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NOTATKA Z KONSULTACJI ZAPISÓW PROJEKTU „ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓLPRACY 

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” W ZAKRESIE ZADAŃ PRIORYTETOWYCH             

Z NACZELNIKAMI WYDZIAŁÓW/BIUR/KOMÓREK MERYTORYCZNYCH WSPÓŁPRACUJĄCYCH               

Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI   

 

W dniu 26 września 2018r. wypracowany wspólnie z przedstawicielami organizacji 

pozarządowych projekt „Rocznego Programu Współpracy …, na 2019 rok” został wysłany 

mailem do Naczelników, Kierowników, Dyrektorów -  Wydziałów, Biur, Jednostek 

Organizacyjnych Urzędu Miasta Leszna współpracujących  z prośbą o ewentualne sugestie lub 

zmiany dotyczące zapisów związanych z zadaniami priorytetowymi. Termin przesłania 

odpowiedzi został wyznaczony na 3 października 2018 r.  

W wyznaczonym terminie wpłynęły opinie od poszczególnych Wydziałów/Biur/Komórek 

merytorycznych: 

Priorytetowe zadania publiczne przewidziane do realizacji w roku 2019: 

1. w zakresie pomocy społecznej  

– zmiana zgłoszona przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, dopisanie dwóch zadań: 

• zajęcia usprawniające dla osób z niepełnosprawnościami służące ich 

usamodzielnianiu, 

• propagowanie pozytywnego wizerunku rodziny poprzez działania w Klubach 

Rodzinnych, 

 

2. w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania uzależnieniom                                         

i patologiom społecznym (w tym przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie 

narkomanii), a także promocji i organizacji wolontariatu 

- zmiana zgłoszona przez Biuro ds. Uzależnień, wykreślenie zadania: 

• działania prewencyjne  dotyczące używania nowych środków psychoaktywnych 

 

3. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr i dziedzictwa narodowego  

- zmiana zgłoszona przez Wydział Kultury i Sportu, skrócenie nazwy zadania 

• wspieranie działań kulturalnych na rzecz środowiska lokalnego,  

• wspieranie lokalnych inicjatyw wydawniczych; 
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4. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej  

– zmiana zgłoszona przez Wydział Kultury i Sportu, wykreślenie dwóch zadań, zmiana 

nazwy dwóch zadań. Zapis brzmi: 

• organizacja lub udział w ważnych imprezach lub zawodach sportowych, 

• upowszechnianie sportu wśród osób niepełnosprawnych; 

 

5. w zakresie ochrony i promocji zdrowia  

- Wydział Spraw Obywatelskich nie zgłosił zmian  

 

6. w zakresie wspierania i rozwijania działań w obszarze edukacji i wychowania 

- Wydział Edukacji nie zgłosił zmian  

 

7. w zakresie  udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego poprzez 

prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego 

na terenie miasta Leszna; 

- zmiana zgłoszona przez Biuro Prawne i Nadzoru Właścicielskiego, zmiana nazwy 

zadania  

 

8. w zakresie  wspierania inicjatyw służących tworzeniu zróżnicowanej oferty turystyczno 

– rekreacyjnej 

- Centrum Informacji Turystycznej nie zgłosiło zmian 

      9.  w zakresie rozwijania kontaktów i współpracy  między społeczeństwami Leszna                                  

i zagranicznych gmin 

 - Wydział Promocji i Rozwoju nie zgłosił zmiany w tym zadaniu  

10.  w zakresie rewitalizacji  

 - zmiana zgłoszona przez Wydział Promocji i Rozwoju – skrócenie nazwy zadania  

11. w zakresie wspomagania rozwoju gospodarczego, w tym przedsiębiorczości Miasta 

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

            - zadanie wykreślone na wniosek Wydziału Promocji i Rozwoju  
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12. w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz wspomagania rozwoju 

wspólnot i społeczności lokalnych 

      - Biuro Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi nie wniosło 

zmian.  

 

 

 

Zmiany zostały naniesione w projekt „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 2019 rok.”  

Całość dokumentu została skierowana do konsultacji społecznych, które odbyły się w dniach 

5 -12 października 2018r.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notatkę sporządziła : Aleksandra Michalska (Inspektor ds. współpracy z Organizacjami 

Pozarządowymi)   


