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I. Wprowadzenie  

Program 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 2016 rok  to dokument określający wzajemne 

zasady działań dwóch suwerennych stron: samorządowej i pozarządowej. Program jest 

efektem dążenia władz Miasta Leszna do rozwoju społeczności lokalnej, budowania 

aktywności obywatelskiej, budowania wzajemnych relacji wewnątrz- i 

międzysektorowych. Działalność organizacji pozarządowych w sferze zadań publicznych, 

zwana działalnością pożytku publicznego, jest istotną cechą społeczeństwa 

obywatelskiego, a także elementem  aktywizującym społeczność lokalną, przyczynia się 

do pełniejszego zaspokajania potrzeb wspólnoty oraz sprzyja tworzeniu więzi 

społecznych i rozwojowi kapitału społecznego. 

Program współpracy organów samorządowych Miasta Leszno z organizacjami 

pozarządowymi na rok 2016 jest więc obligatoryjnym dokumentem, stanowiącym 

formalne ramy dla partnerskiej współpracy organów administracji samorządowej z 

sektorem pozarządowym. Jest  także podstawowym dokumentem regulującym tę 

współpracę na poziomie lokalnym. Program ma charakter otwarty i zakłada możliwość 

uwzględniania nowych form pozafinansowego współdziałania, jak również doskonalenia 

dotychczasowych form współpracy. 

 

II. Podstawa prawna konsultacji 

1) Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie uchwalona dnia  24 

kwietnia 2003 roku (Dz. U. z 2014r. poz.1118 z późn. zm).  

2) Uchwała Rady Miejskiej Leszna nr XLVI/ 570/2010 z dnia 30.09.2010 r. w sprawie 

określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku 

publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa 

miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. 
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Konsultacje społeczne Program współpracy… na rok 2016 były prowadzone zgodnie z 

opracowanym Modelem konsultacji społecznym w poszanowaniu 7 zasad konsultacji 

społecznych. 

III. Cel konsultacji 

Celem przeprowadzonych konsultacji było: 

1) wypracowanie rozwiązań, które uwzględniałyby  możliwości i potrzeby sektora 

społecznego – adekwatnie do kompetencji i   możliwości finansowych samorządu 

Miasta Leszna,   

2)  współtworzenie projektu dokumentu przez przedstawicieli organizacji 

pozarządowych oraz samorządu,  

3)  tworzenie dialogu obywatelskiego, zapewnienie, że głos przedstawicieli 

organizacji pozarządowych jest ważny w kontekście rozwoju Miasta,  

4) przedstawienie projektu  „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 2016 rok”, 

5) zebranie opinii i uwag zainteresowanych podmiotów w zakresie konsultowanego 

dokumentu, 

 

IV. Przedmiot konsultacji 

Przedmiotem konsultacji był „Program 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 2016 rok”.   

 

Program określa cel główny i cele szczegółowe, zasady, zakres, formy współpracy i 

priorytetowe zadania publiczne oraz sposób ich realizacji. Zawiera również informacje 

dotyczące powoływania i zasad działania komisji konkursowych do opiniowania ofert, a 

także sposób i ocenę realizacji programu, sposób tworzenia programu i przebieg 

konsultacji.  Zawiera kluczowe informacje dotyczące mechanizmów i narzędzi, za 

pomocą których Miasto Leszno, kierując się zasadami współpracy umożliwi organizacjom 

pozarządowym współtworzenie polityk publicznych. 
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V. Projekt programu, informacje o realizacji konsultacji społecznych 

 

W 2015 roku Program współpracy… na rok 2016 został opracowany w sposób 

partycypacyjny w oparciu o zapisy ustawowe, dotychczasowe doświadczenia oraz prace 

zespołu roboczego składającego się z przedstawicieli Organizacji Pozarządowych oraz 

pracowników Wydziałów i Jednostek Organizacyjnych Urzędu Miasta Leszna. Prace nad 

projektem programu współpracy składały się z kilku etapów – pierwszy etap, w którym 

organizacje zostały zaproszone do udziału w pracach zespołu opracowującego Program 

Współpracy na 2016rok. Podczas spotkań przedstawiciele organizacji zgłaszali swoje 

uwagi, propozycje i wspólnie z urzędnikami  współtworzyli projekt dokumentu na 2016 r., 

natomiast w etapie II odbyły się formalne konsultacje projektu programu, zgodnie z 

przytoczoną wyżej uchwałą. Przeprowadzone konsultacje umożliwiały zapoznanie się z 

projektem programu i wyrażanie przez organizacje pozarządowe swoich  opinii i uwag. W 

proces konsultacji zostały  włączone: organizacje pozarządowe działające na terenie 

Miasta Leszna oraz Wydziały i Jednostki Organizacyjne Urzędu Miasta Leszna 

współpracujące z trzecim sektorem. 

