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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 2017 rok  to dokument określający wzajemne 

zasady działań dwóch suwerennych stron: samorządowej i pozarządowej. Pozytywna 

sieć współpracy Miasta Leszna z organizacjami pozarządowymi wypracowana została na 

podstawie wzajemnej odpowiedzialności, zaufania, dobrej komunikacji,  

z uwzględnieniem modelu współpracy administracji publicznej z organizacjami 

pozarządowymi. 

Program zawiera kluczowe informacje dotyczące mechanizmów i narzędzi, za pomocą 

których Miasto Leszno, kierując się zasadami współpracy umożliwia organizacjom 

pozarządowym współtworzenie polityk publicznych. Program jest również efektem 

dążenia władz Miasta Leszna do rozwoju społeczności lokalnej, budowania aktywności 

obywatelskiej oraz stwarzania warunków do realizacji  inicjatyw służących mieszkańcom. 

Reguluje on zakres współpracy w wymiarze finansowym oraz niefinansowym, a także 

określa jej formy, realizatorów i zadania przewidziane do realizacji. 

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 2016r. poz.239 ze. 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 
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ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa 

miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. 

Konsultacje społeczne Program współpracy… na rok 2017 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 2017 rok”, 

5) zebranie opinii i uwag zainteresowanych podmiotów w zakresie konsultowanego 

dokumentu. 

Wnioski, uwagi, opinie, propozycje rozwiązań dotyczące projektu programu zgłoszone  

w ramach konsultacji społecznych były przedmiotem analizy wszystkich Wydziałów/ Biur  

i Jednostek Urzędu Miasta Leszna współpracujących z organizacjami pozarządowymi   

i pozwoliły na opracowanie projektu programu, który uwzględnił zarówno 

zapotrzebowanie ze strony leszczyńskich organizacji pozarządowych, jak i możliwości 

realizacji zadań publicznych przez samorząd leszczyński. 

 

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 2017 rok”.   
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Program określa cel główny i cele szczegółowe, zasady, zakres, formy współpracy 

Miasta Leszna z organizacjami pozarządowymi. Wskazuje  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. 

 

V. Projekt programu, informacje o realizacji konsultacji społecznych 

W 2016 roku „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 2017 rok” powstał na gruncie 

zapisów ustawowych we współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz przy udziale 

Wydziałów/Biur i Jednostek Urzędu Miasta Leszna współpracujących z organizacjami. 

Prace nad projektem programu współpracy składały się z dwóch etapów – pierwszy etap, 

w którym przedstawiciele organizacji pozarządowych zostali zaproszeni do składania 

swoich propozycji zadań priorytetowych do realizacji w kolejnym roku i wspólnie z 

urzędnikami  współtworzyli projekt dokumentu na 2017 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 III 

sektorem. 
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I etap – tworzenie projektu programu 

W dniu 28 czerwca 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 

spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele Urzędu: Asystent Prezydenta ds. 

Komunikacji Medialnej, Pełnomocnik ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, 

Naczelnik Wydziału Kultury i Sportu, Kierownik Biura ds. Uzależnień i Dyrektor 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Podczas spotkania omówiono zasady, zakres, 

formy współpracy Miasta Leszna z organizacjami pozarządowymi. 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.   

 

Odbyła się dyskusja na temat wzajemnych potrzeb i oczekiwań oraz obszarów 

współpracy na kolejny rok. W trakcie spotkania każdy miał szansę na wyrażenie swojej 
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opinii, rozmawiano o współpracy zarówno tej finansowej jak i pozafinansowej. 

Przedstawiciele Miasta odpowiadali na bieżąco na pytania organizacji pozarządowych. 

Zaproszono również przedstawicieli organizacji do formułowania na piśmie propozycji 

priorytetowych zdań publicznych do realizacji w 2017r. i przesłania ich do Urzędu drogą 

pocztową, elektroniczną lub osobistego składania w siedzibie Biura Pełnomocnika ds. 

Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w terminie do 8 lipca br.  Zgłoszone 

zadania były przedmiotem analizy wszystkich Wydziałów/ Biur i Jednostek 

merytorycznych Urzędu Miasta Leszna współpracujących z organizacjami 

pozarządowymi. Następnie uwagi, opinie, propozycje rozwiązań zgłoszone zarówno 

przez przedstawicieli organizacji pozarządowych jak i urzędników pozwoliły na 

opracowanie projektu programu przez Biuro Pełnomocnika ds. Współpracy z 

Organizacjami Pozarządowymi.  

