165 ofert o dofinansowanie i podpisano 142 umowy,  

w ramach tych konkursów.  
 

Podsumowując w 2021 roku: 

• W ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (opp) złożono 

ogółem 141 ofert o dofinansowanie i podpisano 105 umów na realizację zadań 

publicznych.  

• W ramach ustawy o sporcie złożono ogółem 77 ofert o dofinansowanie i podpisano 75  

umów na realizację zadań publicznych.  

Łącznie w 2021 roku organizacje złożyły 218 ofert o dofinansowanie i podpisano 180 umów. 
 

Dla porównania w 2020 roku złożono ogółem 119 ofert o dofinansowanie i podpisano 100 umów na realizację zadań 

publicznych w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (opp). W ramach ustawy o sporcie w 2020 

roku złożono ogółem 177 ofert o dofinansowanie i podpisano 117  umów na realizację zadań pppublicznych. Łącznie w 2020 

r. organizacje złożyły 296 ofert o dofinansowanie i podpisano 217 umów. 
 

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

publicznych w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (opp). W ramach ustawy o sporcie w 2019 

roku złożono ogółem 159 ofert o dofinansowanie i podpisano 112  umów na realizację zadań publicznych. Łącznie w 2019 r. 

organizacje złożyły 344 oferty o dofinansowanie i podpisano 252 umowy. 
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Składane przez organizacje pozarządowe oferty w poszczególnych konkursach były 

rozpatrywane przez Komisję Konkursowe powoływane przez Prezydenta Miasta Leszna. 

Organizacje pozarządowe wykonujące zadania publiczne oraz inne podmioty uprawnione 

zobowiązane były do zapewnienia środków własnych jako wkładu finansowego lub 

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

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

Ze względu na nadal trwającą pandemię COVID-19 w roku 2021 zostało ogłoszonych mniej 

otwartych konkursów ofert. W związku z czym liczba złożonych ofert oraz liczba podpisanych 

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

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

Wykazane w poniższej tabeli środki finansowe na realizację zadań publicznych obejmują 

zarówno dotacje uzyskane przez organizacje pozarządowe w wyniku otwartych konkursów 

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

 

 

 

Rok 
Liczba ofert złożonych na 

realizację zadań publicznych 

Liczba podpisanych umów na 

realizację zadań publicznych 

2015 390 243 

2016 275 232 

2017 300 237 

2018 228 181 

2019 185 140 

2020 87 72 

2021 88 67 

Rok 
Liczba ofert złożonych na 

realizację zadań publicznych 

Liczba podpisanych umów na 

realizację zadań publicznych 

2018 177 135 

2019 159 112 

2020 177 117 

2021 77 75 

Źródło: opracowanie własne. 
 

Źródło: opracowanie własne. 
 

Tabela 3.  Liczba ofert i podpisanych umów - porównanie lat 2015-2021 (w ramach ustawy opp). 

 

Tabela 4. Liczba ofert i podpisanych umów - porównanie lat 2018-2021 (w ramach ustawy o sporcie). 
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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 2 397 050, 76 zł 2 218 609, 71 zł 2 217 725, 71 zł 50 150, 00 zł 50 150, 00 zł 

II 
Ochrona  

i promocja zdrowia 
420 196, 00 zł 380 186, 00 zł 376 859, 42 zł 500, 00 zł 500, 00 zł 

III Kultura 223 790, 00 zł 60 500, 00 zł 47 477, 97 zł 30 280, 00 zł 30 271,88 zł 

IV Sport - - - 50 915, 00 zł 50 657, 42 zł 

V 

Pozostałe:  

Ochrona  

i promocja zdrowia 
- - - - - 

Poradnictwo 

obywatelskie 
124 080, 00 zł 124 080, 00 zł 124 080, 00 zł - - 

VI Rewitalizacja 20 000,00 zł 20 000,00 zł 20 000,00 zł - - 

Suma (ustawa opp) 3 185 116, 76 zł 2 803 375, 71 zł 2 786 143, 31 zł 131 845, 00 zł 131 579, 30 zł 

Łączna (ustawa opp) 

kwota przyznanej w 

ramach otwartych 

konkursów ofert oraz 

„małych grantów” 

2 935 220, 71 zł 

Łączna (ustawa opp) 

kwota wykorzystana w 

ramach otwartych 

konkursów ofert oraz 

„małych grantów” 

2 917 722, 61 zł  

1. 

Sport 

(ustawa  

o sporcie) 

1 883 284, 59 zł 600 000, 00 zł 600 000, 00 zł 

Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży  

w klubach sportowych oraz sport osób 

niepełnosprawnych. 

2. 350 473, 60 zł 166 000, 00 zł 166 000, 00 zł 

Organizacja znaczących dla Miasta Leszna 

imprez sportowo-rekreacyjnych oraz 

zawodów sportowych 

3. 1 053 028, 28 zł 465 000, 00 zł 465 000, 00 zł 
Dofinansowanie rozwoju sportu przez 

Miasto Leszno - I TURA 2021 

4. 1 269 786, 18 zł 579 625, 00 zł 579 625, 00 zł 
dofinansowanie rozwoju sportu przez 

Miasto Leszno - II TURA 2021 

Suma (ustawa o sporcie) 4 556 572, 65 zł 1 810 625, 00 zł 1 810 625, 00 zł  

Razem 7 741 689, 41 zł 4 614 000, 71 zł 4 596 767, 92 zł 131 845, 00 zł 131 579, 30 zł 

Łączna kwota przyznana 

przez Urząd Miasta Leszna 

w ramach otwartych 

konkursów ofert oraz 

„małych grantów” 

4 745 845, 71 zł 

Łączna kwota wykorzystana 

w ramach otwartych 

konkursów ofert oraz 

„małych grantów” 

4 728 347, 22 zł 

 

Tabela 5. Zestawienie środków finansowych przeznaczonych dla organizacji pozarządowych w 2021 r. 

 

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

Organizacyjne UML. 
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Generator wniosków e-NGO 

Generator wniosków to innowacyjne narzędzie, którego celem jest znaczące ułatwienie 

organizacjom pozarządowym składania wniosków w ramach realizacji zadań publicznych, 

zarówno w trybie otwartych konkursów ofert, jak i w trybie pozakonkursowym (tzw. małe 

granty - art. 19a) na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie. Największymi zaletami tego generatora jest prosta i intuicyjna 

obsługa systemu i automatyczna eliminacja błędów. System obsługuje elektronicznie całą 

procedurę konkursową – ogłaszania konkursów, przygotowywania ofert, oceny merytorycznej 

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

Szeroki zasięg platformy umożliwia przekazanie informacji o nowym konkursie 

natychmiastowo wszystkim użytkownikom systemu. Możliwości generatora oszczędzają czas 

pracy oferenta na każdym etapie konkursu. Pozwalają bowiem użytkownikom na 

skoncentrowanie się na merytorycznym wypełnieniu wniosku, automatycznie przeliczając 

kwoty i wypełniając raz zapisane dane. System ponadto generuje umowy w sposób seryjny, 

ułatwiając tym samym obopólną współpracę. 

W Urzędzie Miasta Leszna Generator wniosków e-NGO funkcjonuje od 2016 roku. 

 

Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty uprawnione do realizacji zadań publicznych 

wykorzystały przyznane środki finansowe w 99 %.  

 

Dla porównania w 2020 r. organizacje pozarządowe oraz inne podmioty uprawnione do realizacji zadań 

publicznych wykorzystały przyznane środki finansowe w 95%, a w 2019 r. organizacje pozarządowe oraz inne 

podmioty uprawnione do realizacji zadań publicznych wykorzystały przyznane środki finansowe w 96%.  

 

Inne środki 

W ramach współpracy finansowej przekazano organizacjom pozarządowym i grupom 

nieformalnym również środki: 

1.   Na realizację zadań w ramach inicjatywy lokalnej w kwocie 79 690, 00 zł (przyznana kwota), 

61 980, 82 zł (mniejsza, ponieważ jedno z zadań jest w trakcie realizacji w związku z czym suma 

wykorzystanej kwoty nie jest jeszcze znana) (prawidłowo rozliczona), wykaz dotacji 

przyznanych w 2021 roku w ramach inicjatywy lokalnej przestawia załącznik nr 7. 

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

Integracji Społecznej 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Leszna nr 

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

z dnia 29 października 2020r. oraz w związku z ustawą z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu 

socjalnym (socjalnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 176)  przekazał  dotację Fundacji  Odzew  na  

Centrum  Integracji  Społecznej. Porozumienie nr MOPR.OP.013.1.2021 z dnia 2 stycznia 

2020r.. Łączna wartość przekazanej dotacji w roku 2021: 97 600, 00 zł. 



 
 
 

 
 

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

Strona 47 

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

w ramach otwartych konkursów ofert 

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

na 2021 rok, Miasto Leszno ogłosiło oraz przeprowadziło 28 otwarte konkursy ofert, na które 

organizacje pozarządowe złożyły 88 ofert, z których podpisano  67 umowy o dofinansowanie- 

18 ofert zostało odrzuconych. W obszarze kultury 3 projektów nie zostało zrealizowanych 

przez oferentów z uwagi na rezygnację z realizacji – nie podpisano umów. Przyznana kwota 

dotacji wynikająca ze złożonych dokumentów wynosiła 2 803 375, 71 zł.  

W ramach ustawy o sporcie w celu realizacji Rocznego Programu na 2021 rok, Miasto Leszno 

ogłosiło oraz przeprowadziło 4 otwarte konkursy ofert, na które organizacje pozarządowe 

złożyły 77 ofert, z których podpisano 75 umów o dofinansowanie - 2 oferty zostały odrzucone. 

Przyznana kwota dotacji wynikająca ze złożonych dokumentów wynosiła 1 810 625, 00 zł.  

Szczegółowe zestawienie stanowią załączniki znajdujące się na końcu sprawozdania.  

 

W wyniku ogłoszonych otwartych konkursów ofert na zadania: 

1. Z zakresu pomocy społecznej Komisja Konkursowa przyznała dofinansowanie 

ze środków budżetu Miasta Leszna 21 organizacjom pozarządowym na realizację 36  

projektów. Łączna kwota przyznanych dofinansowań wyniosła 2 218 609, 71 zł 

natomiast ich realizacja wyniosła ostatecznie 2 217 725, 71 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 380 186, 00 zł, ich realizacja 

wyniosła ostatecznie 376 859, 42 zł. 

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

przyznała dofinansowanie ze środków budżetu Miasta Leszna 10 organizacjom 

pozarządowym na realizację 17 projektów. Łączna kwota przyznanych dofinansowań 

to 60 500, 00 zł, ich realizacja wyniosła ostatecznie 47 477, 97 zł. 

4. Z zakresu rewitalizacji Komisja Konkursowa przyznała dofinansowanie ze środków 

budżetu Miasta Leszna 1 organizacji pozarządowej na realizację 1 projektu. Łączna 

kwota przyznanego dofinansowania to 20 000 zł, ich realizacja wyniosła ostatecznie 

20 000 zł. 

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

przyznała dofinansowanie ze środków budżetu Miasta Leszna 28 organizacjom 

pozarządowym (stowarzyszeniom kultury fizycznej, klubom sportowym i uczniowskim 

klubom sportowym) na realizację 75 projektów. Łączna kwota przyznanych 

dofinansowań to 1 810 625, 00 zł, ich realizacja wyniosła ostatecznie 1 810 625, 00zł. 
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6. Z zakresu poradnictwa obywatelskiego Komisja Konkursowa przyznała dofinansowanie 

ze środków budżetu Miasta Leszna 2 organizacjom pozarządowym na realizację  

2 projektów. Łączna kwota przyznanego dofinansowania to 124 080, 00 zł, ich 

realizacja wyniosła ostatecznie 124 080, 00 zł. 

Wykaz wszystkich dotacji przyznanych na 2021 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. 

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

dofinansowania 

I POMOC SPOŁECZNA 40 36 4 

II OCHRONA  

I PROMOCJA 

ZDROWIA 

11 11 0 

III KULTURA 

I SZTUKA 
31 17 

11 (+ 3 rezygnacje z realizacji – nie 

podpisano umowy)  

IV SPORT 77 75 2 

V POZOSTAŁE  

ZADANIA 
6 3 3 

RAZEM: 165 142 
20 (+ 3 rezygnacje z realizacji – nie 

podpisano umowy) 

 

 

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

w ramach tzw. „małych grantów” 

 

W 2021 roku do Urzędu Miasta Leszna wpłynęło 53 oferty w ramach procedury tzw. „małych 

grantów”, z których 38 zostało rozpatrzonych pozytywnie. Efektem końcowym zrealizowanej 

procedury „małych grantów” w 2021 roku było podpisanych 38 umów z podmiotami 

uprawnionymi, łączna kwota dotacji wyniosła 131 845, 00 zł natomiast ich realizacja wyniosła 

ostatecznie 131 579, 30 zł. 

 

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

w różnych obszarach pożytku publicznego w  2021 roku (ustawa opp + ustawa o sporcie). 

 

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

Urzędu Miasta Leszna. 
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Wykaz wszystkich dotacji przyznanych na 2021 rok z budżetu Miasta Leszna  w trybie art. 19  

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

Obszar zadania Liczba złożonych 

ofert 

Liczba podpisanych 

umów 

Liczba ofert które nie otrzymały 

dofinansowania 

I. POMOC SPOŁECZNA                13 12 1 

II. OCHRONA  

I PROMOCJA ZDROWIA 
         1 1 0 

III. KULTURA I SZTUKA          12 9 3 

IV. SPORT         27  16 11 

V. POZOSTAŁE  ZADANIA          0   0 0 

RAZEM:     53 38 15 

 

 

Lp. Obszar zadania Kwota przyznana Kwota wykorzystana 

1 Zadania z zakresu pomocy społecznej 50 150, 00 zł 50 150, 00 zł 

2 
Zadania z zakresu ochrony i promocji 

zdrowia oraz przeciwdziałanie 

uzależnieniom i patologiom społecznym 

500, 00 zł 500, 00 zł 

3 Zadania z zakresu kultury i sztuki 30 280, 00 zł 30 271, 88 zł 

4 Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu 50 915, 00 zł 50 657, 42 zł 

RAZEM: 131 845, 00 zł  131 579, 30 zł 

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

Urzędu Miasta Leszna. 

4.2.4. Regranting 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom organizacji pozarządowych, Miasto Leszno od lat 

realizuje innowacyjne narzędzie finansowania zadań prowadzonych przez pozarządowców 

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

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

operatorowi, którego zadaniem jest zorganizowanie konkursu i dalsze rozdysponowanie 

Tabela 8. Zestawienie środków finansowych przeznaczonych dla organizacji pozarządowych                   

w 2021 roku w   trybie art. 19 a ustawy tzw. „małe granty”. 

 

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

Urzędu Miasta Leszna. 

Tabela 7. Zestawienie ofert złożonych w 2021 roku w   trybie art. 19 a ustawy tzw. „małe granty”. 
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pieniędzy innym organizacjom. W roku 2021 odbyła się szósta edycja tego rodzaju konkursu  

i ogłoszono jeden konkurs przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (MOPR) na kwotę 50,000 

zł. Operatorem konkursu zostało Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw 

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

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

w drodze konkursu przyznał dofinansowanie 11 organizacjom pozarządowy.  

 

Nazwa organizacji: Spółdzielnia Socjalna Pod Skrzydłami  

Tytuł projektu: Czas na wytchnienie 

Kwota dofinansowania: 2 000, 00 zł  

Krótki opis zadania: 

Zakresem pomocy objęte będą osoby z niepełnosprawnościami i osoby opiekujące się nimi. 

Opieka wytchnieniowa odciąży opiekunów, zapewni im wsparcie w wykonywaniu 

dotychczasowych obowiązków lub zastępstwo, dzięki któremu zyskają czas dla siebie. 

Uczestnicy będą mogli skorzystać także z zajęć muzykoterapii w siedzibie spółdzielni.  

 

Nazwa organizacji: Stowarzyszenie Echo 

Tytuł projektu: ECHO DZIECIOM - Wolontariat wzmacnia charakter 

Kwota dofinansowania: 4 070, 00 zł 

Krótki opis zadania: 

Projekt rozpoczęto organizacją Dnia Dziecka dla dzieci pochodzących z ubogich rodzin.                   

W ramach inicjatywy zaplanowano też szkolenia dla wolontariuszy, którzy zgłaszają się na 

bieżąco i będą pomagać w Stowarzyszeniu. Ponadto zaplanowano warsztaty i happening „Nie 

marnuj żywności”. 

 

Nazwa organizacji: Fundacja Chata Joga 

Tytuł projektu: Joga jako narzędzie jednoczenia społeczności lokalnych 

Kwota dofinansowania: 2 799, 50 zł 

Krótki opis zadania: 

Projekt dedykowany jest do młodzieży i osób po 50. roku życia. Cykl 10 spotkań dla seniorów 

poprowadzi Ewa Wysłocka, a dla młodzieży Dominika Kurzawska - certyfikowane nauczycielki 

jogi. Spotkania potrwają 60 min i składać się będą z kilku elementów: wyciszenia (5 min), 

techniki oddechowej (5 min), rozgrzewki (10 min), jogi zasadniczej (30 min), relaksu (10 min).  

 

Nazwa organizacji: Spółdzielnia Kuba Bart 

Tytuł projektu: Kochamy Leszczyńską Starówkę - na niej gramy i śpiewamy 

Kwota dofinansowania: 3 190, 00 zł  

Krótki opis zadania: 

W ramach inicjatywy odbędą się 3 koncerty kapeli podwórkowej: na deptaku na ul. 

Słowiańskiej, przed kompleksem Pira Grota na ul. Leszczyńskich oraz przy ratuszu na 
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leszczyńskim rynku. Dodatkowo zaplanowano częściową transmisję koncertu w mediach 

społecznościowych. Na miejscu będzie można skorzystać ze śpiewników. Terminy koncertów 

będą podane w późniejszym terminie.  

 

Nazwa organizacji: Stowarzyszenie Pracownia Profilaktyki, Psychoterapii i Rozwoju 

Osobistego Bliżej Siebie 

Tytuł projektu: Leszczyński Telefon Zaufania dla Seniorów  

Kwota dofinansowania: 4 500, 00 zł 

Pomoc ma polegać na konsultacjach, poradach, sesjach terapeutycznych oraz koordynacji 

działań wolontariuszy w zakresie dostarczania niezbędnych zakupów, umówienia wizyt 

lekarskich, bądź towarzyszenia osobie potrzebującej w drodze do lekarza.  

 

Nazwa organizacji: Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Krokus 

Tytuł projektu: Obrazy z historią w tle 

Kwota dofinansowania: 3 080, 00 zł 

Krótki opis zadania: 

Stowarzyszenie posiada w swoich zasobach nagraną na dyktafonie opowieść stuletniej 

mieszkanki Leszna Zofii Starzyńskiej. Postanowiono stworzyć ekranizację tej opowieści. Dzieci 

w wieku od 7 do 10 lat zaproszono do konkursu plastycznego, w którym będą zachęcani do 

przedstawienia elementów historycznych z opowieści. Artyści z Sekcji Leszczyńskich Plastyków 

uwiecznią wspomnienia mieszkanki Leszna podczas jednodniowego Letniego Pleneru 

Malarskiego na starówce. Efekt końcowy będzie można podziwiać podczas wernisażu i na 

wystawie.  

 

Nazwa organizacji: Polski Związek Niewidomych w Lesznie Okręg Wielkopolski 

Tytuł projektu: Leszczyńscy niewidomi na jubileuszowo 

Kwota dofinansowania: 5 000, 00 zł  

Krótki opis zadania: 

Projekt łączy się bezpośrednio z obchodami 70. rocznicy powstania Polskiego Związku 

Niewidomych w Lesznie. Zaplanowano warsztaty sportowo-rekreacyjne i edukacyjne oraz 

kulturalno – historyczne, które będą polegały między innymi na zdobyciu kontaktu                                      

i zorganizowaniu spotkań z osobami, które były w gronie założycieli PZN w Lesznie. Głównym 

celem będzie zdobycie dokumentów, notatek czy też jakichkolwiek śladów zarejestrowanych 

działań PZN w Lesznie na przestrzeni 70 lat działalności. Efektem finalnym ma być powstanie 

kroniki koła.  

 

Nazwa organizacji: Stowarzyszenie Nasza Alternatywa 

Tytuł projektu: "Odkrywam w sobie MOC!" 

Kwota dofinansowania: 2 700, 00 zł  

Krótki opis zadania: 
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Zaplanowano warsztaty "Poznaj Siebie" w sali MCP „Alternatywa”, prowadzone przez 

pedagoga-psychoterapeutę uzależnień  i pedagoga-socjoterapeutę dla dwóch grup młodych 

osób. Będę one dotyczyć przyczyn zaburzeń (między innymi eksperymentów ze środkami 

psychoaktywnymi, uzależnienia od internetu, autoagresji). Uczestnicy będą mogli skorzystać 

także z warsztatów wspinaczkowych i jujitsu, które mają zmotywować ich do rozwoju 

zainteresowań i pasji.  

 

 Nazwa organizacji: Fundacja Jesienny Uśmiech 

Tytuł projektu: "W zdrowym ciele zdrowy duch" – Gimnastyka dla Seniora 

Kwota dofinansowania: 3 360, 00 zł  

Krótki opis zadania: 

W każdy czwartek odbywają się ćwiczenia gimnastyczne, prowadzone przez instruktora i grupę 

wolontariuszy. Ćwiczenia są dopasowane do możliwości seniorów. Spotkania potrwają do 28 

października. 

W każdą ostatnią sobotę miesiąca zaplanowano także piesze rajdy w Karczmie Borowej. Na 

dystansie ok. 3 km seniorzy wezmą udział w grze z fabułą, która częściowo wykorzysta ich 

wiedzę zdobytą podczas cotygodniowych spotkań gimnastycznych. Ostatnie spotkanie 30 

października zakończy się wspólnym grillem i wręczeniem certyfikatów ukończenia projektu.  

   

Nazwa organizacji: Stowarzyszenie Wygraj Siebie 

Tytuł projektu: Tańcem w koronawirusa 

Kwota dofinansowania: 5 000, 00 zł  

Krótki opis zadania: 

„Tańcem w koronawirusa” to zadanie, które odpowiada na problem zmagania się seniorów ze 

skutkami pandemii w wymiarze psychofizycznym. Spotkania odbywają się na świeżym 

powietrzu w Parku Heermanna. Taniec dedykowany jest pracownikom służby zdrowia. Z tych 

wydarzeń powstaną filmy. Uczestnicy spotykać się będą także na twórczych spotkania, 

efektem których będą stroje do tańca, a także wezmą udział w lekcjach prawidłowego 

oddechu.  

 

Nazwa organizacji: Stowarzyszenie Instruktorów i Miłośników Survivalu Strzelectwa 

Sportowego i Wspinaczki Górskiej Survival Team Leszno 

Tytuł projektu: Zdrowie dobro wspólne- Film z nauki udzielania I pomocy w ramach lekcji 

wychowawczej 

Kwota dofinansowania: 1300, 50 zł 

Krótki opis: Realizatorzy planują nakręcić kilkunastominutowy film instruktażowy z dziedziny 

pierwszej pomocy oraz ratownictwa, a następnie przekazać go dyrektorom leszczyńskich szkół. 

Nauczyciele, wychowawcy dostaliby do ręki pewne narzędzie edukacyjne. W planach jest 

także przeprowadzanie warsztatów z pierwszej pomocy.  
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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. 

 

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. 

 

Rok 
Liczba złożonych ofert w ramach 

inicjatywy lokalnej 
Liczba udzielonych dotacji Łączna wysokość dotacji 

2015 10 7 47 569,00 zł 

2016 17 9 71 226,00 zł 

2017 23 21 139835,79 zł 

2018 29 

15  

(13 zrealizowanych + 2 wnioski  

w trakcie) 

88 944,66 zł 

2019 28 19 136 731,00 zł 

2020 33 18 243 957, 00 zł 

2021 12 8 79 960, 00 zł 

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

2020 r. wynosiła 79 960, 00 zł, a ostateczna realizacja wyniosła 61 980, 82 zł (mniejsza, 

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

Tabela 9. Inicjatywa lokalna - porównanie lat 2015 - 2021. 
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ponieważ jedno z zadań jest w trakcie realizacji w związku z czym suma wykorzystanej kwoty 

nie jest jeszcze znana).  

 
Dla porównania w 2020 r. łączna kwota przyznana na realizację zadań w ramach inicjatywy lokalnej wynosiła 243 

957,00 zł a w 2019 r. łączna kwota przyznana na realizację zadań w ramach inicjatywy lokalnej wynosiła 136 

731,00 zł.   

 

Koordynatorem zadań w ramach inicjatywy lokalnej jest Wydział Rozwoju UML. 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych przesłanych przez Wydziały, Biura i Jednostki 
Organizacyjne Urzędu Miasta Leszna 

Wykres 7.  Kwota dotacji przyznanych w ramach inicjatywy lokalnej w latach 2015-2021 
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Lp. 

Nazwa 

Wydziału/ 

Jednostki 

Organizacyjnej 

Nazwa 

wnioskodawcy 

Nazwa projektu 

składanego przez 

wnioskodawcę 

Wnioskowana 

kwota przez 

wnioskodawcę 

Przyznana 

kwota 

Kwota 

wykorzystana 

(rozliczona 

prawidłowo) 

1. 
Wydział 

Inwestycji 

Nieformalna 

grupa 

mieszkańców 

Budowla oświetlenia 

ulicy Żurawinowej na 

odcinku od ulicy 

Kurkowej do 

Grzybowej 

33 600, 00  zł 
33 600, 00  

zł 

Zadanie w 

trakcie 

realizacji 

2. 
Miejski Zarząd 

Dróg 

Nieformalna 

grupa 

mieszkańców 

Budowa oświetlenia 

ulicy Stawowej 

(odnoga) w Lesznie 

17 500, 00  zł 
17 500, 00  

zł 
33 693, 21  zł 

3. 

Biuro 

Gospodarki 

Lokalowej 

Nieformalna 

grupa 

mieszkańców 

Sterylizacja i leczenie 

miejskich kotów 

wolnożyjących 

5 000, 00  zł 
5 000, 00  

zł 
5 000, 00  zł 

4. 

