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1 Wstęp 

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

U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.) nakłada na organy administracji publicznej obowiązek 

realizacji zadań ze sfery publicznej, we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 

ww. ustawy.  

Podstawowe znaczenie w tej kwestii ma art. 5 ust. 3, na mocy którego na organie 

stanowiącym jednostki samorządu terytorialnego ciąży obowiązek uchwalania rocznego 

programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego. 

Program Współpracy to najważniejszy dokument regulujący zasady współdziałania Miasta 

Leszna z III sektorem.  Rada Miejska Leszna co roku przyjmuje go, wyznaczając nowe cele  

i założenia. Organizacje są ważnym partnerem Miasta Leszna  w realizacji jego zadań 

statutowych. Miarą dojrzałości społeczeństwa demokratycznego jest aktywność 

społeczeństwa, grup i organizacji obywatelskich. Działalność leszczyńskich organizacji 

pozarządowych znacząco wpływa na jakość życia mieszkańców. Podejmując ważne 

społecznie zadania, przyczyniają się one do rozwoju demokracji i kształtowania postaw 

obywatelskich. Poprzez realizowanie własnych inicjatyw, jak również wspieranie  

i konsultowanie działań podejmowanych przez samorząd, w istotny sposób wzbogacają jego 

działalność na rzecz mieszkańców.  

W 2016 roku współpraca Samorządu Miasta nie ograniczała się jedynie do udzielania 

finansowego wsparcia, ale obejmowała także wspieranie organizacji w zakresie rzeczowym  

i merytorycznym oraz wzajemną wymianę myśli, informacji i doświadczeń. Działania te 

nakierowane były w szczególności na tworzenie warunków do zwiększenia aktywności 

społecznej oraz prowadzenia ciekawych i efektywnych inicjatyw na rzecz mieszkańców. 

Samorząd Miasta Leszna współpracuje z Trzecim Sektorem  

z uwzględnieniem modelu współpracy administracji publicznej z organizacjami 

pozarządowymi.  



5 

 

           

2 Leszczyńskie organizacje pozarządowe 

We współczesnej polityce społecznej coraz większą rolę odgrywają podmioty społeczeństwa 

obywatelskiego, a wśród nich niedziałające dla osiągnięcia zysku podmioty zwane 

organizacjami pozarządowym. 

W potocznym rozumieniu organizacje pozarządowe to podmioty niezależne od administracji 

publicznej. Ustawa o działalności pożytku i o wolontariacie zawiera definicję organizacji 

pozarządowej. Zgodnie ze wspomnianą regulacją organizacjami pozarządowymi są, 

niebędące jednostkami sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, 

osoby prawne utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje i stowarzyszenia  

z wyłączeniem m.in. partii politycznych, związków zawodowych i organizacji pracodawców, 

samorządów zawodowych, fundacji, których jednym fundatorem jest Skarb Państwa. 

Organizacje pozarządowe zwykle działają jako stowarzyszenia lub fundacje. Zakres i formy 

ich działania są bardzo różne.  

Działalność pożytku publicznego może być prowadzona także przez: 

1) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów  

o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej,  

o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz  

o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie 

działalności pożytku publicznego; 

2) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego; 

3) spółdzielnie socjalne; 
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4) spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące 

spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 

(Dz. U. z 2014 r. poz. 715), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają 

całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału 

między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników. 

Według Głównego Urzędu Statystycznego oraz danych Urzędu Miasta Leszna na terenie 

Miasta Leszna zarejestrowanych jest 360 organizacji pozarządowych, w tym 35 ma status 

OPP. Są to: 

 Fundacje  - 41 podmiotów,  

 Stowarzyszenia i podobne organizacje społeczne – 246 podmioty, 

 Kluby sportowe i Uczniowskie  Kluby Sportowe – 52 podmioty, 

 Stowarzyszenia zwykłe w rejestrach nadzorowanych przez Prezydenta  Miasta Leszna  

– 21 podmiotów, 

 Stowarzyszenia zwykłe – stara ewidencja (ważna do 20 maja 2018r.)  

– 20 podmiotów, 

 Stowarzyszenia zwykłe – nowa ewidencja, która obowiązuje od 20 maja 2016r. 

– 1 podmiot. 

Dodatkowo Urząd Miasta Leszna prowadzi rejestr organizacji pozarządowych oraz 

podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie, z którymi jest w stałym kontakcie i nawiązuje współpracę finansową lub 

pozafinansową. W internetowej Bazie NGO prowadzonej przez Urząd Miasta Leszna do 

której wpis jest dobrowolny jest  obecnie 210 wpisów.  

3 Współpraca samorządu Miasta Leszna i organizacji pozarządowych  

w zakresie tworzenia polityk publicznych  

Współpraca miasta z organizacjami w 2016r. odbywała się na zasadach pomocniczości, 

suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, jawności, uczciwej konkurencji, a także 

 z uwzględnieniem równości szans i współodpowiedzialności.  Zgodnie z zasadą 

pomocniczości miasto ograniczało sferę swojej ingerencji w życie społeczności lokalnej do 

niezbędnego minimum, wymaganego przez prawo, wspierając jednocześnie inicjatywy 
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społeczne, które uznało za najbardziej efektywny sposób rozwiązywania problemów 

mieszkańców. Zasada suwerenności stron oznaczała, że stosunki pomiędzy Miastem  

a organizacjami kształtowały się z poszanowaniem wzajemnej autonomii i niezależności 

swojej działalności statutowej, z uznaniem przez strony ich prawa do samodzielnego 

definiowania i rozwiązywania problemów, zwłaszcza tych należących do sfery zadań 

publicznych. Z kolei w myśl zasady partnerstwa Miasto gwarantowało podmiotom m.in. 

udział w planowaniu realizowanych zadań, określeniu sposobu ich realizacji, rozeznawaniu  

i definiowaniu problemów mieszkańców, proponowaniu zasad współpracy, a także 

realizowało z organizacjami różne partnerskie projekty. Zgodnie z zasadą efektywności 

Miasto zlecało realizację swoich zadań publicznych organizacjom, a te gwarantowały, że 

wykonają je w sposób profesjonalny, efektywny, oszczędny i terminowy, zaś obie strony 

wspólnie dążyły do osiągnięcia najlepszych rezultatów podczas wykonywania zadań 

publicznych. Miasto dbało również, w myśl zasady uczciwej konkurencji i jawności  

o zachowanie przejrzystości podejmowanych działań oraz informowanie w granicach 

wyznaczonych przez prawo o ich przebiegu, w tym udostępnianie informacji o zamiarach, 

celach, wysokości środków finansowych zaplanowanych w budżecie miasta na realizację 

zadań publicznych oraz kryteriach stosowanych przy wyborze ofert w konkursach. Natomiast 

organizacje udostępniały Miastu dane, dotyczące ich działalności, jej rezultatów, sposobu 

funkcjonowania oraz sytuacji finansowej. Zgodnie z zasadą równości szans Miasto 

uwzględniało również potrzeby grup dyskryminowanych, a także włączało je w procesy 

podejmowania decyzji. W myśl zasady współodpowiedzialności Miasto wspólnie 

z leszczyńskimi organizacjami pozarządowymi dążyło do polepszenia życia mieszkańców. 

Wszelkie podejmowane wspólnie działania wiązały się tym samym z ponoszeniem przez 

partnerów  współpracy odpowiedzialności względem mieszkańców. 

Z roku na rok zwiększa się liczba organizacji pozarządowych biorących udział w tworzeniu 

różnych dokumentów strategicznych. Samorząd leszczyński od kilku lat zaprasza organizacje 

pozarządowe do współpracy już na etapie tworzenia dokumentów. Przygotowując program 

współpracy na każdy kolejny rok, kierujemy się zasadą włączania podmiotów pozarządowych 

w system funkcjonowania miasta na zasadzie równoprawnego partnerstwa. Dokument 

ujmujący plany współpracy w 2016r. powstał w oparciu o analizę potrzeb oraz możliwości 

efektywnego realizowania wspólnych przedsięwzięć, w tym także ocenę potencjału 

organizacji pozarządowych. Podstawą jego realizacji było budowanie dobrych relacji między 
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samorządem Leszna a organizacjami pozarządowymi oraz pobudzanie aktywności Trzeciego 

Sektora. Projekt Programu współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i podmiotami  

o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

przygotowany został przez Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 

przy wsparciu wydziałów/biur merytorycznych Urzędu Miasta Leszna współpracujących  

z Organizacjami Pozarządowymi oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie i Biura 

ds. Uzależnień z uwzględnieniem przepisów ustawowych i dotychczasowych doświadczeń. 

3.1. Konsultowanie Programu 

Przedmiotem konsultacji był projekt uchwały w sprawie Programu współpracy organów 

samorządowych Miasta Leszna z organizacjami pozarządowymi    oraz  z innymi podmiotami 

działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2016. 

Program został skonsultowany z organizacjami pozarządowymi zgodnie z przyjętą 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. 

 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, 
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Do udziału w konsultacjach uprawnione były organizacje pozarządowe i podmioty 

wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie działające na rzecz Miasta Leszna. 

 Przebieg i termin  konsultacji 

3.1.1 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 portalu społecznościowym 

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

elektroniczną lub tradycyjną. Intencją urzędu było włączenie sektora pozarządowego   

w proces tworzenia programu już w początkowym etapie. Odpowiednio wcześniej 

http://www.leszno.pl/
http://www.konsultacje.leszno.pl/
http://www.facebook.com/LeszczynskieNGO
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zaplanowane konsultacje i zastosowana forma  partycypacji społecznej tj. 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 2015 r. 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. 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.  

  

- Dnia 6 lipca 2015 r. odbyło się kolejne spotkanie zespołu opracowującego Program 

Współpracy organów samorządowych Miasta Leszna z organizacjami pozarządowymi na rok 

2016. Spotkanie zorganizowane zostało w Klubie Seniora Wrzosowy Zakątek, który 

prowadzony jest przez Stowarzyszenie „Wygraj Siebie”.  
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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 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. 
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Wyniki I etapu  konsultacji: 

Celem konsultacji w ramach I etapu było przygotowanie projektu programu,  

uwzględniającego potrzeby i wnioski przedstawicieli organizacji pozarządowych,  

z poszanowaniem konstytucyjnych zasad: pomocniczości  i dialogu społecznego.  

3.1.2 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. 

  

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.   

 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” 

 

 

mailto:ngo@leszno.pl
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 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, 

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.  

 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. 

3.1.3 Uchwalenie Programu 

Program współpracy organów samorządowych Miasta Leszna z organizacjami 

pozarządowymi  oraz innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na 2016 

rok został uchwalony przez Radę Miejską Leszna w  dniu 22 października 2015 (uchwała Nr 

XIII/151/2015 w sprawie: przyjęcia programu współpracy organów samorządowych Miasta 

Leszna z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami działającymi w sferze 

pożytku publicznego na rok 2016). 

Program współpracy organów samorządowych Miasta Leszna z organizacjami 

pozarządowymi  oraz innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego określał 

w perspektywie rocznej cele, zasady, przedmiot i  formy współpracy,  a także obszary oraz 

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
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priorytetowe zadania realizowane w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi, 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Miasta Leszna lub na rzecz jego 

mieszkańców. 

Celem głównym Rocznego Programu był  rozwój współpracy Miasta Leszna z organizacjami 

pozarządowymi oraz ram na rzecz budowania społeczeństwa obywatelskiego. 

Uchwalony dokument przewidywał realizację 4 zadań priorytetowych. 

Zadanie I.  

POMOC SPOŁECZNA 

Zadania z zakresu   pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom w trudniej 

sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin poprzez m.in.: 

1) świadczenie pomocy w Ośrodku Interwencyjno-Readaptacyjnym, 

2) świadczenie pomocy w Domu Dziecka, 

3) udzielanie wsparcia w Klubach Seniora, 

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, 

6) prowadzenie działalności wspierającej rozwój wspólnot lokalnych i działań 

związanych z włączaniem obywateli oraz organizacji pozarządowych w pracach                 

na rzecz Miasta Leszna, 

7) wspieranie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej 

osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

 

 



16 

 

Zadanie II. 

OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA 

Zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia, zakresie ochrony  

i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, a także 

promocja i organizacja wolontariatu w tym m.in.:  

1) podejmowanie działań edukacyjnych mających na celu promocję zdrowia  

i rozpowszechnienie zdrowego stylu życia, 

2) prowadzanie grup wsparcia/klubów dla osób uzależnionych  

i współuzależnionych, 

3) przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi, w tym m.in. prowadzenie warsztatów 

i grup terapeutycznych, prowadzenie zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, 

zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla młodzieży 

eksperymentującej i używającej narkotyki, prowadzenie spotkań z młodzieżą, 

działania w zakresie promocji zdrowia oraz przeciwdziałania uzależnieniom  

i dysfunkcjom w życiu społecznym, działania dotyczące przeciwdziałania przemocy, 

działania zapobiegające wykluczeniu społecznemu, działania aktywizujące osoby 

uzależnione,  

4) świadczenie pomocy dla młodzieży w Ośrodku Wsparcia Dziennego, 

5) działania profilaktyczno-terapeutyczne w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom 

alkoholowym z uwzględnieniem zajęć sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych, 

6) organizacja akcji promujących ideę wolontariatu, szkolenia wolontarystyczne, 

aktywizacja i działanie szkolnych kół wolontariatu oraz prowadzenie Centrum 

Wolontariatu 

Zadanie III. 

KULTURA I SZTUKA 

Zadania  w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr i dziedzictwa narodowego, w tym m.in: 

1) wspieranie działań kulturalnych na rzecz środowiska lokalnego, w tym edukacja 

kulturalna, organizacja imprez i wydarzeń kulturalnych, 

2) wspieranie lokalnych inicjatyw wydawniczych, w tym publikacje upowszechniające 

wiedzę o dorobku miasta i jego znaczeniu w rozwoju regionu oraz kraju,  
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3) wspieranie i koordynowanie działań na rzecz integracji pomiędzy wszystkimi 

podmiotami działającymi w sferze kultury, 

4) promowanie twórczości lokalnych twórców i artystów. 

Zadanie IV.  

SPORT 

Zadania w sferze pożytku publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu, w tym m.in.: 

1) szkolenie sportowe dla dzieci i młodzieży w klubach sportowych Miasta Leszna, 

2) rozwój dyscyplin sportowych promujących miasto Leszno, 

3) organizacja znaczących imprez sportowo-rekreacyjnych dla Miasta Leszna  

o zasięgu międzynarodowym, krajowym, lokalnym,  

4) sport masowy i sport osób niepełnosprawnych. 

Oprócz zadań priorytetowych samorząd Miasta Leszna ogłosił konkursy w ramach 

poniższych zadań. 

 Zadania związane z wspieraniem inicjatyw służących tworzeniu zróżnicowanej oferty 

turystyczno – rekreacyjnej: 

1) odnawianie, znakowanie  szlaków i obiektów turystycznych w mieście,  

2) organizacja imprez rekreacyjnych i turystycznych dla mieszkańców miasta na 

terenie Leszna oraz powiatu leszczyńskiego, 

3) działania mające na celu rozwój infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej, 

4) kreowanie nowych form turystyki i produktów turystycznych. 

 

 Zadania związane z rozwijaniem kontaktów i współpracy między społeczeństwami 

Leszna i miast partnerskich: 

1) integracja europejska oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między 

społeczeństwami. 

 Zadania związane ze wspomaganiem rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych oraz 

rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości na obszarze rewitalizacji.     

 Zadania wspomagające rozwój gospodarczy Miasta Leszna, w tym rozwój 

przedsiębiorczości.  
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 Zadania związane z prowadzeniem działalności wspomagającej rozwój  wspólnot  

i  społeczności lokalnych, poprzez promocję działań zwiększających udział 

mieszkańców w życiu społecznym Leszna takich jak Leszczyński Budżet 

Obywatelski, inicjatywa lokalna oraz konsultacje społeczne. 

 Zadania związane z rozwojem edukacji, oświaty i wychowania. 

 Zadania związane z udzielaniem nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. 

Ogłoszenia o konkursach były zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie 

internetowej Miasta Leszna, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta oraz portalach 

społecznościowych  i w prasie lokalnej. 

Tabela nr 1. Wydziały i Jednostki Organizacyjne Urzędu Miasta Leszna współpracujące z III 

sektorem 

Lp. 
Nazwa Wydziału/ Jednostki 

Organizacyjnej 
Sfera zadań publicznych w zakresie: 

1 
Wydział Kultury 

i Sportu 

- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury 

i dziedzictwa narodowego, 

- wspierania i upowszechniana kultury fizycznej 

2 
Wydział Promocji 

i Rozwoju 

- działalności na rzecz integracji europejskiej 

oraz rozwijania kontaktów i współpracy miedzy 

społeczeństwami, 

- wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności 

lokalnych oraz rozwoju gospodarczego, w tym 

rozwoju przedsiębiorczości na obszarze 

rewitalizacji 

3 Wydział Edukacji - rozwoju edukacji, oświaty i wychowania 

4 Centrum Informacji Turystycznej - turystyki i rekreacji 

5 Biuro Zamówień Publicznych 
- udzielania nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego 

6 

Biuro Pełnomocnika ds. 

