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WPROWADZENIE  

 

Podstawowym dokumentem, który opisuje zasady współpracy pomiędzy władzami 

samorządowymi, a działającymi na danym terenie organizacjami pozarządowymi jest 

Program Współpracy.  

Uchwalenie Rocznego Programu Współpracy jest obowiązkiem samorządu.  

Przepisy wymagają, by Roczny Program Współpracy był uchwalony do 30 listopada 

roku poprzedzającego okres obowiązywania programu.  

 

 

 

 

 

Przygotowując  „Roczny Program Współpracy…” leszczyński samorząd wyraża wolę 

budowania dialogu obywatelskiego, stwarzania warunków do realizacji inicjatyw 

służących mieszkańcom oraz deklaruje ścisłe współdziałanie z organizacjami 

pozarządowymi w realizacji zadań publicznych.  Dokument określa w perspektywie 

rocznej cele, zasady, przedmiot i formy współpracy, a także obszary oraz priorytetowe 

zadania publiczne realizowane w ramach współpracy miasta z organizacjami 

pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego na jego terenie lub na 

rzecz jego mieszkańców oraz jest istotnym elementem lokalnej polityki społecznej  

i finansowej miasta. 

 

Konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi projektu dokumentu „Roczny 

Program Współpracy…, na 2019 rok” odbywały się dwutorowo: 

✓ z przedstawicielami organizacji pozarządowych 

✓ z pracownikami Wydziałów, Biur, Jednostek Organizacyjnych Urzędu Miasta 

Leszna współpracujących z organizacjami pozarządowymi  

 

Komórką organizacyjną odpowiedzialną za przeprowadzenie i koordynację działań 

mających na celu opracowanie „Rocznego Programu współpracy,…, na 2019 rok” było 

Biuro Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.  

 

 

 

 

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

i o wolontariacie (Dz.U. z 2018r. poz. 
450 z późn. zmianami)  
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PODSTAWA PRAWNA KONSULTACJI  

 

1) Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie uchwalona dnia                   

24 kwietnia 2003 roku (Dz. U. z 2018r. poz.450 ze. zm).  

2) Uchwała 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. 

Konsultacje społeczne „Rocznego Programu Współpracy… na rok 2019” były 

prowadzone zgodnie z opracowanym Modelem konsultacji społecznych                            

w poszanowaniu siedmiu zasad konsultacji społecznych. 
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GRUPA ODBIORCÓW KONSULTACJI SPOŁECZNYCH  

 

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.  

 

CEL KONSULTACJI  

 

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”. 

Celem przeprowadzonych konsultacji było: 

1) wypracowanie rozwiązań, które uwzględniałyby  możliwości i potrzeby sektora 

społecznego – adekwatnie do kompetencji i możliwości finansowych 

samorządu Miasta Leszna,   

2)  współtworzenie projektu dokumentu przez przedstawicieli organizacji 

pozarządowych oraz samorządu,  

3)  tworzenie dialogu obywatelskiego, zapewnienie, że głos przedstawicieli 

organizacji pozarządowych jest ważny w kontekście rozwoju Miasta,  

4) przedstawienie projektu  „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” 

5)  zebranie opinii i uwag zainteresowanych podmiotów w zakresie 

konsultowanego dokumentu. 

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. 
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PRZEDMIOT KONSULTACJI  

 

Przedmiotem konsultacji był „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”. 

Program zawiera: 

✓ cel główny i cele szczegółowe,  

✓ zasady współpracy,  

✓ zakres przedmiotowy,  

✓ formy współpracy,  

✓ priorytetowe zadania publiczne,  

✓ okres realizacji programu,  

✓ sposób realizacji programu,  

✓ wysokość środków planowanych na realizację programu,  

✓ sposób oceny realizacji programu,  

✓ informację o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji,  

✓ tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert 

w otwartych konkursach ofert, 

✓ adresatów i realizatorów programu.  
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TWORZENIE DOKUMENTU 

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ:  

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

2019 rok”  - lipiec 2018 r.  