II etap – konsultacje społeczne  

Konsultacje projektu Programu współpracy…. na rok 2017r. przeprowadzone zostały 

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. Termin 

konsultacji społecznych wyznaczono w dniach: od 30 września do 7 października  2016 

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 

Organizacje pozarządowe miały możliwość zgłaszania wniosków, uwag, opinii 

i postulatów do projektu konsultowanego programu pisemnie lub elektronicznie 

przedstawiając swoje propozycje na przygotowanym formularzu konsultacji społecznych 

 i wysyłając go na adres  ngo@leszno.pl lub w wersji papierowej - pocztą na adres: 

mailto:ngo@leszno.pl
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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 2017”. 

Informacja o konsultacjach społecznych 

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

projektem Programu współpracy… na rok 2017 zostało umieszczone: 

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

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

6) w Biurze 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, Twitter 

www.twitter.com/LeszczynskieNGO oraz przekazane drogą elektroniczną do podmiotów 

III sektora, które znajdują się w bazie danych NGO prowadzonej przez Urząd Miasta 

Leszna. Dodatkowo informacja o planowanych konsultacjach społecznych została 

zamieszczona  we  wrześniowym wydaniu informatora „Co słychać w Trzecim sektorze”. 

 

 

 

 

 

http://www.konsultacje.leszno.pl/
http://www.leszno.pl/
http://www.bip.leszno.pl/
http://www.mopr.leszno.sisco.info/
http://www.facebook.com/LeszczynskieNGO
http://www.twitter.com/LeszczynskieNGO
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VI. Wnioski, uwagi i opinie zgłoszone w ramach konsultacji 

W czasie trwania konsultacji w wyznaczonym terminie wpłynęły 3  formularze 

konsultacyjne od przedstawicieli organizacji pozarządowych do projektu uchwały będącej 

przedmiotem konsultacji. Przedstawiciele organizacji pozarządowych zostali 

poinformowani, że wszystkie złożone w ramach konsultacji społecznych wnioski, opinie, 

uwagi do projektu Programu współpracy… na rok 2017 zostały skierowane do konsultacji 

do merytorycznych Wydziałów/ Biur i Jednostek Urzędu Miasta Leszna współpracujących 

z III sektorem, w efekcie 2 propozycje zostały uwzględnione, jedna częściowo.  Po 

uzyskaniu opinii komórek merytorycznych ostateczny kształt projektu Programu 

przygotowało Biuro Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi. 

Zapewniono również organizacje, że otrzymają odpowiedzi na swoje uwagi zgłoszone 

zarówno w formie elektronicznej jak i pisemnej dot. wiążącego stanowiska Miasta Leszna 

w sprawie projektu Programu. Załącznik nr 1 przedstawia zgłoszone wnioski i uwagi 

nadesłane w formie elektronicznej i pisemnej, opinie komórek merytorycznych 

współpracujących z organizacjami pozarządowymi wraz  ostatecznym stanowiskiem.  

Podsumowanie: 

Miasto Leszno, zapraszając organizacje pozarządowe do udziału w konsultacjach 

społecznych, wyraziło wolę kontynuacji współpracy z trzecim sektorem oraz chęć 

realizacji swoich zadań ustawowych w ścisłym współdziałaniu z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. 

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 Program współpracy… na rok 2017 

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, różnorodne 
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podmioty sektora społecznego miały sposobność  wniesienia i weryfikacji  swojego 

stanowiska na temat  form i zakresu współpracy z samorządem Miasta Leszna.      

Rezultaty partycypacyjnego tworzenia programu to przede wszystkim wprowadzenie 

bardziej efektywnych działań dzięki dobremu rozpoznaniu występujących potrzeb, 

podniesienie  jakości i wypracowanie wyższych standardów współpracy organów 

samorządowych Miasta Leszna z organizacjami pozarządowymi. Zwiększanie roli 

konsultacji powinno bezpośrednio się przełożyć na podniesienie lokalnego poziomu 

partycypacji społecznych oraz większe upodmiotowienie społeczności lokalnych. 

Wymierne korzyści z przeprowadzonych konsultacji są  następujące:                     

- dostarczyły dodatkowych informacji na temat proponowanych działań, ukazując je w 

szerszym kontekście, pozwoliły na poznanie stanowiska i oczekiwań przedstawicieli 

organizacji pozarządowych, które wzięły w nich udział, 

- 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 2017 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.  

 

 



 

  Raport z konsultacji społecznych 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 2017 rok 
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Załączniki: 

1) Zgłoszone wnioski i uwagi nadesłane w formie elektronicznej i pisemnej, opinie 

komórek merytorycznych współpracujących z organizacjami pozarządowymi wraz  

ostatecznym stanowiskiem. 

2) Protokół z konsultacji społecznych 

3) Formularz konsultacji  

 

Raport sporządziła: Anna Szymańska 

Leszno, 3.11.2016r. 

 

 

 

 

 

 

 