Współpracy z Organizacjami 

Pozarządowymi 

- koordynacja współpracy z Trzecim Sektorem 

- promocja i organizacja wolontariatu 

- działalności na rzecz budowania 

społeczeństwa obywatelskiego i wspierania 

rozwoju lokalnego 
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7 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - pomocy społecznej 

8 Biuro ds. Uzależnień 
- ochrony i promocji zdrowia 

- przeciwdziałania uzależnieniom 

3.2 Organy opiniodawcze  

3.2.1 Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych.  

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna nr 144/2016 z dnia 31 marca 2016r. została 

powołana Powiatowa Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych, której kadencja trwa 4 lata.  

Rada składa się z 5 osób, przedstawicieli organizacji   pozarządowych tj.:  

1) Irena Dankiewicz (Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów), 

2) Danuta Dudziak  (Stowarzyszenie „Wygraj Siebie”), 

3) Elżbieta Dyzert (Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku), 

4) Gabriela Jarecka  (Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego), 

5) Wanda Jakubowska Śmigiel (Leszczyńskie Stowarzyszenie Rehabilitacyjne 

„Amazonka”). 

Główne zadania Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych : 

 inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do: 

 integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, 

 realizacja praw osób niepełnosprawnych. 

 opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób 

niepełnosprawnych, 

 ocena realizacji programów, 

 opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod 

kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych. 

Powiatowa Społeczna  Rada ds. Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta 

Leszna  w roku 2016 spotkała się czterokrotnie. Opiniowała projekt uchwały Rady 

Miejskiej Leszna w sprawie  określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2016, analizowała przepisy ustawy 

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 
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Opiniowała wnioski o dofinansowanie projektów w ramach programu "wyrównywania 

różnic między regionami": 

1)     wniosek Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Leszna pn. „Dobudowa 

zewnętrznego szybu windowego, podestu zabudowanego i schodów zewnętrznych 

w budynku  Zespołu Szkół Specjalnych w Lesznie, al. Jana Pawła II 10,54-100 

Leszno” 

2)     wniosek Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem 

Umysłowym „zakup środka transportu dla środowiskowego Domu Samopomocy 

w Lesznie” 

3)     wniosek Biura Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych Urzędu Miasta 

Leszna pn.” wsparcie rehabilitacji zawodowej  w mieście Lesznie”. 

3.2.2 Leszczyńska Rada  Seniorów 

Zarządzeniem Prezydenta Miasta z dnia 29 stycznia 2013r została powołana Leszczyńska 

Rada Seniorów, której kadencja trwała 3 lata. Z końcem roku 2016r. Rada zakończyła swoją 

kadencyjność, w 2017r. powołana zostanie nowa rada. 

W 2016r. Rada składa się z 18 osób, w tym 10 przedstawicieli leszczyńskich organizacji 

pozarządowych, tj. 

1) Grażyna Banasik (Stowarzyszenie „Leszczyński Bank Żywności”), 

2) Eugenia Kaczmarowska  (Stowarzyszenie Rotary Club), 

3) Grażyna Fil (Uniwersytet Trzeciego Wieku), 

4) Krystyna Grzesiak (Fundacja „Odzew”), 

5) Barbara Mroczkowska (Stowarzyszenie „Rodzina Wojskowa”), 

6) Stanisława Nawrocka (Fundacja „Odzew”), 

7) Urszula Osiejewska (Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka), 

8) Teresa Rękosiewicz (Stowarzyszenie „Wygraj siebie”), 

9) Danuta Tarnowska (Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego, oddział Leszno), 

10)  Maria Zielony (Uniwersytet Trzeciego Wieku). 
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Główne zadania Leszczyńskiej Rady Seniorów: 

 opiniowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji społecznej seniorów oraz do 

pełnego zaspokojenia potrzeb tej grupy społecznej, 

 opiniowanie i doradzanie w zakresie działań zmierzających do wykorzystania 

potencjału i czasu ludzi starszych na rzecz inicjatyw środowiskowych, w tym  

w zakresie kultury i edukacji, 

 opiniowanie lokalnych rozwiązań prawnych dotyczących sytuacji seniorów oraz spraw 

przedłożonych Radzie do zaopiniowania, 

 doradztwo w zakresie zabezpieczenia społecznego, opieki zdrowotnej, pomocy 

społecznej i usług opiekuńczych, 

 współpraca z organizacjami i instytucjami, które zajmują się problemami osób 

starszych, 

 przedstawienie władzom samorządowym Leszna wniosków i sprawozdań  

z działalności Rady. 

Członkowie reprezentują  organizacje pozarządowe,  stowarzyszenia których działalność  jest 

skierowana do seniorów  naszego miasta,  osoby aktywni w różnych  zawodach oraz radni 

Rady Miasta.  

Członkowie Rady spotykali się w każdy trzeci poniedziałek kolejnego miesiąca. Rada 

dyskutowała  o bieżących problemach środowiska osób starszych oraz rozpoznawała ich 

sytuację i na bieżąco przekazywała wnioski do Prezydenta Miasta Leszna.  

3.2.3 Rada Sportu Miasta Leszna 

Zarządzeniem Prezydenta Miasta z dnia 6 lutego 2015r. została powołana Rada Sportu Miasta 

Leszna, której kadencja trwa 4 lata. Rada składa się z 17 osób, w tym 9 przedstawicieli 

leszczyńskich klubów sportowych, tj. 

1) Marek Tyczyński – Uczniowski Klub Sportowy „Grom” 

2) Grzegorz Kapitan – Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Państwowej 

Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie 

3)  Sławomir Mocek – Jamalex IKS Leszno, 

4) Romuald Ratajczak – Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „Leszczynko” 

5) Paweł Pęcak – Automobilklub Leszczyński  
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6) Grzegorz Brzechwa – Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „Życie jest piękne”  

7) Bolesław Mencel – Klub Sportowy „Tęcza” Leszno 

8) Maciej Wieczorek –Leszczyńskie Stowarzyszenie Sportów Ekstremalnych 

9) Paweł Prałat – Młoda Polonia Astromal 

Główne zadania Rady Sportu: 

 strategia rozwoju miasta  w zakresie kultury fizycznej i sportu, 

 projekt budżetu w części dotyczącej kultury fizycznej i sportu,  

 projekty uchwał dotyczących rozwoju kultury fizycznej i sportu,  

 programy bazy sportowej na terenie miasta, 

 plany imprez sportowych i rekreacyjnych organizowanych przez stowarzyszenia kultury 

fizycznej oraz inne jednostki realizujące zadania kultury fizycznej w Lesznie, 

dofinansowywanych z budżetu miasta, 

 wnioskowanie do Prezydenta Miasta Leszna o przyznanie zawodnikom trenerom  

i działaczom sportowym Nagrody Sportowej Miasta Leszna oraz wyróżnienia sportowego 

Miasta Leszna, 

 opiniowanie wniosków o przyznanie Nagrody Sportowej Miasta Leszna i wyróżnienia 

sportowego Miasta Leszna. 

W roku 2016 Rada spotkała się trzy razy w dniach 8 stycznia, 21 marca, 21 listopada. 

3.3 Wzajemne informowanie się samorządu terytorialnego i organizacji 

pozarządowych o planach, zamierzeniach i kierunkach  działań 

Tworzenie i realizowanie lokalnych polityk publicznych, a także codzienna praktyka współ-

pracy wymaga sprawnego obiegu informacji. Dlatego Urząd Miasta Leszna wykorzystuje 

wiele różnych  kanałów dystrybucji informacji: zarówno tradycyjne kanały, jak  

i najnowocześniejsze instrumenty tj. pocztę tradycyjną i elektroniczną, elektroniczne 

platformy informacyjne – portal do konsultacji online, tablice ogłoszeń, akcje plakatowe, 

spotkania informacyjne, strona Urzędu Miasta Leszna, portale społecznościowe, ale także 

„pocztę pantoflową” i wiele innych.  
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Informowanie to wzajemna wymiana informacji, co oznacza, że nie tylko administracja ma 

obowiązek przekazywania informacji organizacjom pozarządowym. Przepływ informacji 

powinien następować także w drugą stronę. 

3.3.1 Elektroniczne narzędzia informowania: 

  Strona www.leszno.pl/Wspolpraca_samorzadu_z_NGO 

 Przy stronie Urzędu Miasta Leszna prowadzona jest zakładka adresowa do 

organizacji pozarządowych, na której zamieszczano informacje m.in. 

o wydarzeniach, działaniach, inicjatywach podejmowanych przez przedstawicieli 

leszczyńskich organizacji pozarządowych, ogłoszeniach i ofertach wolontariatu 

oraz podzakładki takie jak: wszystko o NGO, pojęcia, akty prawne, przydatne 

linki, inicjatywa lokalna, dokumenty do pobrania.  

    Liczba odsłon  strony internetowej w części poświęconej organizacjom pozarządowym: 

ZAKŁADKA Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 

NGO 7105 odsłon 16 422 odsłon 28 731 odsłon 36 947 odsłon 

 Widać wyraźną tendencje wzrostową.  

 

 

 Portale społecznościowe 

 Facebook Leszczyńskie NGO – facebook.com/LeszczynskieNGO 



24 

 

Na portalu społecznościowym Facebook pn. Leszczyńskie NGO systematycznie 

dokonywane są wpisy o wydarzeniach, działaniach, inicjatywach podejmowanych przez 

przedstawicieli leszczyńskich organizacji pozarządowych. Rozbudowywane są galerie 

zdjęć. Na Facebooku Leszczyńskie NGO zamieszczono ponad 1000 newsów. Na dzień 

31.12.2016r. liczba polubień 1250 (tendencja wzrostowa). 

 

 

 We wrześniu 2016r. założono konta na portalu społecznościowym: 

 Twitter  
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 Instagram  

 

  kanał YouTube Leszczyńskie NGO. 

 

 Portal do konsultacji online 

Platforma ułatwiająca dialog społeczny pomiędzy administracją publiczną, a mieszkańcami 

oraz organizacjami pozarządowymi. Poprzez portal, każdy mieszkaniec może wyrazić swoją 

opinię w formie elektronicznej, w ważnych dla Miasta i jego mieszkańców kwestiach.  

Na portalu przedstawione są dobre praktyki przeprowadzania konsultacji, elementy 

edukacyjne takie jak baza wiedzy oraz model konsultacji społecznych Miasta Leszna. 

Portal podzielony jest na konsultacje trwające i zakończone. W każdej z tych części znajduje 

się 12 kategorii w których prowadzone są lub będą konsultacje społeczne. Są to m.in.: drogi  

i inwestycje, edukacja i nauka, kultura i sztuka, NGO, rewitalizacja czy ekologia i ochrona 

środowiska.  
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Portal stanowi wsparcie dla procesu konsultacyjnego poprzez udostępnianie wybranych 

narzędzi zbierania opinii w formie elektronicznej, np.: 

 Formularza konsultacji/kwestionariusza badawczego, który załączany jest na 

portal w postaci pliku tekstowego. Taki formularz należy wypełnić i odesłać na 

wskazany adres drogą elektroniczną lub pocztą tradycyjną. 

 Komentarzy – które włączane są pod danym artykułem i dają możliwość 

swobodnego wypowiadania opinii na poszczególny temat. 

 Oceny – np. danych planów zagospodarowania czy też zdjęć ilustrujących nowe 

inwestycje. 

 Sondy/ankiety, które poza możliwością wyboru najlepszej według głosujących 

odpowiedzi, pozwalają również na wprowadzenie dodatkowej propozycji. 

Aby móc brać udział w konsultacjach należy dokonać krótkiej rejestracji w portalu. Portal jest 

dostosowany do obsługi zarówno na komputerach jak i urządzeniach mobilnych – tablecie 

czy smartphonie. 

W 2016 r. za pomocą portalu przeprowadzono 12 konsultacji społecznych. 

 

 Inne portale społecznościowe 

- Fecebook Miasta Leszna facebook.com/Leszno 

 -Twitter Miasta Leszna - twitter.com/MiastoLeszno 
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- Instagram Miasta Leszna - instagram.com/miastoleszno_official 

- YouTube Miasto Leszno - youtube.com/user/LubietoLeszno 

4 Współpraca jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi 

w zakresie realizacji zadań publicznych.  

 

Wdrażanie polityk publicznych odbywa się bezpośrednio poprzez realizację zadań 

publicznych. Sfera zadań publicznych znalazła swoje odzwierciedlenie w art. 4 Ustawy  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Głównym argumentem współpracy  

w tym obszarze jest dążenie do lepszego zaspokajania potrzeb społecznych z wykorzystaniem 

potencjału partnerów. Przy realizacji zadań publicznych zgodnie z art. 5 ust. 1 wspomnianej 

wyżej Ustawy samorząd, a szerzej administracja publiczna, współpracuje z organizacjami 

pozarządowymi w zakresie własnych zadań, odpowiednio do swojego zakresu terytorialnego.  

 

Współpraca samorządu z organizacjami pozarządowymi odbywa się w trzech obszarach: 

 

  

Realizacja współpracy w tych trzech obszarach daje możliwość wykorzystania potencjału 

partnerów w realizacji zadań publicznych. Należy jednak pamiętać, że współpraca ta musi 

być oparta na podstawowych zasadach, których  uwzględnienie jest kluczowe dla osiągnięcia 

zakładanego celu, czyli realizacji zadań publicznych w najbardziej skuteczny i efektywny 

sposób. Podstawą formalną do współpracy są roczne programy współpracy, które określają  

w jakich sferach zadań publicznych samorząd i organizacje zamierzają  współpracować oraz 

jakie formy tej współpracy przewidują. 
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4.1. Formy współpracy 

Zgodnie z przyjętym programem, współpraca Miasta Leszna z organizacjami pozarządowymi 

odbywała się na zasadach pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, 

uczciwej konkurencji, jawności oraz równości szans. 

Współpraca Miasta Leszna  z podmiotami Programu w roku 2016  obejmowała zarówno 

formę finansową jak i pozafinansową. Realizując zapisy Rocznego Programu samorząd 

sukcesywnie zwiększał zakres i formy współpracy. 

4.2. Finansowe formy współpracy z organizacjami pozarządowymi 

Samorząd Miasta Leszna współpracował zlecając zdania publiczne do realizacji organizacjom 

pozarządowym na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie. 

Do finansowych form współpracy Miasta Leszna z organizacjami sektora pozarządowego 

zalicza się w szczególności zlecanie realizacji zadań publicznych w trybie otwartych 

konkursów ofert oraz w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie ( tzw. „małe granty”). 

Większość środków finansowych zaplanowanych na realizację zadań publicznych przez 

organizacje pozarządowe na 2016 rok przyznana była w trybie otwartych konkursów ofert. 

Ponadto organizacje oraz inne podmioty uprawnione realizowały zadania publiczne  

o charakterze lokalnym lub regionalnym z pominięciem otwartych konkursów ofert. 

Odbywało się to zgodnie z procedurą tzw. „małych grantów”, w ramach której organizacje 

musiały spełnić następujące warunki: 

 wysokość dofinansowania lub finansowania zadania nie mogła przekraczać 

10.000,00 zł, 

 zadanie publiczne należało zrealizować w okresie nie dłuższym niż 90 dni. 

Zadania priorytetowe były  podstawą do dysponowania środkami publicznymi, 

przeznaczonymi na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych realizowanych przez 

organizacje pozarządowe.  
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W 2016 roku Urząd Miasta Leszna przyznał organizacjom pozarządowym oraz innym 

podmiotom uprawnionym, działającym w różnych obszarach pożytku publicznego, dotacje  

w łącznej kwocie  4 244 513,55  zł, z czego kwota 4 133 132,86 zł została prawidłowo 

rozliczona. Wysokość środków finansowych w obszarach pożytku publicznego na realizację 

zadań w 2016 r. przyznano podmiotom sektora pozarządowego  

w ramach 2 procedur w łącznej wysokości: 

 4 008 576,39 zł (przyznana); 3 904 068,49  zł (prawidłowo rozliczona)– w trybie 

otwartych konkursów ofert, 

W 2016 roku Urząd Miasta Leszna ogłosił 24 konkursy, w wyniku których organizacje 

pozarządowe złożyły  ogółem 222 oferty o dofinansowanie, natomiast w wyniku 

rozstrzygnięć komisji konkursowych zawarto 185 umów o dofinansowanie. 

 235 937,16  zł (przyznana); 229 064,37  zł (prawidłowo rozliczona)– z pominięciem 

otwartych konkursów ofert, w trybie tzw. „małych grantów”. 

 

W roku sprawozdawczym złożono 53 oferty, podpisano 47 umowy  w trybie art. 19a ustawy 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

W 2016 roku złożono ogółem 275 oferty o dofinansowanie, podpisano 232 umowy na 

realizację zadań publicznych. 

Składane przez organizacje pozarządowe oferty w poszczególnych konkursach były 

rozpatrywane przez Komisję Konkursową powoływaną przez Prezydenta Miasta Leszna.  

Organizacje pozarządowe wykonujące zadania publiczne oraz inne podmioty uprawnione 

zobowiązane były do zapewnienia środków własnych jako wkładu finansowego lub 

osobowego w realizację zadania. Wysokość wkładu własnego, którą organizacje deklarowały 

na etapie składania oferty, była jednym z elementów ocenianych przez komisje konkursowe. 
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Tabela nr 2. Zestawienie ofert złożonych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty 

uprawnione, działające w różnych obszarach pożytku publicznego w  2016 roku. 