Nieformalna 

grupa 

mieszkańców 

Sterylizacja 

wolnożyjących kotów 

na terenie Miasta 

Leszna w 2021 roku 

10 000, 00  zł 
10 000, 00  

zł 
10 000, 00 zł 

5. 
Wydział Kultury 

i Sportu 

Nieformalna 

grupa 

mieszkańców 

Joga w parku 1 960, 00  zł 
1 960, 00 

zł 
1 700, 00  zł 

6. 
Stowarzyszenie 

Zatorze 

Piknik Wielkopolska 

Wiaruchna 
7 320, 00  zł 

7 320, 00  

zł 
7 320, 00  zł 

7. 
Wydział 

Rozwoju 

Stowarzyszenie 

Wygraj Siebie 

Rogal na szyi podróż 

po covidzie umili 
6 000, 00  zł 

3 300, 00  

zł 
3 300, 00  zł 

8. 
Wydział 

Edukacji 

Stowarzyszenie 

Przyjaciół 

Harcerstwa 

„Małe Zatorze” 

Oko w oko z lasem 1 250, 00  zł 
1 250, 00  

zł 
937, 61  zł 

 

 

 
Razem: 82 630, 00 zł 

79 930, 00 

zł 
61 950, 82 zł 

Źródło: opracowanie własne  

Tabela 10. Zestawienie wniosków w ramach inicjatywy lokalnej. 
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Lp. 

 
Nazwa wnioskodawcy  

Nazwa projektu składanego przez 

wnioskodawcę  

Przyczyna odrzucenia 

wniosku  

1. Nieformalna grupa 

mieszkańców  

Budowa części ulicy Rzepakowej w 

Lesznie wraz z odwodnieniem i 

oświetleniem 

Wniosek odrzucony z 

powodu braku środków  

2. Nieformalna grupa 

mieszkańców  

Budowa oświetlenia ulicy Żurawinowej 

na odcinku od ulicy Kurkowej do 

Grzybowej 

Wniosek odrzucony -  

Wniosek złożony 

powtórnie 

3. Nieformalna grupa 

mieszkańców 

Joga w parku Wniosek odrzucony – 

błędy we wniosku 

4. Stowarzyszenie Przyjaciół 

Harcerstwa „Małe Zatorze” 

Oko w oko z Polską, jesienią i historią. Wniosek odrzucony – zbyt 

krótki termin realizacji 

Szczegółowe zestawienie wniosków złożonych w ramach inicjatywy lokalnej w roku 2021 

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, 

3. Dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych właściwych dla zakresu spraw 

będących przedmiotem konkursu.  

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

specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań. 

W 2021 r. do pracy w komisjach konkursowych oceniających oferty złożone przez organizacje 

pozarządowe zgłosiło się 11 przedstawicieli organizacji pozarządowych (w roku 2020/10, 

2019/16, w 2018 /16; w 2017/13, 2016/17;  w 2015/15). Zauważalny jest problem związany       

z naborem przedstawicieli organizacji do komisji konkursowych wynikający z konieczności 

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

Tabela 11. Zestawienie wniosków odrzuconych w ramach inicjatywy lokalnej 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych przesłanych przez Wydziały, Biura i Jednostki 
Organizacyjne Urzędu Miasta Leszna 
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konkursowych angażują się bardzo często te same osoby, mimo, iż co roku prowadzony jest 

nowy nabór i towarzyszy temu szeroka akcja promocyjno-informacyjna. 

 

Lp. 

Nazwa 

wydziału/ 

jednostki 

organizacyjnej 

Nazwa zadania Skład Komisji Konkursowych 

1. 

Miejski Ośrodek 

Pomocy 

Rodzinie 

Pomoc w Ośrodku Interwencyjno-

Readaptacyjnym 

Stowarzyszenie Pomocy 

Osobom Niesłyszącym „SPON” 

(Beata Donaj), Stowarzyszenie 

„Kolory” (Joanna Ossowska) 
Pomoc w Domu Dziecka 

Pomoc w Domu Dziecka 

Centrum Promocji i Rozwoju 

Inicjatyw Obywatelskich PISOP 

(Anna Matczuk), 

Stowarzyszenie „Echo” (Hanna 

Hendrysiak) 

Pomoc w Środowiskowym Domu 

Samopomocy 
Stowarzyszenie Pomocy 

Osobom Niesłyszącym „SPON” 

(Beata Donaj), Stowarzyszenie 

„Kolory” (Joanna Ossowska) 

Pomoc dla kobiet z dziećmi  

w mieszkaniach wspomaganych / 

treningowych 

Specjalistyczne poradnictwo dla osób / 

rodzin w trudnych sytuacjach życiowych 

Centrum Promocji i Rozwoju 

Inicjatyw Obywatelskich PISO 

(Paulina Matczuk), 

Stowrzyszenie Uniwersytet 

Trzeciego Wieku (Teresa 

Krawczuk) 

Aktywizacja Seniorów w klubach, 

świetlicach i innych punktach 

Centrum Promocji i Rozwoju 

Inicjatyw Obywatelskich PISOP 

(Anna Matczk), Koło Terenowe 

Polskiego Związku Głuchych 

(Hanna Misiak – Gała) 

Aktywizacja Seniorów w klubach, 

świetlicach i innych punktach 

Koło Terenowe Polskiego 

Związku Głuchych (Hanna 

Misiak – Gała), Stowarzyszenie 

„Kolory” (Joanna Ossowska) 

Pomoc żywnościowa i zapobieganie 

niedożywieniu Mieszkańców Leszna 

Stowarzyszenie „Wygraj 

Siebie” (Teresa Rękosiewicz), 

Stowarzyszenie „Kolory” 

(Joanna Ossowska) 

Pomoc materialna poprzez prowadzenie 

magazynu z odzieżą i sprzętem 

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

komisji konkursowych w roku 2021 w ramach ustawy opp. 
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gospodarstwa domowego dla 

Mieszkańców Leszna 

Działania w zakresie rehabilitacji 

społecznej, przeciwdziałania 

marginalizacji i wykluczeniu osób z 

niepełnosprawnościami 

Centrum Promocji i Rozwoju 

Inicjatyw Obywatelskich PISOP 

(Anna Matczuk), 

Stowarzyszenie „Kolory” 

(Joanna Ossowska) 

Działania w zakresie rehabilitacji 

społecznej, przeciwdziałania 

marginalizacji i wykluczeniu osób z 

niepełnosprawnościami 

Koło Terenowe Polskiego 

Związku Głuchych (Hanna 

Misiak – Gała), Stowarzyszenie 

„Kolory” (Joanna Ossowska) 

Działania na rzecz osób przewlekle 

chorych, niesamodzielnych 

wymagających codziennej opieki i 

wsparcia 

Centrum Promocji i Rozwoju 

Inicjatyw Obywatelskich PISOP 

(Anna Matczuk), Koło 

Terenowe Polskiego Związku 

Głuchych (Hanna Misiak – 

Gała) 

Działania na rzecz osób przewlekle 

chorych, niesamodzielnych 

wymagających codziennej opieki i 

wsparcia 

Koło Terenowe Polskiego 

Związku Głuchych (Hanna 

Misiak – Gała), Stowarzyszenie 

„Kolory” (Joanna Ossowska) 

Działania na rzecz osób paliatywnie 

chorych i ich rodzin / opiekunów 

Centrum Promocji i Rozwoju 

Inicjatyw Obywatelskich PISOP 

(Anna Matczuk), Koło 

Terenowe Polskiego Związku 

Głuchych (Hanna Misiak – 

Gała) 

Działania profilaktyczne mające na celu 

zapobieganie powstawaniu i pogłębianiu 

dysfunkcji społecznych 

Stowarzyszenie Pomocy 

Osobom Niesłyszącym „SPON” 

(Beata Donaj), Stowarzyszenie 

„Kolor” (Joanna Ossowska) 

Specjalistyczne wsparcie dla osób 

niesłyszących i niedosłyszących 

Centrum Promocji i Rozwoju 

Inicjatyw Obywatelskich PISOP 

(Paulina Matczuk); 

Stowarzyszenie Uniwersytet 

Trzeciego Wieku (Teresa 

Krawczyk) 

Wspieranie rozwoju wspólnot lokalnych i 

inicjatyw włączających obywateli w prace 

na rzecz Miasta 

Stowarzyszenie „Echo” (Hanna 

Hendrysiak); Stowarzyszenie 

Chorych na Choroby 

Reumatyczne (Bogumiła 

Wujczak) 
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Zajęcia usprawniające dla osób z 

niepełnosprawnościami służące ich 

usamodzielnieniu 

Stowarzyszenie Pomocy 

Osobom Niesłyszącym „SPON” 

(Beata Donaj); Stowarzyszenie 

„Kolory” (Joanna Ossowska) 

Zajęcia usprawniające dla osób z 

niepełnosprawnościami służące ich 

usamodzielnieniu 

Stowarzyszenie Uniwersytet 

Trzeciego Wieku (Teresa 

Krawczyk); Stowarzyszenie 

„Echo” (Hanna Hendrysiak) 

2. 
Biuro ds. 

Uzależnień 

Promowanie postaw abstynenckich Stowarzyszenie Centrum 

PISOP (Anna Paulina Matczuk), 

Fundacja Dudziarz.eu (Michał 

Umławski) 

Przeciwdziałanie alkoholizmowi w 2021r.  

Prowadzenie Klubów Abstynenckich 

Prowadzenie działalności aktywizującej 

osoby uzależnione od alkoholu 
Stowarzyszenie „Kolory” 

(Joanna Ossowska); Fundacja 

Dudziarz.eu (Michał 

Umławski) 

Prowadzenie działalności aktywizującej 

osoby uzależnione od alkoholu 

Śniadania aktywizujące. Edycja III 

„Odnowa – powrót do trzeźwego życia” 

Stowarzyszenie Centrum 

PISOP (Anna Paulina Matczuk); 

Fundacja Dudziarz.eu (Michał 

Umławski) 

Przeciwdziałania uzależnieniom i 

patologiom społecznym – 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 „Kolory” 

(Joanna Ossowska); Fundacja 

Dudziarz.eu (Michał 

Umławski) 

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna 

dla rodzin i młodzieży po okresie izolacji 

społecznej spowodowanej epidemią 

Stowarzyszenie Pomocy 

Osobom Niesłyszącym „SPON” 

(Beata Donaj), Fundacja 

Dudziarz.eu (Michał 

Umławski) 

Prowadzenie Leszczyńskiego Biura 

Wolontariatu - Leszczyńskie Centrum 

Wolontariatu 

Stowarzyszenie „Kolory” 

(Joanna Ossowska), Fundacja 

Dudziarz.eu (Michał 

Umławski) 
Program psycho – edukacyjny „MONAR” 

Leszno 
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Zwwiększenie dostępności pomocy 

terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla 

młodzieży eksperymentującej i 

używającej narkotyków, prowadzenie 

spotkań z młodzieżą 

Lepsze harcerskie jutro 

3. 
Wydział Kultury  

i Sportu 

Wspieranie działań kulturalnych na rzecz 

środowiska lokalnego 

Towarzystwo Przyjaciół 

Lwowa (Wiesława Marusza) 

Wspieranie działań kulturalnych na rzecz 

środowiska lokalnego 

Leszczyńskie Stowarzyszenie 

Rehabilitacyjne „Amazonka” 

(Mieczysława Von Ossowska) 

Wspieranie działań na rzecz edukacji 

kulturalnej dzieci i młodzieży 

Towarzystwo Przyjaciół 

Lwowa (Wiesława Marusza) 

Wspieranie działań na rzecz edukacji 

kulturalnej dzieci i młodzieży 

Leszczyńskie Stowarzyszenie 

Rehabilitacyjne „Amazonka” 

(Mieczysława Von Ossowska) 

Wspieranie lokalnych inicjatyw 

wydawniczych 

Towarzystwo Przyjaciół 

Lwowa (Wiesława Marusza) 

Wspieranie lokalnych inicjatyw 

wydawniczych 

Leszczyńskie Towarzystwo 

Muzyczne im. R. 

Maciejewskiego (Anna 

Matera) 

Komisja Konkursowa oceniająca oferty składane w obszarze sportu powoływana była przez 

Prezydenta Miasta Leszna, składała się z minimum 5 osób: 

 

1. Przedstawiciel Prezydenta; 

2.     Pracownik Wydziału odpowiedzialnego merytorycznie za ocenianą grupę  

wniosków; 

3.     Przedstawiciela organizacji pozarządowych zbieżnych z zakresem merytorycznym   

ocenianej grupy wniosków;  

4.     Przedstawiciela Rady Sportu; 

5.     Przedstawiciela bądź przedstawicieli (maksymalnie 3) merytorycznej komisji  

Rady Miejskiej Leszna. 

 

 

 

 

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

Żeglarskie 

(Michał Bartlewicz) 

Organizacja znaczących dla Miasta 

Leszna imprez sportowo-

rekreacyjnych oraz zawodów 

sportowych 

Ognisko Towarzystwa Krzewienia 

Kultury Fizycznej Leszczynko (Jan 

Woźniak) 

Rozwój sportu na terenie Miasta 

Leszna – I Tura 2021  

Ognisko Towarzystwa Krzewienia 

Kultury Fizycznej Leszczynko (Jan 

Woźniak) 

Rozwój sportu na terenie Miasta 

Leszna – II Tura 2021 

Ognisko Towarzystwa Krzewienia 

Kultury Fizycznej Leszczynko (Jan 

Woźniak) 

 

4.3. Realizacja zadań publicznych z wykorzystaniem form niefinansowych 
 

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

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

Niefinansowa forma współpracy to także tworzone na zasadzie partnerstwa zespoły 

koordynujące współpracę przy realizacji konkretnych zadań publicznych.  

 

Współpraca niefinansowa obejmowała m.in.: 

 

1. Wzajemne informowanie się o planowanych działaniach, inicjatywach i osiąganych 

efektach poprzez:  

 

1) zamieszczanie  informacji  dotyczących współpracy miasta z organizacjami 

pozarządowymi na stronie www.ngo.leszno.pl - szczegółowo portal opisany został  w 

rozdziale 3.4.1., 

 

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

konkursowych w roku 2021 w ramach ustawy o sporcie. 

 

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

http://www.ngo.leszno.pl/
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2) zamieszczanie na miejskim portalu konsultacyjnym 

www.leszno.konsultacjejst.pl informacji związanych  

z opracowywaniem / konsultowaniem programów 

współpracy z organizacjami pozarządowymi, 

 

3) wzajemne informowanie się Urzędu Miasta Leszna  

i organizacji pozarządowych za pomocą narzędzi 

elektronicznych: mail, messenger. Są to  narzędzia 

szybkie i skuteczne oraz  generują stosunkowo niskie 

koszty lub nie generują ich wcale            i to zarówno 

po stronie urzędu, jak i organizacji pozarządowych. 

Biorąc pod uwagę ilość przekazywanych wiadomości, 

a także to, że czasami bardzo ważny jest czas dostępu 

do informacji i możliwość szybkiej reakcji na nią, 

elektroniczne narzędzia informowania mają duże 

znaczenie i powodują, że ta forma dzielenia się 

informacjami jest najbardziej efektywna. Do kontaktu z organizacjami pozarządowymi  

działającymi w mieście służy również poczta elektroniczna: ngo@leszno.pl. Z jej 

wykorzystaniem przesyłane są wiadomości z Urzędu Miasta do organizacji 

pozarządowych, które zgłosiły swój akces do Leszczyńskiej Bazy Organizacji 

Pozarządowych. Adres ten jest używany także przez organizacje, które chcą się 

skontaktować z Urzędem Miasta drogą mailową, 

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

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

oraz relacje z wydarzeń, a także przekazywane są organizacjom informacje  

o najważniejszych bieżących inicjatywach podejmowanych przez leszczyński samorząd. 

Informator wysyłany jest również do organizacji pozarządowych drogą elektroniczną, 

 

 

Zdjęcie 18. Plakat promujący stronę 
ngo.leszno.pl 

Źródło: opracowanie własne.  

Zdjęcie 19. Informator „Co słychać w Trzecim Sektorze” 

Źródło: opracowanie własne.  

http://www.leszno.konsultacjejst.pl/
mailto:ngo@leszno.pl
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5) systematycznie zamieszczanie postów i tweetów 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, informator (m.in.: „Zostaw swój 1% w Lesznie”, „Zakochaj się w Lesznie – jak 

MY!”, „NGO w trasie”; Pomoc psychologiczna w Lesznie i nie tylko; Warto być 

Wolontariuszem; Leszno w sieci – kanały informacyjne Miasta Leszna; „Aktywne 

Obywatelskie Leszno”, Leszczyńskie NGO – najbliższe wydarzenia; „Mikołajki z NGO”) 

9) media lokalne. 

 

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

konferencji, udzielanie przez samorząd  wsparcia merytorycznego (informacja, 

doradztwo)  itp.: 

1) Prowadzono doradztwo indywidualne dla przedstawicieli trzeciego sektora: 

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

grantów korporacyjnych (na bieżąco); 

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

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

ramach inicjatywy lokalnej; 

d. wytycznych dla Beneficjentów wsparcia ze strony Miasta Leszna w zakresie 

informacji i promocji (na bieżąco); 

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

f. jak założyć profil zaufany; 

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

 oraz kanał You Tube (na bieżąco); 

h. narzędzi do usprawniania komunikacji (na bieżąco); 

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

j. Cykliczne doradztwo jak wypełnić druki - mikropożyczki. 

2) Zorganizowano dwa szkolenia online dla stowarzyszeń kultury fizycznej i klubów 

sportowych. Tematyka szkoleń:  

a. „Jak przygotować dobry wniosek przez organizację sportową?” – spotkanie odbyło 

się 15 kwietnia, w godzinach 14:00 – 15:30. 

b. „Księgowość w klubach sportowych” – spotkanie odbyło się 27 kwietnia,                                    

w godzinach 13:00 – 15:30. 



 
 
 

 
 

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

Strona 64 

 

Podczas szkolenia poruszone zostały następujące zagadnienia:                                                         
  

• rozliczanie dotacji ze środków publicznych 

• rozliczanie darowizn i sponsorów 

• zatrudnienie trenerów, delegacje 

zawodników 

• rozliczanie wkładu osobowego 

• działalność odpłatna oraz działalność 

gospodarcza  prowadzona przez kluby 

sportowe (różnice i najważniejsze 

obowiązki). 

 

3) Prowadzono spotkania informacyjne oraz 

szkolenia online o tematyce:  

a. dostępnych funduszy zewnętrznych dla NGO,  

b. pisania i rozliczania projektów 

c. obsługi generatora wniosków eNGO.   

Na bieżąco prowadzono doradztwo indywidualne również online dla przedstawicieli 

Trzeciego Sektora m.in. z zakresu możliwości pozyskania funduszy zewnętrznych,  

z zakładania organizacji pozarządowych, z promocji działań, w tym z zakładania                        

i prowadzenia portali społecznościowych przez NGO-sy, narzędzi do usprawniania 

komunikacji oraz narzędzi do skutecznej pracy zdalnej (Zoom, Click Meeting, Teams),        

a także jak krok po kroku wypełnić wnioski na realizację zadań publicznych w otwartych 

konkursach ofert i w ramach inicjatywy lokalnej.  Z uwagi na trwającą pandemię COVID, 

spotkania prowadzone były głównie zdalnie. 

4) Przy współpracy z merytorycznymi wydziałami opracowano harmonogram ogłaszania 

otwartych konkursów ofert.  Został on zamieszczony na stronie www.ngo.leszno.pl 

oraz przesłany drogą mailową do organizacji pozarządowych. Na bieżąco zamieszczano 

aktualizacje.  

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

oraz pomagano instytucjom organizującym szkolenie zrekrutować przedstawicieli 

leszczyńskich organizacji pozarządowych,  

6) opracowywano na bieżąco kalendarz wydarzeń weekendowych organizowanych 

przez NGO. 

 

3. Informowanie o zewnętrznych źródłach finansowania: 

Źródło: opracowanie własne. 
 

Zdjęcie 20. Szkolenie informacja 
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1) na bieżąco udzielano informacji i wskazówek dotyczących pisania projektów, 

wypełniania wniosków o dotacje organizacjom pozarządowym, które zwróciły się 

o pomoc,  

2) prowadzono doradztwo online dla przedstawicieli organizacji pozarządowych nt. 

specjalnych programów pomocowych uruchomionych wskutek koronawirusa,  

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

konsultacje dot.  Programu Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych  

w zakresie przeciwdziałania skutkom COVID 19 uruchomionego przez Narodowy 

Instytut Wolności 

3) weryfikowano wnioski organizacji pozarządowych, które aplikowały o środki 

zewnętrzne, 

4) systematycznie zbierano i przekazywano zainteresowanym organizacjom 

pozarządowym informacje dotyczące zewnętrznych źródeł finansowania, 

konkursów i programów grantowych oraz możliwości uczestniczenia organizacji  

w różnego rodzaju szkoleniach, konferencjach i spotkaniach, 

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

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

składania wniosków, fundatora, kategorii (w 2021 r. wyszukano dla organizacji 

pozarządowych 421 informacji o projektach, programach, grantach 

umożliwiających uzyskanie dofinansowania na podejmowaną przez nie działalność, 

dla porównania w roku 2020 wyszukano 336 takich informacji), 

6) opracowano dwie broszury informacyjne  dotyczące finansowania działalności 

NGO: 

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

 

 

Zdjęcie 21. Broszury „Fundusze na działania dla NGO” 

 

Źródło: opracowanie własne. 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Zestawienie fundusze korporacyjne; 

 

 

 

Źródło: opracowanie własne. 
 

Zdjęcie 22. Broszura „Fundusze na działania NGO - nabór ciągły” 

 

Zdjęcie 23. Broszura „Fundusze korporacyjne” 

 

Źródło: opracowanie własne. 
 



 
 
 

 
 

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

Strona 67 

d. Przygotowano dla NGO instrukcję wypełniania sprawozdania z realizacji 

zadania publicznego;  

 
 

 

 

 
                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e. Zestawienie konkursów MKDNiS 

 

 
 Źródło: opracowanie własne. 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Źródło: opracowanie własne. 
 

Zdjęcie 24. Okładka instrukcji dot. Wypełniania sprawozdania” 

 

Zdjęcie 25. Broszura „Konkursy Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu” 



 
 
 

 
 

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

Strona 68 

 

f. Przygotowywano cyklicznie zestawienia konkursów. Łącznie opublikowano 

27 newsów. 

g. Na bieżąco aktualizowano zakładkę FUNDUSZE na stronie 

www.ngo.leszno.pl  

h. Prowadzono doradztwo online dla przedstawicieli organizacji 

pozarządowych  z zakresu pisania wniosków i aktualnych źródeł 

finansowania oraz w każdą środę miesiąca uruchomiono dyżury doradcze 

dla NGO zainteresowanych dostępnymi zewnętrznymi programami 

grantowymi. 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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, 

Źródło: opracowanie własne. 

Zdjęcie 26. Plakat „Doradztwo z funduszy” 

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. Pracownicy Biura Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 

uczestniczyli w szkoleniach oraz webinarach: 

a. Nowe formy wsparcia dla Gminy i współpraca z korporacjami w 2021 roku 

b. Instrukcja kancelaryjna w praktyce, prowadzenie akt spraw. 

c. Konkurs PROO1a, edycja 2021. Krótki przewodnik po Priorytecie 1a - wnioski 

wstępne 

d. Webinarium informacyjne PROO 2a edycja 2021 

e. Promocja dla początkujących NGO. Od czego zacząć? 

f. Spotkanie online dot. otwartego konkursu ofert 

g. Wsparcie dla sektora NGO w ramach tarczy antykryzysowej 7.0 

h. Priorytet 1 NOWEFIO 2021 Webinarium informacyjne 

i. Forum Pełnomocników 

j. Fundusze Europejskie  

k. Księgowość w Klubach Sportowych 

l. RODO dla organizacji pozarządowych  

m. Fundusze dla organizacji pozarządowych 

n. Działalność pożytku publicznego a organizacje pożytku publicznego 

o. Mikrogranty jako narzędzie budowania aktywności społecznej  

p. Działania obywatelskie – praktyka, nowe rozwiązania i badania społeczne 

q. Jak budować prostą współpracę finansową samorządu z organizacjami 

pozarządowymi i mieszkańcami 

r. Konferencja online nt. pozyskiwania środków unijnych 

s. Zasady dostępności wobec osób ze szczególnymi potrzebami 

t. Okrągły stół – migranci i migrantki w Wlkp., współpraca na rzecz integracji” 

u. Ogólnopolskie Forum Pełnomocników JST ds. współpracy z org. pozarządowymi 

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 2021 roku organizacje pozarządowe zwróciły się z prośbą o objęcie honorowym 

patronatem przez Prezydenta Miasta Leszna 30 przedsięwzięć przez nie realizowanych. 

Wszystkie wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie i uzyskały patronat Prezydenta.  
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Dla porównania w 2020 roku organizacje pozarządowe zwróciły się z prośbą o objęcie honorowym patronatem 

przez Prezydenta Miasta Leszna 19 przedsięwzięć przez nie realizowanych. 

4.3.2. Partnerstwa trójsektorowe 

Umożliwienie nawiązywania partnerstw trójsektorowych biznesu, organizacji pozarządowych 

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

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

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

społecznie dzięki podejmowanym inicjatywom budują pozytywny wizerunek  

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

konkurencją. Można zaobserwować wzrost zainteresowania firm włączaniem się w życie 

społeczne. Firmy realizując politykę społecznej odpowiedzialności biznesu wspierają  

w działaniach organizacje pozarządowe, zarówno finansowo jak i rzeczowo oraz 

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

zaangażowane społecznie. 

5. Infrastruktura współpracy, tworzenie warunków do społecznej aktywności 
 

Współpraca samorządu z organizacjami pozarządowymi w zakresie współtworzenia polityk 

publicznych oraz realizacji zadań publicznych wymaga stworzenia warunków sprzyjających 

społecznej aktywności, ułatwiających mieszkańcom podejmowanie inicjatyw obywatelskich  

i tworzenie organizacji pozarządowych, wyrażanie swojej opinii, podejmowanie realizacji 

zadań i usług publicznych oraz uczestnictwo w zarządzaniu rozwojem lokalnym. 

 

Rysunek 3 . 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; 

System wspierania 
inicjatyw 

obywatelskich 
i organizacji 

pozarządowych 

w Lesznie

Wspieranie przez 
Miasto Leszno

procesów integracji 
sektora organizacji 

pozarządowych

Projekty parterskie
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3. Promowanie wolontariatu. 

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

na włączanie mieszkańców w nurt codziennego, aktywnego współtworzenia rzeczywistości. 

Wolontariat kształtuje człowieka, jego osobowość, wspomaga najbardziej potrzebujących. 

Rozwój wolontariatu jest również szansą na podniesienie kompetencji instytucjonalnych 

organizacji pozarządowych, kompetencji osobistych ich liderów oraz działających w nich 

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

oddziałujemy na rozwój społeczny i inwestujemy w rozwój Leszna. 

