
 

Celem głównym Programu jest rozwój społeczeństwa obywatelskiego oraz wspieranie różnych form i płaszczyzn współpracy 

międzysektorowej dla lepszego zaspokajania potrzeb i podnoszenia poziomu życia mieszkańców Leszna. Cel, ten realizowany będzie 

poprzez poniższe cele szczegółowe: 
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Cele Formy współpracy 

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 

• zlecanie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym poprzez 
otwarte konkursy ofert, tryb pozakonkursowy, regranting, zakup usług; 
podstawowym trybem przekazywania środków finansowych organizacjom 
jest otwarty konkurs ofert, dopuszczalne jest stosowanie innych trybów w 
przypadkach wskazanych przez ustawę, a także zlecanie zadań na 
podstawie przepisów innych niż ustawa o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie; 

• inicjowanie lub współorganizowanie szkoleń wzmacniających organizacje 
pozarządowe działające na rzecz mieszkańców i Miasta Leszna; 

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 

• udział przedstawicieli organizacji pozarządowych w opiniowaniu ofert  
w ramach otwartych konkursów ofert; 

• konsultowanie z organizacjami pozarządowymi aktów normatywnych  
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji; 

• funkcjonowanie ciał konsultacyjno-doradczych oraz inicjatywno-
doradczych, w szczególności powołanych przez Prezydenta Miasta Leszna 
Rad jako organów konsultacyjnych, opiniotwórczych, doradczych  
i inicjatywnych, których tryb funkcjonowania i zasady powoływania określają 
odrębne uchwały Rady Miejskiej Leszna oraz stałe rozwijanie współpracy 
pomiędzy nimi; 

• wypracowanie w razie potrzeby wspólnych stanowisk, opinii, projektów 
poprzez tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym  
i inicjatywnym złożonych m.in. z przedstawicieli organizacji pozarządowych 
oraz przedstawicieli właściwych organów administracji publicznej; 
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tworzenie warunków do współpracy między 
organizacjami pozarządowymi oraz 
nawiązywania relacji międzysektorowych 
organizacji z samorządem, biznesem, 
jednostkami naukowymi  i podmiotami 
działającymi w ich otoczeniu 

• wspieranie inicjatyw obywatelskich i organizacji pozarządowych oraz 
procesów integracji sektora pozarządowego, m.in. poprzez wspólne 
organizowanie imprez mających na celu promocję działań podejmowanych 
przez te podmioty np. targów, festynów; pośredniczenie w nawiązywaniu 
kontaktów i współpracy pomiędzy organizacjami i poszczególnymi 
Wydziałami i Jednostkami Organizacyjnymi Urzędu Miasta Leszna; 

• wspieranie w nawiązywaniu kontaktów zagranicznych z organizacjami  
o podobnym profilu działania, w szczególności z organizacjami w miastach 
partnerskich; 

• umożliwienie nawiązywania partnerstw trójsektorowych biznesu, organizacji 
pozarządowych i samorządu na rzecz Miasta Leszna i jego mieszkańców; 

• uczestnictwo oraz organizowanie wspólnych imprez, narad, spotkań, 
konferencji itp.; 

• wzajemne informowanie się o planowanych działaniach, inicjatywach  
i osiąganych efektach poprzez stosowanie różnorodnych form komunikacji 
przedstawicieli administracji publicznej i organizacji pozarządowych; 

umacnianie w świadomości społecznej 
poczucia odpowiedzialności za siebie i swoje 
otoczenie, w tym przestrzeń publiczną, 
wspólnotę lokalną oraz jej tradycje 

• funkcjonowanie ciał konsultacyjno-doradczych oraz inicjatywno-
doradczych, w szczególności powołanych przez Prezydenta Miasta Leszna 
Rad jako organów konsultacyjnych, opiniotwórczych, doradczych  
i inicjatywnych, których tryb funkcjonowania i zasady powoływania określają 
odrębne uchwały Rady Miejskiej Leszna oraz stałe rozwijanie współpracy 
pomiędzy nimi; 

• wypracowanie w razie potrzeby wspólnych stanowisk, opinii, projektów 
poprzez tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym  
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i inicjatywnym złożonych m.in. z przedstawicieli organizacji pozarządowych 
oraz przedstawicieli właściwych organów administracji publicznej; 

• udział przedstawicieli organizacji pozarządowych w opiniowaniu ofert                        
w ramach otwartych konkursów ofert; 

• wspieranie inicjatyw obywatelskich i organizacji pozarządowych oraz 
procesów integracji sektora pozarządowego, m.in. poprzez wspólne 
organizowanie imprez mających na celu promocję działań podejmowanych 
przez te podmioty np. targów, festynów; 

rozwój edukacji obywatelskiej i patriotycznej 
poprzez realizację inicjatyw związanych ze 
100-leciem powrotu Leszna do macierzy 