Nazwa zadania 

Liczba 

złożonych 

ofert 

Liczba 

podpisanych 

umów 

Liczba ofert które 

nie otrzymały 

dofinansowania 

I POMOC SPOŁECZNA 51 34 17 

II OCHRONA 

I PROMOCJA ZDROWIA 
11 11 0 

III KULTURA 43 37 6 

IV SPORT 100 93 7 

V POZOTAŁE  ZADANIA 17 10 7 

 turystyka i rekreacja 6 4 2 

 integracja europejska - - - 

 rozwój gospodarczy 2 2 0 

 rewitalizacja 3 1 2 

 rozwój wspólnot  

i społeczności 

lokalnych 

2 1 1 

 edukacja, oświata 

i wychowanie 
1 1 0 

 poradnictwo 

obywatelskie 
3 1 2 

RAZEM: 222 185 37 
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4.2.1. Środki finansowe z budżetu Miasta Leszna na realizację zadań 

publicznych 

Wykazane w poniższej tabeli środki finansowe na realizację zadań publicznych obejmują 

zarówno dotacje uzyskane przez organizacje pozarządowe w wyniku otwartych konkursów 

ofert, jak również w postaci tzw. „małych grantów” 

Tabela nr 3. Zestawienie środków finansowych przeznaczonych dla organizacji 

pozarządowych w 2016 roku 

L.p. Nazwa zadania 
Kwota 

wnioskowana 

Kwota 

przyznana 

Kwota 

wykorzystana 

I POMOC SPOŁECZNA    

1 Otwarte konkursy 1.601.862,60 1.363.208,99 1.339.974,29 

2 Małe granty 74.660,00 74.660,00 68.805,00 

II OCHRONA I PROMOCJA 

ZDROWIA 
   

1 Otwarte konkursy 545.336,00 495.000,00 494.937,00 

2 Małe granty 28.750,00 28.750,00 28.737,51 

III KULTURA    

1 Otwarte konkursy 524.840,00 237.250,00 234.150,00 

2 Małe granty 20.600,00 20.600,00 20.600,00 

IV SPORT    

1 Otwarte konkursy 3.300.425,18 1.807.300,00 1.729.189,80 

2 Małe granty 101.927,16 101.927,16 100.921,86 
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V POZOSTAŁE  ZADANIA 

1 
turystyka i rekreacja (otwarte 

konkursy) 
22.866,50 15.000,00 15.000,00 

2 
integracja europejska 

(otwarte konkursy) 
- - - 

3 

rozwój gospodarczy (otwarte 

konkursy) 

(mały grant) 

18.680,00 

 

10.000,00 

10.000,00 

 

10.000,00 

10.000,00 

 

10.000,00 

4 
rewitalizacja (otwarte 

konkursy) 
15.000,00 10.000,00 10.000,00 

5 

rozwój wspólnot  

i społeczności lokalnych 

(otwarte konkursy) 

4.711,40 4711,40 4711,40 

6 

edukacja, oświata i 

wychowanie (otwarte 

konkursy) 

7.240,00 6.160,00 6.160,00 

7 
poradnictwo obywatelskie 

(otwarte konkursy) 
59.946,00 59.946,00 59.946,00 

RAZEM: 6 336.844,84 4 244.513,55 4 133.132,86 

 

Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty uprawnione do realizacji zadań publicznych 

wykorzystały przyznane środki finansowe w 97,38 %.  

W ramach współpracy finansowej przekazano organizacjom pozarządowym również środki: 

 na realizację zadań w ramach inicjatywy lokalnej w kwocie 71 226,00 zł 



33 

 

 na realizację zadań w ramach ustawy o sporcie w kwocie 1 149 000,00 zł (przyznana 

kwota), 1 148 913,82 (prawidłowo rozliczona). Wykaz dotacji przyznanych w 2016 

roku w ramach ustawy o sporcie przestawia załącznik nr 5. 

 

4.2.2. Środki finansowe z budżetu Miasta Leszna na realizację zadań 

publicznych w ramach otwartych konkursów ofert 

W celu realizacji Rocznego Programu na 2016 rok, 6 wydziałów/biur i 2 jednostki 

organizacyjne Miasta Leszna współpracujące z organizacjami III sektora, ogłosiły oraz 

przeprowadziły 24 otwarte konkursy ofert, w wyniku których podpisano 185 umów 

o dofinansowanie realizowanych przez organizacje pozarządowe projektów. 

Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty uprawnione złożyły 222 oferty w ramach 

procedury otwartych konkursów ofert na realizowanie zadań zleconych przez Miasto Leszno. 

Przyznana kwota dotacji wynikająca ze złożonych dokumentów wynosiła 4 234 513,55 zł. 

 

Spośród złożonych ofert wybrano 185 projektów, którym przyznano środki finansowe  

w formie dotacji na realizację zadań publicznych, natomiast 37 ofert zostało odrzuconych: 

 ze względów formalnych odpadło 15 ofert, 

 z przyczyn merytorycznych negatywnie zaopiniowano 21 oferty, 

 jedna organizacja wycofała wniosek. 

 

W wyniku ogłoszonych otwartych konkursów ofert na zadania (dane z Wydziałów/Biur /Jednostek 

współpracujących z organizacjami pozarządowymi w danym obszarze): 

 z zakresu pomocy społecznej Komisja Konkursowa przyznała dofinansowanie ze 

środków budżetu Miasta Leszna 25 organizacjom pozarządowym na realizację 33 

projektów. Łączna kwota przyznanych dofinansowań wyniosła 1.363.208,99 zł 

natomiast ich realizacja wyniosła ostatecznie 1.339.974,29 zł, 

 z zakresu ochrony i promocji zdrowia Komisja Konkursowa przyznała 

dofinansowanie ze środków budżetu Miasta Leszna 11 organizacjom pozarządowym 
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na realizację 11  projektów. Łączna kwota przyznanych dofinansowań wyniosła 

495.000,00 zł, ich realizacja wyniosła ostatecznie również 494.937,00  zł, 

 z zakresu kultury i sztuki Komisja Konkursowa przyznała dofinansowanie ze środków 

budżetu Miasta Leszna 24 organizacjom pozarządowym na realizację 38 projektów. 

Łączna kwota przyznanych dofinansowań to 237.250,00 zł , ich realizacja wyniosła 

ostatecznie również 234.150,00 zł, 

 z zakresu sportu Komisja Konkursowa przyznała dofinansowanie ze środków budżetu 

Miasta Leszna 45 organizacjom pozarządowym  na realizację 93 projektów. Łączna 

kwota przyznanych dofinansowań to 1.807.300,00 zł, natomiast ich realizacja 

wyniosła ostatecznie 1.729.189,80 zł, 

 z zakresu wspierania inicjatyw służących tworzeniu zróżnicowanej oferty turystyczno 

– rekreacyjnej Komisja Konkursowa przyznała dofinansowanie ze środków budżetu 

Miasta Leszna 4 organizacjom pozarządowym  na realizację 4 projektów. Łączna 

kwota przyznanych dofinansowań to 15.000,00 zł, natomiast ich realizacja wyniosła 

ostatecznie 15.000,00 zł, 

 z zakresu rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami Leszna i miast 

partnerskich Komisja Konkursowa nie przyznała dofinansowania ze środków budżetu 

Miasta Leszna z uwagi na fakt, że żadna oferta nie wpłynęła w odpowiedzi na 

ogłoszony konkurs, 

 z zakresu wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych oraz rozwoju 

gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości na obszarze rewitalizacji Komisja 

Konkursowa przyznała dofinansowanie ze środków budżetu Miasta Leszna 

1 organizacji pozarządowej. Łączna kwota przyznanego dofinansowania to 10.000,00 

zł, tyle samo wyniosła ostateczna realizacja zadania, 

 z zakresu wspomagania rozwoju gospodarczego Miasta Leszna, w tym rozwój 

przedsiębiorczości Komisja Konkursowa przyznała dofinansowanie ze środków 

budżetu Miasta Leszna 2 organizacjom pozarządowym  na realizację 2 projektów. 

Łączna kwota przyznanych dofinansowań wyniosła 10.000,00 zł, tyle samo wyniosła 

ostateczna realizacja zadań, 

 z zakresu wspomagania rozwoju  wspólnot i  społeczności lokalnych, poprzez 

promocję działań zwiększających udział mieszkańców w życiu społecznym Leszna 

takich jak Leszczyński Budżet Obywatelski, inicjatywa lokalna oraz konsultacje 

społeczne Komisja Konkursowa przyznała dofinansowanie ze środków budżetu 
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Miasta Leszna 1 organizacji pozarządowej. Łączna kwota przyznanego 

dofinansowania to 4.711,40 zł, tyle samo wyniosła ostateczna realizacja zadania, 

 z zakresu rozwoju edukacji, oświaty i wychowania Komisja Konkursowa przyznała 

dofinansowanie ze środków budżetu Miasta Leszna 1 organizacji pozarządowej. 

Łączna kwota przyznanego dofinansowania to 6.160,00 zł, tyle samo wyniosła 

ostateczna realizacja zadania, 

 z zakresu poradnictwa obywatelskiego Komisja Konkursowa przyznała 

dofinansowanie ze środków budżetu Miasta Leszna 1 organizacji pozarządowej. 

Łączna kwota przyznanego dofinansowania to 59.946,00 zł, tyle samo wyniosła 

ostateczna realizacja zadania, 

Wykaz wszystkich dotacji przyznanych na 2016 rok z budżetu Miasta Leszna  w ramach 

otwartych konkursów ofert dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów uprawnionych 

przedstawiony został w ZAŁĄCZNIKU NR 1. Natomiast w formie ZAŁĄCZNIKA NR 2 

opublikowano wykaz odrzuconych ofert. Załączniki uporządkowane zostały według zadań 

priorytetowych. 

 

4.2.3. Środki finansowe z budżetu Miasta Leszna na realizację zadań 

publicznych w ramach tzw. „Małych grantów” 

 

 W 2016 roku do Urzędu Miasta Leszna wpłynęły 53 oferty w ramach procedury tzw. 

„małych grantów”, z których wszystkie zostały rozpatrzone pozytywnie. Efektem 

końcowym zrealizowanej procedury „małych grantów” w 2016 roku było: przyznanie 

środków finansowych w formie dotacji 37 podmiotom pozarządowym, podpisanie 47 

umów z podmiotami uprawnionymi, łączna kwota dotacji wyniosła 235.937,16 zł, 

natomiast ich realizacja wyniosła ostatecznie 229.064,37 zł. 
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Tabela nr 3. Zestawienie ofert złożonych w 2016 roku w   trybie art. 19 a ustawy tzw. „małe 

granty” 

Nazwa zadania 
Liczba 

złożonych ofert 

Liczba podpisanych 

umów 

Liczba ofert które nie otrzymały 

dofinansowania 

I POMOC 

SPOŁECZNA 
23 17 6 

II OCHRONA  

I PROMOCJA 

ZDROWIA 

3 3 - 

III KULTURA 

I SZTUKA 
3 3 - 

IV SPORT 23 23 - 

V POZOSTAŁE  

ZADANIA 
1 1 - 

RAZEM: 53 47 6 

Tabela nr 4. Zestawienie środków finansowych przeznaczonych dla organizacji 

pozarządowych w 2016 roku w   trybie art. 19 a ustawy tzw. „małe granty” 

Lp. Nazwa zadania Kwota przyznana Kwota wykorzystana 

1 Zadania z zakresu pomocy społecznej 74.660,00 68.805,00 

2 Zadania z zakresu zdrowia 28 750,00 28 737,51 

2 Zadania z zakresu kultury i sztuki 20.600,00 20.600,00 

3 Zadania z zakresu sportu 101.927,16 100.921,86 

4 Zadania z zakresu promocji 10.000,00 10.000,00 

RAZEM: 235 937,16 229 064,37 
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Wykaz wszystkich dotacji przyznanych na 2016 rok z budżetu Miasta Leszna  w trybie art. 19 

a ustawy tzw. „małe granty” przedstawiony został w ZAŁĄCZNIKU NR 3.  

4.2.4. Zadania z zakresu inicjatywy lokalnej 

Inicjatywa lokalna to nowa forma współpracy Miasta Leszna z mieszkańcami, w celu 

realizowania zadań publicznych na rzecz społeczności naszego Miasta.  

Inicjatywa lokalna może dotyczyć: 

 działalności charytatywnej,  

 podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz 

rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, 

 działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego, 

 kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 

 promocji i organizacji wolontariatu, 

 edukacji, oświaty i wychowania, 

 działalności w sferze kultury fizycznej i turystyki (wspierania i upowszechnianie 

kultury fizycznej i sportu, turystyki i krajoznawstwa), 

 ochrony przyrody, w tym zieleni miejskiej (ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony 

dziedzictwa przyrodniczego), 

 porządku i bezpieczeństwa publicznego, 

 rewitalizacji. 

Z wnioskiem mogą wystąpić mieszkańcy Miasta Leszna bezpośrednio, mieszkańcy Miasta 

Leszna za pośrednictwem organizacji pozarządowych mających siedzibę na terenie Miasta 

Leszna oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy. 
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Tabela nr 5. Zestawienie wniosków realizowanych w ramach inicjatywy lokalnej 

LP. 

NAZWA 

WYDZIAŁU/ 

JEDNOSTKI 

ORGANIZACYJNEJ 

ZAKRES 

ZADANIA 

NAZWA 

WNIOSKODAWCY 

NAZWA 

SKŁADANEGO 

PROJEKTU PRZEZ 

WNIOSKODAWCĘ 

WARTOŚĆ 

ZADANIA 

KWOTA 

PRZYZNANA 

ZE 

ŚRODKÓW 

UML 

1. 
Wydział Spraw 

Obywatelskich 

promocja 

zdrowia 

Polskie 

Stowarzyszenie 

Diabetyków, Oddział 

Rejonowy w Lesznie 

„Obchody Jubileuszu 

30-lecia Stowarzyszenia 

oraz Światowego Dnia 

Walki z Cukrzycą w 

Lesznie” 

17915,00 10000,00 

2. 
Wydział Kultury 

i Sportu 

wspieranie i 

upowszechnianie 

kultury fizycznej 

Parafia 

Rzymskokatolicka 

p.w. św. 

Maksymiliana Marii 

Kolbego w Lesznie 

„Wykonanie rzeźby 

błogosławionego 

Edmunda 

Bojanowskiego w 

kościele p.w. św. 

Maksymiliana Marii 

Kolbego w Lesznie” 

14760,00 10000,00 

3. 

Biuro Pełnomocnika 

ds. Współpracy 

z Organizacjami 

Pozarządowymi 

promocja i 

organizacja 

wolontariatu 

Społecznie Nakręceni „Nakręć się na Leszno” 13247,00 8990,00 

4. 
Wydział Kultury 

i Sportu 

wspieranie i 

upowszechnianie 

kultury fizycznej 

Klub Sportowy K.O. 

ZAK TEAM 
„Trenuj sporty walki” 12327,00 6890,00 

5. Wydział Edukacji edukacja PL 18 „Z przyrodą za pan brat” 8986,00 6256,00 

6. 
Wydział Kultury 

i Sportu 

wspieranie i 

upowszechnianie 

kultury fizycznej 

Młodzi w uzależnieniu 

„Dopalacze, narkotyki 

zagłuszają rytm 

muzyki” 

7800,00 4100,00 

7. 
Wydział Kultury 

i Sportu 

wspieranie i 

upowszechnianie 

kultury fizycznej 

Aeroklub Leszczyński 

„Bieg Wokół Szybowca 

i festyn Organizacji 

Pozarządowych” 

21270,00 9990,00 

8. 
Wydział Kultury 

i Sportu 

wspieranie i 

upowszechnianie 

kultury fizycznej 

Stowarzyszenie na 

Rzecz Osób 

Niepełnosprawnych 

„Nasz Dom –Nasz 

Świat” 

„Tu jest OK! Miejsce 

przyjazne osobom 

niepełnosprawnym” 

12100,00 7000,00 

9. 
Miejski Zarząd Dróg 

i Inwestycji 

rozwój wspólnot 

i społeczności 

lokalnych 

Grupa nieformalna 

mieszkańców 
„Kolorowe podwórka” 12000,00 8000,00 

Razem: 1 204 05,00 71 226,00 

Łączna kwota przyznana na realizację zadań w ramach inicjatywy lokalnej w roku 2016 r. 

wynosiła 71 226,00 zł. 
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Szczegółowe zestawianie przedstawia załącznik nr 7.  

Tabela nr 6. Zestawienie wniosków odrzuconych w ramach inicjatywy lokalnej  

(formalnie/merytorycznie) 

LP. 

NAZWA WYDZIAŁU/ 

JEDNOSTKI 

ORGANIZACYJNEJ 

ZAKRES ZADANIA NAZWA WNIOSKODAWCY 

NAZWA SKŁADANEGO 

PROJEKTU PRZEZ 

WNIOSKODAWCĘ 

1. Wydział Edukacji edukacja Leszczyńskie Centrum Biznesu "Przedsiębiorczość na planszy" 

2. Wydział Kultury i Sportu 

wspieranie 

i upowszechnianie 

kultury fizycznej 

Stowarzyszenie Przyjaciół 

Mażoretek 

"Aktywni w tańcu i w lokalnej 

społeczności" 

3. Wydział Kultury i Sportu 

wspieranie 

i upowszechnianie 

kultury fizycznej 

Leszczyńskie Stowarzyszenie 

Spadochroniarzy Feniks 

"Bądź aktywny z Leszczyńskim 

Stowarzyszeniem Spadochroniarzy 

Feniks" 

4. 