Podczas pandemii COVID-19, która trwała również w roku 2021, wolontariusze czynnie działali 

pomagając w łagodzeniu skutków koronawirusa. Angażowali się w pomoc osobom starszym 

oraz osobom przebywającym na kwarantannie poprzez bezkontaktowe dostarczanie żywności 

przestrzegając obowiązujący reżim sanitarny. W każdym momencie trwania pandemii, każda 

osoba zainteresowana wolontariatem miała możliwość dołączenia do niesienia pomocy 

potrzebującym po uprzednim przeszkoleniu przez Leszczyńskie Centrum Wolontariatu.   

Warto podkreślić, że rokrocznie wzrasta liczba grup nieformalnych, zakładanych przez 

mieszkańców. Działają one pod patronatem zarejestrowanych organizacji albo samodzielnie. 

Wyraźnie widoczna jest potrzeba działań okazjonalnych, bez formalizowania się. W minionym 

roku rozwijała się współpraca z grupami nieformalnymi oraz wolontariuszami, w efekcie czego 

podejmowane były wspólne inicjatywy. Miasto Leszno w 2021 roku realizowało szereg 

przedsięwzięć, w czasie których korzystało ze wsparcia wolontariuszy. Mimo pandemii 

koronawirusa zaangażowanie społeczne w działania realizowane przez Miasto było znaczne. 

W wydarzeniach organizowanych przez Miasto Leszno wzięło udział 25 wolontariuszy. 

 

4. 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 287  

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 

http://www.leszno.pl/
http://www.ngo.leszno.pl/
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podejmowane przez organizacje pozarządowe. Narzędzie umożliwia wyszukiwanie konkursów 

zarówno według terminu, fundatora jak i według kategorii. W 2021 r. w bazie zamieszczono 

ponad 421 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. Międzynarodowe Święto Wolontariuszy 
 

5 grudnia 2021 r. obchodzone było Międzynarodowe Święto Wolontariuszy - ludzi, którzy 

niosą pomoc oraz wspierają różnego rodzaju inicjatywy i organizacje.  

W 2021 r. z uwagi na pandemię nie odbyła się coroczna Gala Wolontariatu oraz konkurs 

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

się w działania wolontaryjne Prezydent Miasta Leszna Łukasz Borowiak oraz Pełnomocnik 

Prezydenta ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Anna Szymańska przekazali 

wolontariuszom życzenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcie nr 27. Życzenia dla wolontariuszy. 

Źródło: opracowanie własne. 
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5.3.2. Jarmark Świąteczny z leszczyńskimi NGO 

 

Z uwagi na wprowadzenie w dniu 15 grudnia 2021 r. przez Ministerstwo nowych, bardziej 

restrykcyjnych obostrzeń związanych z SARS-COV II zaplanowane wydarzenie pn. 

„Ekstremalne Mikołajki z NGO” musiało zostać odwołane. Zamiast mikołajkowej inicjatywy  

zorganizowano Jarmark Świąteczny z leszczyńskimi NGO. Wydarzenie zostało zorganizowane 

w dniu 19 grudnia 2021 r. na leszczyńskim rynku w godzinach od 10:00 do 14:00. Celem 

Jarmarku było zorganizowanie przestrzeni w której podmioty ekonomii społecznej mogły 

zaprezentować świąteczne rękodzieło oraz tradycje, zwyczaje i dziedzictwa kulturowe 

związane ze świętami Bożego Narodzenia.  

 Do aktywnego udziału w organizacji Jarmarku zaproszono przedstawicieli organizacji 

pozarządowych (fundacji, stowarzyszeń, klubów sportowych, spółdzielni socjalnych), 

leszczyńskich instytucji, publiczne placówki oświatowe, grupy nieformalne oraz firmy 

zaangażowane społecznie. Natomiast z oferty Jarmarku - 19 grudnia - mogli skorzystać wszyscy 

zainteresowani. 

Wśród wystawców byli: Spółdzielnia Socjalna Kuba - Bart, Miejski Zakład Zieleni Fundacja 

Zdrowa Natura im. Roberta Roszczaka, Przedszkole "Wesoła Ciuchcia", Bursa Międzyszkolna, 

Leszczyńskie Stowarzyszenie Rehabilitacyjne "Amazonka", Stowarzyszenie Chorych na 

Choroby Reumatyczne w Lesznie, Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Nasz 

Dom - Nasz Świat", Stowarzyszenie Echo, Macrame by Eva, Fundacja Pomocy Osobom 

Niepełnosprawnym Totus Tuus,  Namaskar Studio,  Fundacja Chata Joga, Fundacja Centrum 

Aktywności Twórczej i Leszczyński Bank Żywności, Młodzieżowa Rada Miasta Leszna oraz 

Stowarzyszenie PL18. 

Świąteczny Jarmark uatrakcyjniły występy Mażoretek Orkiestry Dętej Miasta Leszna, pokaz 

jazdy na monocyklu oraz fire show w wykonaniu Młodzieżowego Centrum Profilaktyki 

"Alternatywa", a także świąteczny taniec w wykonaniu członkiń i członków Stowarzyszenia 

"Wygraj Siebie". Na najmłodszych czekał Św. Mikołaj (który rozdawał dzieciom słodkie 

upominki), elfy, Grinch, Święta Rodzina oraz postacie z bajek! Na płycie Ratusza ustawiona 

była fotobudka w której każdy chętny mieszkaniec mógł zrobić sobie nieodpłatnie świąteczną 

pamiątkę z imprezy. Na miejscu były także przyozdobione auta - Replika Forda z 1920 r. oraz 

zabytkowy Citroen, którymi można było przejechać się po płycie Rynku. 

Leszczyńscy restauratorzy nieodpłatnie udostępnili ogródki wiedeńskie dla wystawców.  

W ramach wydarzenia opublikowano:  

 

• 8 newsów na stronie  www.ngo.leszno.pl 

• 1 galerię ze zdjęciami na stronie  www.ngo.leszno.pl 

• 2 filmy z relacji z wydarzenia na stronie www.ngo.leszno.pl 

http://www.ngo.leszno.pl/
http://www.ngo.leszno.pl/
http://www.ngo.leszno.pl/
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Wyemitowano również 1 spot radiowy promujący wydarzenie „Jarmark Bożonarodzeniowy           

z Leszczyńskimi NGO” w Radio Elka. Emisja zaplanowana była na 17 – 18.12.2021 r., spot trwał 

28 sekund, a ilość emitowanych spotów wyniosła: 20 emisji. 

Wysłano drogą listowną 23 podziękowania za wsparcie i zaangażowanie w organizację 

wydarzenia „Jarmark Bożonarodzeniowy z Leszczyńskimi NGO”. 

 
 

 

5.3.3.  Mikołajki w Domu Dziecka 

 

W grudniu 2021 r. pracownicy Urzędu Miasta Leszna zebrali słodycze, zabawki, gry oraz 

artykuły papiernicze dla wychowanków leszczyńskiego domu dziecka. 22 grudnia 2021 r.  

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

z leszczyńskiej placówki. Prezydent Miasta Leszna złożył na ręce opiekunów oraz 

wychowanków świąteczne życzenia oraz podarował dzieciom paczki świąteczne.                                 

W przygotowanie podarunków dla dzieci włączyła się lokalna firma  Macrame by Eva oraz 

Spółdzielnia Socjalna Kuba-Bart. W sumie przygotowano oraz przekazano 14 paczek dla 

wychowanków leszczyńskiego domu dziecka.  

 

 

 

Zdjęcie nr 28. Jarmark Bożonarodzeniowy z Leszczyńskimi NGO 

Źródło: opracowanie własne. 
 

https://www.facebook.com/macramebyeva/?__cft__%5b0%5d=AZVbAN9I7TmbzgDvBJEVifdJ-9kcjAW-TtPlLqoRn--dR-qz-OuDCXawZvrYsE7CnjvVX5O79Mfqq2i5wW7uwEgMUtkX4sUBmZ0CNPUFuKcrU8rlcw32DmS3lLS5kMa4ffU&__tn__=kK-R
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5.3.4. Jubileusze 2021 

 

Każdego  roku  w  grudniu  odbywało  się  oficjalne  spotkanie  jubileuszowe  organizacji 

pozarządowych na którym Prezydent Miasta Leszna Łukasz Borowiak wręczał listy gratulacyjne 

organizacjom, które obchodziły okrągłe jubileusze. W roku 2021 spotkanie nie odbyło się                

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

pocztą tradycyjną. W roku 2021 jubileusz obchodziło 33 organizacji oraz instytucji.  

 

5.3.5.  Inne Inicjatywy  

 

1) Światowy Dzień Organizacji Pozarządowych  

 

W dniu 27 lutego 2021 r. z okazji Światowego Dnia Organizacji Pozarządowych 

zorganizowaliśmy w godzinach popołudniowych dla przedstawicieli NGO konsultacje doradcze 

z zakresu marketingu i  promocji oraz dostępnych źródeł finansowania działalności 

pozarządowej. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Źródło: opracowanie własne. 
 

Zdjęcie nr 29. Życzenia dla organizacji pozarządowych 
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2) Promowaliśmy akcje i wydarzenia charytatywne  

 

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

Instagram, Twitter) oraz broszurach promowaliśmy akcje charytatywne organizowane                       

w mieście m.in. : Pączki do rączki z myślą o Dobrochnie Dudziak!, Pomaganie przez Bieganie 

dla Stanisława Maćkowskiego, #DlaMacieja – przygotowanie plakatów, grafik oraz 

przygotowanie i koordynacja strony na fb umożliwiającej licytacje dla Macieja Urbana, 

promocja zbiórki dla Patrycji Maciejewskiej oraz Marysi Drożdzyńskiej. 

 

3) Kwiaty na Dzień Kobiet 

 

W dniu 8 marca 2021 r. wraz z Prezydentem Miasta Leszna Łukaszem Borowiakiem 

rozdawaliśmy mieszkankom Leszna kwiaty z okazji Dnia Kobiet  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Flaga – barwy narodowe 

 

Inicjatywa została przygotowana z okazji Dnia Flagi 

Rzeczpospolitej Polskiej, który przypadał 2 maja. Celem inicjatywy 

było poinformowanie mieszkańców Leszna o zasadach 

prezentowania barw narodowych w przestrzeni publicznej,                        

a także wskazanie różnic między flaga państwową, a ww. barwami 

narodowymi. Broszura miała także wskazać podniosłość i ważność 

święta jakim jest Dzień Flagi oraz zachęcić mieszkańców do 

wywieszenia flagi. 

 

 

 

 

Zdjęcie nr 30. Akcja rozdawania tulipanów na leszczyńskiej Starówce. 
 

Źródło: opracowanie własne. 
 

Zdjęcie nr 31. Strona tytułowa broszury  
„Dzień Flagi” 

Źródło: opracowanie własne. 

 

http://www.ngo.leszno/
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5) Festyn EKO LBŻ 
 

Wraz ze Stowarzyszeniem Leszczyński Bank Żywności w I połowie roku 2021 zorganizowane 

zostały 2 EKO Festyny na terenie Miasta Leszna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6) Konkurs „Lotniczy Dzień Dziecka” 
 

Wspólnie ze Stowarzyszeniem PL 18, Młodzieżową Radą Miasta Leszna oraz  przy współpracy 

ze spółką Lotnisko Leszno oraz firmą Medycyna Ratunkowa ARTERIA zorganizowaliśmy 

konkurs plastyczny dla dzieci z leszczyńskich szkół pt. „Lotniczy Dzień Dziecka”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcie nr 32. EKO Pikniki Stowarzyszenie  Leszczyński Bank Żywności. 

Źródło: opracowanie własne. 

Zdjęcie nr 33. Prace laureatów konkursu „Lotniczy Dzień Dziecka” 

Źródło: opracowanie własne. 
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7) Pokaż jak spędzasz wakacje [LIPIEC] 

 

Akcja miała na celu upowszechniania informacji o działalności leszczyńskich NGO,  

a także zachęcenie mieszkańców do udziału w wydarzeniach inicjowanych przez organizacje 

pozarządowe.  

 

8) Wyłącz SAMOTNOŚĆ włącz AKTYWNOŚĆ [LIPIEC – SIERPIEŃ] 

 

Wspólnie ze Stowarzyszeniem „Wygraj Siebie” oraz firmą MTL Media przygotowaliśmy akcję 

plakatową zachęcającą seniorów do aktywności.  Plakaty „Wyłącz SAMOTNOŚĆ włącz 

AKTYWNOŚĆ” miały zachęcać starszych mieszkańców do prowadzenia aktywnego trybu życia    

i realizacji swoich pasji.  Plakaty promowane były w sieci na stronach realizatorów inicjatywy. 

Akcję prowadzono również na portalach społecznościowych Facebook, Twitter, Instagram 

LESZCZYŃKIE  NGO. Plakaty też wisiały w witrynie okiennej Stowarzyszenia „Wygraj Siebie” 

przy ul. Leszczyńskich 20 oraz rozdawane były seniorom. 

 

 

 

 

 

 

Źródło: opracowanie własne. 
 

Zdjęcie nr 34. Kampania Stowarzyszenia „Wygraj Siebie” 
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W ramach działania opublikowano:  

• 3 newsy na stronie  www.ngo.leszno.pl 

• 9 informacji w social mediach FB/TT/IG LESZCZYŃSKIE NGO 

• wydrukowano i dystrybuowano 100 plakatów 

• wykonano 1 wystawę w witrynie okiennej przy ul. Leszczyńskich 20 

• 1 artykuł w gazecie „Leszczyniak”             

 

9) Pole nadziei [PAŹDZIERNIK] 

 

Wspólnie z Leszczyńskim Stowarzyszeniem Rehabilitacyjnym  Amazonka włączyliśmy się już po 

raz czwarty w ogólnopolską akcję „Pola Nadziei”. Amazonki wspólnie z wolontariuszami, 

prezydentem i urzędnikami w dniu 15 października 2021 r. posadziły 2,5 tysiąca cebulek żonkili 

symbolizujących nadzieję w walce z chorobą nowotworową. W tym dniu oficjalnie też 

odsłonięto tablicę z nazwą Skwer Pole Nadziei 

 

 

 

 

 

Źródło: opracowanie własne. 

http://www.ngo.leszno.pl/
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10) Podświetlenie Ratusza na różowo [PAŹDZIERNIK] 

 

Wspólnie z Leszczyńskim Stowarzyszeniem  Rehabilitacyjnym Amazonka w dniu 15 

października podświetliliśmy ratusz na różowo na znak solidarności z osobami zmagającymi 

się z chorobami nowotworowymi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Źródło: opracowanie własne. 

 

Źródło: opracowanie własne. 
 

Zdjęcie nr 35. Sadzenie Pól Nadziei 

Zdjęcie nr 36. Podświetlanie Ratusza na różowo. 
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5.4. Inne działania Biura Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami 

Pozarządowymi 

 

1) Promowano w sieci ważne dni dotyczące obszarów działań organizacji 

pozarządowych m.in. Światowy Dzień Walki z Rakiem , Europejski Dzień Numeru 

Alarmowego (rozdawano mieszkańcom kartę ICE), Światowy Dzień Zdrowia, Dzień 

Ziemi, Światowy Dzień Książki, Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją, Dzień Ziemi, 

Międzynarodowy Dzień Psa, Europejski Dzień Seniora, Światowy Dzień Aids. Oprócz 

artykułów, na Facebookowym fanpage Leszczyńskie NGO przygotowane zostały quizy 

oraz zabawy dla mieszkańców nawiązując do danego dnia.  

2)  Przygotowano sprawozdanie z realizacji zadań biura do „Raportu o stanie miasta za 

2020” oraz Gminnego Programu Rewitalizacji. 

3)    Braliśmy udział w posiedzeniach komisji ds. Budżetu Obywatelskiego Miasta 

Leszna. 

4)   W okresie od 02.09.2021 r. do 02.11.2021 r. z biurem współpracowało sześć 

wolontariuszek. Przez cały okres wolontariatu koordynowaliśmy ich pracę. Główny 

zakres ich działań obejmował: Wielki Festyn Aktywności oraz wykonywanie prac 

administracyjno- biurowych. 

5) Braliśmy udział w spotkaniach noworocznych organizowanych przez leszczyńskie 

organizacje pozarządowe. 

6)   Braliśmy udział w wieczorkach kulturowych organizowanych przez Fundację 

Centrum Aktywności Twórczej. 

7) Braliśmy udział w MIKOŁAJKOWYM BIEGU  

W dniu 5 grudnia 2021 r. w Siłowni Joker  zorganizowany został charytatywny bieg na 

rzecz Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Nasz Dom - Nasz Świat" 

przez Stowarzyszenie PL18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcie nr 37. Bieg Mikołajkowy. 

Źródło: opracowanie własne. 

https://www.facebook.com/naszdomnaszswiat/?__cft__%5b0%5d=AZUkJn6ki3mQAlXACY9PXw2xDAmZhOaQg9FySmGKnIjm6KW4cuuICs6rZDoKUeFVO9GTN6Fs3m4-QXC8xzB6Tp8eqD94mF803SMIa8ItUw18XcnjHv6AK-UeND4L3A4Cezc&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Stowarzyszenie-PL18-112463360176039/?__cft__%5b0%5d=AZUkJn6ki3mQAlXACY9PXw2xDAmZhOaQg9FySmGKnIjm6KW4cuuICs6rZDoKUeFVO9GTN6Fs3m4-QXC8xzB6Tp8eqD94mF803SMIa8ItUw18XcnjHv6AK-UeND4L3A4Cezc&__tn__=kK-R
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5.5. Promocja NGO 

 

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

promocyjne oraz  materiały informacyjne zamawiane  i wypożyczane organizacjom 

pozarządowym na potrzeby promocji wydarzeń organizowanych przez przedstawicieli 

Trzeciego Sektora.  

 

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

koszulki, magnesy, krówki reklamowe, roll-upy, plakaty, 

długopisy, smycze, notatniki) w celu promocji Trzeciego 

Sektora w Lesznie, które dystrybuowano podczas wydarzeń 

z udziałem NGO. 

                      

 

 

 
 

 

 

 

2. Przekazywano podmiotom materiały promocyjne miasta. W ramach współpracy 

pozafinansowej działalność podmiotów wspierana była również poprzez nieodpłatne 

przekazanie materiałów promocyjnych miasta. Materiały przekazywane były 

najczęściej na potrzeby organizowanych konkursów, festynów, czy okolicznościowych 

spotkań.  

 

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

wydarzeń organizowanych przez organizacje pozarządowe:  

• roll- up „Aktywne Obywatelskie Leszno” , 

• roll-up „Wydarzenie współfinansowane”, 

• roll-up „Herb i logo”,  

• roll-up „NGO Słowa”,  

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

• baner „Aktywne Obywatelskie Leszno”. 

Zdjęcie nr 38. Materiały promocyjne.  

Źródło: opracowanie własne. 
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5.6. Aktywne Obywatelskie Leszno 
 

W dniach od 11 do 19 września 2021 r. odbyła się 7 edycja Aktywnego Obywatelskiego Leszna. 

Jest to coroczna akcja, która odbywa się z myślą o mieszkańcach oraz podmiotach działających 

na rzecz lokalnych społeczności. Celem akcji było pokazanie mieszkańcom Leszna siły trzeciego 

sektora oraz potencjału działających w naszym mieście organizacji pozarządowych, instytucji 

oraz firm działających społecznie. Podczas wrześniowego wydarzenia, w ciągu 9 dni odbyło się 

ponad 120 różnych wydarzeń przygotowanych przez organizacje pozarządowe, m.in. 

spotkania, warsztaty, pokazy i treningi sportowe.  

 

Przygotowano i zakupiono materiały promocyjne,  m.in.:  

- 200 szt. koszulek 

- 200 szt. długopisów 

- 300 szt. Eko Toreb 

- 200 szt. smyczy 

- 150 szt. notatników 

 

Aktywne Obywatelskie Leszno w roku 2021 odbyło się pod hasłem  „BOOMerang”! Wielki 

Festyn Aktywności, czyli Festyn Organizacji Pozarządowych, leszczyńskich Instytucji i Firm 

zaangażowanych społecznie  

 

 

Zdjęcie 38. Nośniki promocyjno-informacyjne. 

Źródło: opracowanie własne. 
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Wielki Festyn Aktywności zainaugurował siódmą edycję akcji Aktywne Obywatelskie Leszno. 

Festyn odbył się w dniu 11 września na Alei Gwiazd Żużla oraz wokół Stadionu im. Alfreda 

Smoczyka w godzinach od  12:00 do 16:00. W wydarzeniu wzięło udział ponad 160 podmiotów 

(organizacji pozarządowych, placówek oświatowych, spółek miejskich,  firm zaangażowanych 

społecznie). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcie nr 40. Plakat zapowiadający AOL 2021 

Źródło: opracowanie własne. 
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Zdjęcie nr 41. Plakat promujący Wielki Festyn Aktywności 

Źródło: opracowanie własne. 

Zdjęcie nr 42. AOL 2021 

Źródło: opracowanie własne. 
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Na Festynie znajdowało się wiele stref aktywności, na których znaleźć można było niezliczoną 

ilość atrakcji, m.in.: 

 

• Aktywne życie, czyli strefa pokazów sportowych, gier i zabaw sprawnościowych, 

konkursów, gier zespołowych, torów przeszkód, czy strzelnicy, 

• Radosne dzieciństwo, czyli obszar kreatywnych gier i zabaw dla dzieci,  

a także warsztatów i działań maualnych, 

• Biznes, strefa przedsiębiorczości, czyli firmy,  które w swojej codziennej pracy kierują 

się społeczną odpowiedzialnością biznesu, 

• Ekologiczna, w której promowano postawy ekologiczne, prowadzona w niej była m.in. 

akcja "Odpad zdasz, drzewko masz", 

• Kultura i sztuka, gdzie pojawiły się działania rękodzielnicze, wystawy prac malarskich    

i zajęcia z muzykoterapii. Prezentacja twórczości artystycznej, wypożyczalnia książek, 

• Motoryzacyjna – zaprezentowano w niej przeróżne samochody i pojazdy, sprzęt 

policyjny, strażacki i wojskowy, a także roboty. Dodatkowo, można było tam zobaczyć 

specjalistyczny sprzęt, między innymi śmieciarkę, zamiatarkę oraz „Kazika” czyli 

samochód MPWiK, 

• Zdrowie – skorzystać można było z bezpłatnych badań dla mieszkańców. Pojawił się 

m.in.: mammobus, osteobus, mozna było się również zaszczepić, 

• Społecznościowa,  czyli przestrzeń dla NGO i instytucji działających na rzecz rozwoju 

społeczności lokalnej i społeczeństwa obywatelskiego, 

• Samorządowa, a więc strefa, w której prowadzone był rozmowy i spotkania  

z urzędnikami, pojawił się punkt konsultacyjny dot. spisu powszechnego 

i doradztwo dotyczące Leszczyńskiej Karty Seniora i Karty Leszczyńskiej Rodziny 

Wielodzietnej. 

Ważnym punktem Festynu były występny na scenie. Zaprezentowały się m.in. dzieci                          

z leszczyńskich przedszkoli, sekcje działające przy Miejskim Ośrodku Kultury, osoby prywatne 

a także przedstawiciele leszczyńskich NGO‘sów. 

Zbierano nakrętki, zdobyć można było Paszport Aktywności, powstały setki prac 

artystycznych, rozgrywano zawody sportowe, pojawiły się zamki dmuchane, obejrzeć można 

było pokazy tresury psów, akrobatyki, tańców, czy rekonstrukcji historycznej, poznawano 

zasady pierwszej pomocy, kosztowano przygotowane przez wystawców potrawy, czy po 

prostu rozmawiano z wystawcami i zdobywano informacje na temat naszych lokalnych 

organizacji.  

Na żywo można było obejrzeć inauguracyjny mecz sezonu 2021/2022 Legia Warszawa - GI 

Malepszy Futsal Leszno, który był transmitowany w nSport +. 
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Na teren Wielkiego Festynu Aktywności dojechać można było bezpłatnym, zabytkowym 

autobusem Komunikacji Miejskiej! Bezpłatny dojazd komunikacją miejską na Festyn nie był 

jedyną inicjatywą mającą na celu zadbanie o środowisko. 

Pojawiło się także stoisko „Odpad zdasz, drzewko masz” (przygotowane przez Radę Miejską 

Leszna i Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego), na którym  

w zamian za oddawanie niepotrzebnych i zaśmiecających otoczenie wielkogabarytowych 

odpadów w terminie: 6-11 września do Pszok-u w Lesznie przy ul. Saperskiej 23 każdy otrzymał 

kupon uprawniający do odbioru drzewka w dniu festynu na stoisku biura Rady. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.6.1. Pozarządowa Kropla Krwi 

 

15 września 2021 r. od 9:00 do 13:00 na leszczyńskim Rynku odbyła się zbiórka krwi. Krew 

oddały w sumie 32 osoby w wieku między 18 a 65 rokiem życia. 
 

Zdjęcie 43.  Wielki Festyn Aktywności i Pasji – AOL 2021 

 

Źródło: opracowanie własne. 
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5.6.2. Wolontariat Prezydenta 

 

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

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

placówkach oświatowych. 14 września 2021 r. Prezydent Miasta Leszna wziął urlop od 

obowiązków służbowych i oddał się pracy społecznej na rzecz lokalnych organizacji i instytucji, 

które zaplanowały dla Prezydenta różnorodne zadania. Dzień pracy Wolontariusza był 

wypełniony przeróżnymi zadaniami.  Swój dzień z wolontariatem Prezydent zaczął od 

Stowarzyszenia Leszczyński Bank Żywności w którym wraz z członkami podsumował akcję bicia 

Rekordu Guinnessa w Polsce w układaniu najdłużej linii monet oraz przygotowywał zaprawy 

w ramach ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności. Kolejnym miejscem do jego udał 

się Wolontariusz było Stowarzyszenie ECHO w którym zajął się obsługą magazynku  

z odzieżą dla potrzebujących. Dom Pomocy Społecznej w Lesznie był jednostką  

w której Prezydent pomógł w poprowadzeniu zajęć terapeutycznych oraz oddał się 

rozmowom z mieszkańcami. Nadszedł czas na młodsze pokolenie czyli młodzież  

z Fundacji Centrum Aktywności Twórczej. Z młodymi ludźmi Prezydent spotkał się  

w bibliotece ratuszowej i opowiedział im i własnej karierze oraz o codziennych obowiązkach, 

które wynikają z pełnienia funkcji Prezydenta. Kolejno spotkanie odbyło się w dwóch 

szkołach. Zespół Szkół Technicznych – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. 

55 Poznańskiego Pułku Piechoty w której Wolontariusz przeprowadził prelekcję z uczniami klas 

II dotyczącą idei wolontariatu. Natomiast w Zespole Szkół Rolniczo – Budowlanych im. Synów 

Pułku w Lesznie doświadczył czegoś nowego!- wykopywał oraz sortował ziemniaki przy 

specjalnej maszynie! Nasz Prezydent nie boi się nowych wyzwań! Po nowych doświadczeniach 

nadszedł czas na to, w czym Prezydent Leszna czuje się bardzo dobrze, czyli  

w sporcie! Wraz z członkami Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku udał się na Nordic 

Walking oraz sędziował w pojedynku Seed Ball. opuszczając seniorów z UTW udał się w stronę 

Źródło: opracowanie własne. 
 