• realizacja przedsięwzięć z udziałem mieszkańców poprzez inicjatywę 
lokalną; szczegółowy tryb i kryteria oceny wniosków o realizację zadań 
publicznych w ramach inicjatyw lokalnych określa odrębna uchwała Rady 
Miejskiej Leszna; 

• uczestnictwo oraz organizowanie wspólnych imprez, narad, spotkań, 
konferencji itp.; 

stałe usprawnianie wzajemnej komunikacji 
między Urzędem Miasta Leszna,  
a organizacjami pozarządowymi oraz 
zwiększenie roli Miasta w promocji działań 
organizacji pozarządowych 

• pośredniczenie w nawiązywaniu kontaktów i współpracy pomiędzy 
organizacjami i poszczególnymi Wydziałami i Jednostkami Organizacyjnymi 
Urzędu Miasta Leszna; 

• prowadzenie i aktualizowanie bazy danych o organizacjach 
pozarządowych; 

• promowanie działalności organizacji pozarządowych; 

• promowanie przekazywania 1% podatku dla organizacji pozarządowych, 
które działają na terenie Miasta Leszna lub na rzecz jego mieszkańców; 

• wymiana dobrych praktyk pomiędzy organizacjami pozarządowymi  
i organami samorządowymi Miasta Leszna; 
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• doskonalenie współpracy pomiędzy organizacjami a samorządem Miasta w 
zakresie merytorycznym, rzeczowym i lokalowym, wspieranie  
w długofalowym planowaniu działań; 

• udostępnianie lokali z miejskich zasobów lokalowych organizacjom 
pozarządowym i informowanie o możliwości pozyskania takich lokali 

 

ułatwianie procesu składania ofert 
 i sprawozdań z realizacji zadań publicznych 

• doradztwo i udzielanie pomocy merytorycznej organizacjom 
pozarządowym; 

• wymiana dobrych praktyk pomiędzy organizacjami pozarządowymi  
i organami samorządowymi Miasta Leszna; 

• inicjowanie lub współorganizowanie szkoleń wzmacniających organizacje 
pozarządowe działające na rzecz mieszkańców i Miasta Leszna; 

wzrost liczby partnerstw lokalnych i projektów 
partnerskich realizowanych w Mieście oraz 
zwiększenie aktywności organizacji w 
pozyskiwaniu środków zewnętrznych na 
realizację ich zadań statutowych 

• przygotowywanie i realizacja projektów partnerskich finansowanych ze 
środków zewnętrznych, a także udzielanie informacji o racjonalnym 
wykorzystaniu i dysponowaniu środkami publicznymi; 

• udzielanie rekomendacji organizacjom współpracującym z Urzędem Miasta 
Leszna, które ubiegają się o dofinansowanie projektów finansowanych z 
innych źródeł zewnętrznych; 

• współpraca oraz udzielanie pomocy w zakresie dywersyfikowania źródeł 
finansowania – w szczególności poprzez informowanie o aktualnych 
konkursach; 

• umożliwienie nawiązywania partnerstw trójsektorowych biznesu, organizacji 
pozarządowych i samorządu na rzecz Miasta Leszna i jego mieszkańców; 
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• wspieranie w nawiązywaniu kontaktów zagranicznych z organizacjami                                 
o podobnym profilu działania, w szczególności z organizacjami w miastach 
partnerskich; 

• pośredniczenie w nawiązywaniu kontaktów i współpracy pomiędzy 
organizacjami i poszczególnymi Wydziałami i Jednostkami Organizacyjnymi 
Urzędu Miasta Leszna; 

wzmocnienie potencjału organizacji oraz 
rozwój i promocję wolontariatu 

• analiza sytuacji organizacji pozarządowych; 

• prowadzenie portalu internetowego dla organizacji pozarządowych na 
stronie Urzędu Miasta Leszna i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz 
kont na portalach społecznościowych, jako profili tematycznie związanych z  
leszczyńskimi organizacjami pozarządowymi, a także rozwijanie nowych 
form dialogu; 

• wspieranie działalności na rzecz organizacji i promocji wolontariatu 

• inicjowanie lub współorganizowanie szkoleń wzmacniających organizacje 
pozarządowe działające na rzecz mieszkańców i Miasta Leszna, w tym 
dotyczących stosowania społecznie odpowiedzialnych zamówień 
publicznych; 

• obejmowanie patronatem Prezydenta Miasta Leszna przedsięwzięć 
organizowanych przez organizacje pozarządowe; 

• wyróżnianie przez Prezydenta Miasta Leszna najlepszych działaczy 
organizacji pozarządowych lub samych organizacji za wybitne osiągnięcia 
w zakresie działalności pożytku  publicznego; 

• wspieranie inicjatyw obywatelskich i organizacji pozarządowych oraz 
procesów integracji sektora pozarządowego, m.in. poprzez wspólne 
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organizowanie imprez mających na celu promocję działań podejmowanych 
przez te podmioty np. targów, festynów; 

• promowanie działalności organizacji pozarządowych; 