2. Spotkanie robocze – wspólne opracowywanie zapisów dokumentu przez 

przedstawicieli organizacji pozarządowych i urzędników samorządu 

leszczyńskiego – lipiec 2018 r.  

3. Zbieranie propozycji, uwag do zapisów zadań priorytetowych Rocznego 

Programu Współpracy – lipiec 2018 r.  

4. Tworzenie projektu dokumentu – sierpień 2018 r.  

5. Konsultowanie z pracownikami  Wydziałów, Biur, Jednostek Organizacyjnych 

Urzędu Miasta Leszna współpracujących z organizacjami pozarządowymi  

zapisów Rocznego Programu Współpracy – wrzesień 2018 r.  

6. Konsultacje społeczne „Rocznego Programu Współpracy” – październik 2018 r.  

7. Uchwalenie dokumentu – październik 2018 r.  

 

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 zawarte zostały w „Protokole ze spotkania”.  
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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.  

 

 

 

 

 

 

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

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.  
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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.moprleszno.pl oraz 

www.konultacje.leszno.pl.  

Konsultacje trwały do 12 października 2018r.  

Po zakończeniu konsultacji przygotowano „Protokół z konsultacji”.  

 

Ad. 7. 

Gotowy dokument został przekazany do Biura Rady Miejskiej  Leszna, celem jego 

uchwalenia.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ngo.leszno.pl/
http://www.bip.leszno.pl/
http://www.konultacje.leszno.pl/
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KONSULTACJE SPOŁECZNE  

TERMIN KONSULTACJI  

Termin konsultacji wyznaczono w dniach od 5 października do 12 października 2018r. 

do godziny 15.30.  

FORMA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH  

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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OPINIE ZGŁOSZONE W RAMACH KONSULTACJI  

W wyniku przeprowadzonych konsultacji społecznych do Urzędu wpłynęło sześć opinii, 

złożonych przez cztery Organizacje Pozarządowe. Wszystkie złożone w ramach 

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

konsultacji do merytorycznych Wydziałów, Biur, Jednostek Organizacyjnych 

współpracujących z organizacjami pozarządowymi. 

Dwie z nadesłanych opinii  zostały uwzględnione w dokumencie, dwie  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                  

z konsultacji społecznych”. 

Komórką organizacyjną Urzędu Miasta Leszna wyznaczoną do udzielania wyjaśnień               

i przyjmowania opinii było Biuro Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami 

Pozarządowymi   
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UCHWALENIE „ROCZNEGO  PROGRAMU WSPÓLPRACY…, NA 2019 ROK”  

 

1. Gotowy projekt „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” 

został zatwierdzony przez Prezydenta Miasta Leszna.  

2. Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem jej przyjęcia, do której załącznikiem był 

„Roczny Program współpracy…, na 2019 rok” otrzymał Przewodniczący Rady 

Miejskiej Leszna.  

3. Projekt dokumentu był opiniowany na komisji ds. społecznych  Rady Miejskiej 

Leszna. Projekt został zatwierdzony przez aklamację.  

4. W dniu 26 października podczas LIII Sesji Rady Miejskiej Leszna „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” został przyjęty Uchwałą                                

nr LIII/732/2018 

5. Dokument został opublikowany na stronie www.ngo.leszno.pl, 

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

 

 

http://www.ngo.leszno.pl/
http://www.bip.leszno.pl/
http://www.bip.moprleszno.pl/
http://www.konsultacje.leszno.pl/
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PODSUMOWANIE  

 

Program Współpracy jest najważniejszym dokumentem opisującym zasady, 

formy, zakres i priorytety współpracy Miasta Leszna z organizacjami Pozarządowymi. 

Przy tworzeniu programu zastosowano partycypacyjną metodę, uwzględniając na 

każdym etapie udział trzeciego sektora, zgodnie z zasadą partnerstwa.    

