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I. Wprowadzenie  

Celem niniejszego raportu jest przedstawienie procesu konsultacji społecznych Rocznego 

Programu Współpracy Miasta Leszna z o Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie, na 2020 rok.  

 

 

 

 

 

 

Raport składa się z trzech rozdziałów przedstawiających: 

− informacje ogólne o Rocznym Programie Współpracy Miasta Leszna z Organizacjami 

Pozarządowymi; 

− informacje ogólne o przeprowadzonych konsultacjach społecznych; 

− podsumowanie uwag zgłoszonych w procesie konsultacji. 

 

Konsultacje społeczne są procesem, w którym przedstawiciele organizacji pozarządowych 

będąc adresatem działań lokalnych, mogą współtworzyć dokument, który jest fundamentem 

współpracy międzysektorowej. Opierają się na aktywnej postawie obywatelskiej, stwarzając 

jednocześnie przesłanki do kreowania, rozpowszechniania i utrwalania pozytywnych wzorców 

w zakresie zainteresowania życiem publicznym. Konsultacje stanowią również jeden  

z fundamentów budowania poprawnych, opartych przede wszystkim na zaufaniu, relacji 

pomiędzy organizacjami pozarządowymi, a leszczyńskim samorządem. 

 

Do raportu dołączono załączniki zawierające szczegółowy opis każdego etapu konsultacji 

społecznych. 

 

Raport został przygotowany przez pracowników Biura Pełnomocnika ds. Współpracy                                  

z Organizacjami Pozarządowymi. 

 

 

Zakres i formę prowadzenia konsultacji określa Ustawa o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie oraz Uchwała Rady Miejskiej Leszna nr XLVI/ 570/2010 z dnia 30.09.2010 r.  

 



     

                                                                          

4 

 

 

II. Informacje ogólne o programie 

Program współpracy jest dokumentem programowym, określającym politykę realizowaną 

przez Miasto Leszno wobec trzeciego sektora oraz kierunki dalszej, efektywnej współpracy 

między sektorami. Przyjęcie „Rocznego Programu Współpracy Miasta Leszna z organizacjami 

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

publicznego i o wolontariacie” zgodne jest z przepisami rzeczonej ustawy, która nakłada na 

jednostki samorządu terytorialnego obowiązek uchwalenia go w terminie do 30 listopada roku 

poprzedzającego realizację programu. Jednakże współpraca Miasta Leszna z organizacjami 

pozarządowymi nie wynika jedynie z obowiązku ustawowego, lecz przede wszystkim ze 

świadomego dostrzegania korzyści wynikających z tej współpracy.  

Niniejszy program powstał w oparciu o wiedzę, praktykę i doświadczenie samorządowców 

oraz organizacji pozarządowych jako wspólny wyraz dążenia do realizacji zaspokajania potrzeb 

społeczności lokalnej. Łączy w sobie otwartość na zmianę i gotowość do ciągłego doskonalenia 

poszczególnych płaszczyzn dialogu społecznego, nawiązując w swoim charakterze do 

sprawdzonych mechanizmów ukształtowanych w ciągu wielu lat owocnej współpracy 

międzysektorowej. 

W rocznej perspektywie Program Współpracy określa cele, zasady, przedmiot i formy 

współpracy, a także priorytetowe zadania publiczne. Program zawiera także opis sposobu jego 

realizacji, kryteria ewaluacyjne, informację o sposobie jego tworzenia z uwzględnieniem 

przebiegu konsultacji społecznych, a także sposób powoływania i zasady działania komisji 

konkursowych do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert. 

Główny cel Programu 

Głównym celem „Rocznego Programu Współpracy Miasta Leszna z o Organizacjami 

Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 

r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2020 rok” jest rozwój społeczeństwa 

obywatelskiego oraz wspieranie różnych form i płaszczyzn współpracy międzysektorowej dla 

lepszego zaspokajania potrzeb i podnoszenia poziomu życia mieszkańców Leszna. 