W procesie tworzenia projektu dokumentu wykorzystano różnorodne narzędzia w celu 

dotarcia do możliwie najszerszego grona potencjalnych beneficjentów Programu. 

 otwarte spotkania dla przedstawicieli organizacji pozarządowych (2 spotkania), 

 spotkania zespołu roboczego (2 spotkania), w których uczestniczyli 

przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz pracownicy Wydziałów i 

Jednostek Organizacyjnych Urzędu Miasta Leszna współpracujący z trzecim 

sektorem, 

 strony internetowe: www.leszno.pl, www.konsultacje.leszno.pl; oraz profil 

www.facebook.com/LeszczynskieNGO 

 wiadomości w formie elektronicznej wysłane do przedstawicieli organizacji 

pozarządowych znajdujących się w bazie NGO prowadzonej przez Urząd Miasta 

Leszna z prośbą o wzięcie udziału w konsultacjach. 

 

http://www.leszno.pl/
http://www.konsultacje.leszno.pl/
http://www.facebook.com/LeszczynskieNGO
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I etap konsultacji 

Prace nad opracowaniem projektu programu rozpoczęły się w maju 2015r.  

- W dniu 12 maja 2015r. Prezydent Miasta Leszna Łukasz Borowiak spotkał się z 

przedstawicielami leszczyńskich organizacji pozarządowych. Zaproszenie na spotkanie 

przyjęło ponad 120 osób - przedstawicieli leszczyńskich organizacji. Byli zarówno 

reprezentanci dużych stowarzyszeń, fundacji, klubów sportowych, jak i mniejszych, 

którzy współpracują z Urzędem Miasta i podejmują przedsięwzięcia przy wsparciu 

środków publicznych i zewnętrznych, a także przedstawiciele organizacji, którzy 

zadeklarowali chęć współpracy z miastem. 

W trakcie spotkania Pełnomocnik ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi – 

Anna Szymańska omówiła podejmowane przez samorząd działania wspierające 

działalność III sektora oraz nowe inicjatywy z jakimi Miasto Leszno wychodzi dla 

organizacji pozarządowych. Ponadto zostały omówione dotychczasowe formy 

współpracy finansowej i pozafinansowej oraz szczegółowy harmonogram prac dot. 

tworzenia projektu Program współpracy… na rok 2016. Podczas spotkania Prezydent 

Miasta Leszna  skierował do przedstawicieli organizacji pozarządowych zaproszenie do 

współtworzenia projektu programu na 2016 rok.  Uczestnicy spotkania otrzymali również 

w wersji papierowej harmonogram prac oraz pisemne zaproszenie do udziału w pracach 

zespołu roboczego. 

W trakcie spotkania każdy miał szansę na wyrażenie swojej opinii i zadanie pytań 

Prezydentowi oraz pracownikom urzędu. 

Ponadto zaproszenie do udziału w pracach zespołu opracowującego Program 

współpracy… na rok 2016 zostało  zamieszczone na tablicach ogłoszeń, na stronie 

internetowej  www.leszno.pl,  www.konsultacje.leszno.pl; oraz na profilu 

www.facebook.com/LeszczynskieNGO, a także zostało przesłane do organizacji pocztą 

elektroniczną lub tradycyjną. Intencją urzędu było włączenie sektora pozarzadowego  w 

proces tworzenia programu już w początkowym etapie. Odpowiednio wcześniej 

zaplanowane konsultacje i zastosowana forma  partycypacji społecznej tj. 

http://www.leszno.pl/
http://www.konsultacje.leszno.pl/
http://www.facebook.com/LeszczynskieNGO
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współtworzenie dokumentu, aktu prawa miejscowego pozwalają bowiem na lepsze 

dostosowanie  jego  treści do potrzeb, oczekiwań i planów organizacji społecznych i 

społeczności lokalnej. 

