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Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych  

„Rocznego Programu Współpracy  Miasta Leszna  

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

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2019 rok”. 

 

Konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi zostały 

przeprowadzone w celu poznania opinii i uwag podmiotów sektora pozarządowego               

w sprawie projektu uchwały „Rocznego Programu Współpracy  Miasta Leszna                          

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

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2019 rok”. 

Działając na podstawie Uchwały 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, przedłożony  do konsultacji społecznych został 

„Roczny Program Współpracy Miasta Leszna z organizacjami pozarządowymi oraz 

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

i o wolontariacie, na 2019 rok”. 

Do udziału w konsultacjach społecznych 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 terenie Miasta 

Leszna lub na rzecz jego mieszkańców.  

Termin konsultacji wyznaczono w dniach od 5 października do 12 października 

2018r. do godziny 15.30.  
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Organizacje pozarządowe miały możliwość zgłaszania wniosków, uwag i opinii 

do projektu konsultowanego programu pisemnie lub elektronicznie przedstawiając 

swoje propozycje na przygotowanym formularzu konsultacji społecznych i wysyłając 

go na adres:  ngo@leszno.pl lub w wersji papierowej - pocztą lub osobiście na adres: 

Biuro Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, Urząd Miasta 

Leszna,  Al. Jana Pawła II 21 a, 64-100 Leszno z dopiskiem „Konsultacje Rocznego 

Programu Współpracy”.  

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

projektem „Rocznego Programu Współpracy… na rok 2019” zostało umieszczone: 

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

2) na stronie internetowej Urzędu Miasta Leszna www.ngo.leszno.pl  

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

4) na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Rodzinie www.bip.moprleszno.pl,  

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

6) w Biurze Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi  

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

529 54 03). 

Ponadto informacje o trwających konsultacjach zostały również opublikowane na 

profilu społecznościowym Facebook www.facebook.com/LeszczynskieNGO oraz 

przekazane drogą elektroniczną do podmiotów III sektora, które znajdują się w bazie 

danych NGO prowadzonej przez Urząd Miasta Leszna. 
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W wyniku przeprowadzonych konsultacji społecznych do Urzędu wpłynęło sześć 

opinii, złożonych przez cztery Organizacje Pozarządowe. Wszystkie złożone                       

w ramach konsultacji społecznych wnioski, opinie i  uwagi do projektu zostały 

skierowane do konsultacji do merytorycznych Wydziałów/Biur i Jednostek Urzędu 

Miasta Leszna współpracujących z III sektorem.   

Dwie z nadesłanych opinii  zostały uwzględnione w dokumencie, dwie  wpisują się                  

w zapisy „Rocznego Programu Współpracy (…) na 2019 rok”, jedna z uwag została 

odrzucona, a jedna z wniesionych  propozycji wpisuje się w zadania realizowane już 

przez Miejski Zakład Budynków Komunalnych.  

Szczegółowe zestawienie nadesłanych konsultacji społecznych wraz z ostatecznym 

stanowiskiem przedstawione zostało w tabeli stanowiącej załącznik do protokołu.  

Komórką organizacyjną Urzędu Miasta Leszna wyznaczoną do udzielania wyjaśnień               

i przyjmowania opinii było Biuro Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami 

Pozarządowymi   

 

 

 

 

 

Protokół sporządziła: Anna Szymańska 

Leszno, 16.10.2018. 

 

 

Załącznik: Uwagi do projektu „Rocznego Programu Współpracy Miasta Leszna z organizacjami 

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

publicznego i o  wolontariacie na rok 2019”  nadesłane w formie elektronicznej i pisemnej przez 

organizacje pozarządowe w ramach konsultacji społecznych, opinie komórek merytorycznych 

współpracujących z organizacjami pozarządowymi wraz z ostatecznym stanowiskiem. 