Biuro Pełnomocnika ds. 

Współpracy z 

Organizacjami 

Pozarządowymi 

promocja i organizacja 

wolontariatu 
Fundacja Dr Clown "Prospołeczni" 

5. Wydział Kultury i Sportu 

wspieranie 

i upowszechnianie 

kultury fizycznej 

Fundacja Dudziarz.eu 

"Listopadowe dudki - prezentacje 

folkloru ziemi leszczyńskiej w szkołach i 

przedszkolach" 

6. Wydział Kultury i Sportu 

wspieranie 

i upowszechnianie 

kultury fizycznej 

grupa nieformalna mieszkańców 

reprezentowana przez Grzegorza 

Gawrycha 

"Sport - zdrowa pasja" 

7. 
Wydział Promocji  

i Rozwoju 
promocja 

Uczniowski Klub Sportowy 

GROM 

"Samoobrona dla seniorów Pungryu - 

Tai Chi" 

8. Wydział Kultury i Sportu 

wspieranie 

i upowszechnianie 

kultury fizycznej 

Towarzystwo Przyjaciół II 

Liceum 
"Kopernix E-sport games-CS:GO" 

Jeden wniosek został wycofany przez Organizację. 

4.3. Realizacja zadań publicznych z wykorzystaniem form niefinansowych 

Współpraca niefinansowa odgrywa istotną rolą przy realizacji zadań publicznych.  Odbywa 

się z wykorzystaniem potencjału zarówno materialnego jak i osobowego każdego  

z partnerów. Niefinansowa forma współpracy to także tworzone na zasadzie partnerstwa 

zespoły koordynujące współpracę przy realizacji konkretnych zadań publicznych.  

Współpraca niefinansowa obejmowała m.in. : 

1) wzajemne informowanie się o planowanych działaniach, inicjatywach i osiąganych 

efektach m.in. poprzez: 
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 prowadzenie przy stronie Urzędu Miasta Leszna zakładki adresowanej do 

organizacji pozarządowych, na której zamieszczano informacje m.in. o wydarzeniach, 

działaniach, inicjatywach podejmowanych przez przedstawicieli leszczyńskich 

organizacji pozarządowych, ogłoszeniach i ofertach wolontariatu oraz podzakładki 

takie jak: wszystko o NGO, pojęcia, akty prawne, przydatne linki, inicjatywa lokalna, 

dokumenty do pobrania, 

 na portalu społecznościowym  Facebook, Twitter, Instagram pn. Leszczyńskie 

NGO systematycznie dokonywane są wpisy o wydarzeniach, działaniach, 

inicjatywach podejmowanych przez przedstawicieli leszczyńskich organizacji 

pozarządowych. Rozbudowywane są galerie zdjęć, 

 rozsyłanie drogą mailową do organizacji pozarządowych informacji 

o szkoleniach, spotkaniach, seminariach itp. organizowanych przez inne organizacje 

pozarządowe, 

 tablice ogłoszeniowe, 

 mailing, 

 broszury, informatory, 

 media lokalne. 

 

2) uczestnictwo oraz organizowanie wspólnych imprez, narad, szkoleń, spotkań, 

konferencji, udzielanie przez samorząd  wsparcia merytorycznego (informacja, 

doradztwo)  itp. 

 prowadzono doradztwo indywidualne dla przedstawicieli trzeciego sektora: 

a) dot. wytycznych dla Beneficjentów wsparcia ze strony Miasta 

Leszna w zakresie informacji i promocji, 

b) z zakresu zakładania i prowadzenia konta na portalu 

społecznościowym Facebook, 

c) z zakresu promocji Trzeciego Sektora, 

d) jak krok po kroku wypełnić wnioski na realizację zadań w ramach 

inicjatywy lokalnej, 
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e) jak założyć organizację pozarządową. 

 odbyły się szkolenia m.in. z zakresu pozyskiwania środków unijnych na działania 

podejmowane przez NGO, z pisania i rozliczania projektów, z możliwości 

wdrożenia przedsiębiorczych działań w organizacji lub spółdzielni socjalnej, 

 odbyło się kilkanaście spotkań dla NGO dotyczących omówienia bieżących spraw 

i współpracy międzysektorowej, 

 na bieżąco udzielano również porad i informacji leszczyńskim organizacjom 

pozarządowym  z zakresu m.in. procedur tworzenia oraz rejestracji stowarzyszeń  

i fundacji, uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego, ustawy o pożytku 

publicznym i wolontariacie, zasad sprawozdawczości, a także budowania 

wizerunku organizacji, zasad współpracy międzysektorowej, integracji sektora 

pozarządowego oraz aspektów  prawnych działania organizacji, 

 opracowano harmonogram ogłaszania konkursów ofert na realizację przez 

organizacje pozarządowe zadań publicznych Miasta Leszna w kolejnym roku, 

 na bieżąco informowano organizacje pozarządowe o dostępnych dla nich 

szkoleniach oraz pomagano instytucjom organizującym szkolenie zrekrutować 

przedstawicieli leszczyńskich organizacji pozarządowych,  

 opracowywano na bieżąco kalendarz wydarzeń weekendowych organizowanych 

przez NGO, 
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3) informowanie o zewnętrznych źródłach finansowania: 

 na bieżąco udzielano informacji i wskazówek dotyczących pisania projektów, 

wypełniania wniosków o dotacje organizacjom pozarządowym, które zwróciły się  

o pomoc, 

 weryfikowano wnioski organizacji pozarządowych, które aplikowały o środki 

zewnętrzne, 

 systematycznie zbierano i przekazywano zainteresowanym organizacjom 

pozarządowym informacje dotyczące zewnętrznych źródeł finansowania, konkursów  

i programów grantowych oraz możliwości uczestniczenia organizacji w różnego 

rodzaju szkoleniach, konferencjach i spotkaniach, 

 na bieżąco uzupełniano elektroniczny system wyszukiwania przez organizacje 

pozarządowe zewnętrznych źródeł finansowania, gdzie każdy z konkursów/ grantów, 

dotacji można wyszukać wg terminu składania wniosków, fundatora, kategorii 

(w 2016r. wyszukano dla organizacji pozarządowych 210 informacji o projektach, 

programach, grantach umożliwiających uzyskanie dofinansowania na podejmowaną 

przez nie działalność), 

4) wypracowanie wspólnych stanowisk, opinii, projektów poprzez tworzenie wspólnych  

zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, 

5) doskonalenie współpracy w zakresie merytorycznym, rzeczowym i lokalowym,  

6) wspieranie w nawiązywaniu kontaktów zagranicznych z organizacjami o podobnym 

profilu działania, 

7) funkcjonowanie wspólnych zespołów koordynujących i monitorujących realizację 

zadań publicznych w danej sferze publicznej (np.: komisje konkursowe, grupy 

sterujące, zespoły robocze), 

8) udostępnianie zasobów samorządu do realizacji zadania publicznego, 

9) udostępnianie pomieszczeń będących w dyspozycji Urzędu Miasta Leszna  

m.in. na konferencje, szkolenia, seminaria, warsztaty, organizowane przez organizacje 

pozarządowe. 

10)  przygotowanie 12 rekomendacji dla organizacji pozarządowych. Rekomendowano 

m.in. leszczyńskie organizacje pozarządowe do Wielkopolskiej Sieci Organizacji 
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Pozarządowych oraz przygotowano rekomendacje pomocna przy ubieganiu się 

o status organizacji pożytku publicznego. 

11) prowadzono akcję pn. „Po….czytaj prasę” polegająca na przekazywaniu przeczytanej 

prasy leszczyńskim organizacjom pozarządowym oraz klubom seniora.  

 

 

 

4.3.1. Honorowe Patronaty Prezydenta Miasta Leszna 

Prezydent Miasta Leszna może obejmować honorowym patronatem niekomercyjne działania 

lub programy, prowadzone przez organizacje pozarządowe dla podkreślenia wagi i prestiżu 

wydarzenia. W 2016 roku organizacje pozarządowe zwróciły się z prośbą o objęcie 

honorowym patronatem przez Prezydenta Miasta Leszna 83 przedsięwzięć przez nie 

realizowanych. Wszystkie wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie i uzyskały patronat 

Prezydenta. 

4.3.2. Komisje Konkursowe 

Komisje konkursowe powoływane były Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna w celu 

opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach ogłoszonych przez 

Miasto Leszno otwartych konkursów ofert. Składały się one z przedstawicieli samorządu  

i organizacji pozarządowych. 

W 2016r. w komisjach konkursowych brało udział 17 organizacji pozarządowych (w roku 

2015r. brało udział 15 NGO) 

1. Leszczyńskie Towarzystwo Żeglarskie, 

2. Stowarzyszenie "Działajmy dla Leszna", 
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3. Leszczyńskie Stowarzyszenie Artystyczne im. F. Chopina w Lesznie, 

4. Stowarzyszenie "Wygraj Siebie", 

5. Leszczyńskie Towarzystwo Żeglarskie, 

6. UKS "Grom",  

7. TKKF "Leszczynko", 

8. SKF "Życie Jest Piękne", 

10. Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP, 

11. Stowarzyszenie Chorych na Choroby Reumatyczne, 

12. Stowarzyszenie "Nasza Alternatywa", 

13. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Lesznie, 

14. Fundacja Dudziarz.eu, 

15. Uniwersytet Trzeciego Wieku, 

16. KS Polonia 1912 Leszno, 

17. Aeroklub Leszczyński. 

 

Tabela nr 7 Udział organizacji pozarządowych biorących udział w posiedzeniach Komisji 

Konkursowych 

L.p. 

Nazwa 

wydziału/Jednostki 

organizacyjnej 

Zakres zadania Nazwa zadania 

Nazwa organizacji biorących 

udział  

w komisjach 

1 Wydział Edukacji 

Działalność w obszarze 

edukacji, oświaty i 

wychowania. 

Realizacja II etapu 

Programu 

"Wychowanie wodne" 

-Leszczyńskie Towarzystwo 

Żeglarskie 

- Stowarzyszenie "Działajmy 

dla Leszna" 

2 
Wydział Kultury 

i Sportu 

Zadania z zakresu kultury, 

sztuki, ochrony dóbr i 

kultury oraz ochrony 

dziedzictwa 

Wspieranie działań 

kulturalnych na rzecz 

środowiska lokalnego 

-Stowarzyszenie Artystyczne 

im. F. Chopina w Lesznie,                                            

-Stowarzyszenie "Wygraj 

Siebie" 

Wspieranie lokalnych 

inicjatyw 

wydawniczych 

-Stowarzyszenie Artystyczne 

im. F. Chopina w Lesznie,                                            

-Stowarzyszenie "Wygraj 

Siebie" 

Wspieranie działań 

kulturalnych na rzecz 

edukacji kulturalnej 

dzieci i młodzieży 

-Stowarzyszenie Artystyczne 

im. F. Chopina w Lesznie,                                            

-Stowarzyszenie "Wygraj 

Siebie" 
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Zadania z zakresu 

upowszechniania kultury 

fizycznej i sportu 

Szkolenie sportowe 

dzieci i młodzieży w 

klubach sportowych 

Miasta Leszna 

-Leszczyńskie Towarzystwo  

Żeglarskie  

- UKS "Grom" 

Dofinansowanie 

kosztów 

wynagrodzenia 

osobowego trenerów 

i instruktorów 

działających w klubach 

sportowych Miasta 

Leszna. 

-TKKF "Leszczynko" 

-SKF "Życie Jest Piękne" 

Organizacja 

znaczących dla Miasta 

Leszna imprez 

sportowo-

rekreacyjnych 

i zawodów 

sportowych. 

-Leszczyńskie Towarzystwo 

Żeglarskie 

-TKKF "Leszczynko" 

Sport osób 

niepełnosprawnych. 

-TKKF "Leszczynko" 

-Leszczyńskie Towarzystwo 

Żeglarskie 

3 

Miejski Ośrodek 

Pomocy Rodzinie 

w Lesznie 

Zadania z zakresu pomocy 

społecznej 

Świadczenie pomocy 

w Ośrodku 

Interwencyjno-

Readaptacyjnym 

- Stowarzyszenie Centrum 

Promocji i Rozwoju Inicjatyw 

Obywatelskich PISOP,                                                   

 - Stowarzyszenie Chorych na 

Choroby Reumatyczne 

Świadczenie pomocy 

w domu dziecka 

- Stowarzyszenie Centrum 

Promocji i Rozwoju Inicjatyw 

Obywatelskich PISOP,                                                   

 - Stowarzyszenie Chorych na 

Choroby Reumatyczne 

Udzielanie wsparcia w 

Klubach Seniora 

- Stowarzyszenie Centrum 

Promocji i Rozwoju Inicjatyw 

Obywatelskich PISOP,                                                    

- Stowarzyszenie Chorych na 

Choroby Reumatyczne 

Świadczenie wsparcia 

w Środowiskowym 

Domu Samopomocy 

-Stowarzyszenie Centrum 

Promocji i Rozwoju Inicjatyw 

Obywatelskich PISOP,                                                   

-Stowarzyszenie Chorych na 

Choroby Reumatyczne 
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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 

- Stowarzyszenie Centrum 

Promocji i Rozwoju Inicjatyw 

Obywatelskich PISOP,                                                   

- Stowarzyszenie "Wygraj 

Siebie" 

Wspieranie działań w 

zakresie pomocy 

socjalnej i rehabilitacji 

społecznej 

świadczonej na rzecz 

mieszkańców Leszna 

-Stowarzyszenie Centrum 

Promocji i Rozwoju Inicjatyw 

Obywatelskich PISOP,                                                   

-Stowarzyszenie "Nasza 

Alternatywa" 

Świadczenie 

specjalistycznego 

poradnictwa dla osób 

niesłyszących 

-Stowarzyszenie Centrum 

Promocji i Rozwoju Inicjatyw 

Obywatelskich PISOP,                                                   

-Stowarzyszenie "Wygraj 

Siebie" 

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 

-Stowarzyszenie Centrum 

Promocji i Rozwoju Inicjatyw 

Obywatelskich PISOP,                                                   

-Stowarzyszenie "Wygraj 

Siebie" 
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Kontynuowanie, 

aktualizowanie, 

upowszechnianie i 

administrowanie 

leszczyńskiej strony 

internetowej dla 

seniorów pod adresem 

www.senior.leszno.pl 

-Leszczyńskie Stowarzyszenie 

Artystyczne im. Fryderyka 

Chopina,                                                                  

-Polski Związek Emerytów, 

Rencistów i Inwalidów 

Oddział Rejonowy w Lesznie 

4 
Biuro Zamówień 

Publicznych 
Nieodpłatna pomoc prawna 

Prowadzenie  punktu 

nieodpłatnej pomocy 

prawnej przez 

organizacje 

pozarządowe 

prowadzące 

działalność pożytku 

publicznego 

- Stowarzyszenie Wygraj 

siebie  

-Leszczyńskie Stowarzyszenie 

Artystyczne im. Fryderyka 

Chopina 

5 
Wydział Promocji 

i Rozwoju 

Promocja działań 

Zadania związane 

z prowadzeniem 

działalności 

wspomagającej rozwój 

wspólnot 

i społeczności 

lokalnych, poprzez 

promocję działań 

zwiększających udział 

mieszkańców w życiu 

społecznym Leszna 

takich jak Leszczyński 

Budżet Obywatelski, 

inicjatywa lokalna oraz 

konsultacje społeczne. 

-Stowarzyszenie Centrum 

Promocji i Rozwoju Inicjatyw 

Obywatelskich PISOP  

-Fundacja Dudzarz.eu 

Zadania wspomagające 

rozwój gospodarczy Miasta 

Leszna, w tym rozwój 

przedsiębiorczości 

Zadania wspomagające 

rozwój gospodarczy 

Miasta Leszna, w tym 

rozwój 

przedsiębiorczości 

-Uniwersytet Trzeciego Wieku 

- KS Polonia 1912 Leszno 

Wspomaganie rozwoju 

wspólnot i 

społeczności lokalnych 

oraz rozwoju 

gospodarczego, w tym 

rozwoju 

przedsiębiorczości na 

obszarze rewitalizacji 

-Stowarzyszenie Centrum 

Promocji i Rozwoju Inicjatyw 

Obywatelskich PISOP 

 -Fundacja Dudiarz.eu 



48 

 

6 

 

Centrum Informacji 

Turystycznej 

 

Wspieranie inicjatyw 

służących tworzeniu 

zróżnicowanej oferty 

turystyczno – rekreacyjnej 

1) odnawianie, 

znakowanie  szlaków i 

obiektów 

turystycznych w 

mieście, 

2) organizacja 

imprez rekreacyjnych i 

turystycznych dla 

mieszkańców miasta 

na terenie Leszna oraz 

powiatu 

leszczyńskiego, 

3) działania 

mające na celu rozwój 

infrastruktury 

rekreacyjnej i 

turystycznej, 

4) kreowanie 

nowych form 

turystyki i produktów 

turystycznych. 