- W dniu 28 maja br. w leszczyńskim Ratuszu odbyło się pierwsze spotkanie zespołu 

roboczego opracowującego Program Współpracy organów samorządowych Miasta 

Leszna z organizacjami pozarządowymi na rok 2016.  

Spotkanie prowadziła Anna Szymańska- Pełnomocnik ds. Współpracy z Organizacjami 

Pozarządowymi. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Urzędu Miasta Leszna, którzy 

na co dzień współpracują z organizacjami pozarządowymi (Miejski Ośrodek Pomocy 

Rodzinie, Biuro ds. uzależnień) oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych 

reprezentujący różne obszary działań. 

W prace nad dokumentem włączyli się: Aeroklub Leszczyński, Automobilklub 

Leszczyński, Fundacja Dr Clown, oddział Leszno, Fundacja Dudziarz.eu, Fundacja 

„Jesienny Uśmiech”, Lions Club Leszno 2000, Leszczyńskie Stowarzyszenie 

Alzheimerowskie, Leszczyńskie Stowarzyszenie Artystyczne im. Fryderyka Chopina, 

Leszczyńskie Stowarzyszenie na rzecz dzieci z niepełnosprawnością intelektualną 

„Razem z Nami”, Polski Związek Niewidomych, Polski Związek Głuchych, Polski Związek 

Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Stowarzyszenie Centrum Pisop, Stowarzyszenie 

"Echo", Stowarzyszenie maliniewidzialni.leszno.pl, Stowarzyszenie Pomocy Osobom 

Niesłyszącym „Spon” Leszno, Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa Hufca ZHP Leszno, 

Stowarzyszenie Przyjaciół I LO w Lesznie, Stowarzyszenie „Wygraj siebie”, Uniwersytet 

Trzeciego Wieku. 

Tematem przewodnim spotkania było omówienie celu głównego oraz celi szczegółowych 

programu. Rozmawiano również o zadaniach priorytetowych oraz o formach współpracy 

pozafinansowej.  
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- W dniu 11 czerwca 2015 r. w sali sesyjnej Urzędu Miasta Leszna odbyło się spotkanie z 

przedstawicielami organizacji pozarządowych, działających na terenie miasta Leszna 

głównie w  zakresie pomocy społecznej. Celem spotkania było m.in. omówienie 

wzajemnych potrzeb i oczekiwań oraz obszarów współpracy na kolejny rok.  

Spotkanie otworzyła Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Donata Majchrzak – 

Popławska, która przedstawiła zakres tematyczny spotkania. W spotkaniu uczestniczył II 

Zastępca Prezydenta Miasta Leszna Piotr Jóźwiak oraz Pełnomocnik ds. Współpracy z 

Organizacjami Pozarządowymi Anna Szymańska, a także pracownicy Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej Małgorzata Nawrocik i Krzysztof Perek. Spotkanie cieszyło 

się dużym zainteresowaniem ze strony środowiska pozarządowego. Uczestniczyło w nim 

40 osób z 24 organizacji pozarządowych.  

Podczas spotkania rozmawiano na temat Programu współpracy organów 

samorządowych Miasta Leszna z organizacjami pozarządowymi na rok 2016 oraz o 

podjętych pracach zespołu opracowującego projekt dokumentu, który zostanie poddany 

konsultacjom społecznym w sierpniu br.  Urzędnicy zachęcali organizacje pozarządowe 

do zgłaszania swoich pomysłów do programu poprzez wskazanie konkretnych propozycji 

zmian, uzupełnień lub doprecyzowania zapisów w odniesieniu do aktualnie 

obowiązującego dokumentu. Na zakończenie spotkania poruszone zostały kwestie 

rozliczeń finansowych zadań realizowanych ze środków Miasta Leszna przez organizacje 

pozarządowe. 
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- Dnia 6 lipca br. odbyło się kolejne spotkanie zespołu opracowującego Program 

Współpracy organów samorządowych Miasta Leszna z organizacjami pozarządowymi na 

rok 2016. Spotkanie zorganizowanie zostało w Klubie Seniora Wrzosy Zakątek, który 

prowadzony jest przez Stowarzyszenie „Wygraj siebie”.  