Realizowane wspólnie działania mają prowadzić do wszechstronnego rozwoju sektora 

pozarządowego, w tym do podniesienia jakości działania organizacji, zwiększenia 

zaangażowania w życie publiczne oraz efektywnego wydatkowania środków publicznym. 
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Istotnym założeniem Programu jest wsparcie budowy silnego, sprawnego sektora 

pozarządowego, który zachowując swoją różnorodność i niezależność, będzie równocześnie 

realnym, równoprawnym partnerem w życiu publicznym i społecznym dla różnych instytucji.  

 

Planowane odziaływanie Programu realizowane będzie przez osiągnięcie celów 

szczegółowych, takich jak: 

 

− kształtowanie lokalnego społeczeństwa obywatelskiego rozumianego jako społeczeństwo 

aktywne i zdolne do samoorganizacji oraz wzmacnianie leszczyńskiego sektora 

pozarządowego w celu wzrostu efektywności realizacji zadań publicznych przez 

organizacje pozarządowe; 

− rozwój aktywności społecznej w zakresie podejmowania inicjatyw i działań na rzecz 

rozwiązywania problemów lokalnych i zaspokajania potrzeb mieszkańców Leszna,  

a także zwiększenie wpływu sektora pozarządowego  w kreowanie polityki społecznej w 

Lesznie; 

− tworzenie warunków do współpracy między organizacjami pozarządowymi oraz 

nawiązywania relacji międzysektorowych organizacji z samorządem, biznesem, 

jednostkami naukowymi i podmiotami działającymi w ich otoczeniu; 

− umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie i swoje 

otoczenie, w tym przestrzeń publiczną, wspólnotę lokalną oraz jej tradycje; 

− rozwój edukacji obywatelskiej i patriotycznej poprzez realizację inicjatyw związanych ze 

100-leciem powrotu Leszna do macierzy;  

− stałe usprawnianie wzajemnej komunikacji między Urzędem Miasta Leszna,  

a organizacjami pozarządowymi oraz zwiększenie roli Miasta w promocji działań 

organizacji pozarządowych; 

− ułatwianie procesu składania ofert i sprawozdań z realizacji zadań publicznych; 

− wzrost liczby partnerstw lokalnych i projektów partnerskich realizowanych w Mieście oraz 

zwiększenie aktywności organizacji w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na realizację 

ich zadań statutowych; 

− wzmocnienie potencjału organizacji oraz rozwój i promocję wolontariatu. 

Program zakłada zatem znaczny wkład w budowę Aktywnego Obywatelskiego Leszna  

w zakresie tworzenia warunków i przestrzeni dla działania organizacji, w których obywatele 

dobrowolnie współdziałają ze sobą na rzecz realizacji ważnych interesów społecznych  
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i publicznych, a także angażują się w działania na rzecz dobra wspólnego lokalnej społeczności 

oraz podejmują decyzje w sprawach dla niej istotnych. Obu stronom zależy, aby współpraca 

odbywała się w oparciu o Model Współpracy Administracji Publicznej i Organizacji 

Pozarządowych. 

 

Rysunek 1 Płaszczyzny współpracy Miasta Leszna z organizacjami pozarządowymi 

 
Źródło: Opracowanie własne 

 

 

Program będzie podlegał systematycznemu monitoringowi oraz ewaluacji, ponadto zostanie 

przygotowane sprawozdanie z jego realizacji. 

 

III. Informacje ogólne o przeprowadzonych konsultacjach społecznych 

Założeniem konsultacji  było włączenie w proces tworzenia dokumentu, jak największej liczby 

przedstawicieli leszczyńskich organizacji pozarządowych. Konsultacje oparto na zasadach: 

− otwartości udziału; 

− równości uczestnictwa; 

− jawności przebiegu. 

