
Załącznik do protokołu  

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 przez organizacje pozarządowe  

w ramach konsultacji społecznych, opinie komórek merytorycznych współpracujących z organizacjami pozarządowymi wraz z ostatecznym stanowiskiem 

Lp. Podmiot 
zgłaszający 

Część dokumentu, 
którego dotyczy 
uwaga (rozdział, 
paragraf, ustęp, 
punkt) 

Treść proponowanej 
uwagi 

Uzasadnienie proponowanej 
uwagi 

Wydział/Biuro/ 
Jednostka UML 

Stanowisko wraz  
z uzasadnieniem 

1. Regionalna Izba 
Przemysłowo-
Handlowa 

W punkcie „VII. 
Priorytetowe 
zadania publiczne 
przewidziane do 
realizacji w roku 
2019” Rocznego 
Programu 
Współpracy Miasta 
Leszna z 
Organizacjami 
Pozarządowymi  
brak zadania, o 
którym mowa w 
art. 4 ust. 1 pkt 11 
ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003r. o 
działalności pożytku 
publicznego i o 
wolontariacie, czyli 
“działalności 
wspomagającej 
rozwój 
gospodarczy, w  
tym rozwój 
przedsiębiorczości 

Przywrócenie w 
punkcie „VII. 
Priorytetowe zadania 
publiczne 
przewidziane do 
realizacji w roku 
2019” Rocznego 
Programu 
Współpracy Miasta 
Leszna z 
Organizacjami 
Pozarządowymi 
następującej treści:  
Określa się 
priorytetowe zadania 
w sferze pożytku 
publicznego w 
zakresie  
wspomagania 
rozwoju 
gospodarczego  
, w tym 
przedsiębiorczości 
Miasta Leszna  
w formie m.in. 
szkoleń, wystaw, 
targów, konferencji. 

Brak zapisu spowoduje, że 
organizacje działające na rzecz 
rozwoju gospodarczego, np. izby 
gospodarcze, stowarzyszenia 
handlowców, nie będą mogły 
skorzystać z możliwości jakie daje 
art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie, tzn. 
nie będą mogły składać ofert 
realizacji zadania publicznego w 
trybie otwartego konkursu. 

Wydział Promocji  
i Rozwoju Urzędu 
Miasta Leszna 
(WPiR) 

Uwzględniono 
Zaproponowane działanie zostało 
wpisane w priorytetowe zadania 
publiczne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. 
 

Stowarzyszenie 
Centrum Promocji 
i Rozwoju 
Inicjatyw 
Obywatelskich 
PISOP  

Brak zapisu 
dotyczącego 
funduszu wkładów 
własnych  

Miasto Leszno może 
prowadzić otwarty 
konkurs na 
przedsięwzięcia i 
projekty kierowane 
do mieszkańców 
Miasta Leszna, na 
które organizacje 
pozyskają środki 
finansowe z innych 
źródeł zewnętrznych.  

Proponujemy opracowanie w 
Lesznie Programu Fundusz 
Wkładów Własnych. W większości 
organizacje pozarządowe nie 
dysponują oszczędnościami, 
dzięki czemu przekazywanie im 
środków na wkład własny pozwoli 
realizować zadania bardzo ważne 
dla lokalnych społeczności z 
wykorzystaniem środków 
rządowych (m.in. Fundusz 
Inicjatyw Obywatelskich), 
funduszy państw EOG (np. 
fundusze norweskie) czy środków 
prywatnych. Fundusz wkładów 
własnych mógłby także 
uzupełniać wkłady przewidywane 
w ramach projektów unijnych 
realizowanych przez organizacje 
w nowej perspektywie 
finansowej. Największą korzyścią 
funduszu wkładów własnych jest 
pozyskanie dzięki środkom 
samorządowym przez organizacje 
pozarządowe kolejnych środków 
na rzecz inicjatyw kierowanych do 
mieszkańców.  

Biuro Pełnomocnika 
Prezydenta  ds. 
Współpracy z 
Organizacjami 
Pozarządowymi (OP) 

Nie uwzględniono.  
Proponowana zmiana wymaga 
szerszej dyskusji i dogłębnej 
analizy propozycji utworzenia 
Programu Funduszu Wkładów 
Własnych. Propozycja może być 
przedmiotem dyskusji  w 2019r. 
na spotkaniach z organizacjami 
pozarządowymi/ zespołach 
doradczych, do ewentualnego 
uwzględnienia na kolejny rok, w 
przypadku wypracowania nowych 
opisów poszczególnych zasad.  
Miasto Leszno jest otwarte na 
realizację projektów partnerskich 
z organizacjami pozarządowymi  
i innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego i może jako 
partner zapewnić środki 
finansowe na realizacje zadań, po 
rozpatrzeniu zasadności udziału 

Miasta w partnerstwie.  
 

