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I. Wprowadzenie  

Celem niniejszego raportu jest przedstawienie procesu konsultacji społecznych 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 2021 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.  

 



 
 

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.  

Program, który jest częścią rozwoju współpracy Miasta Leszna  i organizacji 

pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie zostaje przyjęty do realizacji na podstawie art. 5b ust. 1 

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

U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.). 

Miasto Leszno dążąc do rozwoju aktywnego społeczeństwa obywatelskiego, kierując się 

ideą pomocniczości i wynikającą z tego partycypacją działań od lat wspólnie  

z organizacjami pozarządowymi przygotowuje Program Współpracy. Jest on efektem 

skutecznej komunikacji pomiędzy Miastem, a podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego oraz 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. 

Dokument określa zasady, zakres i formy współpracy Miasta Leszna z III sektorem, a także 

priorytetowe zadania publiczne, których realizacja związana jest z ich finansowaniem lub 

dofinansowaniem z budżetu Miasta Leszna. Realizacja zadań publicznych przy udziale 

organizacji pozarządowych w znaczący sposób wpływa na poprawę warunków życia 

mieszkańców Leszna oraz na rozwój naszego miasta. Dotychczasowa współpraca Miasta 

Leszna z organizacjami pozarządowymi skutkuje wzrostem dynamiki i efektywności działań 

na rzecz lokalnej społeczności oraz podnosi jakość życia mieszkańców. Wiele dziedzin 

życia społecznego nie mogłoby już funkcjonować bez aktywności obywatelskiej.  

Przyjmując „Roczny Program Współpracy…” leszczyński samorząd deklaruje wolę 

kontynuowania współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie prowadzonej przez 

nie działalności w celu realizacji założonych zadań publicznych. Istotną kwestią jest 

również kształtowanie wzajemnych relacji w taki sposób, by współpraca ta rozwijała się i 

była oparta na zasadach wzajemnego zaufania, a jej podstawą pozostawała komunikacja i 

partycypacja. Program ma charakter otwarty i zakłada możliwość uwzględniania nowych 

form pozafinansowego współdziałania, jak również doskonalenia dotychczasowych form 

współpracy. 

 

 

 

 



 
 

Główny cel Programu 

Głównym celem „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 2021 rok”  jest zwiększanie 

zaangażowania organizacji pozarządowych i mieszkańców Leszna w życie publiczne oraz 

wzmacnianie współpracy międzysektorowej i rozwój społeczeństwa obywatelskiego. 

 

Cel główny realizowany będzie poprzez następujące cele szczegółowe: 

1. Aktywne zaangażowanie organizacji pozarządowych w realizację zadań publicznych. 

Działania: 

1) Zlecanie realizacji zadań publicznych Miasta Leszna, w trybach przewidzianych  

w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, podmiotom 

Programu, a także zlecanie zadań organizacjom pozarządowym na podstawie 

przepisów innych niż ww. ustawa. 

2) Zapewnienie różnorodnych kanałów informacyjnych dotyczących zlecania realizacji 

zadań publicznych. 

3) Ujednolicenie zasad zlecania zadań publicznych przez Miasto Leszno podmiotom 

Programu. 

4) Opracowanie i rozpowszechnienie instrukcji składania ofert i sprawozdań z realizacji 

zadań publicznych przez podmioty Programu. 

5) Zwiększenie udziału przedstawicieli organizacji pozarządowych w opiniowaniu ofert  

w ramach otwartych konkursów ofert. 

6) Podnoszenie skuteczności i efektywności realizacji zadań publicznych oraz 

racjonalne wykorzystanie publicznych środków finansowych. 

 

2. Wzrost aktywności obywatelskiej mieszkańców Leszna  i ich zaangażowania w sprawy 

miasta. 

Działania: 

1) Popularyzacja wśród mieszkańców Leszna kampanii społecznej „Zostaw swój 1%  

w Lesznie” celem przekazywania organizacjom pożytku publicznego odpisów 

podatku dochodowego. 

2) Promocja postaw społecznego zaangażowania i zainteresowania sprawami 

publicznymi, w tym wspieranie i upowszechnianie wolontariatu, filantropii i innych 

form aktywności obywatelskiej. 



 
 

3) Zapewnienie optymalnych warunków aktywności obywatelskiej i dostępu do usług 

społecznych, w szczególności w warunkach epidemii i innych nieprzewidzianych 

zdarzeń kryzysowych. 