Miasto Leszno, zapraszając organizacje pozarządowe do udziału                                      

w konsultacjach społecznych, wyraziło wolę kontynuacji współpracy z trzecim 

sektorem oraz chęć realizacji swoich zadań ustawowych w ścisłym współdziałaniu                   

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego. Współpraca z organizacjami pozarządowymi ma na celu 

efektywniejsze zaspokajanie potrzeb mieszkańców Leszna, jak również zwiększenie 

zaangażowania organizacji pozarządowych w rozwiązywanie problemów 

społeczności lokalnej oraz rozwijanie aktywizacji obywatelskiej mieszkańców. 

Konieczne jest dalsze budowanie kapitału społecznego, zaufania międzysektorowego, 

trwałego i konsekwentnego powierzania realizacji zadań publicznych. Konsultacje 

społeczne „Rocznego Programu Współpracy Miasta Leszna z Organizacjami 

Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2019 rok” były prowadzone zgodnie                             

z opracowanym Modelem konsultacji społecznym w poszanowaniu 7 zasad 

konsultacji społecznych. Proces konsultacji zapewnił niezależność stron - 

poszczególnych podmiotów biorących udział w konsultacjach. Zapewniono szeroki 

dostęp do konsultacji jak największej liczby osób, różnorodne podmioty sektora 

społecznego miały sposobność  wniesienia i weryfikacji  swojego stanowiska na temat  

form i zakresu współpracy z samorządem Miasta Leszna.      

Rezultaty partycypacyjnego tworzenia programu to przede wszystkim 

wprowadzenie bardziej efektywnych działań dzięki dobremu rozpoznaniu 

występujących potrzeb, podniesienie  jakości i wypracowanie wyższych standardów 

współpracy organów samorządowych Miasta Leszna z organizacjami pozarządowymi. 

Zwiększanie roli konsultacji powinno bezpośrednio się przełożyć na podniesienie 

lokalnego poziomu partycypacji społecznych oraz większe upodmiotowienie 

społeczności lokalnych. 

Wymierne korzyści z przeprowadzonych konsultacji są  następujące:      

- konsultacje społeczne  zwiększyły poziom wiedzy przedstawicieli organizacji 

pozarządowych na temat współpracy Miasta  Leszna z NGO,                 

- dostarczyły dodatkowych informacji na temat proponowanych działań, ukazując je                  

w szerszym kontekście, pozwoliły na poznanie stanowiska i oczekiwań przedstawicieli 

organizacji pozarządowych, które wzięły w nich udział, 

- tworzyły pozytywny klimat wokół  planowanych  przedsięwzięć zarówno w kontekście 

współpracy finansowej jak i pozafinansowej, 

-  zwiększyły szansę na  sprawną i efektywną realizację  planowanych do realizacji 

zadań publicznych. 
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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 2019 rok” zostały opisane  w szczególności 

zadania priorytetowe, zakres, sposoby i formy współpracy. Sposób opracowywania 

dokumentu, uwzględniający udział w tym procesie każdej ze stron sprawia, że jego 

zapisy będą bardziej zrozumiałe i akceptowane przez zainteresowane organizacje 

pozarządowe  i lokalną społeczność.  

Samorząd Miasta Leszna chce działać na rzecz sukcesywnego wzmacniania 

roli organizacji pozarządowych, a także poprawiania i rozszerzania współpracy 

międzysektorowej, w celu skuteczniejszej realizacji zadań publicznych                                           

z wykorzystaniem, potencjału organizacji pozarządowych działających na terenie 

Miasta Leszna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządziła: Anna Szymańska (Pełnomocnik Prezydenta ds. Współpracy z Organizacjami 

Pozarządowymi) 

Leszno, listopad 2018 r.  

Załączniki: 

1. Harmonogram tworzenia projektu „Rocznego Programu współpracy…, na 2019 rok” 

2. Protokół  ze spotkania roboczego z przedstawicielami organizacji pozarządowych 

3. Notatka ze zbierania uwag, propozycji do zapisów projektu „Rocznego…” 

4. Notatka z konsultacji zapisów projektu „Rocznego…”  

5. Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych z  załącznikiem   