Zdjęcie 44. Pozarządowa Kropla Krwi – AOL 2021 
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leszczyńskiego Domu Dziecka a w nim poprowadził zajęcia plastyczne z dziećmi w wieku 5-10 

lat. Nie obyło się oczywiście bez wspólnej zabawy! Następnie nadszedł czas na "starszaków"    

a dokładnie mowa o młodzieży ze stowarzyszenia "Nasza Alternatywa". Młodzieży ze 

stowarzyszenia Wolontariusz opowiedział o przyczynach i konsekwencjach występowania 

trudnych sytuacji oraz przedstawił młodym ludziom możliwości radzenia sobie z nimi. Na 

koniec dnia Prezydent Łukasz Borowiak spotkał się z członkami ze Stowarzyszenia "Wygraj 

Siebie" z którymi to przeprowadził rozgrzewkę (pokazał proste przed treningowe ćwiczenia) 

oraz poprowadził wspólną aktywność fizyczną na świeżym powietrzu.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.6.3. Randki Obywatelskie 
 

15 września sala sesyjna Urzędu Miasta Leszna zamieniła się w miejsce rozmów   

i dialogu przedstawicieli leszczyńskich organizacji pozarządowych, młodzieży oraz Urzędu 

Miasta Leszna. Celem randek było nawiązanie kontaktów, zbudowanie relacji pomiędzy 

przedstawicielami fundacji, stowarzyszeń, klubów sportowych, spółdzielni socjalnych oraz 

działających w Lesznie grup nieformalnych oraz 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. 

Źródło: opracowanie własne. 
 

Zdjęcie 45. Wolontariat Prezydenta Miasta Leszna – AOL 2021 
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W „Randkach Obywatelskich” wzięło udział ok 50 osób.         

5.6.4. Eko Leszno 
 

W ramach inicjatywy EKO-Leszno, w mieście odbyło się wiele inicjatyw mających na celu 

promowanie ekologii oraz dbanie o środowisko, m.in.: 

• Zespół Szkół Ekonomicznych – zorganizował akcję „Nakręceni na pomaganie” - zbiórka 

nakrętek dla młodej mieszkanki Leszna. 

• Fundacja Zdrowa Natura im. Roberta Roszaka – przeprowadziła dyskusję „Zdrowe 

formy życia” – promowanie zdrowych form życia, propagowanie aktywnego stylu życia. 

Istniała również możliwość pozyskania produktów pszczelich. 

• Przedszkole Miejskie nr. 11 im. Marii Konopnickiej – zorganizowało akcję  

„Z darami natury świat nie jest ponury”.  W ramach projektu ekologicznego 

przygotowało wystawę „Ekologiczne ZOO” dla dzieci, rodziców i społeczności lokalnej 

na terenie placu zabaw. 

• Przedszkole Miejskie nr 15 –  „Dziecięcy patrol ekologiczny”. Grupę patrolującą 

utworzyły wszystkie dzieci z przedszkola. Dzieci podczas patrolu miały gadżety 

związane z Ziemią, w patrolu wziął udział Prezydent Miasta Leszna. 

Źródło: opracowanie własne. 
 

Zdjęcie 46. Randki Obywatelskie – AOL 2021 
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• Przedszkole Miejskie nr 18 im. Sportowa Kraina – zorganizowało happening 

ekologiczny, który miał na celu zachęcić ludzi do dbania o środowisko.  

W ramach akcji odbył się przemarsz przedszkolaków razem z Prezydentem Miasta 

Leszna, urzędnikami po rynku z hasłami promującymi ekologie. 

• Nadleśnictwo Karczma Borowa – akcja #sadziMY. Trwała w godz. 12:00-17:00. Akcja 

skierowana była do mieszkańców Leszna i okolic połączona  

z programem edukacyjnym oferowanym w namiocie na Parkingu w leśnictwie Nowy 

Świat. 

• Polski Związek Niewidomych – akcja zbiórki nakrętek, które można było przynosić do 

siedziby związku na ul. Dąbrowskiego 45A. 

• Przedszkole Miejskie nr 19 Leśna Kraina – Akcję EKO – Leszno rozciągnęli na cały 

tydzień od 13 do 17 września. Każdego dnia proponowali inną ekologiczną aktywność 

w tym warsztaty, zabawy ekologiczne, sprzątanie ulicy, prace przestrzenne                                

z materiałów ekologicznych, prezentacje multimedialne o ekologii, sadzenie roślinek, 

drzewek na terenie przedszkola, pokaz mody ekologicznej. Zbiórka baterii. 

W piątek 17 września w ramach akcji  Aktywne Obywatelskie Leszno - Eko Leszno wspólnie           

z Nadleśnictwem Karczma Borowa sadziliśmy las. W akcji wziął udział Prezydent Miasta Leszna 

Łukasz Borowiak urzędnicy oraz Przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Leszna Alan 

Kasiński. 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Źródło: opracowanie własne. 

Zdjęcie 47. EKO-Leszno – AOL 2021 
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5.6.5. Dni otwarte w Organizacjach pozarządowych i inne inicjatywy 
 

W dniach 12-19 września ponad 120 wydarzeń zostało zorganizowanych przez organizacje 

pozarządowe, placówki oświatowe i instytucje, firmy oraz grupy, skierowanych do 

mieszkańców Leszna. Spotkania, treningi, panele dyskusyjne, imprezy sportowe i wiele innych 

inicjatyw. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na podsumowanie Aktywnego Obywatelskiego Leszna powstały dwa materiały filmowe, które 

są dostępne na kanale YOUTUBE LESZCZYŃSKI NGO: 

• film „Wielki Festyn Aktywności 2021”: www.youtu.be/N4x8VnGEE1E 

• film „Aktywne Obywatelskie Leszno 2021”: www.youtu.be/1cvI3okCcLA  

 
Tabela 14.  Statystyki Aktywnego Obywatelskiego Leszna - porównanie lat 2015-2021 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Liczba wydarzeń 120 150 170 200 201 64 120 

Liczba wystawców 

podczas festynu 
90 130 182 206 204 

inna forma 

wydarzenia 

160 

 

 

5.7. Kampanie społeczne 
 

1. Zostaw swój 1% w Lesznie (styczeń – kwiecień): 

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

należnego podatku na rzecz lokalnie działających organizacji pożytku publicznego. 

• przeprowadzono 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, a także 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 

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

Źródło: opracowanie własne. 
 

http://www.youtu.be/N4x8VnGEE1E
http://www.youtu.be/1cvI3okCcLA
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niepełnosprawnych, przewlekle chorych oraz starszych, a także stowarzyszeniom 

sportowym, kulturalnym oraz działającym  w innych dziedzinach. W 2021 roku                     

w Lesznie uprawnione do pozyskania 1% z deklaracji podatkowych były 61 organizacje 

pozarządowe. W ciągu trwania akcji przygotowano: 

a. broszurę informacyjną, w której przedstawiono organizacje uprawnione do 

odpisywania 1%; 

b. na terenie miasta zostały rozwieszone dwa  duże banery zachęcające  do 

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

na rzecz jego mieszkańców; 

c. przygotowano materiały promujące kampanię „Zostaw swój 1%  

w Lesznie”, w tym 12 000 sztuk ulotek przeznaczonych dla mieszkańców 

miasta Leszna, które zostały rozniesione razem z decyzjami podatkowymi; 

100 sztuk plakatów A3, 25 sztuk A4 oraz  naklejki/plakaty na przystanki 35 

sztuk. 

Działania te przynoszą wymierne korzyści dla leszczyńskich organizacji pozarządowych 

uprawnionych do otrzymywania 1% podatku ponieważ z roku na rok otrzymują one 

coraz wyższe kwoty wsparcia. 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcie nr 48. Baner promujący kampanię „Zostaw swój 1% w Lesznie” 

Źródło: opracowanie własne. 
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Zdjęcie nr 49. Ulotki promujące kampanię „Zostaw swój 1% w Lesznie” 

Źródło: opracowanie własne. 

Źródło: opracowanie własne. 
 
 

Wykres 8. Organizacje pożytku publicznego w Lesznie w latach 2015 – 2021. 
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Ponadto w ramach kampanii opublikowano:  

 

a. 18 newsów na stronie internetowej www.ngo.leszno.pl,  

b. 7 postów związanych z kampanią na Instagramie Leszczyńskie NGO,  

c. 7 tweetów na profilu Twitter Leszczyńskie NGO,  

d. 23 posty na fanpage Facebooku Leszczyńskie NGO. 

W ramach współpracy i budowania społecznej odpowiedzialności biznesu w gazecie  

„Leszczyniak” zostały opublikowane dwa bezpłatne artykuły dot. kampanii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Źródło: dane uzyskane z Urzędu Skarbowego w Lesznie na dzień 12.01.2022 r. 
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W gazecie „Otwarte Drzwi” również promowano 

budowanie odpowiedzialności biznesu poprzez 

wzmiankę z informacjami o kampanii, która 

zachęcała mieszkańców do oddawania 1% na 

leszczyńskim organizacjom senioralnym.  

• wykonano 17 grafik promujących 

kampanię „Zostaw swój 1% w Lesznie”. 

• przygotowano 61 pakietów 

indywidualnych dla NGO promujących ich 

organizację oraz ogólnie  kampanię 

„Zostaw swój 1% w Lesznie”. 

 

 

2. Zakochaj się w Lesznie jak MY IV edycja (luty):  

 

CEL KAMPANII: Nadrzędnym celem kampanii było zachęcenie mieszkańców do podzielenia się 

doświadczeniem oraz opinią na temat tego, za co kochają Leszno. Mieszkańcy mogli pochwalić 

się swoim miastem, oraz zachęcić tym sposobem innych do odkrywania tego, co cenne                   

w naszej lokalnej ojczyźnie. Kolejnym celem, który przyświecał kampanii, było poszerzenie 

wiedzy na temat Leszna. W związku z tym, mieszkańcom również przyszło się zmierzyć                      

z pytaniami nt. miasta czy quizami. Kampania była prowadzona na portalach 

społecznościowych Leszczyńskie NGO, głównie na Facebooku oraz na naszej stronie 

Zdjęcie nr 50. Kampanię „Zostaw swój 1% w Lesznie” w gazecie „Leszczyniak”. 

Źródło: opracowanie własne. 
 

Zdjęcie nr 51. Artykuł w ramach kampanii  
„Zostaw swój 1% w Lesznie” 
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internetowej www.ngo.leszno.pl. Osobami biorącymi udział byli mieszkańcy Leszna, oraz 

osoby, które były zainteresowane poszerzeniem wiedzy nt. Leszna. 

Tegoroczna edycja kampanii „Zakochaj się w Lesznie jak MY” trwała od 14 lutego 2021 r. do 2 

marca 2021 r. W czasie jej trwania proponowano mieszkańcom udział w zabawach, 

konkursach i akcjach promocyjnych na stronie internetowej, profilu na FB, Instagramie i kanale 

na YouTube Leszczyńskich NGO. Różnorodność zabaw, które zostały przygotowane pozwoliła 

każdemu na włączenie się w akcję. Niektóre z zabaw były stosunkowo łatwe, dla rozwiązania 

innych trzeba było poszerzyć swoją znajomość historii Leszna i poszukać dodatkowych 

informacji. 

W ramach kampanii opublikowano:  

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

b. 2 tweety na profilu Twitter Leszczyńskie NGO,  

c. 11 postów na fanpage Facebooku Leszczyńskie NGO. 

Łącznie opublikowaliśmy 9 zabaw w których nagrodziliśmy 10 osób. Nagrodami były zestawy 

gadżetów z logiem leszczyńskiego NGO.  

 

 

 

 

3. Świadomość Niepełnosprawności [marzec - kwiecień] – Kampania społeczna 

CEL KAMPANII: uświadomienie mieszkańcom Miasta Leszna z jakimi trudnościami zmagają się 

na co dzień osoby niepełnosprawne.  

Kampania to efekt współpracy Miasta Leszna z leszczyńskimi organizacjami pozarządowymi. 

W 2021 r. kampania „Świadomości Niepełnosprawności” z uwagi na pandemię nie mogła 

zostać zorganizowana zgodnie z planem, w założeniach był koncert, warsztaty i prelekcje oraz 

projekcje filmowe nt. niepełnosprawności. 

 

 

 

 

 

 

Źródło: opracowanie własne. 
 

Zdjęcie nr 52. Przykłady zabaw w ramach akcji „Zakochaj Się w Lesznie Jak MY 2021” 
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a. Dzień kolorowej skarpetki              

        

21 marca obchodziliśmy Światowy Dzień Zespołu Downa. Na znak solidarności  

z osobami z Zespołem Downa zachęcaliśmy do założenia w tym dniu kolorowych, 

niepasujących do siebie skarpet. W ramach prowadzonej akcji otrzymaliśmy zdjęcia przesłane 

przez mieszkańców, które opublikowane zostały w social mediach Leszczyńskie NGO. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcie nr 54. Akcja zakładania różnych,  
kolorowych skarpetek. 

Źródło: opracowanie własne. 
 

Zdjęcie nr 53. Plakat „Światowy Dzień Osób  
z Zespołem Downa” 
 

Źródło: opracowanie własne. 
 

Zdjęcie nr 55. Dzień kolorowej skarpetki. 
 

Źródło: opracowanie własne. 
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b. Na Niebiesko dla Autyzmu  

 

2 kwietnia na całym świecie obchodzony był Światowy Dzień Świadomości Autyzmu, którego 

głównym przesłaniem jest podnoszenie świadomości społecznej na temat autyzmu,                           

a charakterystycznym motywem jest kolor niebieski. W ramach obchodów Biuro 

Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w dniach od 2 do 4 kwietnia 

br. prowadziło akcję „Na Niebiesko dla Autyzmu”. Aby przyłączyć się do akcji należało: 

 

• zrobić „niebieskie” zdjęcie i opublikować je z hasztagami 

#NaNiebieskoDlaAutyzmu #LesznoNaNiebiesko w sieci pod postem                    

w mediach społecznościowych Leszczyńskie NGO 

• założyć oraz zrobić zdjęcie w opasce „Świadomość Niepełnosprawności” 

zdjęcie należało wstawić w komentarzu do na swój profil społecznościowy, 

• stworzyć pracę plastyczną o tematyce Leszno na niebiesko. Mogły to być 

np. odciśnięte na niebiesko dłonie czy rysunki błękitnych serc. Zdjęcia prac 

mieszkańców opublikowane zostały na naszych stronach.  

 

W ramach akcji przygotowano wideoklip promujący akcję. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcie nr 56. Akcja „Na niebiesko dla Autyzmu” 

Źródło: opracowanie własne. 
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4. Inicjatywa „NGO w trasie” (marzec – sierpień) 

Celem inicjatywy jest zbliżenie mieszkańców do 

organizacji pozarządowych działających w Lesznie do 

poprzez opis ich działalności, doświadczeń oraz wymianę 

informacji. W ramach akcji publikowane są artykuły                      

w których opisywane są doświadczenia podróżnicze 

członków organizacji pozarządowych.  

W ramach akcji prowadzonej od 15 marca (akcja wciąż jest 

kontynuowana) publikowane były artykuły opisujące 

doświadczenia, zdjęcia, porady oraz ciekawostki.                          

W ramach „NGOwTrasie” do 31 sierpnia na stronie 

www.ngo.leszno.pl zamieszczonych zostało 16 newsów,               

a także opublikowano:  

a. 16  postów związanych z kampanią na Instagramie 

Leszczyńskie NGO,  

b. 16  tweetów na profilu Twitter Leszczyńskie NGO,  

c. 17 postów na fanpage Facebooku Leszczyńskie 

NGO. 

Podczas trwania akcji stworzona została broszura „NGOwTrasie, #BikersiwTrasie #PoPolsce” 

w której opisane zostały wszystkie podróże po Polsce w ramach akcji.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcie nr 58. Okładka broszury podsumowującej kampanię „NGOwTrasie” 
 

Zdjęcie nr 57. Okładka broszury  
NGOwTrasie #BikersiwTrasie #PoPolsce 
 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 

http://www.ngo.leszno.pl/
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5. Inicjatywa #OczamiMieszkańców (czerwiec – sierpień) 

Rozpoczynając akcję #OczamiMieszkańców chcieliśmy poznać perspektywę postrzegania 

naszego miasta przez mieszkańców. Każdy człowiek może pochwalić się swoim unikatowym 

spojrzeniem na świat. Dziesięć osób może przyglądać się jednemu przedmiotowi/widokowi, 

ale jeżeli poprosimy te osoby o opisanie tego co widzą, opis nigdy nie będzie dosłownie taki 

sam. Tak samo jest z wykonywaniem zdjęć. Wiele osób może wykonać zdjęcie, jednak 

perspektywa każdego człowieka będzie wyjątkowa, indywidualna. Celem tej akcji jest 

poznanie punktu widzenia mieszkańców oraz uzyskanie informacji, na co szczególnie 

skierowany jest ich wzrok.  

W czerwcu 2021r. rozpoczął się pierwszy etap akcji. Do końca roku drogą e-mailową oraz 

poprzez media społecznościowe otrzymaliśmy 87 zdjęć (I ETAP do 30.06. - 50 fotografii, II ETAP 

do 31.08 - 37 fotografii). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcie nr 59. Akcja #OczamiMieszkańców cz. I 
 

Źródło: opracowanie własne. 
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Galerię z Inicjatywy można odnaleźć na stronie ngo.leszno.pl, pod adresem:  

http://ngo.leszno.pl/Letnia_odslona_akcji__OczamiMieszkancow_2021_cz__II,g,774.html 

W ramach działania opublikowano:  

 

• 3 newsy na stronie  www.ngo.leszno.pl 

• 14 informacji w social mediach FB/TT/IG LESZCZYŃSKIE NGO 

• 3  artykuły w informatorze pozarządowych (czerwiec 2021, sierpień 2021, wrzesień 

2021) 

5.8. Projekty i inicjatywy partnerskie  

1. Projekt partnerski z Fundacją Centrum Aktywności Twórczej  

 

W partnerstwie z Fundacją Centrum Aktywności Twórczej oraz Centrum PISOP realizowany 

jest Projekt „Lokalne Partnerstwo dla Wolontariatu edycja 2021–2023”  dotyczący 

wolontariatu systematycznego oraz długoterminowego. Jego założeniem jest rozwój 

profesjonalnego wolontariatu poprzez wzmocnienie kompetencji wolontariuszy, 

koordynatorów, organizatorów oraz całego pola związanego z wolontariatem. W 2021 r. 

odbyło się 20 działań takich jak np. szkolenia, warsztaty, debaty wolontariackie czy wizyty 

studyjne. Dnia 3 grudnia 2021 r. przedstawicielki Biura Pełnomocnika ds. Współpracy                          

Zdjęcie nr 60. Akcja #OczamiMieszkańców cz. II 
 

Źródło: opracowanie własne. 
 

http://ngo.leszno.pl/Letnia_odslona_akcji__OczamiMieszkancow_2021_cz__II,g,774.html
http://www.ngo.leszno.pl/
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z Organizacjami Pozarządowymi wzięły udział w spotkaniu sieciującym organizowanym przez 

Fundację Centrum Aktywności Twórczej wraz z przedstawicielami innych jednostek oraz 

organizacji pozarządowych. Natomiast 9 grudnia 2021 r. w Stowarzyszeniu TRATWA we 

Wrocławiu odbyła się wizyta studyjna. W niej również wzięły udział przedstawicielki Biura 

Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi. Spotkanie miało na celu 

wymianę doświadczeń. Ponadto miały miejsce: 

 

• 24.06.2021 r. I Spotkanie Koalicji  

• 24.06.2021 r. Kawiarenka Wolontariacka  

• 13.08.2021 r. Festiwal Młodzieżowy z okazji Międzynarodowego Dnia Młodzieży 

• 15.10.2021 r. Sadzenie Żonkili na Polach Nadziei 

• 16.10.2021 r. Wolontariat pracy z młodzieżą 

• 18.10.2021 r. „Mój start w wolontariat” 

• 18.10.2021 r. "Ja jako Wolontariusz" 

• 19.10.2021 r. Szkolenie Liderskie 

• 19.10.2021 r. Wizyta Studyjna w ZMW 

• 21.10.2021 r. Szkolenie z zarządzania zmianą 

• 26.10.2021 r. "Komunikacja empatyczna w pracy z wolontariuszem" 

• 27.10.2021 r. "Jak zorganizować wolontariat w szkole?" 

• 28.10.2021 r. Szkolenie rozwojowe 

• 22.11.2021 r. "Jak łączyć pracę opiekuna wolontariatu i pracownika oświaty?" 

• 02.12.2021 r. "Czy współpraca się opłaca?" 

• 03.12.2021 r. Debata Wolontariacka oraz Spotkanie sieciujące 

• 20.12.2021 r. Szkolenie z zakresu koordynacji wolontariatu 

• 29.12.2021 r. Wolontariat z osobami z niepełnosprawnością 

 

2. Projekt partnerski z Fundacją Centrum Aktywności Twórczej  

 

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. 

 

http://www.ngo.leszno.pl/
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3. Euro Polonia 2021- Mistrzostwa Europy Drużyn Polonijnych – współorganizowaliśmy 

PIKNik Polonijny.  

 

W dniu 10 lipca 2021 roku przy stadionie lekkoatletycznym w Lesznie od strony  

ul. 17 – stycznia współorganizowaliśmy Piknik Polonijny. Wspólnie ze Stowarzyszeniem 

Leszczyński Bank Żywności przygotowaliśmy część piknikową. O muzykę na żywo zadbał DJ 

MOLD, "Ignasie" ze Stowarzyszenia Dudziarz.eu oraz Leszczyńska Kapela Podwórkowa KUBA-

BART.  W czasie trwania pikniku dwukrotnie zatańczyli seniorzy ze Stowarzyszenia "Wygraj 

Siebie", raz na płycie stadionu "Taniec z flagami", a drugi raz przed stadionem taniec 

"Jeruisaleme", który później zatańczyli wspólnie z chętnymi gośćmi pikniku. Taneczne układy 

zaprezentowały również Mażoretki Orkiestry Dętej Miasta Leszno. 

Równolegle z piknikiem odbywały się Leszczyńkie Smaki oraz mecze piłkarskie. Podczas całego 

pikniku była możliwość przejażdżki zabytkowym Fordem z 1921 roku. Piknik zakończył się 

uroczystym przemarszem i odsłonięciem muralu. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

Zdjęcie nr 61. Piknik Polonijny za nami. 
 

Źródło: opracowanie własne. 
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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,  

2) doradztwo w zakresie wolontariatu (dla NGO: formalności przy nawiązaniu 

współpracy z wolontariuszami; dla osób fizycznych: możliwości podejmowania 

aktywności wolontariackiej, prawa i obowiązki wolontariuszy), 
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3) pomoc w działalności merytorycznej, dotyczącej m.in. zasad funkcjonowania, 

finansowania oraz nawiązywania kontaktów z innymi organizacjami 

pozarządowymi, jednostkami administracji publicznej i instytucjami,  

4) doradztwo w zakresie promocji, w tym z social mediów. 

 

2. Organizowanie szkoleń i spotkań dla NGO.  

 

Zakres tematyczny szkoleń i spotkań jest uzależniany od aktualnych potrzeb 

leszczyńskiego III sektora. Dla trafnej diagnozy potrzeb szkoleniowych w każdym roku 

zakłada się przeprowadzenie badania ankietowego, w którym organizacje spośród 

wskazanych obszarów tematycznych, dokonują wyboru szkoleń. Szkolenia są 

realizowane przez specjalistów-praktyków, metodą uczenia przez doświadczenie. 

Spotkania międzysektorowe służą głównie wspólnemu wypracowywaniu zadań do 

rocznych programów współpracy. 

 

3. Promocja i organizacja wydarzeń 

 

1) Działania informacyjne, polegające na prowadzeniu strony www.ngo.leszno.pl oraz 

prowadzeniu portali społecznościowych: 

 

✓ Facebook.com/LeszczyńskieNGO, 

✓ Twitter.com/LeszczyńskieNGO, 

✓ Instagram.com/LeszczyńskieNGO,  

✓ YouTube.com/LeszczyńskieNGO. 

 

2) Opracowywanie i wysyłanie raz w miesiącu broszury „Co słychać w Trzecim 

Sektorze”, zawierającej aktualne informacje dotyczące sektora pozarządowego. 

3) Udzielanie informacji dotyczących współpracy Miasta z sektorem pozarządowym. 

4) Upowszechnianie informacji nt. działalności leszczyńskich organizacji 

pozarządowych, w tym za pośrednictwem portalu oraz poprzez listę mailingową 

organizacji pozarządowych będących w bazie Urzędu. 

5) Tworzenie i organizacja kampanii społecznych. 

 

4. Organizowanie wydarzeń oraz inicjatyw mających ma celu promocję organizacji 

pozarządowych oraz integrację społeczności lokalnej. 

 

                

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biuro Pełnomocnika 
ds. Współpracy 

z NGO

Centrum Informacji 
Turystycznej

Wydział Kultury
i Sportu

Biuro Prawne

Wydział Ochrony Środowiska

Wydział Rozwoju

Wydział Spraw 
Obywatelskich

Biuro  ds. Uzależnień

Miejski Ośrodek Pomocy 
Rodzinie

Wydział Edukacji

Źródło: opracowanie własne. 
 

Rysunek 4. Wydziały, biura i jednostki współpracujące z Trzecim Sektorem. 
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Lp. MIERNIK EFEKTYWNOŚCI PROGRAMU 2021 

1. 
Liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert na realizację zadań 

publicznych w ramach ustawy o pożytku. 
28 

2. 
Liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert w ramach ustawy 

o pożytku. 
88 

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

publicznych w otwartych konkursach ofert w ramach ustawy o pożytku. 
45 

4. 
Liczba zawartych umów o realizację zadań publicznych w otwartych 

konkursach ofert w ramach ustawy o pożytku. 
67 

5. 
Liczba umów zerwanych, unieważnionych lub wycofanych wniosków 

otwartych konkursów ofert w ramach ustawy o pożytku. 
3 

6. 
Liczba ofert złożonych w formie „małych grantów” w ramach ustawy  

o pożytku. 
53 

7. 
Liczba podmiotów z którymi podpisano umowę o realizację zadań 

publicznych w formie „małych grantów”. 
28 

8. 
Liczba zawartych umów w formie „małych grantów” w ramach ustawy 

o pożytku. 
38 

9. Liczba ofert złożonych przez NGO w ramach ustawy o sporcie. 77 

10. 
Liczba zawartych umów o realizację zadań publicznych w ramach 

ustawie o sporcie.  
75 

11. 
Liczba przedsięwzięć, którym udzielono Patronatu Prezydenta Miasta 

Leszna. 
30 

12. Liczba ogłoszonych konkursów w ramach regrantingu.  1 

13. Liczba przedsięwzięć finansowanych w ramach regrantingu. 11 

14. Liczba złożonych wniosków na realizację inicjatywy lokalnej. 12 

15. Liczba podpisanych umów na realizację inicjatywy lokalnej. 8 

16. 
Liczba wystawców Wielkiego Festynu Aktywności organizowanego w 

ramach akcji Aktywne Obywatelskie Leszno 
156 

17. Liczba wolontariuszy współpracujących z Urzędem Miasta Leszna 27 

 

 

 

 

 

Źródło: opracowanie własne. 
 