Spotkanie poprowadziła Anna Szymańska – Pełnomocnik ds. Współpracy z 

Organizacjami Pozarządowymi. Na spotkaniu byli obecni pracownicy Urzędu Miasta 

Leszna oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. W prace nad dokumentem włączyły 

się organizacje pozarządowe m.in.: Fundacja Dr Clown oddział w Lesznie, Fundacja 

Dudziarz,eu, Leszczyńskie Stowarzyszenie Osób z Chorobami Alzheimera i Parkinsona, 

Leszczyńskie Stowarzyszenie Artystyczne im. Fryderyka Chopina, Leszczyńskie 

Stowarzyszenie Rehabilitacyjne Amazonka, Leszczyńskie Stowarzyszenie Twórców 

Kultury, Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, oddział w Lesznie, Polski 

Związek Głuchych oddział w Lesznie, Stowarzyszenie Echo, Stowarzyszenie Klaster 

Poligraficzno-Reklamowy, Stowarzyszenie Centrum PISOP, Stowarzyszenie „Wygraj 

siebie”, Stowarzyszenie Przyjaciół I LO w Lesznie, Uniwersytet Trzeciego Wieku, WOPR 

w Lesznie. W spotkaniu uczestniczyły również dwie Wolontariuszki, które swoją pracę w 

formie wolontariatu rozpoczęły w Urzędzie Miasta Leszna z dniem 1 lipca. 

Podczas spotkania uczestnicy zgłaszali swoje propozycje zapisów, które były na bieżąco 

dyskutowane na forum. Udało się przyjąć ostateczny zapis dotyczący celu głównego 

Rocznego Programu Współpracy, a także cele szczegółowe, doszczegółowiono zasady 

współpracy. Uczestnicy spotkania zastanowili się nad finansowymi i pozafinansowymi 

formami współpracy, które ujęte będą w nowym dokumencie. Grupa podjęła także 
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dyskusję na temat zasad powoływania komisji konkursowych w ramach otwartych 

konkursów ofert. Przedstawiciele organizacji pozarządowych wypracowali wspólnie 

propozycję zakresu zadań priorytetowych na kolejny rok. 

   

Równolegle w tym samym czasie odbywały się spotkania wewnątrz urzędu z urzędnikami 

współpracującymi z organizacjami pozarządowymi. 

Wyniki I etapu  konsultacji: 

Celem konsultacji w ramach I etapu było przygotowanie ( w formie partycypacyjnej - 

współtworzenie)  projektu programu,  uwzględniającego potrzeby i wnioski przedstawicieli 

organizacji pozarzadowych, z poszanowaniem konstytucyjnych zasad: pomocniczości  i 

dialogu społecznego.  

II etap konsultacji 

W lipcu  2015r. projekt Programu współpracy… na rok 2016  został przekazany do 

konsultacji do merytorycznych wydziałów i jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta 

Leszna. 

 

W dniu 11 lipca w biurze Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 

odbyło się spotkanie z pracownikami Wydziałów i Jednostek Organizacyjnych Urzędu 

Miasta Leszna współpracującymi z organizacjami pozarządowymi. Podczas spotkania 

omówiono wszystkie rozdziały Programu Współpracy ….. na rok 2016 oraz 

przygotowano projekt dokumentu, w oparciu o wcześniej przygotowane zapisy. 
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Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Leszna nr XLVI/ 570/2010 z dnia 30.09.2010 r. w 

sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku 

publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa 

miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji 

przeprowadzono konsultacje społeczne projektu Programu współpracy…. na rok 2016. 

Termin konsultacji społecznych wyznaczono w dniach: od 19 sierpnia do 2 września  

2015 roku do godziny 15:30.   