Konsultacje prowadzone były zgodnie ze standardami wypracowanymi w procesie 

kształtowania dobrych praktyk w tym zakresie oraz w oparciu o „Model Konsultacji 

Społecznych Miasta Leszna”, z uwzględnieniem następujących zasad opisanych w tym 

dokumencie: 
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− dobrej wiary – konsultacje prowadzone były w duchu dialogu obywatelskiego, strony 

słuchały się nawzajem, wykazując wolę zrozumienia odmiennych racji; 

− powszechności – w myśl której, każdy zainteresowany tematem mógł dowiedzieć się                     

o konsultacjach i wyrazić w nich swój pogląd; 

− przejrzystości – przejawiającej się w tym, że informacje o celu, regułach, przebiegu                       

i wyniku konsultacji były powszechnie dostępne; 

− responsywności – bowiem każdy kto zgłosił opinię uzyskał merytoryczną odpowiedź; 

− koordynacji – konsultacje były koordynowane przez Biuro Pełnomocnika ds. współpracy        

z Organizacjami Pozarządowymi; 

− przewidywalności – konsultacje były prowadzone w oparciu o plan i program; 

− poszanowania interesu ogólnego – poszczególni uczestnicy konsultacji mieli prawo 

przedstawić swój partykularny interes, ostateczne decyzje podejmowane były w wyniku 

przeprowadzanych konsultacji reprezentujących interes NGO i JST. 

 

Podstawa prawna 

Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone na podstawie Uchwały Rady Miejskiej 

Leszna nr XLVI/ 570/2010 z dnia 30 września 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 oraz zgodnie z regulacjami Ustawy                      

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie                                    

(Dz. U. z 2019 r., poz. 688 ze zmianami). 

Przedmiot konsultacji 

Przedmiotem konsultacji był projekt „Rocznego Programu Współpracy Miasta Leszna                                            

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3       

z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 

2020”. 

Cel konsultacji 

Przystępując do procesu konsultacji projektu Rocznego Programu Współpracy, samorząd 

Miasta Leszna za główny cel przyjął sobie: 
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− poznanie oczekiwań i potrzeb interesariuszy oraz dążenie do spójności planowanych 

działań z tymi potrzebami i oczekiwaniami; 

− rozwój dialogu społecznego oraz integrację społeczności sektora pozarządowego; 

− zapewnienie udziału przedstawicielom organizacji pozarządowych w przygotowaniu                

i opracowaniu dokumentów programowych; 

− zapewnienie możliwości wyrażania opinii interesariuszy na etapie przygotowania                        

i konsultacji dokumentu. 

Forma konsultacji 

Mając na uwadze istotną rolę odpowiednich metod konsultacji społecznych w procesie 

tworzenia dokumentów programowych, zadecydowano o przeprowadzeniu następujących 

form konsultacji:  

1) Otwarte Spotkanie robocze, podczas którego reprezentanci lokalnych organizacji 

pozarządowych wspólnie z przedstawicielami Urzędu Miasta Leszna podjęli prace nad 

tworzeniem projektu dokumentu, w tym nad jego celami, które następnie znalazły 

odzwierciedlenie w ostatecznych zapisach Programu. Spotkanie robocze dało początek 

dalszym pracom wewnątrz Urzędu, w oparciu o zebrane opinie trzeciego sektora; 

2) Formularz zgłaszania uwag, za pośrednictwem którego uprawnione podmioty mogły 

zgłaszać opinie, uwagi i sugestie dotyczące zapisów zawartych w projekcie dokumentu. 

Formularz ten był udostępniony na Platformie Konsultacji Społecznych 

(www.konsultacje.leszno.pl), na stronie internetowej Urzędu Miasta Leszna 

(www.ngo.leszno.pl), w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.leszno.pl), na tablicy 

ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Leszna przy Al. Jana Pawła II 21a, w Biurze 

Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w budynku Urzędu Miasta 

Leszna przy Al. Jana Pawła II 21a (na parterze, tel. 65 529 54 03). Formularz do konsultacji 

został także wysłany drogą mailową do lokalnych organizacji figurujących w bazie 

prowadzonej przez tutejszy Urząd. 
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Etapy realizacji konsultacji 

I etap (23 lipca 2019 roku) 

Pierwszym etapem konsultacji było otwarte spotkanie robocze, na które zaproszono 

przedstawicieli lokalnych organizacji pozarządowych oraz urzędników zaangażowanych                         

w implementację Rocznego Programu Współpracy.  