• promowanie przekazywania 1% podatku dla organizacji pozarządowych, 
które działają na terenie Miasta Leszna lub na rzecz jego mieszkańców; 

• wspieranie działalności na rzecz organizacji i promocji wolontariatu; 

• doskonalenie współpracy pomiędzy organizacjami a samorządem Miasta                    
w zakresie merytorycznym, rzeczowym i lokalowym, wspieranie                                           
w długofalowym planowaniu działań; 
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Załącznik nr 2 

PROTOKÓŁ  ZE SPOTKANIA ROBOCZEGO Z PRZEDSTAWICIELAMI  ORGANIZACJI 
POZARZĄDOWYCH W SPRAWIE OPRACOWYWANIA  ROCZNEGO PROGRAMU 
WSPÓŁPRACY MIASTA LESZNA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2020 ROK 
 

Temat: WYPRACOWANIE ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY NA ROK 2020 

Data: 23.07.2019 r.    

Godzina: 12:00 -15:00 

Miejsce: sala sesyjna Urzędu Miasta Leszna  

Prowadzący:  Anna Szymańska Urząd Miasta Leszna 
                       Natalia Szymanowska Stowarzyszenie Centrum PISOP 

Organizator:  Biuro Pełnomocnika do spraw Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 

 
Cel spotkania: 
Wypracowanie projektu dokumentu regulującego współpracę pomiędzy leszczyńskim 
samorządem, a organizacjami pozarządowymi. Dyskusja nad  celami, zasadami  i formami 
współpracy. Zebranie pomysłów i potrzeb sektora pozarządowego. 
 
Adresaci spotkania:  
Spotkanie przeznaczone było dla przedstawicieli i przedstawicielek organizacji 
pozarządowych: członków zarządu, pracowników i wolontariuszy działających we wszystkich 
obszarach pożytku publicznego zainteresowanych włączeniem się w prace nad Rocznym 
Programem Współpracy Miasta Leszna z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok.  
 
Liczba uczestników: w spotkaniu wzięło udział 22 przedstawicieli organizacji 
pozarządowych, reprezentujących 18 podmiotów oraz 3 urzędników.  
 
Program spotkania: 

1. Co to jest Roczny Program Współpracy?  
2. Cele i rezultaty Programu Współpracy – praca w grupach 
3. Praca w grupach metoda warsztatową Word Cafe, tematy: 

1) formy i zasady współpracy  
2) mocne i słabe strony współpracy (Analiza SWOT) 
3) narzędzia promocji  
4) zadania priorytetowe oraz współpraca niefinansowa 

4. Jaki jest harmonogram dalszych prac nad Rocznym Programem Współpracy?. 
5. Podsumowanie spotkania 

 
Ad. 1 
Spotkanie otworzyła p. Anna Szymańska – Pełnomocnik Prezydenta ds. Współpracy                                
z Organizacjami Pozarządowymi. Przedstawiła proponowaną formułę i przebieg spotkania. 
Wprowadzając w temat podkreśliła szczególne znaczenie wymiany doświadczeń i integracji 
między i wewnątrzsektorowej zwłaszcza w odniesieniu do budowania społeczeństwa 
obywatelskiego oraz dalszej współpracy. Następnie zaprosiła przedstawicieli Organizacji 
Pozarządowych do krótkiej zabawy, której celem było poznanie się wzajemne. 
 
Ad.2 
W kolejnej części spotkania uczestnicy zostali zapoznani z prezentacją p. Natalii 
Szymanowskiej – doradczyni z Centrum PISOP, podczas której omówiono jak prawidłowo 
konstruować cele oraz rezultaty. Zaprezentowana została także tabela mierzalności 



 
 
 
 

 

8 
 

rezultatów. Następnie uczestnicy pracowali w grupach nad określeniem celu głównego oraz 
celi szczegółowych programu. Uczestnicy spotkania otrzymali wydrukowane, wybrane 
fragmenty z Rocznego Programu Współpracy na rok 2019 określające cel główny oraz cele 
szczegółowe. Wywiązała się dyskusja nad zmianami zapisów, ich ewentualnym poszerzeniem 
oraz sformułowaniem. Decyzją biorących udział w spotkaniu zgłoszone propozycje zmian 
zostały ujęte w program w poniższym brzmieniu: 
 
„Celem głównym Programu jest rozwój społeczeństwa obywatelskiego oraz wspieranie 
różnych form i płaszczyzn współpracy międzysektorowej dla lepszego zaspokajania potrzeb i 
podnoszenia poziomu życia mieszkańców Leszna. 
Cel, o którym mowa powyżej realizowany będzie poprzez następujące cele szczegółowe: 

1) 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; 

2) 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; 

3) tworzenie warunków do współpracy między organizacjami pozarządowymi oraz 
nawiązywania relacji międzysektorowych organizacji z samorządem, biznesem, 
jednostkami naukowymi i podmiotami działającymi w ich otoczeniu; 

4) umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie i swoje 
otoczenie, w tym przestrzeń publiczną, wspólnotę lokalną oraz jej tradycje; 

5) rozwój edukacji obywatelskiej i patriotycznej poprzez realizację inicjatyw związanych 
ze 100-leciem powrotu Leszna do macierzy;  

6) stałe usprawnianie wzajemnej komunikacji między Urzędem Miasta Leszna,  
a organizacjami pozarządowymi oraz zwiększenie roli Miasta w promocji działań 
organizacji pozarządowych; 

7) ułatwianie procesu składania ofert i sprawozdań z realizacji zadań publicznych; 
8) wzrost liczby partnerstw lokalnych i projektów partnerskich realizowanych w Mieście 

oraz zwiększenie aktywności organizacji w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na 
realizację ich zadań statutowych; 

9)  wzmocnienie potencjału organizacji oraz rozwój i promocję wolontariatu”. 
 
 
Ad.3 
W kolejnej części spotkania uczestnicy pracowali w grupach metodą warsztatową Word Cafe. 
Uczestnicy byli zachęcani do przedstawiania swoich pomysłów za pomocą słów, spisywania 
ich, bądź przedstawiania graficznego. Gospodarzami stolików byli przedstawiciele Organizacji 
Pozarządowych oraz pracownicy Biura Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami 
Pozarządowymi. Jedna z grup zastanawiała się nad formami i zasadami współpracy. Druga 
grupa rozmawiała na temat mocnych i słabych stron współpracy. Trzecia grupa rozmawiała na 
temat narzędzi promocji. Kolejna grupa dyskutowała o zadaniach priorytetowych oraz 
współpracy niefinansowej. Następnie grupy zamieniły się stanowiskami  i omawiano te same 
tematy w innych zespołach.  
 
Dyskusja miała formułę ”burzy mózgów” i uświadomiła przedstawicielom organizacji 
pozarządowych jak wiele możliwości współpracy oferuje im Miasto Leszno. Uczestnicy 
dyskusji wskazywali, iż współpraca organizacji pozarządowych z władzami publicznymi 
powinna być realizowana z zachowaniem zasad: pomocniczości, suwerenności stron, 
partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności, równości szans, 
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współodpowiedzialności oraz solidarności.  Decyzją biorących udział w spotkaniu zgłoszona 
została propozycja dodania do programu nowej zasady: 
 
„zrównoważonego rozwoju – wyrażającego się dążeniem do integrowania w czasie  
i przestrzeni działań politycznych, gospodarczych i społecznych, gwarantujących zachowanie 
równowagi przyrodniczej”. 
 
Po analizie mocnych i słabych stron współpracy nie wniesiono uwag do zapisów programu, 
dyskusja w formule „burzy mózgów” miała w głównej mierze charakter informacyjny, 
uczestnicy zgłosili jedynie, aby zmienić i przeformułować mierniki efektywności programu  
w poniższym brzmieniu:  
 
„Mierniki efektywności Programu – monitoring, będą oparte na informacjach dotyczących jego 
realizacji w ciągu ostatniego roku, a w szczególności:  

1) w zakresie otwartych konkursów ofert, na podstawie: 
a. liczby ogłoszonych otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych; 
b. liczby złożonych ofert; 
c. liczby podmiotów, z którymi podpisano umowę o realizację zadań publicznych; 
d. liczby zerwanych lub unieważnionych umów; 

2) w zakresie realizacji zadań publicznych w trybie pozakonkursowym, na podstawie: 
a. liczby złożonych ofert; 
b. liczby podmiotów, z którymi podpisano umowę o realizację zadań publicznych; 
c. liczby zerwanych lub unieważnionych umów; 

3) w zakresie inicjatywy lokalnej, na podstawie: 
a. liczby złożonych wniosków na realizację inicjatywy lokalnej; 
b. liczby podpisanych umów na realizację inicjatywy lokalnej; 

4) liczby przedsięwzięć, którym udzielono Patronatu Prezydenta Miasta Leszna; 
5) liczby przedsięwzięć finansowanych w ramach regrantingu; 
6) liczby wystawców Wielkiego Festynu Aktywności organizowanego w ramach akcji 

Aktywne Obywatelskie Leszno; 
7) liczby wolontariuszy współpracujących z Urzędem Miasta Leszna”. 