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji społecznych oraz przyjmowanie 

uwag był Pełnomocnik ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, Anna 

Szymańska  tel. 65 529 54 03 , e-mail:aszymanska@leszno.pl 

Forma  konsultacji 

Pisemne lub elektroniczne składanie uwag i opinii do projektu Programu współpracy… na 

rok 2016 na przygotowanym formularzu konsultacji  i wysłanie go na adres  

ngo@leszno.pl lub w wersji papierowej - pocztą na adres: Pełnomocnik ds. Współpracy z 

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

Leszno z dopiskiem „Konsultacje – Program Współpracy na rok 2016” 

 

Informacja o konsultacjach społecznych 

Ogłoszenie o konsultacjach wraz z formularzem do zgłaszania uwag i opinii oraz 

projektem Programu współpracy… na rok 2016 zostało umieszczone: 

1) na portalu do konsultacji on line  www.konsultacje.leszno.pl, 

2) na stronie internetowej Urzędu www.leszno.pl w zakładce „NGO organizacje  

pozarządowe”, 

3) na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu www.bip.leszno.pl , 

4) na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Rodzinie  www.mopr.leszno.sisco.info, 

5) na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Leszna przy Al. Jana  Pawła II 21 a, 

mailto:ngo@leszno.pl
http://www.konsultacje.leszno.pl/
http://www.leszno.pl/
http://www.bip.leszno.pl/
http://www.mopr.leszno.sisco.info/
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6) u Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w budynku 

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

03). 

Informacje o trwających konsultacjach zostały również opublikowane na profilu 

społecznościowym Facebook www.facebook.com/LeszczynskieNGO, w prasie lokalnej 

oraz przekazane drogą elektroniczną do podmiotów trzeciego sektora, które znajdują się 

w bazie danych NGO prowadzonej przez Urząd Miasta Leszna.  

 

VI. Wnioski, uwagi i opinie zgłoszone w ramach konsultacji 

W czasie trwania konsultacji w wyznaczonym terminie wpłynęły 2  pisemne uwagi od 

przedstawicieli organizacji pozarządowych do projektu uchwały będącej przedmiotem 

konsultacji. 

 

Lp. 
Nazwa podmiotu 
zgłaszającego 
propozycje/uwagi 

Sugerowana zmiana  Uzasadnienie 

1. Stowarzyszenie na 
rzecz dzieci z 
niepełnosprawnością 
intelektualną 
„Razem z Nami”, 

Dodanie punktu o 
następującym brzmieniu: 
Integracja społeczna osób z 
niepełnosprawnością                 
w tym m.in. przeciwdziałanie 
wykluczeniu społecznemu 
osób z niepełnosprawnością, 
organizowanie miejsc pracy 
dla osób niepełnosprawnych, 
organizowanie imprez 
rekreacyjnych i konferencji. 
 

Proponowane przez NGO zadanie 
zawiera się w pkt.VII.1.4 i 5 
„Programu Współpracy…”, które 
brzmią w sposób następujący:  
 
4) świadczenie specjalistycznego 
poradnictwa dla osób/rodzin w 
trudnych sytuacjach życiowych 
spowodowanych: 
 
- problemami opiekuńczo-
wychowawczymi, 
- przewlekłą somatyczną chorobą, 
- chorobami i zaburzeniami 
psychicznymi, 
- niepełnosprawnością, 
- konfliktami rodzinnymi, 
- innymi sytuacjami kryzysowymi. 
 
5) wspieranie działań w zakresie 
pomocy socjalnej i rehabilitacji 
społecznej świadczonej na rzecz 
mieszkańców Leszna, 

http://www.facebook.com/LeszczynskieNGO
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2. Regionalna Izba 
Przemysłowo- 
Handlowa w Lesznie 

Dodanie punktu  o 
następującym brzmieniu: 
5) zadania związane z 
realizacją przedsięwzięć w 
dziedzinie wspomagającej 
rozwój gospodarczy, w tym 
rozwój przedsiębiorczości 
a) działania edukacyjne na 
rzecz kapitału ludzkiego, w 
tym szkolenia, konferencje, 
fora dla przedsiębiorców i 
pracowników, 
b) organizacja imprez 
targowych/wystawienniczych 

W pkt 5 rozdziału VII dodano zapis: 
 
Zadania wspomagające rozwój 
gospodarczy Miasta Leszna, w tym 
rozwój przedsiębiorczości. 
 
Uzasadnienie: 
 
Zadanie zostało wpisane do 
Programu współpracy bez 
wskazywania form wspomagania 
rozwoju gospodarczego. 
Uogólnienie zapisu pozwoli 
potencjalnym realizatorom zadań 
zaproponować inne rodzaje działań 
wykraczające poza zakres 
wymieniony w proponowanym 
zapisie. 
 