Tabela 16. Wskaźniki realizacji Programu Współpracy 2021. 
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Wskaźnik 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Liczba ogłoszonych otwartych konkursów 

ofert na realizację zadań publicznych w 

ramach ustawy o pożytku. 

24 28 31 36 22 28 

Liczba ofert złożonych w otwartych 

konkursach ofert w ramach ustawy o pożytku. 
222 231 133 116 87 88 

Liczba zawartych umów w otwartych 

konkursach ofert JST- NGO w ramach ustawy o 

pożytku. 

185 179 97 76 72 67 

Liczba ofert złożonych w ramach „małych 

grantów” w ramach ustawy o pożytku. 
53 69 95 69 32 53 

Liczba zawartych umów w ramach „małych 

grantów” w ramach ustawy o pożytku. 
47 58 84 64 28 38 

Liczba ogłoszonych otwartych konkursów 

ofert na realizację zadań publicznych w 

ramach ustawy o sporcie.  

- - 5 6 5 4 

Liczba ofert złożonych przez NGO w ramach 

ustawy o sporcie. 
47 49 177 159 177 77 

Liczba zawartych umów o realizację zadań 

publicznych  w ramach ustawy o sporcie. 
44 38 135 112 117 75 

Liczba ogłoszonych konkursów w ramach 

regrantingu. 
1 1 2 2 1 1 

Liczba przedsięwzięć finansowanych  

w ramach regrantingu. 
5 5 12 16 10 11 

Złożone oferty na realizację inicjatywy 

lokalnej. 
18 23 29 28 33 12 

Liczba podpisanych umów na realizację 

inicjatywy lokalnej. 
9 21 15 19 18 8 

Liczba Patronatów. 83 69 76 73 19 30 

Liczba wydarzeń w ramach AOL 150 170 200 201 64 135 

Liczba wystawców podczas festynu 

organizowanego w ramach AOL. 
130  182 206 204 

Inna 

forma 

wydarz

enia  

156 

Liczba wolontariuszy współpracujących  

z Urzędem Miasta Leszna 

brak 

danych 
27 25 30 4 27 

 

 

Tabela 17. Porównanie wskaźników - lata 2016 - 2021. 

 

Źródło: opracowanie własne. 
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8. Podsumowanie 
 

W 2021 roku Miasto Leszno współpracowało z organizacjami pozarządowymi na wielu 

płaszczyznach związanych z rozwojem i wspieraniem działań na rzecz rożnych grup 

społecznych - zlecano realizację zadań publicznych z przekonaniem, że organizacje III sektora 

znając lepiej potrzeby lokalnej społeczności mogą realizować je skuteczniej i efektywniej. 

Oprócz zlecania zadań publicznych, Miasto również podejmowało działania dążące do nadania 

większego znaczenia inicjatywom obywatelskim z udziałem sektora organizacji 

pozarządowych, tworząc warunki dla rozwoju instytucji społeczeństwa i dialogu 

obywatelskiego. Podejmowane działania były efektywne, przyczyniły się do nawiązania 

pozytywnej współpracy między organizacjami pozarządowymi a samorządem. 

 

DIALOG 

Współpraca Miasta Leszna z organizacjami pozarządowymi w 2021 roku odbywała się na 

trzech głównych polach: dialogu, współpracy finansowej oraz współpracy pozafinansowej.  

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. Organizacje są kluczowym partnerem w dialogu z Miastem. 

Włączanie organizacji w diagnozowanie potrzeb i wypracowywanie rozwiązań jest naturalnym 
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Źródło: opracowanie własne. 

Wykres 9. Porównanie wskażników realizacji Programu Współpracy w latach 2016 - 2021. 
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elementem pracy urzędników i cennym źródłem pomocy i wiedzy. Dobrą praktyką było i jest 

tworzenie wspólnych zespołów złożonych z przedstawicieli Miasta i organizacji konsultujących 

różne dokumenty i przygotowujących wspólne stanowiska. Jednym z takich dokumentów jest 

co roku wypracowany w sposób partycypacyjny wspólnie z przedstawicielami organizacji 

pozarządowych oraz z urzędnikami Roczny Program Współpracy.  Warto zaznaczyć, że Miasto 

Leszno systematycznie starało się, jak i dalej stara się  docierać do organizacji, które do tej pory 

nie włączały się w procesy konsultacyjnie, a także szuka nowych aktywnych metod 

prowadzenia dialogu, dba o efektywną organizację procesu konsultacji i skuteczną promocję 

działań.  

 

ZAANGAŻOWANIE SPOŁECZNE 

Warto podkreślić, że rokrocznie wzrasta liczba grup nieformalnych, zakładanych przez 

mieszkańców. Działają one pod patronatem zarejestrowanych organizacji albo samodzielnie. 

Wyraźnie widoczna jest potrzeba działań okazjonalnych, bez formalizowania się. W minionym 

roku rozwijała się współpraca z grupami nieformalnymi oraz wolontariuszami, w efekcie czego 

podejmowane były wspólne inicjatywy. Miasto Leszno w 2021 roku realizowało szereg 

przedsięwzięć, w czasie których korzystało ze wsparcia wolontariuszy. Mimo pandemii 

koronawirusa zaangażowanie społeczne w działania realizowane przez Miasto było znaczne. 

W wydarzeniach organizowanych przez Miasto Leszno wzięło udział 25 wolontariuszy. 

 

WSPÓŁPRACA Z NGO 

Organizacje pozarządowe, tzw. III sektor, są partnerem władz samorządowych stymulującym 

rozwój naszego miasta. Budowa partnerskich relacji z trzecim sektorem oraz wspieranie 

aktywności pożytku publicznego stanowi istotny element polityki lokalnej samorządu. 

Powierzanie organizacjom pozarządowym zadań społecznych zwiększa efektywność  

i skuteczność ich realizacji. Organizacje stają się nie tylko wykonawcami zadań, lecz także ich 

inicjatorami. Oprócz inicjatyw, które wpisują się w działania wieloletnie organizacji 

pozarządowych co roku pojawiają się nowe propozycje wykonania zadań. Ponadto 

stowarzyszenia i kluby sportowe pozyskują środki finansowe na swoje cele statutowe ze źródeł 

zewnętrznych (m.in. z Urzędu Marszałkowskiego, z Ministerstwa Sportu, Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego,  Narodowego Instytutu Wolności). Praktyka, doświadczenie i obserwacje, biorąc 

pod uwagę ilość środków finansowych przekazywanych sektorowi pozarządowemu, a także 

perspektywa kolejnych lat powodują konkretyzowanie zadań priorytetowych. Problemem 

sektora pozarządowego jest przede wszystkim brak środków finansowych, a po nim kwestie 

zaplecza administracyjno-technicznego. Dynamicznie zmieniające się przepisy prawne, 

sprawozdawczość, prowadzenie pełnej księgowości to zagadnienia, które wymagają 

prowadzenia biur oraz korzystania z pomocy prawników i księgowych, na które organizacjom 

brak funduszy.  

Miasto dbało i dba o ciągłość realizacji zadań publicznych. Procedury otwartych konkursów 

ofert są przyjazne - oparte o jednolite zasady w poszczególnych biurach i wydziałach 
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ograniczone do niezbędnych formalności.  Organizacje znają przepisy, dopełniają niezbędnych 

obowiązków, zapewnione jest wsparcie przy przygotowaniu i realizacji ofert. Komisje 

konkursowe poprzez aktywny udział w nich przedstawicieli i przedstawicielek organizacji  

i Urzędu Miasta Leszna tworzą realną przestrzeń do rozmowy o jakości i celowości projektów. 

Rozwijane są mechanizmy wspierające współpracę urzędu z organizacjami, ale również 

miejskich instytucji, spółek, placówek oświatowych oraz firm zaangażowanych społecznie  

z NGO. 

W 2021 r. Miasto Leszno ogłosiło 32 otwarte konkursy ofert, z czego 28 w ramach ustawy  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a 4 konkursy w ramach ustawy  

o sporcie. O wykonanie zadań publicznych mogły ubiegać się różne podmioty, 

w tym organizacje pozarządowe. Celem konkursów było wyłonienie najlepszych 

ofert wnioskodawców, którzy przedstawili najciekawsze projekty, wiarygodny sposób 

realizacji zadania, jego rozliczenia i osiągnięcie oczekiwanych celów - na zasadach określonych 

w regulaminach poszczególnych konkursów. 

 

W ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (opp) organizacje 

złożyły ogółem 88 ofert o dofinansowanie i podpisano 67 umów na realizację zadań 

publicznych,  z czego w trybie tzw. „małych grantów” złożono 53 oferty i podpisano 38 umów. 

W ramach ustawy o sporcie w 2021 roku złożono ogółem 77 ofert o dofinansowanie 

i podpisano 75 umów na realizację zadań publicznych. Łącznie organizacje złożyły 218 ofert  

o dofinansowanie i podpisano 180 umów. Dla porównania w 2020 r. organizacje złożyły 296 

ofert o dofinansowanie i podpisano 217 umów. 

 

Biorąc pod uwagę rezultaty współpracy finansowej w ramach ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie w minionym roku zauważyć można: 

• 6 % niższą kwotę dotacji przekazanych na realizację zadań publicznych w stosunku do 

2020 roku (2020: 2 991 616, 31 zł - 2021: 2 803 375, 71 zł), 

• 27 % więcej ogłoszonych otwartych konkursów ofert w stosunku do 2020 roku (2020: 

22 - 2021: 28), 

• 1 % więcej ofert, jakie wpłynęły w ramach otwartych konkursów ofert w stosunku do 

2020 roku, (2020: 87  - 2021: 88), 

• 7 % mniej zawartych umów w ramach otwartych konkursów ofert w stosunku do 2020 

roku (2020: 72 - 2021: 67). 

 

Biorąc pod uwagę rezultaty współpracy finansowej w trybie art. 19a Ustawy OPP tzw. „Małe 

Granty” w minionym roku zauważyć można: 

• 29 % wyższą kwotę dotacji przekazanych na realizację zadań publicznych w stosunku 

do 2020 roku (2020: 102 520, 00 zł - 2021:  131 845, 00 zł), 

• 66 % więcej ofert jakie wpłynęły w ramach trybu pozakonkursowego w stosunku do 

2020 roku (2020: 32 - 2021: 53), 
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• 36 % więcej zawartych umów w ramach trybu pozakonkursowego w stosunku do 2020 

roku (2020: 28 - 2021: 38). 

Podsumowując w 2021 r. organizacje złożyły o 26 % mniej ofert oraz zawarły o 17% mniej 

umów niż w roku 2020.  

 
Biorąc pod uwagę rezultaty współpracy finansowej w ramach regrantingu w minionym roku 

zauważyć można: 

• taką samą liczbę ogłoszonych konkursów na realizację zadań publicznych w stosunku 

do 2020 roku (2020: 1 – 2021: 1), 

• 10 % więcej przedsięwzięć finansowanych na realizację zadań publicznych w stosunku 

do 2020 roku (2020: 10 - 2021: 11). 

 
Biorąc pod uwagę rezultaty współpracy finansowej w ramach Inicjatywy Lokalnej w minionym 

roku zauważyć można: 

• 64% mniejszą liczbę złożonych ofert na realizację zadań publicznych w stosunku do 

2020 roku (2020: 33 – 2021: 12), 

• 56 % mniejszą liczbę podpisanych umów na realizację zadań publicznych w stosunku 

do 2020 roku (2020: 18 - 2021: 8). 

 

Biorąc pod uwagę rezultaty współpracy finansowej w ramach ustawy o sporcie w minionym 

roku zauważyć można: 

• 17 % niższą kwotę dotacji przekazanych na realizację zadań publicznych w stosunku do 

2020 roku (2020: 2 170 020, 00 zł - 2021: 1 810 625, 00 zł), 

• 20 % mniej ogłoszonych otwartych konkursów ofert w stosunku do 2020 roku (2020: 5 

- 2021: 4), 

• 56 % mniej ofert, jakie wpłynęły w ramach otwartych konkursów ofert w stosunku do 

2020 roku (2020: 177  - 2021: 77), 

• 36 %mniej zawartych umów w ramach otwartych konkursów ofert w stosunku do 2020 

roku (2020: 117 - 2021: 75). 

 

W roku 2021 Prezydent Miasta Leszna objął o 58% więcej wydarzeń patronatem Prezydenta 

Miasta niż w roku 2020 (2020: 19 – 2021: 30).  

 

Należy pamiętać, że w dalszym ciągu obowiązujące w roku 2021 obostrzenia w życiu 

społecznym i gospodarczym wpłynęły na aktywność organizacji pozarządowych oraz mniejsze 

możliwości realizacji przez nie zadań publicznych. W związku z tym organizacje pozarządowe 

rezygnowały z realizacji zleconych zadań lub realizowały zadania w ograniczonym zakresie. 

Współpraca z organizacjami pozarządowymi prowadzona była m.in.  w oparciu o ustawę 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawę o sporcie, ustawę o zatrudnieniu 

socjalnym. 
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Formy współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi  

Współpraca finansowa:  

• zlecanie zadań publicznych (powierzanie lub wspieranie) w trybie otwartych 

konkursów ofert, małych grantów lub poprzez zakup usług, 

•  miejskie lokale użytkowe na krótkie działania,  

• najem na preferencyjnych warunkach lokali z zasobów Miasta.  

 

Współpraca pozafinansowa:  

• wsparcie techniczne (w tym użyczanie sal), szkoleniowe i informacyjne,  

• porozumienie o pozafinansowej współpracy z organizacjami,  

• zapraszanie do udziału w konferencjach, spotkaniach, wyjazdach,  

• informowanie przez organizacje pozarządowe o finansowaniu lub współfinansowaniu 

zadań realizowanych ze środków Miasta,  

• umowa z organizacjami pozarządowymi na realizację zadań publicznych w ramach 

inicjatywy lokalnej (art. 19b ustawy),  

• wyróżnienia dla organizacji pozarządowych,  

• obejmowanie przedsięwzięć honorowym patronatem,  

• rekomendacje dla NGO, 

• strona internetowa www.ngo.leszno.pl, 

• portale społecznościowe Facebook, Twitter, Instagram Leszczyńskie NGO,  

• kanał YouTube Leszczyńskie NGO. 

 

W 2021 r. w ramach współpracy pozafinansowej prowadzone było również doradztwo 

związane w szczególności z: 

• zakładaniem organizacji, zwłaszcza w zakresie stowarzyszeń, fundacji, klubów 

sportowych, uczniowskich klubów sportowych i stowarzyszeń zwykłych, 

• informowaniem o aktualnych przepisach prawnych dotyczących działalności 

Organizacji, 

• informowaniem o potencjalnych zewnętrznych źródłach finansowania, 

• tworzeniem plakatów, grafik oraz materiałów promocyjnych w programie graficznym.  

 

Bardzo ważna jest właściwa komunikacja między Urzędem Miasta, a organizacjami 

pozarządowymi i jest ona niezbędna do kreowania ściślejszej współpracy. Miasto Leszno 

kładzie duży nacisk na rozwój elektronicznych narzędzi wzajemnego informowania. 

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

liczba polubień na fanpage Leszczyńskie NGO wzrosła z 4 290 do 4 790, na instagramie z 720 

na 913, a liczba odsłon strony www.ngo.leszno.pl utrzymuje się na poziomie powyżej 90 tys. 

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

rezultaty. Wzajemne informowanie się Urzędu Miasta Leszna i organizacji pozarządowych 

http://www.ngo.leszno.pl/
http://www.ngo.leszno.pl/?fbclid=IwAR2ZDazzgt7YVsNIyd7v3jtLPykrC5xSsn1c1j2FDBXsdzOBme5rFsDZCJA
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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. 

 

Opisane wyżej podejście do współpracy międzysektorowej – opartej na zaufaniu, równości 

stron oraz partnerskim podejściu sprawdziło się także w 2021 r., który ze względu na wciąż 

trwający stan pandemii wymagał korekt i elastycznego podejścia do zapisów Programu 

Współpracy. Podczas lektury tego dokumentu i porównywaniu danych z danymi z poprzednich 

lat ważne jest wzięcie pod uwagę uwarunkowań epidemicznych. Zarówno Miasto, jak  

i organizacje pozarządowe stanęły przed licznymi wyzwaniami trwającej wciąż pandemii 

COVID-19 wywołanej przez koronawirusa SARS-CoV-2. Niektóre z działań zaplanowanych na 

2021 rok nie zostały zrealizowane lub były zrealizowane częściowo ze względu na ograniczenia 

związane z pandemią. 

Pozytywne nastawienie, chęć współpracy Miasta Leszna oraz pomoc finansowa  

i pozafinansowa udzielana organizacjom pozarządowym pozytywnie wpływała na kontakty  

i wzajemne relacje z Trzecim Sektorem. Miasto Lesznie chętnie udostępniało organizacjom 

pozarządowym swoje zasoby - przestrzeń miejską i sprzęt techniczny na wydarzenia  

i konferencje, a także dostęp do miejskich lokali  na preferencyjnych warunkach wynajmu.  

Należy podkreślić, że organizacje coraz częściej uczestniczą i inicjują współpracę 

międzysektorową. Umacniają  się ścieżki współpracy. Jednostki organizacyjne Miasta  

- placówki oświatowe, spółki miejskie, instytucje kultury widzą w organizacjach ważnego 

partnera w realizacji swojej misji. Współpraca staje się standardem dnia codziennego  

- organizacje mają łatwy dostęp do lokalnej infrastruktury, a jednostki miejskie istotną pomoc 

w prowadzonych działaniach. 

9. Rekomendacje 
 

Współpraca Miasta Leszna i organizacji pozarządowych wymaga zaangażowania obu stron. 

Skuteczne wdrażanie modelu  współpracy polega na  rozwijaniu wspólnego wizerunku, postaw 

i wzajemnym zaufaniu oraz wymianie informacji. Rozwój Trzeciego Sektora w Lesznie generuje 

potrzebę wspierania organizacji na różnym etapie ich rozwoju. Finansowanie działalności 

wspomagającej technicznie, szkoleniowo i informacyjnie organizacje, powinno być 

kontynuowane, przy czym aktualna jest także potrzeba wsparcia organizacji pozarządowych 

od samego początku – jeszcze przed rejestracją. Nadal  należy podejmować wspólne działania, 

na rzecz rozwoju,  pogłębiania i ulepszania oraz zwiększania zakresu współpracy samorządu        

z organizacjami pozarządowymi. Konieczne jest dalsze budowanie wzajemnego zaufania                   

i przekonania o konieczności wspólnej, partnerskiej pracy oraz wzajemnego uzupełniania się 

w realizacji zadań dla mieszkańców. Za istotne uważa się również stałe monitorowanie obszaru 

współpracy miasta z podmiotami, pogłębianie dialogu oraz wdrażanie działań zachęcających 
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podmioty do identyfikacji potrzeb lokalnej społeczności, m.in. poprzez zwiększenie 

zaangażowania podmiotów w proces konsultacji rozwiązań w obszarach ich statutowej 

działalności. Dalsza współpraca na płaszczyźnie  finansowej, jak i pozafinansowej nadal 

powinna pozostawać  ważnym elementem polityki prowadzonej przez władze samorządowe 

Miasta Leszna. 

 

Rekomendacje na 2022 rok 

Podobnie, jak wcześniejsze elementy, także rekomendacje zostały podzielone na trzy 

płaszczyzny: 

 

1. Płaszczyzna 1 – Współpraca w zakresie tworzenia polityk publicznych: 

1) rozwój udziału organizacji w procesach tworzenia dokumentów oraz założeń 

dokumentów, w tym w konsultacjach społecznych (rekomenduje się  m.in. szersze 

włączanie przedstawicieli organizacji w zespoły robocze, eksperckie służące 

diagnozie i programowaniu polityk miejskich, 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, 

5) wzmocnienie roli i sprawności funkcjonowania rad / komitetów działających przy 

Prezydencie (rekomenduje się m.in. rozwój działań informacyjnych służących 

promocji działań rad / komitetów i budujących ich współpracę ze środowiskiem 

oraz podejmowanie działań zwiększających zaangażowanie zarówno organizacji, 

jak i urzędników w pracę rad / komitetów), 

6) tworzenie różnych – bardziej i mniej formalnych – płaszczyzn wymiany myśli, 

doświadczeń, aktywizacja społeczności lokalnej – przy ścisłej współpracy ze 

stowarzyszeniami działającymi na terenie miasta lub działającymi na rzecz jego 

mieszkańców. 

 

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, 
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3) zawiązywanie kolejnych partnerstw i wdrażanie projektów finansowanych ze 

źródeł zewnętrznych, 

4) współpraca przy aplikowaniu o środki zewnętrzne, 

5) utrzymanie elektronicznego systemu do składania wniosków i sprawozdań dot. 

realizacji zadań publicznych, 

6) budowanie pozycji organizacji jako kluczowego partnera Miasta w realizacji zadań 

publicznych / zaspokajaniu potrzeb mieszkańców (rekomenduje się m.in. 

stworzenie katalogu zadań publicznych, które mogą zostać przekazane 

organizacjom), 

7) rozwój systemu współpracy finansowej w oparciu o otwarte konkursy ofert 

(rekomenduje się m.in. dalsze upraszczanie procedur zlecania i rozliczania zadań 

publicznych; wypracowanie spójnych zasad kontroli merytorycznej i finansowej 

realizacji zadań publicznych), 

8) rozwój współpracy międzysektorowej w realizacji zadań publicznych (rekomenduje 

się  m.in. wspieranie powstawania partnerstw międzysektorowych: organizacje – 

biznes – miasto – edukacja dla opracowania nowych rozwiązań i realizacji zadań 

publicznych). 

 

3. Płaszczyzna 3 – Infrastruktura współpracy i tworzenie warunków do społecznej 

aktywności: 

 

1) kontynuowanie prowadzenia szkoleń i doradztwa w zakresie realizacji zadań 

publicznych, 

2) zwiększanie zaangażowania leszczyńskich firm w działania na rzecz organizacji 

pozarządowych i wolontariatu poprzez zaangażowanie ich w działania, inicjatywy 

i wydarzenia organizowane przez  Miasto Leszno i organizacje pozarządowe, 

3) kontynuacja działań promujących organizacje pozarządowe (m. in. akcja Zostaw 

Swój 1% w Lesznie, konkurs Leszczyński Wolontariusz Roku, Aktywne Obywatelskie 

Leszno, wspólne ubieranie choinki), 

4) kontunuowanie działań edukacyjnych i promocyjnych kierowanych do obecnych 

oraz potencjalnych wolontariuszy, działań integrujących zarówno samych 

wolontariuszy, jak i korzystające z ich pracy organizacje, należy też w dalszym ciągu  

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, 
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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, 

10) spójna polityka korzystania z zasobów Miasta (rekomenduje się m.in. 

wypracowanie zasad i standardów korzystania z zasobów lokalowych i zaplecza 

technicznego jednostek organizacyjnych Miasta (m.in. placówek oświatowych, 

placówek sportowych), upowszechnienie informacji na temat możliwości wynajmu 

pustostanów), 

11) wzmacnianie potencjału organizacji (promocja i rozwój usług urzędu). 

 

Program Współpracy Miasta Leszna w 2021 roku z organizacjami pozarządowymi potwierdził 

wolę budowania dialogu obywatelskiego i tworzenia odpowiednich warunków do realizacji 

inicjatyw służących mieszkańcom. Realizacja założeń programowych przyczyniła się do 

wzmacniania interesów obu sektorów i lokalnej społeczności. Sprawozdanie zostało 

opracowane przez Biuro Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, na 

podstawie danych przekazanych przez wydziały, biura oraz jednostki miejskie, które  

w minionym roku współpracowały z trzecim sektorem. Zarówno komórki organizacyjne 

Urzędu Miasta Leszna, jak i podległe jednostki organizacyjne otwarte były na współpracę  

z podmiotami programu, chętnie włączając się w realizację przedsięwzięć, których 

pomysłodawcami były organizacje pozarządowe. Organizacje pozarządowe poprzez swoją 

aktywną działalność wspomagały Miasto Leszno w realizacji zadań skierowanych do jego 

mieszkańców. Wspierane oraz wspólnie z Miastem, zainicjowały i realizowały interesujące 

przedsięwzięcia. Działając dla dobra mieszkańców Leszna wpłynęły na integrację środowiska 

oraz podwyższenie poziomu i jakości ich życia. Nie ulega wątpliwości, że organizacje 

pozarządowe uzupełniają zadania samorządu, a zaufanie jakim obdarza ich społeczeństwo jest 

świadectwem coraz większego profesjonalizmu i skuteczności ich działań. 
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Współpraca z przedstawicielami trzeciego sektora stanowiła i stanowi jeden z kluczowych 

elementów rozwijania działań mających na celu budowanie Aktywnego Obywatelskiego 

Leszna. 

 

Niniejsze sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy za rok 2021 zostanie opublikowane 

w  Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.leszno.pl oraz na stronie internetowej Miasta 

Leszna www.ngo.leszno.pl, a także zostanie przedłożone Radzie Miejskiej Leszna nie później 

niż do dnia 31 maja 2022 r. zgodnie z art. 5a ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 

Opracowało:  

Biuro Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, al. Jana Pawła 21a, 

Urząd Miasta Leszna, tel. 529 54 03, e-mail: ngo@leszno.pl, strona: www.ngo.leszno.pl. 

 

Zatwierdzam: 
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Spis rysunków, wykresów, zdjęć, tabel i załączników 

 

Spis rysunków 

Rysunek 1. Płaszczyzny współpracy Miasta Leszna z organizacjami pozarządowymi. 

Rysunek 2. Obszary współpracy Miasta Leszna z organizacjami pozarządowymi.  

Rysunek 3. Obszary współpracy Miasta Leszna z organizacjami pozarządowymi. 

Rysunek 4. 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 – 2021. 

Wykres 4. Aktywność fanpage’a Leszczyńskie NGO w latach 2015-2021. 