 
 
W trakcie dyskusji sporo czasu poświęcono na temat promocji organizacji pozarządowych. 
Uczestnicy wspólnie zastanawiali się, co oni sami mogą zrobić żeby dotrzeć do jeszcze 
szerszego grona odbiorców, a także uzyskali informacje jak w tych działaniach może ich 
wspomóc samorząd Leszna. Przedstawiciele organizacji pozarządowych wskazywali na formy 
promocji ich działalności uwzględniając także te, w których ważna jest rola i pomoc ze strony 
Miasta Leszna. 
Proponowane formy promocji to: 

• promocja w Internecie: strona www i portale społecznościowe; 

• promocja w mediach; 

• reklama bezpośrednia; 

• gadżety reklamowe; 

• współpraca z innymi organizacjami pozarządowymi; 

• udział w Aktywnym Obywatelskim Lesznie i Targach Organizacji Pozarządowych; 

• organizacja imprez, spotkań, konferencji; 

• broszury informacyjne; 

• patronat Prezydenta; 

• baza danych NGO; 

• kampanie społeczne m.in. „Zostaw swój 1% w Lesznie”. 
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Wywiązała się dyskusja nad zmianami zapisów lub ich ewentualnym poszerzeniem oraz 
sformułowaniem form współpracy niefinansowej oraz zadań priorytetowych. Proponowane 
formy współpracy i zadania znajdują odzwierciedlenie Programie Współpracy. 
 
Podczas dyskusji podjęto decyzję, aby uwzględnić w programie fakt, iż w 2020 r miasto 
obchodzi 100-lecia portowy Leszna do macierzy.   
 
Następnie wszyscy obecni na spotkaniu otrzymali „Formularz konsultacji” i zobowiązali się 
przesłać mailem do końca lipca ewentualne propozycje zmiany w zapisach celów, zadań 
priorytetowych i form współpracy. 
 
Ad.4 
Następnie przedstawiony został harmonogram dalszych prac nad Rocznym Programem 
Współpracy, w którym ujęto między innymi: 
1) nadsyłanie propozycji zadań priorytetowych przez organizacje pozarządowe; 
2) przekazanie informacji zwrotnej do wydziałów/biur/jednostek merytorycznych  

w odniesieniu do wypracowanych materiałów; 
3) nadsyłanie propozycji zapisów do programu przez wydziały/biura/jednostki 

współpracujące z organizacjami pozarządowymi; 
4) przygotowanie projektu Rocznego Programu Współpracy Miasta Leszna z  

Organizacjami Pozarządowymi na 2020 r.; 
5) konsultacje Rocznego Programu Współpracy. 
 
 
Wszyscy uczestnicy spotkania zgodnie stwierdzili, że wypracowane podczas spotkania zapisy  
projektu „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 rok 2020” są dla nich satysfakcjonujące i w pełni 
spełniają zakładane oczekiwania.  
 
Na tym spotkanie zakończono. 
 
Załączniki:  

• lista obecności na spotkaniu w dniu 23.07.2019 r. 

• formularz konsultacji  
 
Protokół sporządziła: Anna Szymańska 
Leszno, dn.24.07.2019r. 
 
 
  



 
                          

   

FORMULARZ KONSULTACJI 

Do składania uwag do projektu „Programu 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”. 

 

1. Propozycje zmian do obowiązujących zapisów Programu: 

 

Lp. 

Aktualny zapis w projekcie Programu 

Współpracy na 2019 rok, ze wskazaniem   

punktu, podpunktu  itd. 

Sugerowana zmiana (konkretna propozycja 

nowego brzmienia zadania priorytetowego, 

rozdziału, punktu, podpunktu) lub propozycja 

nowego zapisu w projekcie Programu na 2020 

rok nieistniejącego w Programie współpracy na 

2019 rok 

 

Uzasadnienie 

1.  

 

 

 

 

 

 

2.   

 

 

 

 

3.    

 

 

 

Nazwa podmiot zgłaszającego 

propozycje/uwagi  
Adres Nr telefonu 

Adres poczty 

elektronicznej 

Imię i nazwisko osoby 

zgłaszającej uwagi 

Data 

wypełnienia 

 

 

 

 

 

     

Załącznik nr 3 



 
                          

   

FORMULARZ KONSULTACJI 

2. Propozycje priorytetowych zadań publicznych planowanych do realizacji przez organizacje pozarządowe w 2020 roku. 

(Uwaga! Ankieta ma jedynie charakter analityczny, nie oznacza w żadnym wypadku, iż wskazane zadania zostaną dofinansowane, wpisane do 

Programu współpracy na rok 2020. Informacja nie jest również wiążąca dla organizacji i nie oznacza, iż będzie ona zobowiązana złożyć ofertę na 

wskazane tu zadanie). 

 

 

Nazwa zadania 

 

Cel zadania 

(proszę krótko określić czemu ma 

służyć zadanie, rozwiązaniu 

jakiego problemu) 

 

Uczestnicy zadania  

(kto będzie uczestnikiem;  

planowana liczba uczestników) 

 

Obszar zadania publicznego1: 

(proszę podać nr jednego  

z obszarów wymienionych  

 pod tabelą, którego dotyczy zadanie) 

 

 

 

 

 

 

   

 

 
1 1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób, 2) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 3) wspierania  
i upowszechniania kultury fizycznej, 4) turystyka i krajoznawstwo; 5) ochrona i promocja zdrowia; 6) przeciwdziałanie patologiom i uzależnieniom; 7) przedsiębiorczość i rozwój gospodarczy, 8) rewitalizacja, 9) 
działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, 10) działalność wspomagająca rozwój wspólnot  
i społeczności lokalnych, 11) udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, 12)  inny obszar zadań publicznych, zgodny art. 4 ust. 1 ustawy z 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie. 
 