3. Stowarzyszenie 
Centrum Promocji 
i Rozwoju 
Inicjatyw 
Obywatelskich 
PISOP 

Brak zapisu 
dotyczącego 
możliwości 
podnajmowania 
lokali. 
V.3.14 
„Udostępnianie 
lokali z miejskich 
zasobów 
lokalowych 
organizacjom 
pozarządowym i 
informowanie o 
możliwości 

Udostępnianie lokali 
z miejskich zasobów 
lokalowych 
organizacjom 
pozarządowym, 
informowanie o 
możliwości ich 
pozyskania oraz 
umożliwienie 
dalszego 
udostępniania tychże 
lokali podmiotom o 
charakterze 
niekomercyjnym.  

Obecnie brakuje możliwości 
podnajmowania lokali 
dzierżawionych przez organizacje 
pozarządowe oraz podmioty 
ekonomii społecznej z miejskich 
zasobów lokalowych. 
proponowany zapis umożliwi 
podnajmowanie tychże lokali na 
przykład w sytuacji inna 
organizacja nie dysponuje 
własnym lokalem, a ma potrzebę 
zorganizowania na przykład 
szkolenia.  

Miejski Zakład 
Budynków 
Komunalnych  
(MZBK) 

Nie uwzględniono 
Nie ma potrzeby zmiany zapisów 
w Rocznym Programie 
Współpracy, ponieważ zgodnie z 
Uchwałą nr XIX /216/2008 Rady 
Miejskiej Leszna  z dnia 
21.02.2008r. w sprawie zasad 
gospodarowania 
nieruchomościami  stanowiącymi 
własność Miasta Leszna, 
Prezydent wyraża zgodę na 
wynajem lokalu w drodze  
bezprzetargowej,  
z zastosowaniem aktualnie 



pozyskania takich 
lokali” 

obowiązujących stawek. Jest 
także możliwość podnajmu lokalu 
użytkowego dla innej organizacji, 
po wyrażeniu zgody przez MZBK. 
Warunkiem podnajmu jest 
zastosowanie  nie wyższej stawki 
niż stawka aktualnie 
obowiązująca dla wynajętego 
lokalu oraz dostarczenie do MZBK 
umowy podnajmu.  
  

4. Stowarzyszenie 
Centrum Promocji 
i Rozwoju 
Inicjatyw 
Obywatelskich 
PISOP 

Brak zapisu 
dotyczącego 
popularyzacji 
stosowania klauzul 
społecznych 
V.3.11 
„Inicjowanie lub 
współorganizowani
e szkoleń 
wzmacniających 
organizacje 
pozarządowe 
działające na rzecz 
mieszkańców i 
Miasta Leszna.” 

„Inicjowanie lub 
współorganizowanie 
szkoleń 
wzmacniających 
organizacje 
pozarządowe 
działające na rzecz 
mieszkańców i 
Miasta Leszna, w tym 
dotyczących 
stosowania 
społecznie 
odpowiedzialnych 
zamówień 
publicznych.” 

Proponujemy wykorzystanie w 
zamówieniach publicznych 
stosowanych przez Urząd Miasta 
Leszna mechanizmu klauzul 
społecznych. Klauzule społeczne 
pozwalając zamawiającemu przy 
zlecaniu zamówienia wziąć pod 
uwagę istotne kryteria  społeczne. 
zamawiający może zastrzec 
zamówienie wyłącznie dla 
wykonawców zatrudniających 
osoby niepełnosprawne, 
bezrobotne lub uzależnić 
realizację przedmiotu zamówienia 
od spełnienia przez wykonawcę 
dodatkowych warunków 
realizujących cele społeczne. 
Stosowanie klauzul społecznych 
daje wyjątkową możliwość 
kupowania usług czy towarów 
niezbędnych do realizacji zadań 
publicznych połączonego z 
osiąganiem celów społecznych. 
Najważniejszym celem 
społecznym, któremu służą 
klauzule społeczne, jest 
stymulowanie zatrudnienia osób 
zagrożonych wykluczeniem 
społecznym. Klauzule motywują 
pracodawców do tego, aby takie 

Biuro Pełnomocnika 
Prezydenta ds. 
Współpracy z 
Organizacjami 
Pozarządowymi / 
Biuro Zamówień 
Publicznych (BZP) 

Uwzględniono: 
Zapis został zmieniony, zgodnie  
z proponowaną treścią.  
 
Ponadto informujemy, że: 
- na Sesji Rady Miejskiej Leszna 
w dniu 30 listopada 2017 r. Radni 
przyjęli Uchwałę (Uchwała Nr 
XLII/574/2017 Rady Miejskiej 
Leszna z dnia 30 listopada 2017 
roku) w sprawie stanowiska  
w zakresie stosowania klauzul 
społecznych w ogólnych zasadach 
zamówień publicznych 
realizowanych przez Miasto 
Leszno, 
 
- w postępowaniach 
organizowanych przez Urząd 
Miasta Leszna, w trybie 
przepisów ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 roku – Prawo 
zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 
z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), 
stosowana jest w zamówieniach 
na roboty budowlane i usługi 
klauzula społeczna przewidziana 
w art. 29 ust. 3a ww. ustawy.  
  
 



osoby zatrudniać przy realizacji 
zamówień publicznych.  