 

- Aeroklub Leszczyński 

- Stowarzyszenie „Wygraj 

Siebie” 

 

7 
Biuro ds. 

Uzależnień 

Zadania z zakresu ochrony 

zdrowia(Przeciwdziałanie 

narkomanii i 

alkoholizmowi) 

Przeciwdziałanie 

narkomanii  - 

Realizacja warsztatów 

i grup terapeutycznych 

dla młodzieży z grup 

ryzyka (narkotyki i 

alkohol) oraz 

wzmacnianie rodzin w 

tworzeniu 

sprzyjających 

warunków 

wychowawczych 

Stowarzyszenie Centrum 

Promocji i Rozwoju Inicjatyw 

Obywatelskich PISOP 

Przeciwdziałanie 

narkomanii -

Zwiększenie 

dostępności pomocy 

terapeutycznej i 

rehabilitacyjnej dla 

młodzieży 

eksperymentującej i 

używającej narkotyki, 

prowadzenie spotkań z 

młodzieżą 

Przeciwdziałanie 

alkoholizmowi - 

Prowadzenie 

działalności 

aktywizującej osoby 

uzależnione od 

alkoholu 
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Przeciwdziałanie 

narkomanii  -  

Prowadzenie zajęć 

profilaktycznych dla 

dzieci i młodzieży 

metodą harcerską 

Przeciwdziałanie 

alkoholizmowi - 

Działania 

profilaktyczno-

terapeutyczne w 

zakresie 

przeciwdziałania 

uzależnieniom 

alkoholowym z 

uwzględnieniem zajęć 

sportowych, 

rekreacyjnych i 

kulturalnych 

Przeciwdziałanie 

alkoholizmowi - 

Prowadzenie 

Leszczyńskiego Biura 

Wolontariatu 

Przeciwdziałanie 

alkoholizmowi - 

Prowadzenie 

Leszczyńskiego Biura 

Wolontariatu 

Przeciwdziałanie 

alkoholizmowi -

Prowadzenie Klubów 

Abstynenckich 

 

5. Infrastruktura współpracy, tworzenie warunków do społecznej aktywności 

Współpraca samorządu z organizacjami pozarządowymi w zakresie współtworzenia polityk 

publicznych oraz realizacji zadań publicznych wymaga stworzenia warunków po temu – 

również warunków sprzyjających społecznej aktywności, ułatwiających mieszkańcom 

podejmowanie inicjatyw obywatelskich i tworzenie organizacji pozarządowych, wyrażanie 

swojej opinii, podejmowanie się realizacji zadań i usług publicznych oraz uczestnictwo  

w zarządzaniu rozwojem lokalnym. 
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Wspieranie organizacji pozarządowych i inicjatyw nieformalnych było realizowane m.in. 

poprzez:  

1) wsparcie instytucjonalne, 

2) wsparcie szkoleniowo–doradcze w zakresie rozwoju organizacji i inicjatyw 

obywatelskich, 

3) wspieranie wolontariatu: 

 w 2015r. wprowadzono  w Urzędzie Miasta Leszna wolontariat, do końca 

2016r. trzy osoby będące wolontariuszami zostały zatrudnione, 

 w 2016r. dwie osoby odbywały wolontariat w Urzędzie Miasta Leszna, 

dodatkowo opracowano i wprowadzono wraz z Biurem Kadr i Płac w Urzędzie 

Miasta Leszna wolontariat wakacyjny, w ramach którego 4 osoby 

współpracowały z Miastem Leszno przy organizacji wydarzeń miejskich, 

 ogłoszono konkurs o tytuł „Leszczyńskiego Wolontariusza Roku 2016” celem 

którego było promowanie samej idei wolontariatu, ale również nagradzanie 

i wyróżnianie osób, grup które w 2016 roku wykazały się ponadprzeciętną 

aktywnością. Mieszkańcy Leszna, organizacje pozarządowe, szkoły, firmy, 

przedsiębiorstwa, jednostki organizacyjne Miasta Leszna, a także inne 

podmioty korzystające z pomocy wolontariuszy mogły zgłaszać swoich 

kandydatów w czterech kategoriach: wolontariat młodzieżowy, dorosły, 

senioralny oraz wolontariacka grupa roku. W dniu 5 grudnia zorganizowano 

uroczystą Galę podczas której promowano wolontariat i nagrodzono 

najbardziej aktywnych wolontariuszy działających nie tylko w Lesznie, 

ale również w subregionie leszczyńskim. 
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 wspólnie z grupą Społecznie Nakręceni realizowano zadanie w ramach 

inicjatywy lokalnej, 

 współpracowano z Wolontariuszami oraz z Leszczyńskim Centrum 

Wolontariatu, działającym przy Fundacji Centrum Aktywności Twórczej 

4) opracowywanie materiałów informacyjno-edukacyjnych dla Organizacji 

Pozarządowych, w 2016r. opracowano m.in: 

 broszurę dotyczącą działań podejmowanych przez Biuro Pełnomocnika 

ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rzecz efektywnej 

współpracy organizacji pozarządowych i samorządu miasta Leszna, 
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 6 informatorów dla NGO o możliwościach pozyskania środków zewnętrznych 

na realizację swoich pomysłów oraz informator Fundusze na działania na rzecz 

Seniorów, 

 12 numerów informatora leszczyńskich NGO „Co słychać w Trzecim 

Sektorze”, 

 informator dla Seniorów, ich rodzin i opiekunów, 

 informator „Aktywne wakacje z leszczyńskimi NGO!” w którym zebrano 

oferty różnych zajęć, wydarzeń, działań organizowanych dla mieszkańców 

Leszna przez organizacje pozarządowe, 

 

 

 specjalne wydanie „Leszczyńskiego Informatora Pozarządowego” w całości 

poświęcone wydarzeniom, które zostały zorganizowane w ramach II edycji akcji 

Aktywne Obywatelskie Leszno, 

 broszurę nt. wydarzeń świątecznych, 
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5) sporządzono dla Organizacji przydatne instrukcje: wypełniania ofert na realizację 

zadania publicznego, sprawozdania z wykonania zadania publicznego, wypełniania 

wniosku na realizację zadania w ramach inicjatywy lokalnej, 

6) Miasto Leszno wspierało kampanie informacyjno-promocyjne organizacji 

pozarządowych i różne inicjatywy obywatelskie wykorzystując  narzędzia będące 

w dyspozycji samorządu (strona www.leszno,pl, portale społecznościowe, tablice 

ogłoszeń, materiały promocyjne). 

 

5.1. Baza organizacji 

 

Prowadzenie, aktualizowanie i udostępnianie elektronicznej bazy danych o organizacjach  

pozarządowych działających na terenie miasta Leszna. 

W internetowej Bazie NGO prowadzonej przez Urząd Miasta Leszna do której wpis jest 

dobrowolny jest  obecnie 210 wpisów.  

 

http://www.leszno,pl/
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5.2. Wyszukiwarka konkursów 

 

Na stronie www.leszno.pl w zakładce „NGO Organizacje Pozarządowe”, można znaleźć 

informacje na temat aktualnych konkursów, w których można ubiegać się o dotacje, granty na 

działania podejmowane przez organizacje pozarządowe. 

Narzędzie umożliwia wyszukiwanie konkursów zarówno według terminu, fundatora jak 

 i według kategorii. 
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5.3. Promowanie i integracja sektora organizacji pozarządowych. 

5.3.1. Dni Europy i Targi Organizacji Pozarządowych 

 W dniu 7 maja 2016 r. wraz Fundacją Centrum Aktywności Twórczej, Europe 

Direct Poznań oraz Miejskim Ośrodkiem Kultury w Lesznie zorganizowano na 

leszczyńskim Rynku Dzień Europy i Targi Organizacji Pozarządowych.  Oprócz 

występów na scenie, na leszczyńskiej Starówce ustawione zostały liczne stoiska 

wystawiennicze organizacji pozarządowych. Mieszkańcy Leszna mieli okazję 

zapoznać się z 30 działającymi stowarzyszeniami i fundacjami.  

   

                     5.3.2 Wspólne ubieranie choinki 

 5 grudnia 2016 r. odbyło się ubieranie choinki w przy leszczyńskim lodowisku. Do 

inicjatywy zaproszono organizacje pozarządowe: stowarzyszenia, fundacje, kluby 

sportowe, spółdzielnie socjalne oraz leszczyńskie przedszkola i szkoły. 

Przedstawiciele trzeciego sektora mogli odebrać w Biurze Pełnomocnika ds. 

Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi specjalnie przygotowaną na to 

wydarzenie bombkę, następnie  udekorowali  ją według swoich pomysłów 

i powiesili na choince. W inicjatywie wzięło udział ponad 50 organizacji 

pozarządowych oraz spora grupa mieszkańców. Ubieranie choinki połączone 

zostało z otwarciem lodowiska. 
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                   5.3.3 Koncert świąteczny 

Zorganizowano spotkanie połączone z Koncertem Świątecznym, podczas którego 

Prezydent Miasta Leszna Łukasz Borowiak wręczył podziękowanie leszczyńskim NGO, 

które obchodziły w 2016r. swój jubileusz oraz nagrodził osoby, które aktywnie działają 

w Lesznie. Nagrodzono również osoby zasłużone dla swoich organizacji, które nie mogą 

już kontynuować swoich działań, podziękowano także organizacjom, które pozyskały 

dotacje z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich (Fundacja Centrum Aktywności Twórczej 

oraz Stowarzyszenie „Wygraj Siebie”), doceniono postawę państwa Tonickich oraz 

członków Leszczyńskiej Rady Seniorów. 

 

 

  5.3.4 Warsztaty świąteczne 

Zorganizowano warsztaty świąteczne w siedzibach leszczyńskich organizacji 

pozarządowych. W dniu 1 grudnia 2016 r. warsztaty odbyły się w Fundacji 

Centrum Aktywności Twórczej, natomiast 14 grudnia 2016 r. do budynku 

Organizacji Pozarządowych w Lesznie. Podczas wspólnych spotkań przygotowane 

zostały ozdoby oraz kartki świąteczne.  
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                5.3.5 Inne inicjatywy 

Zaproszono leszczyńskie organizacje pozarządowe do pochwalenia się swoimi 

działaniami. W efekcie czego fundacje, stowarzyszenia oraz kluby sportowe 

opisały swoje działania oraz sukcesy osiągnięte w 2016r. 
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 Przygotowano dla 50 organizacji pozarządowych roll-upy, promujące daną 

organizację oraz Miasto. Na roll-upach naniesione były dane kontaktowe danej 

organizacji oraz napis: Miasto Leszna wspiera Organizacje Pozarządowe.  

 

5.3.6 Aktywne Obywatelskie Leszno 

 Zorganizowano II edycję akcji Aktywne Obywatelskie Leszno. W terminie od 16 

do 25 września 2016 r. odbyło się ponad 150 wydarzeń, w tym m.in.:  

a) W dniu 17 września 2016 r. odbył się Festyn Organizacji Pozarządowych 

i Leszczyńskich Instytucji oraz Firm Zaangażowanych Społecznie. Celem wydarzenia 

było promowanie aktywności społecznej mieszkańców Leszna, jak również integracja 

trzeciego sektora, leszczyńskich instytucji oraz różnej działalności przynoszącej 

społeczny pożytek. Nie zabrakło aktywności dedykowanych dzieciom, młodzieży, 

rodzinom, osobom aktywnym zawodowo, seniorom oraz mieszkańcom z różnego 

rodzaju niepełnosprawnościami. Na lotnisku mieszkańcom Leszna i okolic 

zaprezentowało się ponad 130 organizacji pozarządowych, instytucji i firm 

zaangażowanych społecznie, które w twórczy i kreatywny sposób pokazały to, czym 

się zajmują, jak funkcjonują oraz na jakich obszarach działają.  

 

 

 

b) W dniu 19 września 2016 r. zorganizowano akcję pn. Obywatelska Starówka, 

w ramach której  odbyło się otwarte spotkanie dla mieszkańców z Prezydentem Miasta 
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Leszna, Łukaszem Borowiakiem. Miejskim Konserwatorem Zabytków, 

Pełnomocnikiem ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, Miejskim 

Rzecznikiem Konsumentów z pracownikami z Wydziału Spraw Obywatelskich, 

Miejskiego Zarządu Dróg i Inwestycji, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz 

Biura ds. Uzależnień, którzy skrupulatnie odpowiadali na zadawane przez przybyłych 

gości pytania. Aktywne było również stanowisko o Leszczyńskiej Karcie Seniora 

i Karcie Leszczyńskiej Rodziny Wielodzietnej, gdzie oprócz zdobycia niezbędnych 

informacji na temat kart, można było wypełniać odpowiednie wnioski niezbędne do 

ich założenia. Przekazywane były informacje na temat Budżetu Obywatelskiego, 

Inicjatywy Lokalnej, czy konsultacji społecznych, dyskutowano 

o sprawach bieżących dla mieszkańców oraz dla Miasta Leszna. Oprócz tego każdy 

z przybyłych na starówkę mógł oddać krew biorąc udział w akcji 

pn. „Przedsiębiorczość we krwi” organizowanej we współpracy z Regionalną Izbą 

Przemysłowo Handlową w Lesznie. 

  

 

c) W dniu 21 września 2016 r. odbyły się Randki Obywatelskie. Było to wydarzenie 

adresowane głównie do przedstawicieli organizacji pozarządowych, podczas którego 

mieli oni  okazję do wzajemnego poznania się, spotkania, wspólnych rozmów 

i dyskusji. W randkach udział wzięło ok. 50 osób, byli przedstawiciele leszczyńskich 

organizacji pozarządowych oraz urzędnicy. 
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d) Od poniedziałku do piątku w dniach od 19 do 23 września 2016 r. odbywały  się Dni 

Otwarte w różnych instytucjach oraz organizacjach pozarządowych na terenie Miasta 

Leszna. Każdy z mieszkańców mógł uczestniczyć m.in. w warsztatach dot. 

umiejętności społecznych, terapii śmiechem, gimnastyki mózgu, 

z decoupagu,  fotograficznych, dziennikarskich, wokalnych, dietetycznych, 

modelarskich. Były również warsztaty dla rodziców dot. zagrożeń czyhających na ich 

dzieci związanych z różnymi uzależnieniami. Można było również skorzystać z porad 

terapeutycznych. Dzieci i młodzież mogły  zapoznać się z pracą opiekunów zwierząt 

i wolontariuszy. Odbywały się również pikniki propagujące zdrowy i aktywny styl 

życia. Stowarzyszenia i Kluby sportowe przygotowały wiele pokazów i darmowych 

treningów sportowych. Można było uczestniczyć w zajęciach fitness, z akrobatyki 

sportowej, w treningu synchronicznym, w treningach karate, taekwondo, jiu jitsu oraz 

innych sportach walki, szermierki. Organizowane były różne konkursy sportowe, 

odbywały się spotkania ze sportowcami, trenerami oraz działaczami sportowymi. Była 

również okazja, aby zapisać się na zajęcia oraz poznać leszczyńskie organizacje 

i zobaczyć  efekty pracy różnych fundacji, stowarzyszeń, klubów sportowych, 

podmiotów ekonomii społecznej oraz innych instytucji działających na rzecz 

mieszkańców Leszna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e) W piątek 23 września 2016 r. odbyła się akcja Eko- Leszno, w ramach której 

zorganizowane zostały przez leszczyńskie organizacje pozarządowe i różne instytucje 
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ciekawe inicjatywy ekologiczne. Do udziału w wydarzeniach przyłączyły się również 

leszczyńskie przedszkola oraz szkoły, które  oprócz zbiórki makulatury, nakrętek czy 

baterii, posprzątały teren wokół swoich placówek. Odbyły się również happeningi  

i konkursy ekologiczne. 

 

5.4 Zostaw swój 1% w Lesznie 

 „Zostaw swój 1% w Lesznie” to kampania dotycząca przekazywania 1% podatku 

dochodowego organizacjom pożytku publicznego, jaką co roku prowadzi Urząd Miasta 

Leszna.  

Kampania ta ma na celu zachęcenie podatników do przekazywania 1% podatku na rzecz 

organizacji pożytku publicznego, działających na terenie Miasta lub na rzecz jego 

mieszkańców.  

Do końca kwietnia każdego roku – wypełniając PIT – można przekazywać 1% swojego 

podatku dochodowego na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego.  

Kampania skierowana jest zarówno do podatników jak również do wszystkich leszczyńskich 

organizacji pożytku publicznego. 

W ramach kampanii na stronie www.leszno.pl i Facebook Leszczyńskie NGO umieszczane są 

informacje o leszczyńskich  organizacjach pożytku publicznego. Ponadto przygotowywane są 

plakaty i kalendarzyki, które mają posłużyć wszystkim zainteresowanym w promowaniu 

leszczyńskich organizacji pożytku publicznego oraz  w dotarciu do mieszkańców z informacją 

o tym, iż warto przekazywać swój 1% podatku. Na terenie miasta rozwieszone zostały banery 

promujące akcję oraz dostępna była broszura w której opisane były wszystkie leszczyńskie 

NGO uprawnione do otrzymania 1% podatku. 
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Ponadto  przygotowano wspólnie z Telewizją Młodzieżową Leszno krótki materiał filmowy, 

w którym promowane były organizacje uprawnione do otrzymania 1% podatku działające 

w Lesznie lub na rzecz jego mieszkańców oraz w dniu 9 marca brano  udział  

w nagraniu spotu "Zostaw 1% podatku w Wielkopolsce", który emitowany był na antenie 

TVP 3. 