Punktem wyjścia do składania propozycji do projektu Programu Współpracy na 2020 rok jest treść aktualnie obowiązującego Programu Współpracy na 2019 rok, który dostępny jest pod linkiem: 
http://ngo.leszno.pl/files/40518/Zalacznik_do_Uchwaly_LIII_732_2018-_Roczny_Program_Wspolpracy....._na_rok_2019.pdf 

 
 

http://ngo.leszno.pl/files/40518/Zalacznik_do_Uchwaly_LIII_732_2018-_Roczny_Program_Wspolpracy....._na_rok_2019.pdf


 
                          

   

FORMULARZ KONSULTACJI 

 

3. Propozycje innych form współpracy, w tym pozafinansowej: 
 

 

4. Inne uwagi: 

 

Administratorem danych osobowych jest Urząd Miasta Leszna, ul. K. Karasia 15, 64-100 Leszno. Wyrażam zgodę na zbieranie i przetwarzanie moich danych 

osobowych zawartych w formularzu zgłoszenia propozycji do projektu „Programu 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”, dla potrzeb niezbędnych 

do przekazania moich uwag w związku z konsultacjami społecznymi ww. projektu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. 

U. z 2016r., poz. 922 ). Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu przekazania moich uwag  

w związku z konsultacjami społecznymi ww. projektu Programu Współpracy. Podanie ww. danych jest dobrowolne oraz mam prawo dostępu do treści swoich 

danych i ich poprawiania. Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie przepisów: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego  

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnie rozporządzenia o ochronie danych). 

….………………………………                                                                                      ………….……….…………………… 

Miejscowość, data                                                                                         Podpis osoby wypełniającej formularz 

Formularz bez informacji o zgłaszającym uwagi (Imię i nazwisko zgłaszającego, nazwa organizacji którą reprezentuje, email, telefon) i zgody na przetwarzanie 

danych osobowych nie będzie rozpatrywany. Wypełniony formularz można odesłać drogą korespondencyjną lub bezpośrednio złożyć  

w Biurze Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, Urząd Miasta Leszna,  Al. Jana Pawła II 21 a, 64-100 Leszno  

lub przesłać drogą elektroniczną na adres: ngo@leszno.pl w nieprzekraczalnym terminie do 31 lipca 2019 roku do godz.15:30. Liczy się data wpływu do Urzędu 

Miasta Leszna.

mailto:ngo@leszno.pl


 

   

Tabela 1. Propozycja zadań priorytetowych zgłaszanych przez organizacje pozarządowe na formularzach zgłoszeń 

 

Lp. OBSZAR ZADANIE UZASADNIENNIE WNIOSK

ODAWC

A 

WYDZIAŁ/

BIURO/ 

JEDNOSTK

A UML 

STANOWISKO KOMÓRKI 

MERYTORYCZNEJ 

UZASADNIENIE 

KOMÓRKI 

MERYTORYCZNJE 

1 Zadania 

związane z 

ekologią i 

ochroną 

zwierząt oraz 

ochroną 

dziedzictwa 

przyrodniczego 

 

 

Proponujemy nowe 

zadanie które ma  

przyczynić się do 

wzrostu dbałości o 

przyrodę. 

Ustawa o pożytku 

publicznym, o 

wolontariacie wskazuje 

w ust.4 strefy zadań 

publicznych, w tym m.in. 

w zakresie ekologii i 

ochrony. 

Proponujemy 

wprowadzenie do 

„Programu współpracy” 

na 2020 rok nowego 

zadania w powyższym 

zakresie: 

chcemy propagować styl 

życia zgodny z zasadami 

ekorozwoju.  

 

 

Wprowadzenie tego 

obszaru do „Programu 

współpracy” da szansę 

organizacjom na 

realizowanie zadań 

dotyczących ochrony 

środowiska i przyrody. 

Przyczyni się do 

propagowania stylu życia 

zgodnego z zasadami 

ekorozwoju, np. poprzez 

opracowywanie i 

wydawanie materiałów 

wydawniczych, 

popularyzujących wiedzę 

ekologiczną i ochronę 

przyrody, 

popularyzowania 

zagadnień dotyczących 

ochrony środowiska i 

przyrody poprzez 

prowadzenie szkoleń, 

konferencji i seminariów, 

organizowania 

konkursów, wystaw, 

kampanii 

upowszechniających 

wiedzę i postawy 

ekologiczne, 

organizowanie zajęć 

terenowych promujących 

Fundacja 

Zdrowa 

Natura 

Wydział 

Ochrony 

Środowiska 

Wydział Ochrony Środowiska w 

związku z zaproponowanym 

zadaniem polegającym na 

„propagowaniu stylu życia 

zgodnego z zasadami ekorozwoju” 

w ramach obszaru działań „Zadania 

związane z ekologią i ochroną 

dziedzictwa przyrodniczego”- 

opiniuje pozytywnie zaplanowane 

działanie z następującymi uwagami: 

1.Brzmienie zapisu zadania należy 

doprecyzować tak aby 

jednoznacznie wpisywał się  

w konkretny obszar działania. 