Zaproszenia do udziału w konsultacjach społecznych Programu Współpracy opublikowano na 

stronie Miasta Leszna www.ngo.leszno.pl oraz wysłano drogą mailową do organizacji 

pozarządowych znajdujących się bazie prowadzonej przez miasto w  dniu 15 lipca 2019 r. 

 

Zdjęcie 1 Zrzut strony www.ngo.leszno.pl – zaproszenie do konsultacji społecznych 

 
Źródło: Opracowanie własne 
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W dniu 19 lipca ponownie opublikowano na stronie komunikat dotyczący konsultacji 
społecznych „Rocznego Programu Współpracy….” 
 

Zdjęcie 2 Zrzut strony www.ngo.leszno.pl – informacje o spotkaniu roboczym 

 
Źródło: Opracowanie własne 
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Spotkanie odbyło się 23 lipca 2019 r. w Sali sesyjnej Urzędu Miasta Leszna i wzięło w nim udział 

22 przedstawicieli organizacji pozarządowych, reprezentujących 18 podmiotów oraz 3 

urzędników. Celem spotkania było wypracowanie projektu dokumentu regulującego 

współpracę pomiędzy leszczyńskim samorządem, a organizacjami pozarządowymi, a także 

dyskusja nad celami, zasadami i formami współpracy oraz zebranie pomysłów i potrzeb 

sektora pozarządowego. Prace uczestników przebiegały według następującego programu: 

1) Co to jest Roczny Program Współpracy? 

2) Wypracowanie celów i rezultatów Programu Współpracy. 

3) Praca w grupach metodą warsztatową World Cafe, tematy: 

o formy i zasady współpracy, 

o mocne i słabe strony współpracy (Analiza SWOT) 

o narzędzia promocji, 

o zadania priorytetowe oraz współpraca niefinansowa. 

4) Harmonogram dalszych prac nad Rocznym Programem Współpracy. 

5) Podsumowanie spotkania. 

W efekcie dyskusji jaka wywiązała się podczas spotkania, wypracowano nowe zapisy celu 

głównego oraz celów szczegółowych Rocznego Programu Współpracy, które następnie 

decyzją biorących udział w spotkaniu, zostały ujęte w Programie. W kolejnym etapie prac, 

wypracowanym celom przypisano odpowiadające im formy współpracy (załącznik nr 1). 

Dostrzeżono także potrzebę poszerzenia zasad współpracy o nową, dotyczącą 

zrównoważonego rozwoju, a drobnej modyfikacji uległy także mierniki efektywności 

programu. Prace nad projektem dokumentu przebiegały metodą warsztatową World Café,                   

a dyskusje opierały się bardzo często na formule „burzy mózgów”. Proces ten otworzył 

uczestników na dialog oraz zachęcił do wyartykułowania swoich opinii i poglądów 

Szczegółowy przebieg oraz rezultaty spotkania roboczego znajdują się w załączonym do 

raportu protokole ze spotkania (załącznik nr 2). 
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Zdjęcie 3 Kolaż zdjęć ze spotkania roboczego 

 

Źródło: Opracowanie własne 
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Zdjęcie 4 Zrzut strony www.ngo.leszno.pl – relacja ze spotkania oraz zaproszenie do składania uwag 

 
Źródło: Opracowanie własne 
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II etap (23-31 lipca 2019 roku) 

Spotkanie robocze dało początek dalszym pracom nad projektem dokumentu, polegającym na 

możliwości zgłaszania propozycji nowych zapisów do Programu za pośrednictwem formularza 

do konsultacji (załącznik nr 3). Organizacje mogły wnosić uwagi w terminie od 23 lipca do 31 

lipca 2019 r. w formie elektronicznej na adres mailowy ngo@leszno.pl. W wyznaczonym 

terminie, do Urzędu wpłynął jeden formularz zawierający propozycję rozszerzenia zadań 

priorytetowych o nowe, dotyczące ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego (załącznik      

nr 4). Uwaga wniesiona przez Fundację Zdrowa Natura, została pozytywnie zaopiniowana 

przez Wydział Ochrony Środowiska, w efekcie czego, katalog priorytetowych zadań 

publicznych do realizacji na rok 2020, został poszerzony o kolejną pozycję. 