Wykres 5. Porównanie fanpage’y prowadzonych dla NGO przez inne miasta (liczba fanów na dzień 05.05.2022 

r.). 

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

Wykres 7. Kwota dotacji przyznanych w ramach inicjatywy lokalnej w latach 2015-2021.  

Wykres 8. Organizacje pożytku publicznego w Lesznie w latach 2015 – 2021. 

Wykres 9. Porównanie wskażników realizacji Programu Współpracy w latach 2016-2021. 

Spis zdjęć 

Zdjęcie 1. Zrzut strony www.ngo.leszno.pl – zaproszenie do składania propozycji do programu współpracy na 
2021 rok 
Zdjęcie 2. Zrzut strony www.ngo.leszno.pl – ponowne zaproszenie do zgłaszania propozycji do programu 
współpracy na 2021 rok 
Zdjęcie 3. Zrzut strony www.ngo.leszno.pl – informacja o rozpoczęciu konsultacji 

Zdjęcie 4. Zrzut strony www.ngo.leszno.pl – ogłoszenie konsultacji społecznych. 

Zdjęcie 5. Zrzut strony www.konsultacje.leszno.pl – ogłoszenie konsultacji społecznych. 
Zdjęcie 6. Zrzut strony www.leszno.konsultacjejst.pl – konsultacje społeczne – aktualna wersja 
Zdjęcie 7. Zrzut strony www.bip.leszno.pl – ogłoszenie konsultacji społecznych 
Zdjęcie 8. Informacja o uchwaleniu Programu Współpracy – zrzut strony internetowej 
Zdjęcie 9. Zrzut ze strony www.ngo.leszno.pl - współpraca z NGO. 
Zdjęcie 10. Zrzut ze strony www.ngo.leszno.pl - inicjatywy. 
Zdjęcie 11. Zrzut ze strony www.ngo.leszno.pl - współpraca z NGO. 
Zdjęcie 12. Zrzut ze strony www.ngo.leszno.pl – fundusze. 
Zdjęcie 13. Statystyki witryny www.ngo.leszno.pl w 2021 roku. 
Zdjęcie 14. Strona internetowa www.ngo.leszno.pl. 

Zdjęcie 15. Profil Leszczyńskie NGO na Facebook. 

Zdjęcie 16. Kanał Leszczyńskie NGO na YouTube 

Zdjęcie 17. Portal www.leszno.konsultacjejst.pl 
Zdjęcie 18. Plakat promujący stronę ngo.leszno.pl 

Zdjęcie 19. Informator „Co słychać w Trzecim Sektorze” 

Zdjęcie 20. Szkolenie informacja 

Zdjęcie 21. Broszury „Fundusze na działania dla NGO” 

Zdjęcie 22. Broszura „Fundusze na działania dla NGO – nabór ciągły” 

Zdjęcie 23. Broszura „Fundusze korporacyjne” 

Zdjęcie 24 – Okładka instrukcji dot. wypełniania sprawozdania 

Zdjęcie 25 – Broszura „Konkursy Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego”. 

Zdjęcie 26. Plakat „Doradztwo z funduszy” 

Zdjęcie 27. Życzenia dla wolontariuszy 
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Zdjęcie 28. Jarmark Bożonarodzeniowy z Leszczyńskimi NGO. 

Zdjęcie 29. Życzenia dla organizacji pozarządowych. 

Zdjęcie 30. Akcja rozdawnictwa tulipanów na leszczyńskiej Starówce 

Zdjęcie 31. Strona tytułowa broszury „Dzień Flagi” 

Zdjęcie 32. Eko Piknik Stowarzyszenie Leszczyński Bank Żywności 

Zdjęcie 33. Prace laureatów konkursu „Lotniczy Dzień Dziecka” 

Zdjęcie 34. Kampania Stowarzyszenia „Wygraj Siebie” 

Zdjęcie 35. Sadzenie Pól Nadziei 

Zdjęcie 36. Podświetlenie Ratusza na różowo 

Zdjęcie 37. Bieg Mikołajkowy 

Zdjęcie 38. Materiały promocyjne. 

Zdjęcie 39. Nośniki promocyjno – informacyjne. 

Zdjęcie 40. Plakat zapowiadający AOL 2021. 

Zdjęcie 41. Plakat promujący Wielki Festyn Aktywności 

Zdjęcie 42. AOL 2021 

Zdjęcie 43. Wielki Festyn Aktywności i Pasji – AOL 2021 

Zdjęcie 44. Pozarządowa Kropla Krwi – AOL 2021 

Zdjęcie 45. Wolontariat Prezydenta Miasta Leszna – AOL 2021 

Zdjęcie 46. Randki Obywatelskie – AOL 2021 
Zdjęcie 47. EKO-Leszno – AOL 2021 

Zdjęcie 48. Baner promujący Kampanię „Zostaw swój 1% w Lesznie”  

Zdjęcie 49. Ulotki promujące kampanię „Zostaw swój 1% w Lesznie” 

Zdjęcie 50. Kampania „Zostaw swój 1% w Lesznie” w gazecie „Leszczyniak” 

Zdjęcie 51. Artykuł w ramach kampanii „Zostaw swój 1% w Lesznie” 

Zdjęcie 52. Przykłady zabaw w ramach akcji „Zakochaj się w Lesznie – jak my! 2021” 

Zdjęcie 53. Plakat „Światowy Dzień Osób z Zespołem Downa” 

Zdjęcie 54. Akcje zakładania różnych, kolorowych skarpetek. 

Zdjęcie 55. Dzień kolorowej skarpetki. 

Zdjęcie 56. Akcja „Na niebiesko dla autyzmu”. 

Zdjęcie 57. Okładka broszury NGOwTrasie #BikersiwTrasie #PoPolsce 

Zdjęcie 58. Okładka broszury podsumowującej kampanię „NGOwTrasie” 

Zdjęcie 59. Akcja #OczamiMieszkańców cz. I 

Zdjęcie 60. Akcja #OczamiMieszkańców cz. II 

Zdjęcie 61. Piknik Polonijny za nami 

 

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 2015-2021 (w ramach ustawy opp). 

Tabela 4. Liczba ofert i podpisanych umów - porównanie lat 2018-2021 (w ramach ustawy o sporcie). 

Tabela 5. Zestawienie środków finansowych przeznaczonych dla organizacji pozarządowych w 2021 r. 

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

w różnych obszarach pożytku publicznego w  2021 roku (ustawa opp + ustawa o sporcie). 

Tabela7. Zestawienie ofert złożonych w 2021 roku w   trybie art. 19 a ustawy tzw. „małe granty”. 

Tabela 8. Zestawienie środków finansowych przeznaczonych dla organizacji pozarządowych w 2021 roku                      

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

Tabela 9. Inicjatywa lokalna „projekty miękkie”- porównanie lat 2015-2021. 

Tabela 10. Zestawienie wniosków w ramach inicjatywy lokalnej. 
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Tabela 11. Zestawienie wniosków odrzuconych w ramach inicjatywy lokalnej. 

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

konkursowych w roku 2021 w ramach ustawy opp. 

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

konkursowych w roku 2021 w ramach ustawy o sporcie. 

Tabela 14. Statystyki Aktywnego Obywatelskiego Leszna - porównanie lat 2015-2021. 

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

Tabela 16. Wskaźniki realizacji Programu Współpracy 2019 -2021. 

Tabela 17. Porównanie wskaźników - lata 2016 i 2021. 

 

Spis załączników 

Załącznik 1. Zestawienie dotacji uzyskanych przez organizacje pozarządowe w roku 2021 w otwartych 

konkursach ofert. 

Załącznik 2. Wykaz ofert odrzuconych w otwartych konkursach ofert w 2021 roku  

Załącznik 3. Zestawienie dotacji uzyskanych przez organizacje pozarządowe w roku 2021 w trybie art. 19 a ustawy 

OPP tzw. „Małe granty”. 

Załącznik 4. Wykaz odrzuconych ofert w roku 2021 w trybie art. 19a ustawy opp tzw. „Małe granty”. 

Załącznik 5. Zestawienie dotacji uzyskanych przez organizacje pozarządowe w 2021 roku w ramach ustawy                   

o sporcie. 

Załącznik 6. Zestawienie ofert odrzuconych w 2021 roku w ramach ustawy o sporcie. 

Załącznik 7. Zestawienie wniosków zrealizowanych w ramach inicjatywy lokalnej w 2021 roku. 

Załącznik 8. Zestawienie wniosków odrzuconych w ramach inicjatywy lokalnej w 2021 roku. 

Załącznik 9. Komisje konkursowe oceniające złożone oferty w ramach ustawy opp.
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Załącznik nr 1  

ZESTAWIENIE DOATCJI UZYSKANYCH PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE W ROKU 2021 W OTWARTYCH KONKURSACH OFERT – W RAMACH 

USTAWY OPP  

 

Zadanie I.  

POMOC SPOŁECZNA  

Zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i 

osób. 

 

Lp. Nazwa zadania 
Nazwa składanego wniosku przez 

organizację pozarządową 

Nazwa wnioskodawcy 

organizacja 

pozarządowa 

Wnioskowana 

kwota przez NGO 

Przyznana kwota 

dotacji na 2021 

rok 

Kwota 

wykorzystana 

(prawidłowo 

rozliczona) 

1. 
Pomoc w Ośrodku 

Interwencyjno-Readaptacyjnym 

Pomoc w Ośrodku Interwencyjno-

Readaptacyjnym 

Terenowy Komitet 

Ochrony Praw Dziecka 
300 000, 00 zł  300 000, 00 zł 300 000, 00 zł 

2. Pomoc w Domu Dziecka 

Prowadzenie Domu Dziecka. 

Placówka opiekuńczo-wychowawcza 

typu socjalizacyjnego. 

Caritas Archidiecezji 

Poznańskiej 

230 240, 84 zł 230 240, 84 zł 230 240, 84 zł 

421 671, 87 zł 421 671, 87 zł 421 634, 06 zł 

3. 
Pomoc w Środowiskowym Domu 

Samopomocy 

Pomoc w Środowiskowym Domu 

Samopomocy 

Polskie Stowarzyszenie 

na rzecz Osób z 

Niepełnosprawnością 

Intelektualną Koło w 

Lesznie 

558 697, 00 zł  558 697, 00 zł 558 697, 00 zł 

4. 

Pomoc dla kobiet z dziećmi w 

mieszkaniach 

wspomaganych/treningowych 

Prowadzenie mieszkań 

wspomagających/treningowych. 
Caritas Poznańska 80 000, 00 zł  80 000, 00 zł 80 000, 00 zł 

5. 
 

1. 

Specjalistyczne wsparcie  

rodzinom 

Terenowy Komitet 

Ochrony Praw Dziecka 
 35 000, 00 zł  35 000, 00 zł 
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Specjalistyczne poradnictwo dla 

osób/rodzin w trudnych 

sytuacjach życiowych 

 

 

2. Poradnia rodzinna KROKUS 

Stowarzyszenie 

Społeczno-Kulturalne 

"Krokus" 

100 000, 00 zł  55 000, 00 zł 55 000, 00 zł 

6. 
Aktywizację seniorów w klubach, 

świetlicach i innych punktach 

1. 

 
Stawiamy na aktywność 

Stowarzyszenie 

Uniwersytet Trzeciego 

Wieku 

23 484, 00 zł  12 000, 00 zł  12 000, 00 zł 

2. 

 

 

Centrum Aktywności Seniora 

"Jesienny Uśmiech" 

Fundacja Jesienny 

Uśmiech 
21 461, 75 zł 10 000, 00 zł  10 000, 00 zł 

3. 

 

 

Wrzosowy Zakątek 2021.2 
Stowarzyszenie Wygraj 

Siebie 
27 520, 00 zł  16 000, 00 zł  16 000, 00 zł 

4. 

Aktywizacja Seniorów w 

klubach,  świetlicach i innych 

punktach- Klub Seniorów 

Zamenhofa 88 II  półrocze  

2021 

Stowarzyszenie 

Katolickie Seniorów im. 

Jana Pawła II 

4 734, 00 zł  2 000, 00 zł  2 000, 00 zł 

5. 

Aktywizacja Seniorów w 

klubach, świetlicach i innych 

punktach - Klub Seniorów 

Zamenhofa 88 

Stowarzyszenie 

Katolickie Seniorów im. 

Jana Pawła II 

5 354, 00 zł  4 500, 00 zł 4 500, 00 zł 

6. Aktywnie z UTW 

Stowarzyszenie 

Uniwersytet Trzeciego 

Wieku 

22 182, 00 zł 9 000, 00 zł  8 375, 00 zł  

7. 
Centrum Aktywności Seniora  

"Jesienny Uśmiech" 

Fundacja Jesienny 

Uśmiech 
18 331, 50 zł 12 000, 00 zł 12 000, 00 zł 

8. Wrzosowy Zakątek 
Stowarzyszenie Wygraj 

Siebie 
31 220, 00 zł  14 500, 00 zł  14 500, 00 zł 
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7. 

Pomoc żywnościowa i 

zapobieganie niedożywianiu 

Mieszkańców Leszna 

Pomoc żywnościowa i zapobieganie 

niedożywianiu Mieszkańców Leszna 
Stowarzyszenie Echo 12 950, 00 zł  8 000, 00 zł  8 000, 00 zł 

8. 

Pomoc materialna poprzez 

prowadzenie magazynu z 

odzieżą i sprzętem 

gospodarstwa domowego dla 

Mieszkańców Leszna 

Pomoc materialna poprzez 

prowadzenie magazynu z odzieżą i 

sprzętem gospodarstwa domowego 

dla Mieszkańców Leszna 

Stowarzyszenie Echo 23 000, 00 zł  23 000, 00 zł 23 000, 00 zł 

9. 

Działania w zakresie rehabilitacji 

społecznej, przeciwdziałania 

marginalizacji 

i wykluczeniu osób z 

niepełnosprawnościami 

1. 
Aktywność kluczem do zdrowia 

2021-II półrocze 

Leszczyńskie 

Stowarzyszenie 

Rehabilitacyjne 

'Amazonka" 

6 105, 00 zł  5 200, 00 zł  5 200, 00 zł 

2. Nie traćmy nadziei 
Polski Związek 

Niewidomych 
3 908, 80 zł  3 300, 00 zł  3 300, 00 zł 

3. Niewidomi kontra pandemii 
Polski Związek 

Niewidomych 
4 000, 00 zł  3 400, 00 zł 3 400, 00 zł 

4. 

Działania w zakresie 

rehabilitacji społecznej, 

przeciwdziałaniu marginalizacji 

i wykluczeniu osób z 

niepełnosprawnościami 

Stowarzyszenie Chorych 

na Choroby 

Reumatyczne 

3 490, 00 zł  2 800, 00 zł  2 800, 00 zł 

5. 

Działania w zakresie 

rehabilitacji społecznej, 

przeciwdziałaniu marginalizacji 

i wykluczeniu osób z 

niepełnosprawnościami 

Stowarzyszenie Chorych 

na Choroby 

Reumatyczne 

3 490, 00 zł 3 490, 00 zł  3 490, 00 zł 

6. 
Zdrowo i aktywnie w Pira 

Grocie 

Spółdzielnia Socjalna 

KUBA BART 
3 550, 00 zł  3 370, 00 zł  3 370, 00 zł 
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7. 

Wsparcie pomocowo-

rehabilitacyjne dla 

Mieszkańców Leszna 

Leszczyńskie 

Stowarzyszenie 

Alzheimerowskie 

7 420, 00 zł  4 700, 00 zł 4 700, 00 zł 

 

8. 

Działania w zakresie 

rehabilitacji społecznej, 

przeciwdziałaniu marginalizacji 

i wykluczeniu osób z 

niepełnosprawnościami 

Spółdzielnia Socjalna 

Pod Skrzydłami 
4 600, 00 zł 4 100, 00 zł  4 100, 00 zł 

9. 
Aktywność kluczem do zdrowia 

2021 

Leszczyńskie 

Stowarzyszenie 

Rehabilitacyjne 

"Amazonka" 

5 640, 00 zł  5 640, 00 zł 5 640, 00 zł 

10. Rehabilitacja blisko nas 
Spółdzielnia Socjalna 

Pod Skrzydłami 
9 450, 00 zł  4 000, 00 zł  4 000, 00 zł 

11. 
Hospicjum domowe KOLORY 

działa dla mieszkańców Leszna 
Stowarzyszenie KOLORY 60 000, 00 zł 40 000, 00 zł 40 000, 00 zł 

10. 

Działania na rzecz osób 

paliatywnie chorych i ich 

rodzin/opiekunów 

Kompleksowe wsparcie  

w chorobie 

Fundacja Terapia  

i Wsparcie 
54 550, 00 zł 20 000, 00 zł  20 000, 00 zł 

11. 

Działania profilaktyczne mające 

na celu zapobieganie 

powstawaniu 

i pogłębianiu dysfunkcji 

społecznych; 

Świetlica podwórkowa KROKUS 

Stowarzyszenie 

Społeczno-Kulturalne 

"Krokus" 

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

12. 

Specjalistyczne wsparcie dla 

osób niesłyszących i 

niedosłyszących 

Usłyszeć ciszę 

Stowarzyszenie Pomocy 

Osobom Niesłyszącym 

"SPON" 

50 000, 00 zł 27 000, 00 zł  27 000, 00 zł 

13. 
Działania na rzecz osób 

przewlekle chorych, 
1. 

Działania na rzecz osób 

przewlekle chorych, 

niesamodzielnych 

Spółdzielnia Socjalna 

Pod Skrzydłami 
75 000, 00 zł  75 000, 00 zł 75 000, 00 zł 
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niesamodzielnych wymagających 

codziennej opieki i wsparcia 

wymagających codziennej 

opieki i wsparcia 

2. 

Działania na rzecz osób 

przewlekle chorych, 

niesamodzielnych 

wymagających codziennej 

opieki i wsparcia 

Spółdzielnia Socjalna 

Pod Skrzydłami 
81 000, 00 zł 81 000, 00 zł 81 000, 00 zł 

14. 

Wspieranie rozwoju wspólnot 

lokalnych i inicjatyw 

włączających obywateli  

w prace na rzecz Miasta 

Inicjatywa dla Leszna 

Stowarzyszenie centrum 

Promocji  

i Rozwoju Inicjatyw 

Obywatelskich PISOP 

50 000, 00 zł  50 000, 00 zł 49 778, 81 zł 

15. 

Zajęcia usprawniające dla osób  

z niepełnosprawnościami 

służące ich usamodzielnianiu 

1. Fundacja "Odzew" 

Centrum 

usamodzielniania I-VI 

2021 

48 000, 00 zł  48 000, 00 zł 48 000, 00 zł 

2. Fundacja "Odzew" 

Centrum 

usamodzielniania I-VI 

2021 

36 000, 00 zł 36 000, 00 zł 36 000, 00 zł 

16.  

Propagowanie pozytywnego 

wizerunku rodziny poprzez 

działania w Klubach Rodzinnych 

Konkurs nie został ogłoszony 
Konkurs nie został 

ogłoszony 
0, 00 zł  0, 00 zł 0, 00 zł 

Razem: 2 397 050, 76 zł  2 218 609, 71 zł  2 217 725, 71 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 2021 

rok 

Kwota 

wykorzystana 

(prawidłowo 

rozliczona) 

1. 

Podejmowanie działań 

edukacyjnych i profilaktycznych 

mających na celu 

promocję zdrowia i 

rozpowszechnianie zdrowego 

stylu życia 

MAŁY GRANT 

2. 
Prowadzenie klubów 

abstynenckich 

1. 
Promowanie postaw 

abstynenckich 

Leszczyńskie 

Stowarzyszenie Klub 

Abstynentów 

27 500, 00 zł 22 000, 00 zł 22 000, 00 zł 

2. 

Przeciwdziałanie alkoholizmowi w 

2021r. Prowadzenie Klubów 

Abstynenckich 

Stowarzyszenie Ruch 

Trzeźwościowy 
17 236, 00 zł  17 236, 00 zł 17 236, 00 zł 

3. 

Prowadzenie działalności 

aktywizującej osoby 

uzależnione od alkoholu 

1. 

Prowadzenie dzielności 

aktywizującej osoby uzależnione 

od alkoholu 

Stowarzyszenie ECHO 10 950, 00 zł 4 000, 00 zł 4 000, 00 zł 

2. 

Prowadzenie dzielności 

aktywizującej osoby uzależnione 

od alkoholu. Śniadania 

Aktywizujące Edycja III 

Stowarzyszenie 

Leszczyński Bank 

Żywności 

12 000, 00 zł 8 000, 00 zł 8 000, 00 zł 
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4. 

Działania profilaktyczno- 

terapeutyczne w zakresie 

przeciwdziałania uzależnieniom 

alkoholowym z uwzględnieniem 

zajęć sportowych, 

rekreacyjnych  

i kulturalnych 

"Odnowa -  powrót do trzeźwego 

życia” 

Stowarzyszenie 

Pracownia Profilaktyki, 

Psychoterapii  

i Rozwoju Osobistego 

„Bliżej Siebie” 

25 950, 00 zł 25 950, 00 zł 25 950, 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 

Przeciwdziałania uzależnieniom  

i patologiom społecznym – 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 
170 000, 00 zł 170 000, 00 zł 167 957, 08 zł 

5a. 

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 

Pomoc psychologiczno- pedagogiczna 

dla rodzin  

i młodzieży po okresie izolacji 

społecznej spowodowanej epidemią 

Stowarzyszenie Nasza  

Alternatywa 
30 000, 00 zł 30 000, 00 zł 30 000, 00 zł 
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6. 
Prowadzenie Leszczyńskiego 

Biura Wolontariatu 

Prowadzenie Leszczyńskiego Biura 

Wolontariatu- Leszczyńskie Centrum 

Wolontariatu 

Fundacja Centrum 

Aktywności Twórczej w 

Lesznie 

13 000, 00 zł 13 000, 00 zł 11 752, 34 zł 

7. 

Zwiększenie dostępności 

pomocy terapeutycznej  

i rehabilitacyjnej dla młodzieży 

eksperymentującej  

i używającej narkotyków, 

prowadzenie spotkań  

z młodzieżą 

1. 

Stowarzyszenie MONAR- 

Poradnia Profilaktyki, Leczenia i 

Terapii Uzależnień w Lesznie 

Stowarzyszenie 

MONAR - Poradnia 

Profilaktyki, Leczenia i 

Terapii Uzależnień w 

Lesznie 

70 000, 00 zł 50 000, 00 zł 50 000, 00 zł 

2. 

Zwiększenie dostępności pomocy 

terapeutycznej  

i rehabilitacyjnej dla młodzieży 

eksperymentującej 

 i używającej narkotyków, 

prowadzenie spotkań  

z młodzieżą 

Fundacja strefa PL 23 560, 00 zł 20 000, 00 zł 20 000, 00 zł 

8. 

Prowadzenie zajęć 

profilaktycznych dla dzieci  

i młodzieży metodą harcerską 

Harcerskie lepsze jutro 

Związek Harcerstwa 

Polskiego Chorągiew 

Wielkopolska Hufiec 

ZHP Leszno 64-100 

Leszno ul. Sokoła 20 

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

Razem: 420 196, 00 zł 380 186, 00 zł 376 859, 42 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 2021 

rok 

Kwota 

wykorzystana 

(prawidłowo 

rozliczona) 

1. 

Wspieranie działań 

kulturalnych na 

rzecz środowiska 

lokalnego 

1. 
Prowadzenie Chórów dla mieszkańców 

Leszna 

Fundacja Centrum 

Sztuki Integracja 
19 000, 00 zł 3 000, 00 zł 3 000, 00 zł 

2. Sztuka dla Wszystkich 
Stowarzyszenie Sztuka 

dla Wszystkich 
1 050, 00 zł 1 000, 00 zł 977, 97 zł 

3. 
X Festiwal Muzyki kameralnej Musica 

Charitativa - Maciejewski 

Ogólnopolskie 

Stowarzyszenie  

Z Muzyką do Ludzi 

26 080, 00 zł 4 000, 00 zł 4 000, 00 zł 

4. 
Wspieranie działań kulturalnych na rzecz 

środowiska lokalnego 

Uniwersytet Trzeciego 

Wieku 
15 550, 00 zł 3 000, 00 zł 3 000, 00 zł 

5. Poczytaj Leszno 
Stowarzyszenie 

Bibliotekarzy Polskich 
5 500, 00 zł 1 000, 00 zł 1 000, 00 zł 

6. 
XXXIX Konfrontacje Ogólnopolski Konkurs 

Literacko - Fotograficzno- Plastyczny 

Leszczyńskie 

Stowarzyszenie 

Twórców Kultury 

21 050, 00 zł 3 000, 00 zł 3 000, 00 zł 

7. 
Cykl imprez kulturalnych pn.: Wiosna z 

 Pegazem i Jesień pod Pegazem 

Leszczyńskie 

Stowarzyszenie 

Twórców Kultury 

5 600, 00 zł 1 000, 00 zł 1 000, 00 zł 

8. Miejsko - Powiatowy Dzień Seniora'21 

Polski Związek 

Emerytów, Rencistów  

i Inwalidów Oddział 

Rejonowy w Lesznie 

5 000, 00 zł 2 000, 00 zł 2 000, 00 zł 
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9. IV Festiwal Tańca "Leszno Tańczy" 
Stowarzyszenie 

IMPACT 
13 000, 00 zł 2 000, 00 zł 

Rezygnacja  

z realizacji - nie 

podpisano umowy 

10. 
XXII Leszczyński Festiwal Muzyczny im. 

Romana Maciejewskiego 

Leszczyńskie 

Towarzystwo 

Muzyczne im. R. 

Maciejewskiego 

29 800, 00 zł 5 000, 00 zł 

Rezygnacja  

z realizacji - nie 

podpisano umowy 

11. 17. Międzynarodowe Warsztaty Jazzowe Fundacja Pro Musica 24 950, 00 zł 5 000, 00 zł 

Rezygnacja  

z realizacji - nie 

podpisano umowy 

2. 

Wspieranie działań 

na rzecz edukacji 

kulturalnej dzieci i 

młodzieży 

1. 

Dziecięce i młodzieżowe zespoły wokalne i 

wokalno-instrumentalne jako sposób 

aktywnego spędzania wolnego czasu 

Fundacja Centrum 

Sztuki Integracja 
14 500, 00 zł 5 000, 00 zł 5 000, 00 zł 

2. Jestem Coolturalny 

Ogólnopolskie 

Stowarzyszenie  

Z Muzyką do Ludzi 

8 700, 00 zł 5 000, 00 zł 5 000, 00 zł 

3. 
Międzynarodowe warsztaty dla dzieci  

i młodzieży "Pociąg do Cooltury" 

Fundacja Centrum 

Aktywności Twórczej 
5 040, 00 zł 3 500, 00 zł 2 500, 00 zł 

4. Literacka Strefa Młodych 
Stowarzyszenie 

Bibliotekarzy Polskich 
5 200, 00 zł 1 000, 00 zł 1 000, 00 zł 

3. 