Uznaje się, że zasady ekorozwoju 

(np. zasada zrównoważonego 

rozwoju- jedna z 27 zasad) mieszczą 

się w ustawowym obszarze, jednak 

literalnie nie ma zapisu w 

przedmiotowej ustawie mówiącego 

wprost o ekorozwoju. Stąd też 

wątpliwości dotyczące brzmienia 

zapisu samego zadania. Dla 

przykładu można podać, że 

ekorozwój polega również na 

zniesieniu ubóstwa co może być 

zakwalifikowane do obszaru zadań 

związanych z rewitalizacją 

natomiast edukacja ekologiczna 

może wpisywać się w obszar 

dotyczący nauki, szkolnictwa 

Zaproponowane zadanie 

wraz z uzasadnieniem 

wpisują się w zakres 

planowanych i 

realizowanych przez miasto 

Leszno działań dotyczących 

ochrony środowiska i 

znajduje swoje 

odzwierciedlenie  

w obowiązujących 

dokumentach 

strategicznych (planach, 

programach, politykach) 

zarówno na poziomie 

globalnym jak i na poziomie 

lokalnym. 

 

Załącznik nr 4 



 

   

ekologiczny styl życia, 

organizowania 

programów i akcji 

związanych z ochroną 

środowiska i przyrody, 

przeciwdziałania 

niszczeniu zieleni, 

tworzenia nowych 

terenów zieleni oraz 

obejmowania ochroną 

obszarów przyrodniczo 

cennych, wskazywania 

nowych pomników 

przyrody, inwentaryzacje 

zieleni wysokiej, 

realizacji prac 

badawczych i 

projektowych związanych 

z ochroną warunków 

życia człowieka, ochroną 

środowiska i przyrody. 

wyższego, edukacji, oświaty  

i wychowania itp. Mając powyższe 

na uwadze należy odnotować, że 

zapisy przedmiotowej ustawy nie 

korespondują bezpośrednio   

z obowiązującymi zapisami  

w przepisach dotyczących ochrony 

środowiska. 

2.W celu uniknięcia potencjalnych 

nieporozumień zaleca się aby 

zadania zaproponowane w tym 

obszarze (ekologia i ochrona 

zwierząt…) odnosiły się do działań 

dokładnie sprecyzowanych  

w planach, programach, uchwałach, 

opracowywanych przez miasto 

Leszno (np. Program ochrony 

środowiska dla miasta Leszna, PGN 

dla miasta Leszna, np. uchwała 

„Leszno wolne od plastiku itp.) – 

takie ujęcie pozwoli na 

jednoznaczne zakwalifikowanie 

poszczególnego zadania gminy do 

realizacji przez organizacje 

pozarządowe i przewidziane do 

dofinansowania. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

Załącznik nr 1 

do Zarządzenia nr 479/2019 

Prezydenta Miasta Leszna 

Formularz konsultacji społecznych projektu „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” 

 

PROPOZYCJE DO PROJEKTU PROGRAMU 

Lp. 
Aktualny zapis w projekcie Rocznego Programu 

Współpracy na 2020 rok, ze wskazaniem                       
nr rozdziału, punktu, podpunktu, itd. 

Sugerowana zmiana (konkretna propozycja 
nowego brzmienia rozdziału, punktu, 

podpunktu) lub propozycja nowego zapisu*               
w projekcie Rocznego Programu na 2020 rok  

Uzasadnienie 

  
 
 
 
 

 
 
 
 

 

* Zadania priorytetowe określone w Rocznym Programie Współpracy na rok 2020 muszą wpisywać się w obszar zadań publicznych określonych w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego                        

i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688). 

 
Formularz bez informacji o zgłaszającym uwagi (imię i nazwisko zgłaszającego, nazwa organizacji którą reprezentuje, email, telefon) i zgody na przetwarzanie danych 
osobowych nie będzie rozpatrywany. Wypełniony i podpisany formularz można odesłać drogą 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 z wyżej wymienionym dopiskiem w nieprzekraczalnym terminie do 11 października 2019 
roku do godz.15:30. Liczy się data wpływu do Urzędu Miasta Leszna. 
 