III etap (sierpień-wrzesień 2019 roku) 

Kolejna część konsultacji polegała na zebraniu propozycji zadań priorytetowych oraz 

sugerowanych zmian i nowych zapisów od poszczególnych komórek merytorycznych Urzędu 

Miasta Leszna, wraz z podaniem zaplanowanych kwot na realizację zadań. Nadesłane 

informacje zostały ujęte w projekcie dokumentu, który następnie w takiej formie został 

poddany konsultacjom społecznym. 

III etap (4-11 października 2019 roku) 

Działając na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Leszna nr XLVI/570/2010 z dnia 30 września 

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, do 

konsultacji społecznych przedłożono projekt „Rocznego Programu Współpracy Miasta Leszna 

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

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2020 rok”.                             

Do udziału w konsultacjach społecznych zaproszono wszystkie uprawnione podmioty tj. 

organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działające na terenie Miasta 

Leszna lub na rzecz jego mieszkańców. Zainteresowane podmioty miały możliwość zgłaszania 

swoich wniosków, uwag i opinii do przedłożonego do konsultacji projektu dokumentu, 

zarówno pisemnie jak i elektroniczne na przygotowanym wcześniej formularzu konsultacji 

społecznych (załącznik nr 5). Wypełniony formularz można było odesłać drogą 
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korespondencyjną lub bezpośrednio złożyć w Biurze Pełnomocnika ds. Współpracy                                      

z Organizacjami Pozarządowymi, Urząd Miasta Leszna, Al. Jana Pawła II 21a, 64-100 Leszno                        

z dopiskiem „Konsultacje Rocznego Programu Współpracy”  lub przesłać drogą elektroniczną 

na adres: ngo@leszno.pl.  

Zdjęcie 5 Zrzut strony www.ngo.leszno.pl – komunikat w sprawie rozpoczęcia konsultacji społecznych 

 
Źródło: Opracowanie własne 

 

Informacja o trwających konsultacjach społecznych wraz z formularzem do zgłaszania uwag                   

i opinii, a także projektem „Rocznego Programu Współpracy Miasta Leszna z Organizacjami 

Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 

r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2020 rok” umieszczone zostały: 

− na Platformie Konsultacji Społecznych: www.konsultacje.leszno.pl; 

− na stronie internetowej Urzędu Miasta Leszna: www.ngo.leszno.pl; 

− na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu: www.bip.leszno.pl; 

− na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Leszna przy Al. Jana  Pawła II 21a; 

− w Biurze Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w budynku 

Urzędu Miasta Leszna przy Al. Jana Pawła II 21a (na parterze, tel. 65 529 54 03). 

mailto:ngo@leszno.pl
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Zdjęcie 6 Zrzut strony www.ngo.leszno.pl – ogłoszenie konsultacji społecznych 

 
Źródło: Opracowanie własne 

Ponadto informacja o trwających konsultacjach społecznych została opublikowana na portalu 

społecznościowym Facebook: www.facebook.com/LeszczynskieNGO oraz przesłana drogą 

elektroniczną do organizacji pozarządowych i podmiotów znajdujących się w bazie danych 

NGO, która prowadzona jest przez tutejszy urząd. W wyniku przeprowadzonych konsultacji 

społecznych do Urzędu Miasta Leszna nie wpłynęły żadne uwagi odnoszące się do zmian treści 

zapisów projektu dokumentu. Organizacje pozarządowe zgłaszały telefonicznie i mailowo fakt 
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zapoznania się z konsultowanym projektem Programu oraz informowały o braku zastrzeżeń 

do jego treści. Powyższe może być efektem włączenia organizacji pozarządowych w proces 

tworzenia dokumentu od podstaw i pozwala sądzić, że wypracowane wspólnie elementy 

Programu spełniają oczekiwania trzeciego sektora. Z przeprowadzonych konsultacji 

społecznych sporządzono protokół, stanowiący załącznik nr 6 do raportu. 