 
 

 

5.5. Projekty partnerskie  

Opracowano, złożono i realizowano  projekty partnerskie: 

 

 wraz z Aeroklubem Leszczyńskim pozyskano środki zewnętrzne w konkursie pn. „Tu 

mieszkam, tu zmieniam” organizowanym przez Fundację Banku Zachodniego WBK 

na realizację projektu mającego na celu zagospodarowanie na leszczyńskim lotnisku 

zaniedbanej i niewykorzystanej części przestrzeni publicznej. Dzięki wspólnemu 

zaangażowaniu powstała  Ściana Lotnicza przedstawiającą zwykły dzień na lotnisku 

aeroklubowym, podczas którego odbywają się loty szybowcami, samolotami, skoki 

spadochronowe, loty paralotnią. Ściana swymi rozmiarami, intensywnością kolorów  

i dopasowaniem do otaczającego ją krajobrazu stanowi fantastyczną ozdobę i atrakcję 
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zarówno dla najmłodszych, jak i starszych odwiedzających. Postacie na obrazie mają 

wycięte twarze tak, aby każdy, kto przyjedzie na leszczyńskie lotnisko mógł zrobić 

sobie zdjęcie i przez chwilę poczuć się jak pilot szybowca czy skoczek 

spadochronowy.  

 

   

 wraz z organizacją pozarządową Stowarzyszeniem „Wygraj siebie” realizowaliśmy 

projekt „Edukacja Seniorów kluczem do bezpieczeństwa” dofinansowany ze środków 

Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. W ramach projektu odbyły się m.in.:  

 spotkania seniorów z policją, strażą miejską, prawnikiem, ekonomistą, lekarzem 

na temat bezpieczeństwa, spotkania zostały nagrywane przez Telewizję Leszno 

(filmy dostępne są na stronie www.leszno.pl),  

 spotkania osób 60+ z policjantem z wydziału ruchu drogowego dotyczące 

podstawowych zasad jak zgodnie z przepisami jeździć po mieście rowerem,  

 zajęcia usprawniające umysł i ciało,  

 bezpłatne porady m. in. z zakresu praw i obowiązków Seniorów, bezpiecznych 

finansów, zagrożeń w sieci. 
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 wraz z Fundacją Centrum Aktywności Twórczej realizowaliśmy  projekt pn. „SLOW 

– Subregion Leszczyński Ogarnięty Wolontariatem”, który kierowany był do 

koordynatorów oraz liderów wolontariatu z całego subregionu leszczyńskiego. Celem 

projektu było zwiększanie aktywności wolontarystycznej organizacji pozarządowych, 

zorganizowanie sieci wsparcia, promowanie idei wolontariatu, a także 

zorganizowanie i dostosowanie struktur wewnętrznych organizacji do zarządzania 

wolontariatem oraz realizowania działań wolontarystycznych. 

 

 

 

 

5.6 Biuro Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 

W urzędzie Miasta Leszna działa Biuro Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami 

Pozarządowymi, które zajmuje się  m.in.  

1) koordynowaniem prac przygotowawczych nad realizacją Programu współpracy Miasta 

z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami,  

2) przygotowaniem corocznych zbiorczych informacji z realizacji Programu  

współpracy Miasta, 
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3) koordynowaniem działań Urzędu Miasta Leszna w zakresie współpracy  

z organizacjami pozarządowymi, 

4) koordynowaniem konsultacji społecznych z organizacji pozarządowymi, 

5) wyszukiwaniem projektów, programów i grantów umożliwiających uzyskanie 

dofinansowania na działalność podejmowaną  przez stowarzyszenia i organizacje 

pozarządowe zarejestrowane na terenie miasta Leszna i informowanie ich o tych 

możliwościach, 

6) koordynowaniem projektów realizowanych w partnerstwie z organizacjami 

pozarządowymi, 

7) pomaganiem w przygotowaniu przez stowarzyszenia i organizacje pozarządowe  

wniosków o dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych, 

8) aktualizowaniem serwisu internetowego dla organizacji pozarządowych,  

w szczególności w zakresie potencjalnych zewnętrznych źródeł finansowania, 

9) prowadzeniem strony Urzędu Miasta Leszna dla organizacji pozarządowych oraz 

profilu społecznościowego Facebook LESZCZYŃSKIE NGO, 

10)  przygotowywaniem na wniosek zainteresowanych organizacji pozarządowych 

rekomendacji, 

11)  organizowaniem szkoleń i spotkań organizacji pozarządowych, 

12)  współpracą z wydziałami i jednostkami, zajmującymi się sprawami organizacji 

pozarządowych, 

13)  prowadzeniem wykazu stowarzyszeń i organizacji pozarządowych zarejestrowanych 

na terenie Leszna, 

14)  upowszechnianiem informacji na temat zasad tworzenia i funkcjonowania organizacji 

pozarządowych, 

15)  promowaniem środowiska leszczyńskich organizacji pozarządowych, idei 

wolontariatu oraz aktywności społecznej np. Kampania „Zostaw swój 1% w Lesznie”, 

targi organizacji pozarządowych, akcja „Aktywne Obywatelskie Leszno”, 

16)  wymianą dobrych praktyk dotyczących współpracy z organizacjami pozarządowymi, 

m.in. poprzez aktywne uczestnictwo w różnych projektach, grupach dyskusyjnych, 



66 

 

17) działalność na rzecz budowania społeczeństwa obywatelskiego i wspieranie rozwoju 

lokalnego. 

 

Więcej informacji na www.leszno.pl , ngo@leszno.pl, 65 529 54 03 

 

6. Ocena 

Programy współpracy poddawane są corocznie ewaluacji, zmierzającej do określenia 

występujących w trakcie realizacji trendów. To z kolei pozwala na lepsze przygotowanie 

Programu współpracy na kolejny rok, zwrócenie uwagi na obszary wrażliwe lub generujące 

nieprawidłowości. Wychwycone w ten sposób niepożądane zjawiska są dyskutowane  

z organizacjami, a w trakcie tworzenia Programu współpracy  podejmowane są próby ich 

wyeliminowania.  

WSKAŹNIKI REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY: 

WSKAŹNIK LICZBA 

Ogłoszone otwarte konkursy ofert 24 

Oferty złożone w otwartych konkursach ofert 222 

Podmioty, z którymi podpisano umowę o realizację zadań publicznych w ramach otwartych konkursów ofert 

 

116 

Zawarte umowy na realizację zadania publicznego w ramach otwartych konkursów ofert 185 

Umowy zerwane lub unieważnione 1 

Podmioty, z którymi zawarto umowę w trybie art.19 ustawy („małe granty”) 37 

Zawarte umowy w trybie art.19 ustawy („małe granty”) 47 

Liczba umów zerwanych lub unieważnionych w trybie art.19 ustawy („małe granty”) 1 

Całkowity koszt realizacji zadań zleconych przez Miasto Leszno 4.244.513, 55 

Wysokość wkładu finansowego organizacji w realizację zadań publicznych 480.258, 29 

Wielkość wkładu pozafinansowego organizacji w realizację zadań publicznych 318.885, 50 

Wnioski na realizację inicjatywy lokalnej 18 

Podpisane umowy na realizację inicjatywy lokalnej 9 

 

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

Miasto Leszno od lat wspiera organizacje pozarządowe, które odgrywają coraz większą rolę 

w sferze zadań publicznych. Organizacje pozarządowe stały się dla miasta partnerem  

w realizacji zadań publicznych na rzecz mieszkańców. 

W 2016 r. Miasto Leszno współpracowało z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na wielu płaszczyznach, zarówno 

finansowych jak i pozafinansowych. Podjęte przez realizatorów Programu działania, wspierane 

przez miasto, adresowane były do różnych grup społecznych, służyły rozwiązaniu wielu 

problemów, m.in. związanych z zagospodarowaniem czasu wolnego dzieciom i młodzieży, 

wykluczeniem społecznym, profilaktyką uzależnień,  a także służyły realizacji zadań z zakresu 

pomocy społecznej, profilaktyki i promocji zdrowia, turystyki, sportu i rekreacji oraz wydarzeń 

promujących kulturę i dziedzictwo narodowe. Nakierowane były w szczególności na tworzenie 

warunków do zwiększenia aktywności społecznej, poprawy jakości życia mieszkańców oraz 

zapewnienia im przyjaznej i otwartej przestrzeni, sprzyjającej podejmowaniu działań 

odpowiadających na faktyczne potrzeby społeczności lokalnej. Dzięki wsparciu miasta, liczne 

grupy beneficjentów mogły realizować swoje pasje, rozwijać zainteresowania, brać czynny udział 

w wielu, ciekawych inicjatywach. Współpraca finansowa realizowana była w kilku obszarach, 

zarówno w formie wspierania realizacji zadań publicznych, jak i w formie powierzania 

realizacji zadań publicznych. 

Oprócz zlecania realizacji zadań publicznych, Miasto podejmowało również działania na 

rzecz wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz wzmacniania dialogu 

międzysektorowego w regionie. Działania te nakierowane były w szczególności na tworzenie 

warunków do zwiększenia aktywności społecznej oraz prowadzenia ciekawych i efektywnych 

inicjatyw na rzecz mieszkańców. Podejmowane w 2016 roku działania miały na celu 

zwiększenie zakresu prowadzonej z organizacjami pozarządowymi współpracy 

pozafinansowej, której efekty niejednokrotnie przewyższać mogą rezultaty osiągane jedynie 

przy wykorzystaniu zasobów finansowych. 

 

Realizacja Programu Współpracy Miasta Leszna  z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2016 miała na celu 

zacieśnienie współpracy pomiędzy samorządem leszczyńskim a sektorem pozarządowym, 

integrację sektora pozarządowego, a w dalszej perspektywie integrację regionu.  
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Ubiegłoroczna współpraca samorządu z sektorem pozarządowym przebiegała prawidłowo 

i została zrealizowana zgodnie z założeniami. Miasto Leszno docenia istotną rolę organizacji 

pozarządowych w rozwoju lokalnych społeczności i z każdym rokiem stara się rozszerzać 

zakres oraz poprawiać jakość współdziałania miasta z NGO.  

Miasto przygotowując program współpracy z organizacjami pozarządowymi na każdy kolejny 

rok, kieruje się zasadą włączania podmiotów pozarządowych w system funkcjonowania 

miasta na zasadzie równoprawnego partnerstwa . Dokument ujmujący plany tegorocznej 

współpracy powstał w oparciu o analizę potrzeb oraz możliwości efektywnego realizowania 

wspólnych przedsięwzięć, w tym także ocenę potencjału organizacji pozarządowych. 

U podstaw jego realizacji leży budowanie dobrych relacji między samorządem Leszna 

a organizacjami pozarządowymi oraz pobudzanie aktywności trzeciego sektora.  

Sporo realizowanych zadań – często cyklicznych, ma zasięg międzynarodowy czy 

ogólnopolski i na trwałe wpisanych jest w kalendarz prestiżowych imprez. Doskonale 

promują one Leszno jako miasto kultury i sportu, otwarte dla niekonwencjonalnych 

pomysłów. Aktywnie we współpracę tą włączają się organizacje skupiające osoby 

niepełnosprawne i starsze. Przedsięwzięcia takie zapobiegają wykluczeniu społecznemu tych 

grup, oferując ciekawe możliwości spędzenia wolnego czasu, integrując różne grupy 

społeczne. Rośnie liczba inicjatyw realizowanych przez organizacje pozarządowe  

z samorządem i innymi organizacjami lub instytucjami.  

 

Trudności we współpracy: 

 wciąż mała liczba organizacji chętnych do wspólnego opracowywania projektów 

dokumentów, 

 brak informacji na temat liczby aktywnych organizacji pozarządowych 

niewspółpracujących na co dzień z urzędem miasta, 

 niewystarczające środki finansowe, 

 niewielka współpraca pomiędzy organizacjami pozarządowymi,  

 problemy komunikacyjne, 
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 niewielka liczba organizacji pozarządowych informujących o swoich działaniach, 

zadaniach realizowanych na rzecz społeczności lokalnej, 

 biurokracja i niejednoznaczne przepisy prawa. 

 

Rekomendacje: 

Skuteczne wdrażanie modelu współpracy  wymaga dużego zaangażowania zarówno 

samorządu jak i organizacji pozarządowych. Kulturę współpracy należy rozwijać skupiając 

się na trzech elementach – wzajemnym wizerunku, postawach i zaufaniu. Są to kluczowe 

aspekty kultury współpracy niezależnie od tego, czy mówimy o współtworzeniu polityk 

publicznych, realizacji zadań publicznych, czy tworzeniu infrastruktury współpracy. Na tak 

rozumianą kulturę współpracy składają się następujące elementy:  

1) Budowa wzajemnego pozytywnego postrzegania się partnerów współpracy, w tym  

w szczególności motywowanie obu stron do: 

  poszukiwania informacji o zasadach działania partnera i jego zaangażowaniu,  

 akceptowania działalności partnera i zrozumienie dla jego decyzji,  

 zaniechania stosowania nacechowanych negatywnie schematów/stereotypów  

w kontaktach (np. organizacja-zleceniodawca, samorząd-zleceniobiorca zadań 

publicznych, urzędnik-władza, działacz organizacji pozarządowej - posłuszny 

obywatel, urzędnik-decydent, obywatel-petent, itd.),  

 koncentrowania się na kwestiach wspólnych (łączących), a nie różnicujących 

(dzielących),  

 dostrzegania w różnicach raczej szans, niż zagrożeń dla wzajemnych relacji,   

 zachowywania zasad kultury osobistej w kontaktach. 

2) Kształtowanie odpowiednich postaw wobec partnerów, w tym w szczególności poprzez:  

 wzmacnianie wzajemnego zainteresowania działaniami (zwłaszcza poprzez dzielenie 

się wiedzą i doświadczeniami na wszystkich płaszczyznach wzajemnych relacji – od 

prostej wymiany informacji, po zachowywanie odpowiedniej formy w kontaktach 

bezpośrednich), 
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 zachowywanie otwartości na zgłaszane przez partnera propozycje, postulaty, 

argumenty, uwagi, 

 unikanie protekcjonalizmu, paternalizmu i eksponowania postaw roszczeniowych  

w kontaktach,  

 uznanie roli, jaką pełni partner w swoim lokalnym środowisku,  

 akceptację odmienności w stylach działania, 

 wzajemne rozumienie potrzeb/problemów/trudności partnera, 

 wykorzystywanie wszystkich dostępnych sposobów w wzajemnej komunikacji. 

 

3) Budowa zaufania między stronami współpracy, w szczególności poprzez: 

 unikanie przypisywania partnerowi negatywnych intencji w podejmowanych przez 

niego działaniach,  

 inicjowanie wspólnych działań na wielu płaszczyznach, a nie redukowanie współpracy 

do jednego wymiaru (prostego, najczęściej odwołującego się do finansowania 

działań),  

 otwarte wyrażanie uznania dla działań partnera, dostrzeganie i docenianie 

pozytywnych efektów jego aktywności unikanie podejmowania nieuzasadnionych  

i godzących w zasadzę suwerenności działań kontrolnych,  

 unikanie kreowania relacji polegających  na podległości/dominacji (np. urzędnik-

petent),  

 stosowanie przepisów prawa jako jednego z wielu instrumentów pozwalających na 

współpracę, a nie jako jej podstawy. 

Wszystkie wspomniane wyżej dążenia przecinają płaszczyzny i obszary współpracy 

zdefiniowane w modelu współpracy. Kształtowanie relacji między organizacjami 

pozarządowymi i administracją samorządową powinno odbywać się poprzez: 

1) tworzenie płaszczyzn pozwalających na wymianę wiedzy, doświadczeń, wzajemne 

uczenie się oraz przełamywanie stereotypów i rutynowego myślenia,  

2) tworzenie zespołów roboczych do opracowywania ważnych dokumentów, 
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3) organizowanie cyklicznych (np. dorocznych) spotkań, które nie są poświęcone 

konkretnemu, aktualnie realizowanemu zadaniu lub problemowi, lecz wzajemnemu 

zrozumieniu, poznaniu swoich racji, stylu myślenia i działania,  

4) wykorzystanie prac nad dokumentami strategicznymi do wzmocnienia zaufania między 

partnerami i budowy lepszego porozumienia, 

5) utrzymywanie intensywnych kontaktów także podczas realizacji zadań (dyskusje, 

wspieranie, konsultowanie), 

6) zapraszanie organizacji pozarządowych do prac nad przygotowywaniem projektów 

aktów prawnych, 

7) włączanie organizacji pozarządowych do konsultacji społecznych, 

8) rozwijanie istniejących oraz wprowadzanie nowych form konsultacji odpowiadających 

za specyfikę oraz potrzeby organizacji pozarządowych , a także promowanie portalu do 

konsultacji społecznych online jako jednego z mechanizmów ułatwiających 

konsultowanie dokumentów przez samorząd Miasta Leszna, 

9) dokonanie wzajemnej oceny relacji współpracy samorządu z organizacjami 

pozarządowymi, 

10)  usprawnienie procedury oceniania ofert pod względem merytorycznym, 

11)  zlecanie zadań organizacjom pozarządowym z uwzględnieniem „Modelu 

Kontraktowania Usług Społecznych”, 

12)  zachęcanie organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji konkursowych,  

13)  powołanie rady działalności pożytku publicznego, która będzie cennym gremium 

doradczym i opiniującym, składającym się z reprezentantów leszczyńskiego  środowiska 

NGO, urzędników oraz radnych, 

14)  kontynuowanie i rozwijanie różnych form prowadzonej przez Miasto Leszno polityki 

informacyjnej skierowanej do organizacji pozarządowych, 

15)  usprawnienie procesu informowania o zadaniach realizowanych przez organizacje 

pozarządowe, 

16)  informowanie o możliwościach pozyskania środków zewnętrznych przez organizacje 

pozarządowe, 
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17)  zawiązywanie partnerstw do przygotowywania i wdrażania projektów finansowanych ze 

źródeł zewnętrznych, a także wspólnego organizowania różnych inicjatyw społecznych, 

18)  prowadzenie działań promujących leszczyńskie  organizacje pozarządowe i wolontariat,  

19)  wspieranie akcji promującej przekazywanie 1% podatku dochodowego od osób 

fizycznych organizacjom pożytku publicznego,  

20)  inicjowanie lub organizowanie szkoleń podnoszących jakość pracy organizacji 

pozarządowych w sferze zadań publicznych, poszerzających umiejętności zarządzania 

organizacją, 

21)  wzajemne wykorzystywanie wiedzy profesjonalistów pracujących w administracji 

publicznej i organizacjach, 

22)  wydawanie broszur, informatorów, gazetek skierowanych do przedstawicieli organizacji 

pozarządowych, 

23)  utworzenie Leszczyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Aktywności 

Obywatelskiej,  

24)  zwiększanie zaangażowania leszczyńskich firm w działania na rzecz organizacji 

pozarządowych i wolontariatu, 

25)  dążenie do tego, aby dialog z sektorem NGO odbywał się na czytelnych i partnerskich 

zasadach, 

26)  niezbędna jest edukacja osób zaangażowanych w dialog między samorządem  

a organizacjami pozarządowymi na danym obszarze, brak wiedzy jest jedną  

z podstawowych barier rozwoju skutecznej współpracy. 

