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HARMONOGRAM TWORZENIA PROJEKTU „ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY MIASTA 

LESZNA   Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 

3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO                                    

I O WOLONTARIACIE, NA ROK 2019” 

 

Harmonogram działań: 

1. Informacja o rozpoczęciu prac nad „Rocznym Programem Współpracy…,na 2019 rok”  

2. Spotkanie robocze – wspólne opracowywanie zapisów dokumentu przez 

przedstawicieli organizacji pozarządowych i pracowników Urzędu Miasta Leszna.  

3. Zbieranie od przedstawicieli Organizacji Pozarządowych propozycji, uwag do zapisów 

zadań priorytetowych Rocznego Programu Współpracy  

4. Przygotowanie projektu dokumentu 

5. Konsultowanie z Naczelnikami, Kierownikami, Dyrektorami Wydziałów, Biur,  

Jednostek Organizacyjnych Urzędu Miasta Leszna współpracujących z organizacjami 

pozarządowymi zapisów Rocznego Programu Współpracy.  

6. Konsultacje społeczne „Rocznego Programu Współpracy…, na 2019 rok” 

7. Uchwalenie dokumentu.  

 

Ad.1.  

Informacja o rozpoczynających się pracach nad projektem „Rocznego Programu 

Współpracy…, na 2019 rok” została przekazana przedstawicielom organizacji 

pozarządowych  podczas szkolenia „Rodo w NGO”, które odbyło się  w auli PWSZ w Lesznie 

5 lipca 2018r. W szkoleniu wzięło udział 49 przedstawicieli różnych organizacji 

pozarządowych. Wszyscy otrzymali wydruk „Programu Współpracy…, na 2018 rok” oraz 

formularze zadań priorytetowych z informacją, że mogą swoje uwagi oraz propozycje 

składać na formularzach do 31 lipca 2018r. Wszyscy zostali także poinformowani                               

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

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

została wysłana mailem do organizacji pozarządowych.  

 

 

http://www.ngo.leszno.pl/
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Ad.2.  

Spotkanie robocze odbyło się 16 lipca 2018r. w Parku Jonstona. W spotkaniu uczestniczyło 

22 przedstawicieli organizacji pozarządowych, reprezentujących 20 różnych podmiotów 

oraz trzech urzędników. Podczas dyskusji wypracowano zapisy dotyczące celu głównego i 

celów szczegółowych „Rocznego Programu Współpracy …, na 2019 rok”.  

Szczegółowe informacje ze spotkania zawiera „Protokół ze spotkania roboczego                                                      

z przedstawicielami organizacji pozarządowych „Rocznego Programu Współpracy Miasta 

Leszna z Organizacjami Pozarządowymi, na 2019 rok” .  

Ad.3.  

Podczas spotkania przedstawiciele organizacji pozarządowych otrzymali „Formularz zadań 

priorytetowych” do składania uwag do projektu dokumentu w zakresie zadań 

priorytetowych. Formularze były dostępne także w Biurze Pełnomocnika ds. Współpracy                             

z Organizacjami Pozarządowymi. Formularz został również umieszczony na stronie 

www.ngo.leszno.pl oraz FB Leszczyńskie NGO z  informacją o tym, że swoje uwagi, 

propozycje można składać do 31 lipca 2018r. osobiście, pocztą lub mailowo. Organizacje 

pozarządowe otrzymały również formularz drogą mailową.  

W wyznaczonym terminie wpłynęły cztery formularze, żaden z nich nie wniósł uwag czy 

zmian w zapisach projektu „Rocznego programu współpracy”. Przedstawiciele organizacji 

pozarządowych informowali również podczas bezpośrednich i telefonicznych rozmów                    

z pracownikami Biura Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi , że 

nie wnoszą uwag do zapisów dokumentu. Wszelkie wątpliwości czy niejasności dotyczące 

zapisów dokumentu były na bieżąco wyjaśniane przez pracowników Biura Pełnomocnika 

ds. współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.  

Ad.4.  

Pracownicy Biura Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi po 

zebraniu uwag i propozycji zapisów opracowali projekt „Rocznego Programu 

Współpracy…, na 2019 rok”.  

Ad.5.  

Kolejnym etapem było wysłanie zapisów z programu dotyczących zadań priorytetowych 

do odpowiednich Wydziałów, Biur, Jednostek Organizacyjnych współpracujących                              

z organizacjami pozarządowymi. Naczelnicy, Kierownicy, Dyrektorzy  Wydziałów, Biur, 

Jednostek Organizacyjnych współpracujących z organizacjami pozarządowymi  mogli 

wnosić swoje uwagi do zapisów dokumentu do  3 października 2018r.  
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Zaproponowane przez nich zmiany zostały naniesione do projektu „Rocznego Programu 

współpracy…, na 2019 rok”. Projekt w poprawionym  brzmieniu został poddany konsultacjom 

społecznym, których ogłoszenie zapowiadał komunikat z dnia 3 października 2018r.  

Ad.6. 

Konsultacje społeczne zostały ogłoszone 3 października, a ich rozpoczęcie nastąpiło 5 

października 2018r. Komunikat o rozpoczęciu konsultacji znalazł się na stronie 

www.ngo.leszno.pl, www.bip.leszno.pl, ww.bip.mopr.leszno.pl oraz 

www.konultacje.leszno.pl. Konsultacje do 12 października 2018r.  

Po zakończeniu konsultacji przygotowano „Protokół z konsultacji”.  

Ad. 7. 

Gotowy dokument został przekazany do Biura Radu Miasta Leszna, celem jego uchwalenia.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządziła : Aleksandra Michalska (Inspektor ds. współpracy z Organizacjami 

Pozarządowymi)   
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