Wspieranie 

lokalnych inicjatyw 

wydawniczych 

1. 
Wydanie drukiem czasopisma "Przyjaciel 

Ludu" 

Leszczyńskie 

Towarzystwo 

Kulturalne 

5 120, 00 zł 5 000, 00 zł 5 000, 00 zł 
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2. 
Seniorzy - Seniorem "Kalejdoskop Seniora 

2021.2" 

Stowarzyszenie Wygraj 

Siebie 
3 590, 00 zł 2 000, 00 zł 2 000, 00 zł 

3. 
Almanach Poetycki z serii wydawniczej 

"Zeszyty Literackie" - zeszyt 26 

Leszczyńskie 

Stowarzyszenie 

Twórców Kultury 

3 400, 00 zł 3 000, 00 zł 3 000, 00 zł 

4. Biuletyn UTW Leszno 

Stowarzyszenie 

Uniwersytet Trzeciego 

Wieku 

4 360, 00 zł 4 000, 00 zł 4 000, 00 zł 

5. Bystre Oczko. Odkryj Leszno z Muzeum 

Towarzystwo Przyjaciół 

Muzeum Okręgowego  

w Lesznie 

7 300, 00 zł 3 000, 00 zł 3 000, 00 zł 

Razem: 223 790, 00 zł 60 500, 00 zł 47 477, 97 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 2021 

rok 

Kwota 

wykorzystana 

(prawidłowo 

rozliczona) 

1. 

Prowadzenie punktu 

nieodpłatnej pomocy prawnej 

na terenie Miasta Leszna 

prowadzenie jednego punktu 

nieodpłatnej pomocy prawnej 

usytuowanego w lokalu biurowym 

znajdującym się w budynku dla 

organizacji pozarządowych  w 

Lesznie, ul. Jana Dąbrowskiego 45a 

Fundacja Ochrony 

Praw Konsumentów 

S&P Poznań 

62 040, 00 zł 62 040, 00 zł 62 040, 00 zł 

2. 

Prowadzenie punktu 

poradnictwa obywatelskiego na 

terenie Miasta Leszna 

prowadzenie jednego punktu 

nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego w budynku Szkoły 

Podstawowej nr 13 im. Króla 

Stanisława Leszczyńskiego 

Stowarzyszenie 

Inicjatyw Społecznych 

"Wsparcie, Informacja, 

Rozwój" w Górze 

62 040, 00 zł 62 040, 00 zł 62 040, 00 zł 

Razem: 124 080, 00 zł 124 080, 00 zł 124 080, 00 zł 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych przesłanych przez Biuro Prawne 
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2) W zakresie rewitalizacji 

 

Lp. Nazwa zadania 
Nazwa składanego wniosku przez 

organizację pozarządową 

Nazwa wnioskodawcy 

organizacja 

pozarządowa 

Wnioskowana kwota 

przez NGO 

Przyznana kwota 

dotacji na 2021 

rok 

Kwota 

wykorzystana 

(prawidłowo 

rozliczona) 

1. 
Zadania z zakresu rewitalizacji Jarmark św. Mikołaja 

Stowarzyszenie Nowe 

Stare Miasto 
20 000,00 zł 20 000,00 zł 20 000,00 zł 

Razem: 20 000,00 zł 20 000,00 zł 20 000,00 zł 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych przesłanych przez Wydział Rozwoju. 
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Załącznik nr 2 

WYKAZ OFERT ODRZUCONYCH W OTWARTYCH KONKURSACH OFERT W 2021 ROKU – USTAWA OPP 

 

Zadanie I. 

POMOC SPOŁECZNA 

Zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i 

osób. 

 

Lp. Nazwa zadania 

Nazwa składanego 

wniosku przez 

organizację pozarządową 

Nazwa wnioskodawcy 

organizacja pozarządowa 

Przyczyna 

odrzucenia oferty 

(formalna / 

merytoryczna) 

Wnioskowana kwota 

dotacji z oferty 

1. 
Specjalistyczne poradnictwo dla osób/rodzin w 

trudnych sytuacjach życiowych 

Specjalistyczne 

poradnictwo 

psychologiczno-

pedagogiczne dla 

osób/rodzi w trudnych 

sytuacjach życiowych 

Fundacja StrefaPl formalna 52 920, 00 zł 

2. 
Aktywizację seniorów w klubach, świetlicach i 

innych punktach 

Pełnia sił, pełnia życia - 

warsztaty dla seniorów 
Fundacja Pełnia merytoryczna 32 500, 00 zł 

3. 

4. 

Pomoc żywnościowa i zapobieganie 

niedożywianiu Mieszkańców Leszna 

Specjalistyczne wsparcie dla osób niesłyszących 

i niedosłyszących 

Pomoc żywnościowa 

najuboższym mieszkańcom 

Miasta Leszna 

Związek Stowarzyszeń Bank 

Żywności 
merytoryczna 13 400, 00 zł 

Specjalistyczne wsparcie 

dla osób niesłyszących i 

niedosłyszących 

Polski Związek Głuchych 

Koło Terenowe w Lesznie 
formalna 48 600, 00 zł 

1. 

2. 

Specjalistyczne poradnictwo dla osób/rodzin w 

trudnych sytuacjach życiowych 

Specjalistyczne 

poradnictwo 

psychologiczno-

Fundacja StrefaPl formalna 52 920, 00 zł 
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Aktywizację seniorów w klubach, świetlicach i 

innych punktach 

pedagogiczne dla 

osób/rodzi w trudnych 

sytuacjach życiowych 

Pełnia sił, pełnia życia - 

warsztaty dla seniorów 
Fundacja Pełnia merytoryczna 32 500, 00 zł 

Razem: 147 420, 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. - - - - - 

 Razem: - 

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. Kalejdoskop Seniora 
Stowarzyszenie 

"Wygraj Siebie" 
merytoryczna 7 100, 00 zł  

2. 

Almanach z serii 

wydawniczej Zeszyty 

Literackie - nr 26 

Leszczyńskie 

Stowarzyszenie 

Twórców Kultury 

merytoryczna 4 200, 00 zł  

3. 

Opracowanie, 

Redakcja i Druk 

"Rocznika 

Leszczyńskiego" - 

tom 21 - 2021 

Leszczyńskie 

Towarzystwo 

Przyjaciół Nauk 

merytoryczna 16 900, 00 zł  

4. Wiwatowisko 2.1 Fundacja Dudziarz eu merytoryczna 8 000, 00 zł  

5. 

Wspieranie działań 

kulturalnych na 

rzecz środowiska 

lokalnego - 

prelekcje, wykłady 

Stowarzyszenie 

Katolickie Seniorów 

im. Jana Pawła II 

merytoryczna 3 120, 00 zł 

6. 
Wydanie drukiem 

"Przyjaciel Ludu" 

Leszczyńskie 

Towarzystwo 

Kulturalne 

merytoryczna 10 240, 00 zł 

7. 
Chodź pokażę Ci mój 

świat - 

Fundacja Centrum 

Aktywności Twórczej 
merytoryczna 17 700, 00 zł  
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międzykulturowa 

integracja 

mieszkańców Leszna 

8. 

Klub aktywnego 

seniora - 

towarzystwo 

śpiewacze 

Fundacja Centrum 

Sztuki Integracja 
merytoryczna 18 000, 00 zł  

2. 
Wspieranie działań na rzecz edukacji kulturalnej dzieci i 

młodzieży 

1. 

Festiwal Muzyki 

Autorskiej i Piosenki 

Artystycznej 

Leszczyńskie 

Stowarzyszenie 

Twórców Kultury 

merytoryczna 5 736, 00 zł  

2. 
Cheerleaderki z 18-

nastki 

Społeczne 

Stowarzyszenie  

Turystyczno- 

Sportowe Przyjaciel 

Przedszkolaka 

merytoryczna 1 250, 00 zł  

3. Wspieranie lokalnych inicjatyw wydawniczych 3. 

Katalog z pokłosiem 

konkursu - XL 

Konfrontacje 

Leszczyńskie 

Stowarzyszenie 

Twórców Kultury 

merytoryczna 3 040, 00 zł  

Razem: 95 286, 00 zł 

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

POZOSTAŁE ZADANIA  

1) Zadania w zakresie udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. 

 

Lp. Nazwa zadania 

Nazwa składanego 

wniosku przez 

organizację pozarządową 

Nazwa wnioskodawcy 

organizacja pozarządowa 

Przyczyna 

odrzucenia oferty 

(formalna / 

merytoryczna) 

Wnioskowana kwota 

dotacji z oferty 

1. 
Prowadzenie punktu nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego na terenie Miasta Leszna 

prowadzenie jednego 

punktu nieodpłatnego 

poradnictwa 

obywatelskiego w 

budynku Szkoły 

Podstawowej nr 13 im. 

Króla Stanisława 

Leszczyńskiego 

Fundacja TOGATUS PRO 

BONO 

przekroczenie kwoty 

planowanej dotacji 
64  020, 00 zł 

2. 
Prowadzenie punktu nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego na terenie Miasta Leszna 

prowadzenie jednego 

punktu nieodpłatnego 

poradnictwa 

obywatelskiego w 

budynku Szkoły 

Podstawowej nr 13 im. 

Króla Stanisława 

Leszczyńskiego 

Stowarzyszenie SURSUM 

CORDA 

przekroczenie kwoty 

planowanej dotacji 
63 240, 00 zł  

3. 
Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy 

prawnej na terenie Miasta Leszna 

prowadzenie jednego 

punktu nieodpłatnej 

pomocy prawnej 

usytuowanego w lokalu 

biurowym znajdującym 

się w budynku dla 

Fundacja TOGATUS PRO 

BONO 

przekroczenie kwoty 

planowanej dotacji 
64 020, 00 zł 
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organizacji 

pozarządowych  w 

Lesznie, ul. Jana 

Dąbrowskiego 45a 

Razem: 127 260, 00 zł 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych przesłanych przez Biuro Prawne. 
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Załącznik nr 3 

ZESTAWIENIE DOTACJI UZYSKANYCH PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE W 2021 ROKU W TRYBIE ART. 19a USTAWY OPP TZW. „MAŁE 

GRANTY” 

 

Zadanie I 

POMOC SPOŁECZNA 

Zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin 

i osób. 

 

Lp. 
Nazwa 

wydziału/jednostki 

Nazwa 

obszaru 

zadania z 

Programu 

Współpracy 

Nazwa zadania 

Nazwa składanego 

projektu przez 

wnioskodawcę 

(organizację 

pozarządową) 

Nazwa 

Wnioskodawcy 

organizacja 

pozarządowa 

Przyznana 

kwota 

dotacji na 

2021 rok 

Kwota 

wykorzystana 

(prawidłowo 

rozliczona) 

1. 

Miejski Ośrodek 

Pomocy rodzinie 

Pomoc 

społeczna 

Pomoc żywnościowa  

i zapobieganie 

niedożywianiu 

Mieszkańców Leszna 

Nie marnuj żywności 
Stowarzyszenie 

Echo 
1 550, 00 zł 1 550, 00 zł 

2. 

Specjalistyczne 

poradnictwo dla 

osób/rodzin w trudnych 

sytuacjach życiowych 

1. 

Pomoc 

psychologiczno-

Pedagogiczna 

dla rodzin/osób 

dorosłych  

i dzieci 

Terenowy 

komitet Ochrony 

praw Dziecka 

6 700, 00 zł 6 700, 00 zł 

2. 

Zdrowa 

rodzina-

warsztaty 

rodzinne 

Stowarzyszenie 

Społeczno-

Kulturalne 

KROKUS 

3 320, 00 zł 3 320, 00 zł 
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3. 
Pomoc 

psychologiczna 

Stowarzyszenie 

Społeczno-

Kulturalne 

KROKUS 

5 180, 00 zł 5 180, 00 zł 

3. 

Specjalistyczne wsparcie 

dla osób niesłyszących  

i niedosłyszących 

Kreatywnie  

w świecie ciszy-

specjalistyczne 

wsparcie dla osób 

niesłyszących  

i niedosłyszących 

oraz ich rodzin 

Koło Terenowe 

polskiego 

Związku 

Głuchych 

10 000, 00 zł 10 000, 00 zł 

4. 

Działania w zakresie 

rehabilitacji społecznej, 

przeciwdziałania 

marginalizacji  

i wykluczeniu osób  

z niepełnosprawnościami 

 

1. 

Covidowa  

profilaktyka 

Stowarzyszenie 

"Wygraj Siebie" 
2 400, 00 zł 2 400, 00 zł 

2. 
Aktywnie  

z Echem 

Stowarzyszenie 

Echo 
1 500, 00 zł 1 500, 00 zł 

3. 
Aktywni mimo 

wszystko 

Stowarzyszenie 

Leszczyński Bank 

Żywności 

2 000, 00 zł 2 000, 00 zł 

4. 

XXIV 

ogólnopolska 

Pielgrzymka 

Kobiet po 

chorobie 

nowotworowej 

piersi na Jasnej 

Górze oraz 

zwiedzanie 

Leszczyńskie 

Stowarzyszenie 

Rehabilitacyjne 

"Amazonka" 

2 000, 00 zł 2 000, 00 zł 
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Łagiewnik  

i Krakowa 

5. 
Wakacyjne 

poranki z jogą 

Stowarzyszenie 

"Wygraj Siebie" 
1 000, 00 zł 1 000, 00 zł 

Pomoc żywnościowa  

i zapobieganie 

niedożywianiu 

Mieszkańców Leszna 

Pomoc żywnościowa 

najuboższym 

mieszkańcom 

Miasta Leszna 

Związek 

Stowarzyszeń 

Bank Żywności 

4 500, 00 zł 4 500, 00 zł 

Specjalistyczne wsparcie 

dla osób niesłyszących  

i niedosłyszących 

Cisza i dźwięk-Jeden 

Świat bez Barier - 

Specjalistyczne 

wsparcie dla osób 

niesłyszących  

i niedosłyszących 

oraz ich rodzin 

Koło Terenowe 

Polskiego 

Związku 

Głuchych 

10 000, 00 zł 10 000, 00 zł 

 Razem: 50 150, 00 zł 50 150, 00 zł 

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

OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA ORAZ PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM 

Zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, a także promocji i organizacji 

wolontariatu. 

 

Lp. 
Nazwa 

wydziału/jednostki 

Nazwa 

obszaru 

zadania z 

Programu 

Współpracy 

Nazwa zadania 

Nazwa 

składanego 

projektu przez 

wnioskodawcę 

(organizację 

pozarządową) 

Nazwa 

Wnioskodawcy 

organizacja 

pozarządowa 

Przyznana 

kwota 

dotacji na 

2021 rok 

Kwota 

wykorzystana 

(prawidłowo 

rozliczona) 

1. Biuro ds. Uzależnień 

Ochrona  

i promocja 

zdrowia 

Podejmowanie 

działań 

edukacyjnych  

i profilaktycznych 

mających na celu 

promocję zdrowia  

i rozpowszechniania 

zdrowego stylu życia 

Warsztaty 

terapeutyczne 

dla rodzin 

dotkniętych 

problemem 

alkoholowym 

Stowarzyszenie 

Pracownia 

Profilaktyki, 

Psychoterapii  

i Rozwoju 

Osobistego 

„Bliżej Siebie” 

500, 00 zł 500, 00 zł 

Razem: 500, 00 zł 500, 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 

Nazwa 

obszaru 

zadania z 

Programu 

Współpracy 

Nazwa zadania 

Nazwa 

składanego 

projektu przez 

wnioskodawcę 

(organizację 

pozarządową) 

Nazwa 

Wnioskodawcy 

organizacja 

pozarządowa 

Przyznana 

kwota 

dotacji na 

2021 rok 

Kwota 

wykorzystana 

(prawidłowo 

rozliczona) 

1. 
Wydział Kultury  

i Sportu 
Kultura 

1. 

Koncert Artura 

Thomasa - 

Wybitnego 

Artysty grającego 

na Fletni Pana 

- 

Stowarzyszenie 

Katolickie Seniorów 

im. Jana Pawła II 

1 500, 00 zł  1 500, 00 zł 

2. 

Z patriotyzmem 

przeszłości  

w przyszłość 

- 

Wojskowe 

Stowarzyszenie 

Sportowe GROT 

3 000, 00 zł  3 000, 00 zł 

3. 

XXII Leszczyński 

Festiwal 

Muzyczny im. 

Romana 

Maciejewskiego 

- 

Leszczyńskie 

Towarzystwo 

Muzyczne im. R. 

Maciejewskiego 

10 000, 00 

zł 
10 000, 00 zł 

4. 

V Festiwal Muzyki 

Autorskiej  

i Piosenki 

Artystycznej 

- 

Leszczyńskie 

Stowarzyszenie 

Twórców Kultury  

1 200, 00 zł  1 200, 00 zł 

5. 
Konferencja 

naukowa "Wokół 
- 

Towarzystwo 

Przyjaciół Muzeum 
3 500, 00 zł  3 500, 00 zł 
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wielkopolskich 

badań i inicjatyw 

czechoznawczych" 

wraz z 

wydarzeniami 

towarzyszącymi 

Okręgowego  

w Lesznie 

6. 

Jesienne Pejzaże - 

koncert piosenki  

i poezji 

- 

Leszczyńskie 

Stowarzyszenie 

Twórców Kultury 

1 200, 00 zł  1 200, 00 zł 

7. 

Międzynarodowy 

Konkurs Dudziarzy 

im. Edwarda 

Ignysia 

- 
Fundacja Dudziarz 

eu 
1 000, 00 zł  1 000, 00 zł 

8. 
Leszno - Pastorałki 

i Kolędy 
- 

Ogólnopolskie 

Stowarzyszenie  

Z Muzyką do Ludzi 

6 000, 00 zł  5 991, 88, 00 zł  

Razem: 30 280, 00 zł  30 271,88 zł 

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

POZOSTAŁE ZADANIA 

Zadania w zakresie udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego 

 

Lp. Nazwa wydziału/jednostki 

Nazwa obszaru 

zadania z 

Programu 

Współpracy 

Nazwa zadania 

Nazwa 

składanego 

projektu przez 

wnioskodawcę 

(organizację 

pozarządową) 

Nazwa 

Wnioskodawcy 

organizacja 

pozarządowa 

Przyznana 

kwota 

dotacji na 

2021 rok 

Kwota wykorzystana 

(prawidłowo rozliczona) 

1. - - - - - - - 

Razem: - - 

 

SPORT 

Zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. 

 

Lp. 
Nazwa 

wydziału/jednostki 

Nazwa 

obszaru 

zadania z 

Programu 

Współpracy 

Nazwa zadania 

Nazwa składanego 

projektu przez 

wnioskodawcę 

(organizację 

pozarządową) 

Nazwa 

Wnioskodawcy 

organizacja 

pozarządowa 

Przyznana kwota 

dotacji na 2021 

rok 

Kwota 

wykorzystana 

(prawidłowo 

rozliczona) 

1.  
Wydział Kultury i 

Sportu 
Sport 1. 

Indywidulane 

Mistrzostwa 

Polski Juniorów 

do lat 16 w 

szachach 

- 
MMKS 

"Wieniawa" 
1 500, 00 zł 1 500, 00 zł 
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2. 

Wyjazd 

szkoleniowy 

przygotowujący 

do startów 

kwalifikacyjnych  

w Mistrzostwach 

Polski 

- LKLA "Krokus" 3 175, 00 zł 3 175, 00 zł 

3. 

Wyjazd 

zawodniczek MKS 

Tęczy Leszno na 

Ćwierćfinał 

Mistrzostw Polski 

U17 

- MKS "Tęcza" 4 000, 00 zł 4 000, 00 zł 

4. 

Udział  

w Mistrzostwach 

Polski w biegach 

na orientację 

- UKS "Dąb" 1 000, 00 zł 1 000, 00 zł 

5. 

Impreza 

turystyczna 

samochodowa 

Rajd Dziecka 2021 

- 
Automobilklub 

Leszczyński 
2 000, 00 zł 2 000, 00 zł 

6. 

Mistrzostwa 

Wielkopolski 

Juniorów  

i Młodzików 

- 
MMKS 

"Wieniawa" 
3 000, 00 zł 3 000, 00 zł 

7. 

Ogólnopolski 

Finał Mistrzostw 

w minisiatkówce 

- UKS "9" 3 000, 00 zł  3 000, 00 zł 
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8. 

Indywidualny 

Puchar Świata do 

lat 14 

- 
KS "Polonia 

1912" kręgle 
2 300, 00 zł 2 300, 00 zł 

9. 

Bieg miejski z 

przeszkodami 

TorTura 2021 

- Transformersi 10 000, 00 zł 10 000, 00 zł 

10. 

Udział w 20 

Internationales 

Rammenauer 

Pokalturnier 30-

31.10.2021 

- 
UKS 

"Dwunastka" 
1 500, 00 zł 1 500, 00 zł 

11. 
Turniej brydża 

sportowego 
- 

Uniwersytet III 

Wieku 
2 000, 00 zł 2 000, 00 zł 

12. 

Mistrzostwa 

Europy Kadetów 

Starszych i 

Juniorów Kick-

Light, Light-

Contact i Full-

Contact 

- 

KS "Polonia 

1912" Leszno - 

boks 

6 000, 00 zł  6 000, 00 zł 

13. 

Półfinał 

Mistrzostw Polski 

Juniorów 

- 
MMKS 

"Wieniawa" 
1 500, 00 zł 1 500, 00 zł 

14. 

Zgrupowanie 

sportowe 

przygotowujące 

do Mistrzostw 

Polski 

- LKLA "Krokus" 2 000, 00 zł 2 000, 00 zł  
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15. 

Kryterium 

Superoes 2021  

w Poznaniu 

- 
Automobilklub 

Leszczyński 
7 000, 00 zł 7 000, 00 zł 

16. 

Udział  

w Mistrzostwach 

Polski  

w Łodzi 

- 
SHINTO Klub 

Karate Leszno 
940, 00 zł 682, 42 zł 

Suma:  33 720, 00 zł 33 370, 00 zł  

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

 

Załącznik nr 4 

WYKAZ ODRZUCONYCH OFERT W 2021 ROKU W TRYBIE ART. 19a USTAWY OPP TZW. „MAŁE GRANTY” 

 

Zadanie I 

POMOC SPOŁECZNA 

Zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin 

i osób. 

 

Lp. 

Nazwa 

Wydziału / 

Jednostki 

Organizacyjnej 

Obszar 

współpracy 
Nazwa zadania 

Nazwa składanego 

projektu przez 

wnioskodawcę 

(organizację 

pozarządową) 

Nazwa 

wnioskodawcy 

organizacja 

pozarządowa 

Przyczyna 

odrzucenia oferty 

(merytoryczna / 

formalna) 

Wnioskowana 

kwota dotacji 

z oferty 

1. 
Miejski Ośrodek pomocy Rodzinie 

w Lesznie 
Pomoc Społeczna - - 

Związek 

Stowarzyszeń 

Bank Żywności 

formalna  6 000, 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 

Obszar 

współpracy 
Nazwa zadania 

Nazwa składanego 

projektu przez 

wnioskodawcę 

(organizację 

pozarządową) 

Nazwa 

wnioskodawcy 

organizacja 

pozarządowa 

Przyczyna 

odrzucenia oferty 

(merytoryczna / 

formalna) 

Wnioskowana 

kwota dotacji 

z oferty 

1. - - - - - - - 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych przesłanych przez Biuro ds. Uzależnień. 

 

 

 

Zadanie III 

KULTURA I SZTUKA 

Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr i dziedzictwa narodowego. 

 

Lp. 

Nazwa 

Wydziału / 

Jednostki 

Organizacyjnej 

Obszar 

współpracy 
Nazwa zadania 

Nazwa 

składanego 

projektu przez 

wnioskodawcę 

(organizację 

pozarządową) 

Nazwa 

wnioskodawcy 

organizacja 

pozarządowa 

Przyczyna 

odrzucenia 

oferty 

(merytoryczna / 

formalna) 

Wnioskowana 

kwota dotacji 

z oferty 
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1. Wydział Kultury i Sportu 

Kultura, sztuka, 

ochrona dóbr  

i dziedzictwa 

narodowego 

1. 

Udział Kapeli 

Dudziarskiej 

"Ignysie" w 55 

OFKiśl  

w Kazimierzu nad 

Wisłą 

- 
Fundacja 

Dudziarz eu 
Formalna 1 000, 00 zł 

2. 

Historyczny sutasz 

dzisiaj. Warsztaty  

z podstaw techniki 

sutasz 

- 

Stowarzyszenie 

na rzecz 

wspierania 

twórczości  

i promocji 

aktywności 

"Voice of Art." 

Formalna 6 590, 00 zł 

3. 

"Historia Leszna w 

kilku ujęciach" 

warsztaty 

fotograficzne 

- 

Stowarzyszenie 

na rzecz 

wspierania 

twórczości  

i promocji 

aktywności 

"Voice of Art." 

Formalna 5 300, 00 zł 

 Razem: 12 890, 00 zł 

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

Zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. 

Lp. 

Nazwa 

Wydziału / 

Jednostki 

Organizacyjnej 

Obszar 

współpracy 
Nazwa zadania 

Nazwa 

składanego 

projektu przez 

wnioskodawcę 

(organizację 

pozarządową) 

Nazwa 

wnioskodawcy 

organizacja 

pozarządowa 

Przyczyna 

odrzucenia 

oferty 

(merytoryczna 

/ 

formalna) 

Wnioskowana 

kwota dotacji 

z oferty 

1. Wydział Kultury i Sportu Sport 

1. - - 
Automobilklub 

Leszczyński 
Formalna  2 000, 00 zł  

2. - - MKS "Tęcza" Formalna 3 750, 00 zł  

3. - - "Transformersi" Formalna 8 850, 00 zł  

4. - - 
MMKS 

"Wieniawa" 
Formalna 3 000, 00 zł  

5. - - "Transformersi" Formalna 7 372, 50 zł  

6. - - "Transformersi" Formalna 8 000, 00 zł  

7. - - KS Solid Sport 
Brak środków 

finansowych 
3 000, 00 zł  

8. - - 
Uniwersytet III 

Wieku 
Formalna  8 135, 48 zł 

9. - - 
KS "Polonia 

1912" 
Formalna 6 000, 00 zł  



 
 
 

 
 

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

Strona 155 

10. - - 
Automobilklub 

Leszczyński 
Formalna 7 000, 00 zł 

11. - - 
Shinto Klub 

Karate Leszno 
Formalna 1 000, 00 zł  

 Razem: 58 107, 98 zł  

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

 

 

 

Zadanie IV 

POZOSTAŁE ZADANIA  

1) Zadania w zakresie udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. 