Niezależnie od tego, jakie formy przybierze współpraca, jej podstawą i punktem wyjścia jest 

wzajemne komunikowanie się. Bez bieżącej wymiany informacji, bez wzajemnych kontaktów 

trudno wyobrazić sobie możliwość rzeczywistego współdziałania, zwłaszcza między - tak 

różnymi pod względem formalnym, pod względem mechanizmów i kultury działania 

- podmiotami jak: samorząd lokalny i organizacja pozarządowa. To jest także sposób na 

wzajemne poznanie się, a jeżeli potencjalni partnerzy niewiele wiedzą o sobie nawzajem, to 

trudno wyobrazić sobie, aby mogli rzeczywiście ze sobą współpracować. Wymiana 

informacji pozwala wzajemnie się poznać i zrozumieć intencje oraz możliwości działania obu 

stron. Pozwala zweryfikować różne stereotypy, które często zniechęcają do podjęcia 
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współpracy. Pozwala wreszcie poznać rzeczywiste możliwości działania samorządu 

i organizacji pozarządowych oraz obszary potencjalnego współdziałania.  

 

Organizacje pozarządowe powinny mieć także świadomość, że samorząd działa w granicach 

wyznaczonych mu przez ustawy i że musi myśleć w kategoriach interesu zbiorowego 

mieszkańców, w tym także zaspokajania i godzenia potrzeb różnych grup obywateli. 

 

Na podstawie art. 5a ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie niniejsze sprawozdanie zostanie przedłożone Radzie Miejskiej 

Leszna nie później niż do dnia 31 maja 2017 r.. Sprawozdanie z realizacji Programu 

współpracy za rok 2016 zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na 

stronie internetowej Miasta Leszna www.leszno.pl 

 

Opracowanie: 

Biuro  ds. Współpracy z Organizacji Pozarządowych we współpracy z Wydziałami / Biurami 

i Jednostkami Organizacyjnymi Urzędu Miasta Leszna. 

 

 

 

KONTAKT: 

TEL: 65 529 54 03 

E-MAIL: aszymanska@leszno.pl, ngo@leszno.pl 

www.leszno.pl 

Facebook – facebook.com/LeszczynskieNGO 

 

 

Zatwierdzam 

http://www.leszno.pl/
mailto:aszymanska@leszno.pl
mailto:ngo@leszno.pl
http://www.leszno.pl/
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Spis tabel: 

 

Tabela nr 1. Wydziały i Jednostki Organizacyjne Urzędu Miasta Leszna współpracujące z III 

sektorem 

 

Tabela nr 2. Zestawienie ofert złożonych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty 

uprawnione, działające w różnych obszarach pożytku publicznego w  2016 roku. 

 

Tabela nr 3. Zestawienie środków finansowych przeznaczonych dla organizacji 

pozarządowych w 2016 roku 

 

Tabela nr 4. Zestawienie ofert złożonych w 2016 roku w  trybie art. 19 a ustawy tzw. „małe 

granty” 

 

Tabela nr 5. Zestawienie środków finansowych przeznaczonych dla organizacji 

pozarządowych w 2016 roku w   trybie art. 19 a ustawy tzw. „małe granty” 

 

Tabela nr 6. Zestawienie wniosków realizowanych w ramach inicjatywy lokalnej 

 

Tabela nr 7. Udział organizacji pozarządowych biorących udział w posiedzeniach Komisji 

Konkursowych 

 

Przy opracowywaniu sprawozdania korzystano z „Poradnika modelowej współpracy 

administracji publicznej i organizacji pozarządowych”.  
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Załącznik nr 1 

ZESTAWIENIE DOTACJI UZYSKANYCH PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE W ROKU 2016 W TWARTYCH KONKURSACH OFERT 

Zadanie I. 

POMOC SPOŁECZNA 

Zadania z zakresu pomocy społecznej  

Lp. Nazwa zadania 
Nazwa składanego projektu przez wnioskodawcę 

(organizację pozarządową) 

Nazwa wnioskodawcy - 

organizacja pozarządowa 

Wnioskowana 

kwota przez 

NGO 

Przyznana 

kwota dotacji 

na 2016 rok 

Kwota 

wykorzystana 

(prawidłowo 

rozliczona) 

1 
Świadczenie pomocy w Ośrodku 

Interwencyjno-Readaptacyjnym 

Świadczenie Pomocy w Ośrodku Interwencyjno-

Readaptacyjnym 

Terenowy Komitet Ochrony 

Praw Dziecka  
250000,00 250000,00 250000,00 

2 
Świadczenie pomocy w Domu 

Dziecka 

Prowadzenie Domu Dziecka - Placówka opiekuńczo-

wychowawcza typu socjalizacyjnego 

Caritas Archidiecezji 

Poznańskiej 
599760,00 581460,00 558620,30 

3 

Świadczenie wsparcia w 

Środowiskowym Domu 

Samopomocy 

„Funkcjonowanie Środowiskowego  Domu samopomocy  

„WENA” (ŚDS) typu B, przy Polskim Stowarzyszeniu na 

Rzecz Osób z Upośledzeniem  Umysłowym Koło w 

Lesznie, w budynku przy ulicy Starozamkowej 14a w 

Lesznie” 

Polskie Stowarzyszenie na rzecz 

Osób z Niepełnosprawnością 

Intelektualną Koło w Lesznie 

178200,00 231778,50 231778,50 

4 
Udzielanie wsparcia w Klubach 

Seniora 
Klub Seniora "Wrzosowy Zakątek"2016 Stowarzyszenie Wygraj Siebie 40016,00 28000,00 28000,00 



78 

 

Centrum Aktywności Seniora "Jesienny Uśmiech" Fundacja "Jesienny Uśmiech" 30404,40 22000,00 22000,00 

5 

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 

Wsparcie dziecku i rodzinie tutaj nie minie 
Terenowy Komitet Ochrony 

Praw Dziecka  
32750,00 31650,00 31650,00 

Specjalistyczna Poradnia Rodzinna "Na Pomoc Rodzinie" 
Stowarzyszenie Społeczno-

Kulturalne "Krokus" 
78000,00 31840,00 31840,00 

Świadczenie specjalistycznego poradnictwa dla 

osób/rodzin w trudnych sytuacjach życiowych 
Fundacja StrefaPL 78000,00 14510,00 14510,00 

6 

Świadczenie specjalistycznego 

poradnictwa dla osób 

niesłyszących 

Usłyszeć ciszę 
Stowarzyszenie Pomocy 

Osobom Niesłyszącym "SPON" 
22000,00 22000,00 22000,00 

7 

Wspieranie działań w zakresie 

pomocy socjalnej i rehabilitacji 

społecznej świadczonej na rzecz 

mieszkańców Leszna 

Łagodzenie skutków biedy Stowarzyszenie "Echo" 26915,00 15400,00 15400,00 
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„Zajęcia arteterapeutyczne dla dzieci i młodzieży 

hospitalizowanej na Oddziale Dziecięcym Szpitala 

Wojewódzkiego w Lesznie, mające na celu złagodzenie 

negatywnych przeżyć emocjonalnych związanych z 

pobytem w szpitalu  ”  

Leszczyńskie Stowarzyszenie 

Razem z Nami na Rzecz Dzieci 

i Młodzieży z 

Niepełnosprawnością 

Intelektualną 

2100,00 1500,00 1500,00 

Młodzieżowi Seniorzy Fundacja "Odzew" 12700,00 7000,00 7000,00 

Integracja-Aktywizacja i rehabilitacja osób chorych na 

Alzheimera, Parkinsona i chorób otępiennych z miasta 

Leszna 

Leszczyńskie Stowarzyszenie 

Alzheimerowskie 
10158,00 6000,00 6000,00 

Amazonko, masz szansę i wybór 
Leszczyńskie Stowarzyszenie 

Rehabilitacyjne "Amazonka" 
4000,00 2800,00 2800,00 

Z nadzieją w przyszłość - warsztaty psychologiczne 
Leszczyńskie Stowarzyszenie 

Rehabilitacyjne "Amazonka" 
1700,00 1700,00 1700,00 

Rehabilitacja, edukacja i integracja Chorych na Choroby 

Reumatyczne 

Stowarzyszenie Chorych na 

Choroby Reumatyczne 
5880,00 5000,00 5000,00 
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Leszczyniacy aktywni obywatele. Pozyskiwanie i 

nieodpłatna dystrybucja żywności, odzieży, sprzętów 

gospodarstwa domowego oraz informowanie osób 

ubogich, niezaradnych życiowo, somatycznie przewlekle 

chorych oraz seniorów po skończonej aktywizacji 

zawodowej na temat przysługujących im uprawnień i 

dostępnych usług 

Stowarzyszenie Leszczyński 

Bank Żywności 
28950,00 7000,00 7000,00 

Pomoc żywnościowa najuboższym mieszkańcom miasta 

Leszna 

Związek Stowarzyszeń Bank 

Żywności 
24700,00 7000,00 7000,00 

Rehabilitacja domowa dla osób chorych na stwardnienie 

rozsiane 

Polskie Towarzystwo 

Stwardnienia Rozsianego 
8450,00 3000,00 3000,00 

Rehabilitacja integracyjna dla osób ze stwardnieniem 

rozsianym 

Polskie Towarzystwo 

Stwardnienia Rozsianego  
9200,00 3000,00 3000,00 

ECHO dzieciom Stowarzyszenie "Echo" 3820,00 3500,00 3500,00 

Doświadczamy życia. Rehabilitacja społeczna osób z 

niepełnosprawnością intelektualną 

Stowarzyszenie na Rzecz Osób 

Niepełnosprawnych "Nasz 

Dom-Nasz Świat" 

5734,20 1500,00 1500,00 

Warsztaty z zakresu alternatywnego wspomagania metod 

komunikacji 

Fundacja Pomocy Osobom 

Niepełnosprawnym TOTUS 

TUUS 

4571,00 3000,00 3000,00 

"A Ja na to jak na lato" 

Fundacja Pomocy Osobom 

Niepełnosprawnym TOTUS 

TUUS 

6640,00 3000,00 3000,00 

Stylowy Senior III Fundacja "Jesienny Uśmiech" 19470,00 3000,00 3000,00 
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Mimo raka piękni jesteśmy 
Stowarzyszenie "Wygraj 

Siebie" 
7000,00 3200,00 3200,00 

Ja kobieta 60+ 
Stowarzyszenie "Wygraj 

Siebie" 
7700,00 1500,00 1500,00 

Aktywne Wakacyjne Leszno. Integracja 2016 Stowarzyszenie Przystań 10150,00 2000,00 2000,00 

UTW Leszno-dokonywanie pozytywnych zmian w 

otoczeniu Seniora 

Stowarzyszenie Uniwersytet 

Trzeciego Wieku 
7204,00 2300,00 2300,00 

Wspólny wypoczynek to integracja i zdrowie 
Polskie Stowarzyszenie 

Diabetyków Koło Nr 1 
10000,00 4000,00 4000,00 

Grudniowy koncert integracji międzypokoleniowej i 

aktywacji Seniorów 

Polski Związek Emerytów, 

Rencistów i Inwalidów 
6000,00 3000,00 3000,00 

Komunikatywni Fundacja "Dr Clown" 9550,00 3600,00 3600,00 

8 

Prowadzenie działalności 

wspierającej rozwój wspólnot 

lokalnych i działań związanych 

z włączaniem obywateli oraz 

organizacji pozarządowych 

w pracach na rzecz Miasta Leszna 

Regranting w Lesznie 
Centrum Promocji i Rozwoju 

Inicjatyw Obywatelskich PISOP 
20000,00 20000,00 19995,00 

9 

Wspieranie działalności na rzecz 

integracji i reintegracji 

zawodowej i społecznej osób 

zagrożonych wykluczeniem 

społecznym 

Uchwała Nr XVIII/218/2016 CIS Leszno Fundacja Odzew 40140,00 36970,49 36580,49 

 
RAZEM 1601862,60 1363208,99 1339974,29 
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Zadanie II. 

OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA 

Zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia 

Lp. Nazwa zadania 
Nazwa składanego projektu przez wnioskodawcę 

(organizację pozarządową) 

Nazwa wnioskodawcy - 

organizacja pozarządowa 

Wnioskowana 

kwota przez 

NGO 

Przyznana 

kwota dotacji 

na 2016 rok 

Kwota 

wykorzystana 

(prawidłowo 

rozliczona) 

1 

Przeciwdziałanie narkomanii  - Realizacja 

warsztatów i grup terapeutycznych dla 

młodzieży z grup ryzyka (narkotyki 

i alkohol) oraz wzmacnianie rodzin 

w tworzeniu sprzyjających warunków 

wychowawczych 

Prowadzenie młodzieżowego Centrum Profilaktyki 

"ALTERNATYWA" 

Stowarzyszenie Nasza 

Alternatywa 
240 000,00 240 000,00 240 000,00 

2 

Przeciwdziałanie narkomanii -Zwiększenie 

dostępności pomocy terapeutycznej 

i rehabilitacyjnej dla młodzieży 

eksperymentującej i używającej narkotyki, 

prowadzenie spotkań  

z młodzieżą 

Krótkoterminowy program psychoedukacyjny 

"Monar" Leszno 

Stowarzyszenie Monar 

Poradnia Profilaktyki, 

Leczenia i Terapii 

Uzależnień w Lesznie 

55 000,00 50 000,00 50 000,00 

3 

Przeciwdziałanie narkomanii -Zwiększenie 

dostępności pomocy terapeutycznej i 

rehabilitacyjnej dla młodzieży 

eksperymentującej i używającej narkotyki, 

prowadzenie spotkań  

z młodzieżą 

Kompleksowa pomoc terapeutyczna 

i rehabilitacyjna dla osób eksperymentujących i 

używających substancji psychoaktywnych, ze 

szczególnym uwzględnieniem oddziaływań wobec 

młodzieży 

Fundacja Strefa PL 35 000,00 30 000,00 30 000,00 
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4 

Przeciwdziałanie narkomanii  -  Prowadzenie 

zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży 

metodą harcerską. 

Kierunek Azja – ze skautowego jamboree 

wędrujemy przez kontynent kontrastów 

Związek Harcerstwa 

Polskiego Chorągiew 

Wielkopolska Hufiec 

Leszno 

50 000,00 40 000,00 40 000,00 

5 

Przeciwdziałanie narkomanii  -  Prowadzenie 

zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży 

metodą harcerską. 

Zuchowe Wielkopolskie Wędrówki Skrzydlatej 

Gromady 

Stowarzyszenie Przyjaciół 

Harcerstwa „Małe 

Zatorze”  

19 743,00 10 000,00 10 000,00 

6 

Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 

Prowadzenie działalności aktywizującej 

osoby uzależnione od alkoholu 

Wydawanie posiłków i udzielanie porad dla osób 

uzależnionych, bezdomnych i biednych w "Punkcie 

wydawania posiłków  

Stowarzyszenie KLUB 

INTELIGENCJI 

KATOLICKIEJ 

32 000,00 32 000,00 32 000,00 

7 

Przeciwdziałanie alkoholizmowi - Działania 

profilaktyczno-terapeutyczne w zakresie 

przeciwdziałania uzależnieniom 

alkoholowym z uwzględnieniem zajęć 

sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych 

Bądź sobą, żyj trzeźwo 

Fundacja Młodzi 

w Uzależnieniu oddział 

Leszno 

28 000,00 28 000,00 28 000,00 

8 

Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 

Prowadzenie Leszczyńskiego Biura 

Wolontariatu. 