IV. Podsumowanie 

Wnioski, uwagi i opinie zgłoszone w ramach konsultacji 

W I etap konsultacji społecznych włączyło się 22  przedstawicieli organizacji pozarządowych. 

W II etapie wpłynęła jedna propozycja dotycząca uwzględniania w dokumencie nowego 

obszaru zadań w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa 

przyrodniczego. Uwaga ta została pozytywnie zaopiniowana przez Wydział Ochrony 

Środowisko i ujęta w „Rocznym Programie Współpracy….”.  W III etapie konsultacji nad 

dokumentem pracowali przedstawiciele samorządu. W toku prac dokonano modyfikacji 

głównie w zakresie zadań priorytetowych przewidzianych do realizacji w kolejnym roku.                         

Po uzyskaniu opinii komórek merytorycznych Urzędu Miasta Leszna ostateczny kształt 

projektu Programu przygotowało Biuro Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami 

Pozarządowymi. W IV  etapie prac nad dokumentem odbyły się konsultacje społeczne projektu 

„Rocznego Programu Współpracy Miasta Leszna z o Organizacjami Pozarządowymi oraz 

podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2020 rok” polegające na zgłaszaniu uwag za 

pośrednictwem formularza konsultacji. W wyznaczonym terminie  nie wpłynęły żadne uwagi 

odnoszące się do zmian treści zapisów projektu dokumentu. Organizacje pozarządowe 

zgłaszały telefonicznie i mailowo fakt zapoznania się z konsultowanym projektem Programu 

oraz informowały o braku zastrzeżeń do jego treści. Powyższe może być efektem włączenia 

organizacji pozarządowych  w proces tworzenia dokumentu od podstaw i pozwala sądzić, że 

wypracowane wspólnie elementy Programu spełniają oczekiwania trzeciego sektora. 

Konsultacje społeczne przeprowadzono zgodnie z przepisami. 

Komórką odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu „Rocznego 

Programu Współpracy… na rok 2020” było Biuro Pełnomocnika ds. współpracy z Organizacjami 

Pozarządowymi. 
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Zdjęcie 7 Zrzut strony www.konsultacje.leszno.pl 

 
Źródło: Opracowanie własne 
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Podsumowanie 

 

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. Jak najszerszemu uczestnictwu 

przedstawicieli organizacji pozarządowych służyć miały rozmaite formy partycypacji 

społecznej: otwarte spotkanie robocze, możliwość zgłaszania uwag osobiście w urzędzie oraz 

poprzez elektroniczny formularz konsultacji. 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 Program Współpracy…, na rok 

2020” były prowadzone zgodnie z opracowanym „Modelem Konsultacji Społecznych Miasta 

Leszna” 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.   Przedstawiciele organizacji mogli 

również zgłaszać swoje uwagi osobiście w Biurze Pełnomocnika ds. Współpracy  

z Organizacjami Pozarządowymi. Często podnoszone uwagi dotyczyły zapisów ujętych już w 

dokumencie w latach poprzednich.  Prowadzone konsultacje społeczne służyć miały rozwojowi 

dialogu obywatelskiego. 

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:                     

− 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; 
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− 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; 

− na uwagę zasługuje także, przyjmowana przez wielu jako pozytywne rozwiązanie, 

realizacja zadań publicznych w formie regrantingu.  

W „Rocznym Programie Współpracy organów samorządowych Miasta Leszna z organizacjami 

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

publicznego i o wolontariacie, na 2020 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.  
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