 

Lp. 

Nazwa 

Wydziału / 

Jednostki 

Organizacyjnej 

Obszar 

współpracy 
Nazwa zadania 

Nazwa 

składanego 

projektu przez 

wnioskodawcę 

(organizację 

pozarządową) 

Nazwa wnioskodawcy 

organizacja 

pozarządowa 

Przyczyna 

odrzucenia oferty 

(merytoryczna / 

formalna) 

Wnioskowana 

kwota dotacji 

z oferty 

1. - - - - - - - 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych przesłanych przez Wydział Spraw Obywatelskich. 
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Załącznik nr 5 

ZESTAWIENIE DOTACJI UZYSKANYCH PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE W 2021 ROKU W RAMACH USTAWY O SPORCIE 

Zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. 

 

Lp. 
Nazwa 

wydziału/jednostki 
Obszar współpracy 

Nazwa 

Wnioskodawcy organizacja 

pozarządowa 

Wnioskowana kwota 

przez NGO 

Przyznana 

kwota 

dotacji na 

2020 rok 

Kwota 

wykorzystana 

(prawidłowo 

rozliczona) 

1. 
Wydział Kultury  

i Sportu 

Szkolenie sportowe 

dzieci i młodzieży  

w klubach 

sportowych oraz 

sport osób 

niepełnosprawnych. 

1. CRC Leszno 56 000, 00 zł  5 000, 00 zł  5 000, 00 zł 

2. IKS Leszno 55 500, 00 zł 15 000, 00 zł  15 000, 00 zł 

3. UKS "Achilles" 47 512, 00 zł  15 000, 00 zł 15 000, 00 zł 

4. KS Futsal Leszno 42 500, 00 zł  5 000, 00 zł 5 000, 00 zł 

5. KP Polonia 1912 Leszno 307 400, 00 zł  122 000, 00 zł 122 000, 00 zł 

6. Shinto Klub Karate Leszno 30 000, 00 zł 10 000, 00 zł  10 000, 00 zł 

7. MKS "Tęcza" 250 000, 00 zł  122 000, 00 zł  122 000, 00 zł 

8. Automobilklub Leszczyński 162 612, 59 zł 10 000, 00 zł 10 000, 00 zł 

9. MKS "Real-Astromal" 70 800, 00 zł  17 000, 00 zł  17 000, 00 zł 

10. KS "Unia" Leszno 60 100, 00 zł  5 000, 00 zł  5 000, 00 zł 

11. MMKS "Wieniawa" 19 880, 00 zł 2 000, 00 zł  2 000, 00 zł 

12. UKS "9" 116 250, 00 zł  12 000, 00 zł  12 000, 00 zł 

13. UKS "Jedynka" 89 000, 00 zł 71 000, 00 zł  71 000, 00 zł 

14. KS "Polonia 1912" szermierka 307 400, 00 zł  122 000, 00 zł  122 000, 00 zł 

15. KS "Polonia 1912" kręgle 57 300, 00 zł  33 000, 00 zł  33 000, 00 zł 

16. KS "Polonia 1912" boks 86 350, 00 zł 40 000, 00 zł  40 000, 00 zł 

17. UKS "Dwunastka" 17 200, 00 zł  5 000, 00 zł  5 000, 00 zł 

18. Klub Sportowy Satori Leszno 24 500, 00 zł  8 000, 00 zł  8 000, 00 zł 

19. KS "64-sto" 34 100, 00 zł  2 000, 00 zł  2 000, 00 zł 

20. MKP "Astromal- Leszno" szybkie 103 250, 00 zł  30 000, 00 zł  30 000, 00 zł 

21. LKS "Szawer" 47 630, 00 zł  4 000, 00 zł  4 000, 00 zł 
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22. MKP "Astromal- Leszno" synchron 84 100, 00 zł  4 000, 00 zł  4 000, 00 zł 

2. 

Organizacja 

znaczących dla 

Miasta Leszna 

imprez sportowo-

rekreacyjnych oraz 

zawodów 

sportowych 

1. Automobilklub Leszczyński 9 000, 00 zł  5 000, 00 zł 5 000, 00 zł  

2. LK Balonowy 70 000, 00 zł  45 000, 00 zł 45 000, 00 zł 

3. IKS "Dwunastka" 5 070, 00 zł  3 000, 00 zł  3 000, 00 zł 

4. MMKS "Wieniawa" 2 500, 00 zł  1 000, 00 zł  1 000, 00 zł 

5. MMKS "Wieniawa" 3 300, 00 zł  2 000, 00 zł  2 000, 00 zł 

6. UKS "Achilles" 6 950, 00 zł  3 500, 00 zł  3 500, 00 zł 

7. KP "Polonia 1912" 24 300, 00 zł  10 000, 00 zł  10 000, 00 zł 

8. KS "Unia" 35 500, 00 zł  12 500, 00 zł  12 500, 00 zł 

9. KS "Unia" 10 000, 00 zł 5 000, 00 zł  5 000, 00 zł 

10. Fundacja Lotnisko Leszno 65 700, 00 zł  40 00, 00 zł  40 00, 00 zł 

11. LSS "Feniks" 14 526, 00 zł  3 000, 00 zł  3 000, 00 zł 

12. Fundacja Piotra Reissa 9 500, 00 zł  1 000, 00 zł  1 000, 00 zł 

13. Automobilklub Leszczyński 5 000, 00 zł 5 000, 00 zł 5 000, 00 zł 

14. UKS "9" 10 320, 00 zł  4 500, 00 zł  4 500, 00 zł 

15. UKS "Jedynka" 5 407, 60 zł  3 000, 00 zł  3 000, 00 zł 

16. KS "Polonia 1912" s. szermiercza 73 400, 00 zł  22 500, 00 zł  22 500, 00 zł 

dofinansowanie 

rozwoju sportu 

przez Miasto Leszno 

- I TURA 2021 

1. Automobilklub Leszczyński rajdy 30 000, 00 zł  10 000, 00 zł  10 000, 00 zł 

3. 

2. Automobilklub Leszczyński kartingi 132 500, 00 zł  20 000, 00 zł  20 000, 00 zł 

3. UKS "Achilles" 11 900, 00 zł  5 000, 00 zł 5 000, 00 zł 

4. IKS Leszno 25 690, 00 zł  15 000, 00 zł  15 000, 00 zł 

5. KP "Polonia 1912" 145 595, 00 zł  90 000, 00 zł  90 000, 00 zł 

6. KS Futsal Leszno 235 500, 00 zł  95 000, 00 zł  95 000, 00 zł 

7. MKS "Real-Astromal" 121 260, 00 zł  80 000, 00 zł 80 000, 00 zł 

8. KS "Unia" 16 500, 00 zł  5 000, 00 zł  5 000, 00 zł 

9. MKS "Tęcza" 180 000, 00 zł 95 000, 00 zł 95 000, 00 zł 

10. LKLA "Krokus" 4 500, 00 zł 2 000, 00 zł  2 000, 00 zł 

11. UKS "Dwunastka" 1 700, 00 zł 1 000, 00 zł 1 000, 00 zł 

12. KS "Polonia 1912" kręgle 34 163, 28 zł 17 000, 00 zł 17 000, 00 zł 
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13. KS "Polonia 1912" boks 29 800, 00 zł 10 000, 00 zł 10 000, 00 zł 

14. KS "Polonia 1912" szermierka 39 720, 00 zł 10 000, 00 zł 10 000, 00 zł 

15 LKS "Szawer" 31 200, 00 zł 5 000, 00 zł 5 000, 00 zł 

16. LK Balonowy 13 000, 00 zł 5 000, 00 zł 5 000, 00 zł 

 

4. 

 

 

dofinansowanie 

rozwoju sportu przez 

Miasto Leszno - II 

TURA 2021 

1. KS "Futsal" 255 968, 4 120 000, 00 zł  120 000, 00 zł 

2. Automobilklub Leszczyński 85 000, 00 zł 19 000, 00 zł  19 000, 00 zł 

3. Automobilklub Leszczyński 37 200, 00 zł 10 000, 00 zł 10 000, 00 zł 

4. KS "Unia" 32000 10 000, 00 zł  10 000, 00 zł 

5. KP "Polonia 1912" 134 945, 10 zł 80 000, 00 zł 80 000, 00 zł 

6. KS "Polonia 1912" szermierka 44 100, 00 zł 32 500, 00 zł 32 500, 00 zł 

7. KS "Polonia 1912" boks 17 263, 28 zł 13 000, 00 zł  13 000, 00 zł 

8. KS "Polonia 1912" kręgle 37 240, 00 zł  20 000, 00 zł  20 000, 00 zł 

9. LKK Inari 16 394, 40 zł 4 000, 00 zł 4 000, 00 zł 

10. WKSA Budokan 10 750, 00 zł 4 000, 00 zł  4 000, 00 zł 

11. UKS "Dąb" 5 800, 00 zł 1 625, 00 zł 1 625, 00 zł 

12. UKS "Achilles" 29 000, 00 zł  14 000, 00 zł  14 000, 00 zł 

13. MKS "Tęcza" 230 000, 00 zł  110 000, 00 zł 110 000, 00 zł 

14. LKLA "Krokus" 11 700, 00 zł 5 000, 00 zł 5 000, 00 zł 

15. MKP "Astromal-Leszno" 39 300, 00 zł  16 000, 00 zł 16 000, 00 zł 

16. Klub Karate Satori Leszno 20 000, 00 zł 4 000, 00 zł 4 000, 00 zł 

17. LKS "Szawer" 30 525, 00 zł 7 000, 00 zł 7 000, 00 zł 

18. MKS "Wieniawa" 3 000, 00 zł  1 000, 00 zł 1 000, 00 zł 

19. MKS "Real-Astromal" 191 000, 00 zł 90 000, 00 zł 90 000, 00 zł 

20. LKBalonowy 9 000, 00 zł 1 000, 00 zł  1 000, 00 zł 

21. IKS Leszno 29 600, 00 zł 17 500, 00 zł 17 500, 00 zł 

 Suma 4 556 572, 65 zł 1 810 625, 00 zł 1 810 625, 00 zł 

         

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych przesłanych przez Wydział Kultury i Sportu. 
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Załącznik nr 6  

ZESTAWIENIE OFERT ODRZUCONYCH W 2021 ROKU W RAMACH USTAWY O SPORCIE 

Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp. Nazwa zadania 

Nazwa wnioskodawcy- spółki non- profit 

oraz kluby sportowe będące 

spółkami działającymi na podstawie 

przepisów ustawy o sporcie 

Nazwa składanego wniosku przez 

organizację 

pozarządową 

Przyczyna 

odrzucenia oferty 

(formalna / 

merytoryczna) 

Wnioskowana 

kwota dotacji  

z oferty 

1. 

Szkolenie sportowe 

dzieci i młodzieży  

w klubach sportowych 

oraz sport osób 

niepełnosprawnych 

1. LKL "Krokus" Leszno 

Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży  

w klubach sportowych oraz sport osób 

niepełnosprawnych 

Formalna 30 400, 00 zł 

2. PR9 Sp. z.o.o 

Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży  

w klubach sportowych oraz sport osób 

niepełnosprawnych 

Formalna 39 814, 00 zł 

 Suma: 70 214, 00 zł 
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Załącznik nr 7  

ZESTAWIENIE WNIOSKÓW ZREALIZOWANYCH W RAMACH INICJATYWY LOKALNEJ W 2021 ROKU. 

 

Nazwa 

wnioskodawcy 

Nazwa projektu 

składanego przez 

wnioskodawcę 

Liczba 

uczestników 

grupy 

inicjatywnej 

(osób 

realizujących 

zadanie) 

Liczba 

odbiorców 

inicjatywy 

lokalnej 

(osób, 

które były 

odbiorcam

i zadania) 

Data 

podpisania 

umowy 

Numer 

umowy 

Wnioskowana 

kwota przez 

wnioskodawcę 

Przyznana 

kwota 

Kwota 

wykorzystana 

(rozliczona 

prawidłowo) 

Kwota 

środków 

własnych 

wnioskodaw

cy (wkład 

osobowy) 

Data 

zakończenia 

realizacji 

umowy 

Stowarzyszenie 

Zatorze 

Piknik 

Wielkopolska 

Wiaruchna 

50 - 15.03.2021 r. 
KiS.038.IL.

2.2021 
7 320, 00 zł 7 320, 00 zł 7 320, 00 zł 3 400, 00 zł 20.09.2021 r. 

Nieformalna 

grupa 

mieszkańców 

Budowa 

oświetlenia ulicy 

Żurawinowej na 

odcinku od ulicy 

Kurkowej do 

Grzybowej 

36 

Brak 

danych we 

wniosku 

13.12.2021 
IN.272.87.

2021 
33 600, 00 zł 33 600, 00 zł 

Zadanie w 

trakcie 

realizacji 

0, 00 zł 

Zadanie w 

trakcie 

realizacji 

Nieformalna 

grupa 

mieszkańców 

Sterylizacja  

i leczenie 

miejskich kotów 

wolnożyjących 

17 
25 

sterylizacji 
25.06.2021 

GK.038.IL.

52.2021 
5 000, 00 zł 5 000, 00 zł 5 000, 00 zł 3 600, 00 zł 10.12.2021 r. 

Nieformalna 

grupa 

mieszkańców 

Sterylizacja 

wolnożyjących 

kotów na terenie 

miasta Leszna  

w 2021r. 

59 
45 ster. 22 

kas. 
25.06.2021 

GK.038.IL.

53.2021 
10 000, 00 zł 10 000, 00 zł 10 000, 00 zł 3 000, 00 zł 10.12.2021 r. 
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Nieformalna 

grupa 

mieszkańców 

Joga w parku 26 50 07.06.2022 r. 
KiS.038.IL.

1.2021 
1 960, 00 zł 1 960, 00 zł 1 700, 00 zł 3 275, 00 zł 15.09.2022 r. 

Stowarzyszenie 

Wygraj Siebie 

Rogal na szyi 

podróż po 

covidzie umili 

20 40 10.08.2021 

PR-

R.062.10.1

0.2021 

6 000, 00 zł 3 330, 00 zł 3 330, 00 zł 3 000, 00 zł - 

Nieformalna 

grupa 

mieszkańców 

Budowa 

oświetlenia ulicy 

Stawowej 

(odnoga)  

w Lesznie 

20 

Mieszkańc

y ulicy 

Stawowej 

19.10.2021 
MZD.272.1

7.2021 
17 500, 00 zł 17 500, 00 zł 33 693, 21 zł 14 439, 95 zł 

Zadanie w 

trakcie 

realizacji 

Stowarzyszenie 

Przyjaciół 

Harcerstwa 

"Małe Zatorze" 

Oko w oko  

z lasem 
17 60 01.09.2021 

ED. 

038.14.202

1 

1 250, 00 zł 1 250, 00 zł 937, 61 zł 360, 00 zł 24.09.2021 r.  

Razem: 82 630, 00 zł 79 960, 00 zł 61 980, 82 zł 31 074, 95 zł 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych przesłanych przez Wydział Rozwoju. 
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Załącznik 8  

ZESTAWIENIE WNIOSKÓW ODRZUCONYCH W RAMACH INICJATYWY LOKALNEJ 
. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp. 

 

Wydział merytoryczny 

odpowiedzialny za realizację 
Nr sprawy Wnioskodawca Nazwa zadania Uwagi 

1. Wydział Rozwoju  PR.038.1.1.2021 
nieformalna grupa 

mieszkańców 

Budowa części ulicy 

Rzepakowej w Lesznie 

wraz z odwodnieniem  

i oświetleniem 

Wniosek odrzucony  

z powodu braku środków  

2. Wydział Rozwoju PR.038.1.7.2021 
nieformalna grupa 

mieszkańców 

Budowa oświetlenia ulicy 

Żurawinowej na odcinku 

od ulicy Kurkowej do 

Grzybowej 

Wniosek odrzucony, wniosek złożony 

powtórnie 

3. Wydział Rozwoju PR.038.1.8.2021 
nieformalna grupa 

mieszkańców 
Joga w Parku Wniosek odrzucony, błędy we wniosku 

4. Wydział Rozwoju PR.038.1.16.2021 
Stowarzyszenie Przyjaciół 

Harcerstwa "Małe Zatorze" 

Oko w oko z polską 

jesienią i historią 

Wniosek odrzucony, zbyt krótki termin 

realizacji 



 
 
 

 
 

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

Strona 163 

Załącznik nr 9  

KOMISJE KONKURSOWE OCENIAJĄCE ZŁOŻONE OFERTY W RAMACH USTAWY OPP 

 

Lp. 

Nazwa wydziału/ 

jednostki 

organizacyjnej 

Nazwa zadania 

Nazwa organizacji biorących 

udział w posiedzeniu 

Komisji Konkursowej 

Nazwiska osób z NGO 

biorących 

udział w posiedzeniu Komisji 

Konkursowej 

1. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 

Pomoc w Ośrodku 

Interwencyjno-

Readaptacyjnym 

Stowarzyszenie Pomocy 

osobom Niesłyszącym "SPON"; 

Stowarzyszenie "Kolory" 

Beata Donaj; Joanna Ossowska 

Pomoc w Domu Dziecka 

Stowarzyszenie Pomocy 

osobom Niesłyszącym "SPON"; 

Stowarzyszenie "Kolory" 

Beata Donaj; Joanna Ossowska 

Pomoc w Domu Dziecka 

Centrum Promocji i Rozwoju 

Inicjatyw Obywatelskich PISOP; 

Stowarzyszenie "Echo" 

Anna Matczuk; Hanna 

Hendrysiak 

Pomoc w Środowiskowym 

Domu Samopomocy 

Stowarzyszenie Pomocy 

osobom Niesłyszącym "SPON"; 

Stowarzyszenie "Kolory" 

Beata Donaj; Joanna Ossowska 

Pomoc dla kobiet z dziećmi w 

mieszkaniach wspomaganych 

/treningowych 

Stowarzyszenie Pomocy 

osobom Niesłyszącym "SPON"; 

Stowarzyszenie "Kolory" 

Beata Donaj; Joanna Ossowska 

Specjalistyczne poradnictwo 

dla osób/rodzin w trudnych 

sytuacjach życiowych 

Centrum Promocji i Rozwoju 

Inicjatyw Obywatelskich PISOP; 

Stowarzyszenie Uniwersytet 

Trzeciego Wieku 

Paulina Matczuk; Teresa 

Krawczyk 
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Aktywizacja seniorów  

w klubach, świetlicach 

 i innych punktach 

Centrum Promocji i Rozwoju 

Inicjatyw Obywatelskich PISOP; 

Koło Terenowe Polskiego 

Związku Głuchych 

Anna Matczuk, Hanna Misiak-

Gała 

Aktywizacja seniorów  

w klubach, świetlicach i innych 

punktach 

Koło Terenowe Polskiego 

Związku Głuchych; 

Stowarzyszenie "Kolory" 

Hanna Misiak-Gała; Joanna 

Ossowska 

Pomoc żywnościowa  

i zapobieganie niedożywieniu 

Mieszkańców Leszna 

Stowarzyszenie "Wygraj 

Siebie"; Stowarzyszenie 

"Kolory" 

Teresa Rękosiewicz; Joanna 

Ossowska 

Pomoc materialna poprzez 

prowadzenie magazynu  

z odzieżą i sprzętem 

gospodarstwa domowego dla 

Mieszkańców Leszna 

Stowarzyszenie "Wygraj 

Siebie"; Stowarzyszenie 

"Kolory" 

Teresa Rękosiewicz; Joanna 

Ossowska 

Działania w zakresie 

rehabilitacji społecznej, 

przeciwdziałania marginalizacji 

i wykluczeniu osób  

z niepełnosprawnościami 

Centrum Promocji i Rozwoju 

Inicjatyw Obywatelskich PISOP, 

Stowarzyszenie "Kolory" 

Anna Matczuk, Joanna 

Ossowska 

Działania w zakresie 

rehabilitacji społecznej, 

przeciwdziałania marginalizacji 

i wykluczeniu osób  

z niepełnosprawnościami 

Koło Terenowe Polskiego 

Związku Głuchych; 

Stowarzyszenie "Kolory" 

Hanna Misiak-Gała; Joanna 

Ossowska 

Działania na rzecz osób 

przewlekle chorych, 

niesamodzielnych 

Centrum Promocji i Rozwoju 

Inicjatyw Obywatelskich PISOP; 

Koło Terenowe Polskiego 

Związku Głuchych 

Anna Matczuk, Hanna Misiak-

Gała 
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wymagających codziennej 

opieki i wsparcia 

Działania na rzecz osób 

przewlekle chorych, 

niesamodzielnych 

wymagających codziennej 

opieki i wsparcia 

Koło Terenowe Polskiego 

Związku Głuchych; 

Stowarzyszenie "Kolory" 

Hanna Misiak-Gała; Joanna 

Ossowska 

Działania na rzecz osób 

paliatywnie chorych i ich 

rodzin/opiekunów 

Centrum Promocji i Rozwoju 

Inicjatyw Obywatelskich PISOP; 

Koło Terenowe Polskiego 

Związku Głuchych 

Anna Matczuk, Hanna Misiak-

Gała 

Działania profilaktyczne 

mające na celu zapobieganie 

powstawaniu  

i pogłębianiu dysfunkcji 

społecznych 

Stowarzyszenie Pomocy 

osobom Niesłyszącym "SPON"; 

Stowarzyszenie "Kolory" 

Beata Donaj; Joanna Ossowska 

Specjalistyczne wsparcie  dla 

osób niesłyszących  

i niedosłyszących 

Centrum Promocji i Rozwoju 

Inicjatyw Obywatelskich PISOP; 

Stowarzyszenie Uniwersytet 

Trzeciego Wieku 

Paulina Matczuk; Teresa 

Krawczyk 

Wspieranie rozwoju wspólnot 

lokalnych  

i inicjatyw włączających 

obywateli w prace na rzecz 

Miasta 

Stowarzyszenie "Echo"; 

Stowarzyszenie Chorych na 

Choroby Reumatyczne 

Hanna Hendrysiak; Bogumiła 

Wujczak 

Zajęcia usprawniające dla osób  

z niepełnosprawnościami 

służące ich usamodzielnianiu 

Stowarzyszenie Pomocy 

osobom Niesłyszącym "SPON"; 

Stowarzyszenie "Kolory" 

Beata Donaj; Joanna Ossowska 
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Zajęcia usprawniające dla osób  

z niepełnosprawnościami 

służące ich usamodzielnianiu 

Stowarzyszenie Uniwersytet 

Trzeciego Wieku; 

Stowarzyszenie "Echo" 

Teresa Krawczyk; Hanna 

Hendrysiak 

2. Biuro ds. Uzależnień 

Promowanie postaw 

abstynenckich 
Stowarzyszenie Centrum 

PISOP                                                                         

Fundacja Dudziarz.eu 

Anna Paulina Matczuk                           

Michał Umławski 

Przeciwdziałanie 

alkoholizmowi w 2021r. 

Prowadzenie Klubów 

Abstynenckich. 

Prowadzenie dzielności 

aktywizującej osoby 

uzależnione od alkoholu 

Stowarzyszenie KOLORY                                                               

Fundacja Dudziarz.eu 

Joanna Ossowska                                   

Michał Umławski 

Prowadzenie dzielności 

aktywizującej osoby 

uzależnione od alkoholu. 

Śniadania Aktywizujące Edycja 

III 

"Odnowa -  powrót do 

trzeźwego życia” 

Stowarzyszenie Centrum PISOP                                                                         

Fundacja Dudziarz.eu 

Anna Paulina Matczuk                           

Michał Umławski 

Przeciwdziałania 

uzależnieniom i patologiom 

społecznym - Realizacja 

warsztatów i grup 

terapeutycznych dla młodzieży 

z grup ryzyka 

(narkotyki i alkohol) oraz 

wzmacnianie rodzin  

w tworzeniu sprzyjających 

Stowarzyszenie KOLORY                                                               

Fundacja Dudziarz.eu 

Joanna Ossowska                                   

Michał Umławski 
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warunków wychowawczych – 

Świadczenie pomocy dla 

młodzieży w 

Ośrodku Wsparcia Dziennego - 

Prowadzenie Młodzieżowego 

Centrum 

Profilaktyki „Alternatywa” 

Pomoc psychologiczno- 

pedagogiczna dla rodzin  

i młodzieży po 

okresie izolacji społecznej 

spowodowanej epidemią 

Stowarzyszenie Pomocy 

Osobom Niesłyszącym „SPON”                                                            

Fundacja Dudziarz.eu 

Beata Donaj                                                                                                                                                                

Michał Umławski 

Prowadzenie Leszczyńskiego 

Biura Wolontariatu- 

Leszczyńskie Centrum 

Wolontariatu 

Stowarzyszenie KOLORY                                                               

Fundacja Dudziarz.eu 

Joanna Ossowska                                   

Michał Umławski 

Program psycho-edukacyjny 

"MONAR" Leszno 

Stowarzyszenie KOLORY                                                               

Fundacja Dudziarz.eu 

Joanna Ossowska                                   

Michał Umławski 

Zwiększenie dostępności 

pomocy terapeutycznej  

i rehabilitacyjnej dla młodzieży 

eksperymentującej  

i używającej narkotyków, 

prowadzenie spotkań  

z młodzieżą 

Stowarzyszenie KOLORY                                                               

Fundacja Dudziarz.eu 

Joanna Ossowska                                   

Michał Umławski 

Lepsze harcerskie Jutro 
Stowarzyszenie KOLORY                                                               

Fundacja Dudziarz.eu 

Joanna Ossowska                                   

Michał Umławski 

3.  Wydział Kultury i Sportu 

Wspieranie działań 

kulturalnych na rzecz 

środowiska lokalnego 

Towarzystwo Przyjaciół Lwowa Wiesław Marusza 
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Wspieranie działań 

kulturalnych na rzecz 

środowiska lokalnego 

Leszczyńskie Stowarzyszenie 

Rehabilitacyjne: "Amazonka" 
Mieczysława Von Ossowska 

Wspieranie działań na rzecz 

edukacji kulturalnej dzieci i 

młodzieży 

Towarzystwo Przyjaciół Lwowa Wiesław Marusza 

Wspieranie działań na rzecz 

edukacji kulturalnej dzieci i 

młodzieży 

Leszczyńskie Stowarzyszenie 

Rehabilitacyjne: "Amazonka" 
Mieczysława Von Ossowska 

Wspieranie lokalnych inicjatyw 

wydawniczych 
Towarzystwo Przyjaciół Lwowa Wiesław Marusza 

Wspieranie lokalnych inicjatyw 

wydawniczych 

Leszczyńskie Towarzystwo 

Muzyczne im. R. 

Maciejewskiego 

Anna Metera 

 

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

 



 

 

 

 