4) Wykreowanie i wzmacnianie warunków dla powstawania i rozwoju inicjatyw oraz 

struktur funkcjonujących na rzecz społeczności lokalnych w mieście, w tym 

tworzenie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań służących rozwijaniu społeczeństwa 

obywatelskiego oraz efektywnych form współpracy. 

5) Umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie   

 i swoje otoczenie, w tym przestrzeń publiczną, wspólnotę lokalną oraz jej tradycje. 

 

3. Rozwój dialogu obywatelskiego. 

Działania: 

1) Zwiększenie aktywności i poziomu zaangażowania organizacji pozarządowych  

w tworzeniu polityk publicznych. 

2) Tworzenie ciał konsultacyjno-doradczych oraz wspieranie już funkcjonujących  

zespołów, 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. 

3) Wzajemne informowanie się o planowanych działaniach, inicjatywach i osiąganych 

efektach poprzez stosowanie różnorodnych form komunikacji przedstawicieli 

administracji publicznej i organizacji pozarządowych. 

 

4. Rozwój potencjału leszczyńskiego  III sektora. 

Działania: 

1) Wzmocnienie procesów integracji III sektora. 

2) Wsparcie informacyjne, edukacyjne i doradcze dla podmiotów Programu w zakresie 

pozyskiwania i wykorzystywania funduszy. 

3) Wyrównywanie szans podmiotów Programu przez rozwój systemu wsparcia  

w zakresie m.in. poradnictwa, konsultacji, szkoleń, warsztatów, i innych form. 

4) Wspieranie podmiotów Programu w rozwoju kadr oraz powiększaniu bazy członków  

i wolontariuszy. 

5) Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości społecznej w celu ekonomizacji III sektora. 

 



 
 

5. Rozwój współpracy pomiędzy administracją publiczną, sektorem pozarządowym  

i sektorem gospodarczym. 

Działania: 

1) Utrzymanie obiegu informacji dotyczącego współpracy podmiotów Programu  

z samorządem, innymi organizacjami i instytucjami. 

2) Edukacja organizacji w zakresie współpracy międzysektorowej oraz promowanie 

międzysektorowych projektów partnerskich. 

3) Tworzenie warunków do współpracy między organizacjami pozarządowymi oraz 

nawiązywania relacji międzysektorowych organizacji z samorządem, biznesem, 

jednostkami naukowymi i podmiotami działającymi w ich otoczeniu. 

 

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  

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: 

• 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 2020 r. poz. 1057 ze zm.). 

 

 



 
 

 

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 

2021”. 

Cel konsultacji 

Przystępując do procesu konsultacji projektu Rocznego Programu Współpracy, samorząd 

Miasta Leszna za główny cel przyjął sobie: 

• 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 

Formularz zgłaszania uwag, za pośrednictwem którego uprawnione podmioty mogły 

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

Formularz ten był udostępniony m.in. na stronie internetowej Urzędu Miasta Leszna 

(www.ngo.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 urząd. 

Etapy realizacji konsultacji 

I etap (17 lipca – 13 sierpnia 2020 roku) 

Punktem wyjścia do pracy nad przyszłorocznym programem współpracy był program 

obowiązujący w roku 2020, który dostępny jest na naszej stronie internetowej w zakładce 

Współpraca z NGO.  

 

W pierwszym etapie prac nad dokumentem organizacje pozarządowe miały możliwość 

zgłaszania uwag do zapisów w programie aktualnie obowiązującym oraz propozycji zadań 

do realizacji przez organizacje pozarządowe w roku 2021. Zgłoszenia przyjmowane były 

poprzez formularz konsultacyjny (załącznik nr 1), który po uzupełnieniu należało 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 „Formularz zgłoszenia propozycji do Programu Współpracy” lub 

przesłać drogą elektroniczną na adres: ngo@leszno.pl w terminie od 17 lipca do 13 

sierpnia 2020 r. 

Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych „Programu Współpracy….” 

opublikowano na stronie Miasta Leszna www.ngo.leszno.pl na profilu FB Leszczyńskie 

NGO, w informatorze „Co słychać w Trzecim Sektorze” oraz wysłano drogą elektroniczną 

do organizacji znajdujących się w bazie NGO prowadzonej przez urząd. 