 

 

W wyniku konsultacji społecznych zapisów 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 rok 2016 pracownicy samorządu Miasta Leszna uznali, aby zadanie pn.: Świadczenie 

pomocy dla młodzieży  w Ośrodku Wsparcia Dziennego przenieść z zadań 

priorytetowych w zakresie pomocy społecznej do zadań priorytetowych w zakresie 

ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 

a także promocji i organizacji wolontariatu. Po konsultacjach społecznych ustalono, iż 

świadczenie pomocy dla młodzieży w Ośrodku Wsparcia Dziennego będzie w całości 

finansowane ze środków Biura ds. Uzależnień. Działania prowadzone przez Ośrodek 

Wsparcia Dziennego wpisują się w Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz w Program Przeciwdziałania Narkomanii. Oba programy 

merytorycznie należą do kompetencji Biura ds. Uzależnień. 
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Podsumowanie,  wnioski: 

- podstawowym obszarem, na którym budowana jest współpraca  sektora 

pozarządowego z samorządem jest jakość życia mieszkańców Miasta Leszna; 

- konieczne jest budowanie kapitału społecznego, zaufania międzysektorowego, trwałego 

i konsekwentnego powierzania realizacji zadań publicznych; 

- organizacje powinny być partnerami samorządu Miasta Leszna w realizowaniu zadań 

publicznych,  a nie klientami; 

- wzrost aktywności organizacji wiąże się z bardzo potrzebną  integracją lokalnego 

środowiska; 

- organizacje potrzebują wsparcia, w zakresie pozyskiwania środków  zewnętrznych na 

podejmowane przez nie działania; 

- środowisko  lokalnych organizacji społecznych nie jest skonsolidowane i nie mówi 

jednym głosem - brak myślenia wspólnotowego i dostrzegania nadrzędnych wartości 

jakim jest dobro wspólne; zarówno samorząd, jak i organizacje  mają tożsamą misję, 

którą jest podejmowanie działań na rzecz mieszkańców; 

- konsultacje społeczne Program współpracy… na rok 2016 były prowadzone zgodnie z 

opracowanym Modelem konsultacji społecznym w poszanowaniu 7 zasad konsultacji 

społecznych; 

- proces konsultacji zapewnił niezależność stron - poszczególnych podmiotów biorących 

udział w konsultacjach;  

- zapewniono szeroki dostęp do konsultacji jak największej liczby osób, odpowiedniej dla 

danej formy; 

- zastosowano różnorodność form konsultacji w odpowiednich, dostatecznych ramach 

czasowych, które miały na celu zapewnienie jak najwyższej frekwencji; 

- konsultacje cechowały: przejrzystość, obiektywizm  i wieloetapowość; 

- różnorodne podmioty sektora społecznego miały sposobność  wniesienia i weryfikacji  

swojego stanowiska na temat  form i zakresu współpracy z samorządem Miasta Leszna; 

- samorząd Miasta Leszna zlecając zadania publiczne, ma prawo oczekiwać działań o 

wysokiej merytorycznej jakości i przejrzystości; coraz większe wymagania wobec 
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organizacji, są wynikiem instytucjonalnych wymagań i kontroli dotyczących rozliczania 

środków publicznych; 

- organizacje, budując plany swoich działań, winny brać pod uwagę ich efektywność, 

zarówno społeczną jak i ekonomiczną. 

     

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, budowanie dialogu 

społecznego, który pozwoli wypracować dobre praktyki. 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, 

- 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. 

W „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 2016 rok” zostały opisane  w szczególności 

zadania priorytetowe, zakres, sposoby i formy współpracy, przy czym sposób jego 

powstawania, 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 
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międzysektorowej, w celu skuteczniejszej realizacji zadań publicznych z wykorzystaniem, 

potencjału organizacji pozarządowych działających na terenie Miasta Leszna.  

Załączniki: 

1) Protokół z konsultacji społecznych 

2) Formularz konsultacji  

3) Wydruk ze strony www.konsultacje.leszno.pl 

 

Raport sporządziła: Anna Szymańska 

Leszno, 25.09.2015 rok 
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