5. Polskie 
Stowarzyszenie 
na rzecz Osób z 
Niepełnosprawno
ścią Intelektualną 
Koło w Lesznie- 
Ośrodek 
Rehabilitacyjno –
Edukacyjno –
Wychowawczy  
im. Piotrusia Pana  
 

VII. Priorytetowe 
zadania publiczne – 
w zakresie pomocy 
społecznej – 9) 
działania w zakresie 
rehabilitacji 
społecznej, 
przeciwdziałania 
marginalizacji i 
wykluczeniu osób z 
niepełno 
sprawnościami  
 

9) poprzez 
uczestnictwo w 
różnych formach 
życia społecznego na 
równi z innymi 
członkami danej 
zbiorowości, znając  
i przestrzegając 
ogólnie przyjęte 
normy współżycia, 
zachowując prawo do 
swojej 
indywidualności 

- rozwijanie zainteresowania 
otoczeniem osób z 
niepełnosprawnościami, 
integracja społeczna, rozwijanie 
samodzielności funkcjonowaniu  
w codziennym życiu, stosownie  
do możliwości psychofizycznych  
oraz indywidualnych potrzeb 
rozwojowych 

Miejski Ośrodek 
Pomocy Rodzinie w 
Lesznie  
(MOPR) 

Nie uwzględniono: 
nie ma potrzeby zmiany  nazwy 
priorytetowego zadania 
publicznego – w zakresie pomocy 
społecznej – „9) działania w 
zakresie rehabilitacji społecznej, 
przeciwdziałania marginalizacji i 
wykluczeniu osób z 
niepełnosprawnościami”, 
ponieważ proponowane uwagi 
wpisują się w zadanie i nie ma 
potrzeby rozszerzania nazwy, aby  
złożyć ofertę. 

6. Stowarzyszenie 
„Przyjaciele 
Dziesiątki” 

VII. Priorytetowe 
zadania publiczne 
przewidziane do 
realizacji w roku 
2019  
6. w zakresie 
wspierania i 
rozwijania działań 
w obszarze edukacji 
i wychowania; 

Do punktu 6. warto 
dopisać zakres 
działań. Powinno 
mieć brzmienie: 
6. w zakresie 
wspierania i 
rozwijania działań  w 
obszarze edukacji i 
wychowania m.in. 
poprzez: 
- organizację zajęć, 
warsztatów 
pozalekcyjnych, 
stanowiących ofertę 
uzupełniającą 
podstawowe 
nauczanie, 
- organizację 
wydarzeń 
promujących dobre 
praktyki, służących 
wychowaniu dzieci i 
młodzieży. 

<Organizację zajęć, warsztatów 
pozalekcyjnych, stanowiących 
ofertę uzupełniającą podstawowe 
nauczanie > 
Uważam, że wiele stowarzyszeń 
powstaje przy szkołach po to, aby 
pozyskiwać pieniądze z innych 
źródeł aniżeli podstawowe 
subwencje. Wszystko co wpisuje 
się w zakres działalności szkoły 
jest popierane. Jakiekolwiek 
innowacyjne inicjatywy są z góry 
skazane na porażkę, ponieważ 
nikt nie ma na nie czasu. Poparcie 
ze strony władz samorządowych 
spowoduje, iż będzie większa 
otwartość a jednocześnie 
argument, iż samorząd dostrzega 
potrzebę kształtowania 
charakterów oraz dostarczania 
wiedzy niezbędnej w dalszym 
funkcjonowaniu w życiu. Dziś jest 
potrzebna dzieciom wiedza  z 
zakresu m.in. budowania 
zespołów, komunikacji (nie tylko 
tej wirtualnej), do brania 

Wydział Edukacji/ 
Biuro Pełnomocnika ds. 
Współpracy z 
Organizacjami 
Pozarządowymi  

Nie uwzględniono: 
Zadanie to mieści się w ramach 
już zapisanego zadania 
priorytetowego 
„Działania w zakresie wspierania  
i rozwijania działań w obszarze 
edukacji i wychowania”  
i może zostać wpisane  
w ofercie organizacji jako jedno  
z realizowanych działań. 



odpowiedzialności za swoje 
środowisko, inteligencji 
emocjonalnej czy finansowej. Są 
to elementy edukacji, która w 
tradycyjnym systemie 
edukacyjnym jest traktowana 
wybiórczo.  
<organizacje wydarzeń 
promujących dobre praktyki, 
służących wychowaniu dzieci i 
młodzieży> 
Ogromnym zagrożeniem w 
procesie budowania wartości, 
systemu moralnego stanowi 
Internet. Dzieci oglądają filmik z 
osobami, które prezentują 
wartości, które bardzo często 
opierają się o chwyty 
marketingowe. aby wyrwać dzieci 
i młodzież ze świata wirtualnego 
warto byłoby organizować 
spotkania z osobami, które mogą 
być wzorem do naśladowania  np. 
Janem, Melą, z siatkarzami, z 
piłkarzami, którzy będą kreować 
pozytywne postawy. Można także 
zaplanować spotkania z 
aktualnymi Youtuberami, którzy 
mogą opowiedzieć jak wyglądają 
kulisy życia wirtualnego.  

 

 
     