 
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietna 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych                               
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016 przez Administratora 
danych, tj. Miasto Leszno na Prawach Powiatu (Urząd Miasta Leszna) reprezentowany przez Prezydenta Miasta Leszna z siedzibą przy ulicy Kazimierza Karasia 15, 64- 100 Leszno, w zakresie: imię, nazwisko, adres, nr telefonu, adres 
poczty elektronicznej oraz nazwa podmiotu, jaki reprezentuję, w celu w celu przekazania moich uwag w związku z konsultacjami społecznymi projektu „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 rok 2020”. Ponadto oświadczam, że niniejszą zgodę wyrażam w sposób świadomy i dobrowolny. Zgoda 
nie została na mnie w żaden sposób wymuszona. Zostałam/-em poinformowana/-y, że mam prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 
na podstawie zgody przed jej wycofaniem, 

 

 

____________________________________                                                        ___________________________________ 

(miejscowość, data)                                                               (czytelny podpis) 

Nazwa podmiotu zgłaszającego 
propozycje/uwagi  

Adres Nr telefonu 
Adres poczty 
elektronicznej 

Imię i nazwisko osoby 
zgłaszającej uwagi 

Data 
wypełnienia 

      
 

Załącznik nr 5 



 

   

Klauzula informacyjna dla osób biorących udział w konsultacjach społecznych projektu „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 rok 2020”, trwających w terminie                   

od 4 do 11 października 2019 roku i przeprowadzanych na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Leszna nr 479/2019 z dnia 2 października 2019 roku 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1, 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016 – zwanej dalej RODO, informujemy, iż: 
1. Administrator danych osobowych 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miasta Leszna reprezentowany przez Prezydenta Miasta Leszna z siedzibą przy ulicy Kazimierza Karasia 15, 64- 100 Leszno. Z Administratorem można się kontaktować: 

• telefonicznie pod numerem 65 529 81 00; 

• elektronicznie za pomocą adresu e-mail: um@leszno.pl. 
2. Inspektor Danych Osobowych 
Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych – Panią Wiolettę Kaczmarek, z którą można kontaktować się drogą elektroniczną za pomocą adresu e-mail: iod@leszno.pl. Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się                      
we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 
3. Cel przetwarzania oraz podstawa prawna 
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu przekazania Pani/Pana uwag w związku z konsultacjami społecznymi projektu „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 rok 2020” na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 
4. Źródło pochodzenia danych osobowych 
Pani/Pana dane są pozyskiwane przez Administratora na podstawie wypełnionego przez Panią/Pana formularza do składania uwag do projektu „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 rok 2020”, stanowiącego Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 479/2019 Prezydenta Miasta Leszna z dnia                                                     
2 października 2019 roku. 
5. Kategorie przetwarzanych danych 
Kategoria przetwarzania Pani/Pana danych osobowych to dane zwykłe tj.: imię, nazwisko, adres, nr telefonu, adres poczty elektronicznej oraz nazwa podmiotu, jaki Pani/Pan reprezentuje. 
6. Odbiorcy danych 
W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Pani/Pana dane mogą być udostępnione: 

• pracownikom i współpracownikom Urzędu Miasta Leszna posiadającym upoważnienie do przetwarzania danych osobowych osób biorących udział w konsultacjach społecznych w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych; 

• podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. 
7. Okres przechowywania danych osobowych 
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji powyższego celu przetwarzania, a następnie przez okres niezbędny do realizacji archiwizacji wynikającego z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym 
zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 1983 nr 38 poz. 173 z późn. zm.) zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt                                       
oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. 2011 nr 14 poz. 67). 
8. Prawa osoby, której dane dotyczą, związane z przetwarzaniem danych osobowych 
Posiada Pani/Pan prawo: 

• dostępu do swoich danych oraz informacji o ich przetwarzaniu zgodnie z art. 15 RODO; 

• sprostowania danych zgodnie z art. 16 RODO; 

• prawo do usunięcia danych zgodnie z art. 17 RODO; 

• prawo ograniczenia przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO; 

• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych zgodnie z art. 21 RODO; 

• przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO; 

• cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
9. Podanie danych osobowych 
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do rozpatrzenia wniesionych uwag. 
10. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul Stawki 2, 00-193 Warszawa. 
11. Przekazywanie danych do państwa trzeciego 
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych. 
12. Informacja o zautomatyzowanym profilowaniu 
Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowa.
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Załącznik nr 6 

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych, których przedmiotem 

był 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” 

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. 

Termin konsultacji wyznaczono w dniach od 4 października 2019 roku                                  

do 11 października 2019 roku do godziny 15:30. 

Głównym celem przeprowadzenia konsultacji społecznych było poznanie i zebranie 

uwag oraz opinii organizacji pozarządowych w zakresie przygotowanego projektu 

dokumentu.  

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. 

Wypełniony formularz można było odesłać drogą 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 

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: 

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

5) 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). 

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 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. 
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Komórką odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji społecznych oraz 

przyjmowanie uwag i udzielanie informacji było Biuro Pełnomocnika ds. Współpracy      

z Organizacjami Pozarządowymi. 

Protokół sporządziła: Ewelina Lasota 

Leszno, 14 października 2019 r. 

 