 

 

Zdjęcie 1 Zrzut strony www.ngo.leszno.pl – zaproszenie do zgłaszania propozycji do programu 

współpracy na 2021 rok 

 



 
 

Źródło: Opracowanie własne 

W dniu 4 sierpnia br. ponownie opublikowano na stronie komunikat dotyczący włączenia 
się w prace nad dokumentem. 
 

Zdjęcie 2 Zrzut strony www.ngo.leszno.pl – ponowne zaproszenie do zgłaszania propozycji do 

programu współpracy na 2021 rok 

 

 

Źródło: Opracowanie własne 

 

W wyznaczonym terminie, do Urzędu wpłynęły trzy formularze od NGO. 

II etap (sierpień - październik 2020 roku) 

Kolejna część konsultacji polegała na zebraniu złożonych przez NGO propozycji zadań 

priorytetowych oraz sugerowanych zmian, nowych zapisów i przekazaniu ich do 

rozpatrzenia poszczególnym realizatorom Programu – wydziałom /biurom / jednostkom 

Urzędu Miasta Leszna współpracującym z organizacjami pozarządowymi.  

Zestawienie wszystkich uwag/ wniosków/ propozycji wniesionych przez organizacje  

w trakcie tego etapu konsultacji wraz z informacją dotyczącą uwzględnionych lub 

nieuwzględnionych propozycji zgodnie ze stanowiskiem poszczególnych realizatorów 



 
 

Programu opublikowano na stronie www.ngo.leszno.pl oraz przesłano organizacjom 

pozarządowym. Zestawienie uwag stanowi załącznik nr 2 do raportu. 

W dalszym etapie prac, poszczególne Wydziały/ Biura i Jednostki Organizacyjne Urzędu 

Miasta Leszna przedstawiały swoje propozycje zapisów do projektu Programu,  

w tym priorytetowe zadania planowane do realizacji w 2021 roku. 

 

III etap (4-12 listopada 2020 roku) 

W oparciu o wniesione przez organizacje pozarządowe i urzędników  propozycje 

przygotowano projekt Programu współpracy Miasta Leszna z organizacjami pozarządowymi 

na 2021 rok, który w okresie od dnia  4 do dnia 12 listopada podlegał konsultacjom  zgodnie  

z uchwałą Nr XLVI/570/2010 Rady Miasta Leszna z dnia 30 września 2010 roku  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.  

 

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 3). 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.  

 

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


 
 

Zdjęcie 3 Zrzut strony www.ngo.leszno.pl – informacja o rozpoczęciu konsultacji społecznych 

 
Źródło: Opracowanie własne 

 

Komunikat o rozpoczynających się 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 

2021 rok” umieszczony został: 

• 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). 

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


 
 

Zdjęcie 4 Zrzut strony www.ngo.leszno.pl – ogłoszenie konsultacji społecznych 

 
Źródło: Opracowanie własne 



 
 

Zdjęcie 5 Zrzut strony www.konsultacje.leszno.pl – ogłoszenie konsultacji społecznych 

 
Źródło: Opracowanie własne 

 

Zdjęcie 6 Zrzut strony www.bip.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 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 III sektora. Z przeprowadzonych konsultacji społecznych 

sporządzono protokół, stanowiący załącznik nr 4 do raportu. 

IV. Podsumowanie 

Wnioski, uwagi i opinie zgłoszone w ramach konsultacji 

W I etap konsultacji społecznych wpłynęły trzy propozycje od organizacji pozarządowych, 

które częściowo zostały uwzględnione w dokumencie lub wpisywały się już w jego zapisy. 

W kolejnym etapie w toku prac nad dokumentem dokonano modyfikacji głównie w zakresie 

celu głównego oraz celów szczegółowych, a także 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 III etapie prac nad dokumentem odbyły 

się konsultacje społeczne 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 2021 

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 2021” było Biuro Pełnomocnika ds. Współpracy  

z Organizacjami Pozarządowymi. 

 

 

 



 
 

 

Podsumowanie 

 

Miasto Leszno, zapraszając organizacje pozarządowe do udziału w konsultacjach 

społecznych, wyraziło wolę kontynuacji współpracy z III sektorem oraz chęć realizacji 

swoich zadań ustawowych w ścisłym współdziałaniu z organizacjami pozarządowymi oraz 

innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Przedstawiciele 

organizacji pozarządowych mieli 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 2021” 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. 

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; 

• 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 2021 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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