Propagowanie i kultywowanie wolontariatu wśród 

23 dzieci i młodzieży z uwzględnieniem dzieci z 

rodzin uzależnionych i młodzieży uzależnionej od 

alkoholu, narkotyków, dopalaczy i leków oraz 

wyrównywanie szans tym jednostkom, 

Stowarzyszenie 

Leszczyński Bank 

Żywności 

18 093,00 8 000,00 7 937,00 
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9 

Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 

Prowadzenie Leszczyńskiego Biura 

Wolontariatu. 

Wolontariat zmienia świat, wolontariat zmienia nas! 

Prowadzenie Leszczyńskiego Centrum 

Wolontariatu przy Fundacji Centrum Aktywności 

Twórczej 

Fundacja Centrum 

Aktywności Twórczej 
20 000,00 12 000,00 12 000,00 

10 
Przeciwdziałanie alkoholizmowi 

Prowadzenie Klubów Abstynenckich. 
Prowadzenie Klubu Abstynenta 

Stowarzyszenie Ruch 

Trzeźwościowy 
25 000,00 22 500,00 22 500,00 

11 
Przeciwdziałanie alkoholizmowi 

Prowadzenie Klubów Abstynenckich. 
Życie w trzeźwości 

Leszczyńskie 

Stowarzyszenie Klub 

Abstynentów 

22 500,00 22 500,00 22 500,00 

 
 

 
RAZEM 545 336,00 495 000,00 494 937,00 
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Zadanie III 

KUTURA I SZTUKA  

Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury oraz ochrony dziedzictwa narodowego 

Lp. Nazwa zadania 

Nazwa składanego projektu przez 

wnioskodawcę (organizację 

pozarządową) 

Nazwa wnioskodawcy -organizacja 

pozarządowa 

Wnioskowana 

kwota przez NGO 

Przyznana kwota 

dotacji na 2016 

rok 

Kwota wykorzystana 

(prawidłowo 

rozliczona) 

1 

1) Wspieranie działań 

kulturalnych na rzecz 

środowiska lokalnego, 

Regionalny Konkurs Muzyki 

Kameralnej z Fortepianem 

Stowarzyszenie Przyjaciół PSM I i II 

st. w Lesznie 
2 700,00 1 200,00 1 200,00 

2 
Roots & Fruits Festival "Leszno 

Czuje Bluesa 2016" 
Stowarzyszenie Qltura 54 460,00 27 000,00 27 000,00 

3 
Szkoła tradycji leszczyńskiego 

folkloru muzycznego 
Fundacja Dudziarz.eu. 15 000,00 7 000,00 7 000,00 

4 Zielone tereny  Leszna Uniwersytet Trzeciego Wieku 3 665,00 1 000,00 1 000,00 

5 
Plener malarski i warsztaty 

plastyczne 
Uniwersytet Trzeciego Wieku 6 702,00 1 000,00 1 000,00 

6 Ratuszowe wieczory 
Leszczyńskie Towarzystwo 

Kulturalne 
3 000,00 1 500,00 1 500,00 

7 
XII Ogólnopolski Konkurs Literacki 

im. S. Grochowiaka 

Stowarzyszenie Bibliotekarzy 

Polskich 
11 800,00 3 000,00 3 000,00 

8 Barwy polskiej literatury 
Stowarzyszenie Bibliotekarzy 

Polskich 
20 800,00 15 000,00 15 000,00 

9 
VI Międzynarodowe Warsztaty 

Gospel 
Stowarzyszenie Kulturalne Kontakty 17 500,00 12 000,00 12 000,00 

10 
Spektakle Teatru Małych Form 

"Scena Świadomości" 
Stowarzyszenie Kulturalne Kontakty 3 200,00 1 000,00 1 000,00 

11 Spotkania literacko - muzyczne 
Leszczyńskie Stowarzyszenie 

Twórców Kultury 
5 500,00 2 000,00 2 000,00 

12 
XIV Jarmark Leszczyńskiej Starówki 

"Szlifowanie bruku" 

Leszczyńskie Stow. Handlowców 

"Starówka" 
18 000,00 12 000,00 12 000,00 

13 Małe konfrontacje 2015 Leszczyńskie Stow. Twórców Kultury 11 900,00 4 000,00 4 000,00 
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14 Ukraińska Wiosna Fundacja Edukacyjna Pro Musica 13.000 6 000,00 6 000,00 

15 
XII Międzynarodowe Warsztaty 

Jazzowe 
Fundacja Edukacyjna Pro Musica 50 150,00 23 000,00 23 000,00 

16 Portret Wojska Polskiego 
Leszczyńskie Stow. Dzieciom 

Niepełnosprawnym 
2 250,00 1 000,00 1 000,00 

17 
V Festiwal Muzyki Kameralnej 

"Musica Charitatiwa - Maciejewski" 

Ogóln. Stowarzyszenie Z Muzyką do 

Ludzi 
31 100,00 3 100,00 3.100,00 

18 
Pokaz slajdów "Spotkania z 

podróżnikami" 
Stowarzyszenie "Twórcze Horyzonty" 14.500,00 1 000,00 1 000,00 

19 
Koncert patriotyczny dla 

mieszkańców 
Stowarzyszenie Rodzina Wojskowa 7 500,00 2.,500,00 2.500,00 

20 Konfrontacje 2016 Leszczyńskie Stow. Twórców Kultury 11 800,00 7 000,00 7 000,00 

21 Miejsko-Powiatowy Dzień Seniora 
Polski Związek Emerytów Rencistów 

i Inwalidów 
8 000,00 3 000,00 3 000,00 

22 
XVIII Leszczyński Festiwal 

Muzyczny 

Leszczyńskie Towarzystwo 

Muzyczne 
48 400,00 35 000,00 35 000,00 

23 
XXVI Leszczyńskie Dni Kultury 

Chrześcijańskiej 
Klub Inteligencji Katolickiej 6 200,00 4 000,00 4 000,00 

24 
Konkurs sztuk plastycznych "Moje 

miejsce na ziemi" 

Leszczyńskie Stow. Dzieciom 

Niepełnosprawnym 
1 000,00 700,00 700,00 

25 
Warsztaty muzyczne - 

niepełnosprawni w kulturze 

Leszczyńskie Stow. Dzieciom 

Niepełnosprawnym 
1 000,00 1 000,00 1 000,00 

26 
Międzynarodowy Festiwal Muzyki 

i Folkloru 
Polski Związek Chórów i Orkiestr 24 600,00 7 000,00 7 000,00 

27 

Do teatru mi po drodze. Aktywizacja 

i integracja społeczna środowiska 

lokalnego. 

Stowarzyszenie na Rzecz Osób 

Niepełnosprawnych "Nasz Dom - 

Nasz Świat" 

6 275,00 1 000,00 1 000,00 

28 Leszno w tradycję wpisane Fundacja "Odzew" 20 500,00 2 000,00 2 000,00 

29 
2) Wspieranie lokalnych 

inicjatyw wydawniczych,  

Wydanie drukiem czasopisma 

"Przyjaciel Ludu" 

Leszczyńskie Towarzystwo 

Kulturalne 
11 250,00 6 000,00 6 000,00 

30 Oprac. I Red. Rocznika Leszcz. T.7 
Leszczyńskie Towarzystwo Przyjaciół 

Nauki 
25 000,00 18 750,00 18 750,00 
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31 Almanach Poetycki z.21 
Leszczyńskie Stowarzyszenie 

Twórców Kultury 
3 040,00 2 000,00 2 000,00 

32 

3) Wspieranie działań na rzecz 

edukacji kulturalnej dzieci i 

młodzieży 

Zajęcia umuzykalniające Fundacja Pro Musica 38 008,00 15 000,00 15 000,00 

33 Program eduk. Jestem coolturalny 
Ogóln. Stowarzyszenie Z Muzyką do 

Ludzi 
32 500,00 4 000,00 4 000,00 

34 
Akademia Qltury - warsztaty 

fotograficzne dla dzieci i młodzieży 
Stowarzyszenie "Qltura" 7 200,00 2 000,00 2 000,00 

35 

Tańczące z batonami, czyli smak 

przygotowań do zawodów tańca 

mażoretkowego 

Stowarzyszenie Przyjaciół Mażoretek 

Orkiestry Dętej Miasta Leszna 
4 050,00 2 000,00 2 000,00 

36 
Międz. Warsztaty "Pociąg do 

cooltury" 

Fundacja Centrum Aktywności 

Twórczej 
8 100,00 4 000,00 4 000,00 

37 Dźwiękiem malowane 

 Stowarzyszenie na Rzecz Osób 

Niepełnosprawnych "Nasz Dom - 

Nasz Świat" 

2 690,00 1000,00 1 000,00 

 

  
RAZEM 524 840,00 237 250,00 234 150,00 
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Zadanie IV 

SPORT 

Zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu  

Lp. Nazwa zadania 
Nazwa wnioskodawcy-organizacja 

pozarządowa 

Wnioskowana kwota 

przez NGO 

Przyznana kwota 

dotacji na 2016 rok 

Kwota wykorzystana 

(prawidłowo rozliczona) 

1. 

1) Szkolenie sportowe dla dzieci i młodzieży w klubach 

sportowych Miasta Leszna 

UKS "Achilles" 80900,00 64000,00 64 000,00 

2. KS "Polonia 1912" - piłka nożna 200060,00 124000,00 124 000,00 

3. KS "Polonia 1912" Leszno - szermierka 147700,00 105000,00 74 813,24 

4. KS "Polonia 1912" - kręgle 92850,00 78000,00 69 083,58 

5. KS "Polonia 1912" - boks 124076,00 78000,00 71 794,08 

6. LKLA "Krokus" 66000,00 29000,00 29 000,00 

7. MKS "Tęcza" 190800,00 160000,00 160 000,00 

8. UKS "Dwunastka" 44300,00 23500,00 23 500,00 

9. KP "Akwawit" - pł. Synchroniczne 113204,00 35000,00 35 000,00 

10. KO.ZAK TEAM 50650,00 15000,00 15 000,00 

11. KP "Akwawit" - pł. Szybkie 169300,00 105000,00 105 000,00 

12. Aeroklub Leszczyński 35000,00 25000,00 25 000,00 

13. KK "Polonia 1912" w Lesznie 232850,00 172000,00 152 726,91 

14. Integracyjny Klub Sportowy  49500,00 39000,00 39 000,00 

15. LKK "INARI"   20350,00 7000,00 7 000,00 

16. CRC Leszno 44055,00 18000,00 18 000,00 

17. KR "Owal" 5220,00 2500,00 2 500,00 

18. UKS LOK "Lesna" 68900,00 29000,00 29 000,00 

19. WOW LOK 21000,00 10000,00 10 000,00 

20. MKS "Real-Astromal" 65600,00 45000,00 45 000,00 

21. KS "64-sto" 40000,00 20000,00 20 000,00 

22. KS "Futsal" 23180,00 10000,00 10 000,00 

23. Automobilklub Leszczyński 44700,00 22000,00 22 000,00 

24. KS "Unia" 169000,00 86200,00 86 200,00 
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25. 
UKS "Akademia Piłkarska Leszno"  50000,00 5000,00 5 000,00 

26. UKS "5-tka" 32200,00 
5000,00 5 000,00 

27. UKS "Jedynka"  61600,00 
42000,00 42 000,00 

28. SKF "Satori"  38200,00 
18000,00 18 000,00 

29. AZS  PWSZ - akrobatyka sportowa  9000,00 4000,00 2 788,71 

30. AZS  PWSZ - szkolenie młodzieży  10800,00 5500,00 5 500,00 

31. LKO 25000,00 9000,00 9 000,00 

32. LKS "Szawer"  85400,00 18500,00 18 500,00 

33. UKS "Cheerleaders Dance" 4500,00 
1800,00 1 800,00 

34. Klub Sportowy Karate Kyoukushin 4280,00 
2000,00 1 800,00 

35. 

2) Dofinansowanie kosztów wynagrodzenia osobowego 

trenerów i instruktorów działających w klubach sportowych 

Miasta Leszna 

MKS "TĘCZA" 10000,00 7000,00 7 000,00 

36. CRC Leszno 5579,30 1000,00 921,00 

37. UKS "9" 3960,00 12000,00 12 000,00 

38. KS "Polonia 1912"  16000,00 2000,00 2 000,00 

39. 
KP "Akwawit" pł. Synchroniczne 

30000,00 18000,00 18 000,00 

40. 

3) Organizacja znaczących dla Miasta Leszna imprez 

sportowo-rekreacyjnych i zawodów sportowych 

LSZS 70000,00 30000,00 30 000,00 

41. Automobilklub Leszczyński 
8000,00 

4000,00 4 000,00 

42. 
SKF "Zycie jest piękne" 

6000,00 
3000,00 3 000,00 

43. KS "Unia"  32000,00 16000,00 16 000,00 

44. 
UKS "LO Jedynka" 4000,00 2300,00 0,00 
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45. 

KS "Polonia 1912" boks 12380,00 3000,00 3 000,00 

46. 
Uniwersytet III Wieku 3180,00 1000,00 1 000,00 

47. 

Leszczyński Klub Balonowy 50000,00 25000,00 25 000,00 

48. 

Aeroklub Leszczyński 31500,00 13500,00 13 500,00 

49. 

KS "Polonia 1912" boks 8445,00 1000,00 1 000,00 

50. 

SKF "Zycie jest piękne" 24500,00 10000,00 10 000,00 

51. 

JKS "Przybyszewo" 2000,00 2000,00 2 000,00 

52. 

JKS "Przybyszewo" 5000,00 1000,00 1 000,00 

53. 

KS "Polonia 1912" kręgle 4160,00 2000,00 1 570,00 

54. 
LKLA "Krokus" 6800,00 3500,00 3 500,00 

55. 

SKF "Zycie jest piękne" 30500,00 8000,00 8 000,00 

56. 

SKF "Zycie jest piękne" 22000,00 10000,00 10 000,00 
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57. 

KS "Polonia 1912" boks 28070,00 9000,00 9 000,00 

58. 

Automobilklub Leszczyński 7700,00 2000,00 2 000,00 

59. 
Stowarzyszenie Oficerów Rezerwy im. 

"Grota" 2500,00 1000,00 1 000,00 

60. 
UKS "Jedynka"  5680,00 1000,00 869,40 

61. 
KU AZS PWSZ 9000,00 4500,00 4 500,00 

62. 

UKS "Dwunastka' 6412,88 5000,00 5 000,00 

63. 

Automobilklub Leszczyński  9100,00 1500,00 1 500,00 

64. 
Polski Związek Emerytów Rencistów i 

Inwalidów 3500,00 1000,00 1 000,00 

65. 
Leszczyńskie Stowarzyszenie Sportów 

Ekstremalnych 52000,00 30000,00 22 464,03 

66. 

KP "Akwawit" - pł. szybkie 1500,00 1000,00 1 000,00 

67. 
SKF "Satori"  9000,00 4000,00 4 000,00 

68. KS "Unia"  30000,00 10000,00 10 000,00 
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69. 

Klub Motocyklowy Bikers Legion Leszno 15500,00 1000,00 430,95 

70. 
LKS "Szawer" 5460,00 1500,00 1 500,00 

71. 

SKF "Życie jest piękne" 9000,00 5000,00 5 000,00 

72. 

Aeroklub Leszczyński 26050,00 16500,00 16 500,00 

73. 
UKS "Achilles" 4900,00 3000,00 3 000,00 

74. 
Pozytywnie Zakręceni 8900,00 1000,00 1 000,00 

75. 
LKS "Szawer"  3750,00 1000,00 1 000,00 

76. KS "Polonia 1912" kręgle 4384,00 2000,00 2 000,00 

77. 
KS "64-sto" 15400,00 5000,00 5 000,00 

78. 
MKS "Tęcza"  10960,00 3000,00 1 927,90 

79. JKS "Przybyszewo" 80000,00 40000,00 40 000,00 

80. KS "Polonia 1912" szermierka 38494,00 25000,00 25 000,00 

81. LSDN 3450,00 2000,00 2 000,00 

82. 

KS "Polonia 1912" boks 6925,00 4000,00 4 000,00 

83. 

KS "Polonia 1912" boks 5725,00 1500,00 1 500,00 
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84. 

JKS "Przybyszewo" 10000,00 2000,00 2 000,00 

85. 

Automobilklub Leszczyński 7700,00 2500,00 2 500,00 

86. 
KP "Akwawit" 10600,00 4000,00 4 000,00 

87. 
"Zycie cudem jest" 9960,00 1000,00 1 000,00 

88. 

4) sport osób niepełnosprawnych. 

Stowarzyszenie  

"WYGRAJ SIEBIE" 8485,00 4000,00 4 000,00 

89. IKS 13700,00 9000,00 9 000,00 

90. Polski Związek Niewidomych 2340,00 1000,00 1 000,00 

91. 
LSR "Amazonka" 3500,00 2000,00 2 000,00 

92. 
Olimpiady Specjalne  20600,00 10000,00 10 000,00 

93. 
Polski Związek Emerytów Rencistów i 

Inwalidów 4000,00 2000,00 2 000,00 

 

RAZEM 3300425,18 1807300,00 1 729 189,80 
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Zadanie V 

POZOSTAŁE ZADANIA  

1) Turystyka i rekreacja  

Lp. Nazwa zadania 

Nazwa składanego projektu przez 

wnioskodawcę (organizację 

pozarządową) 

Nazwa wnioskodawcy-

organizacja pozarządowa 

Wnioskowana 

kwota przez NGO 

Przyznana kwota 

dotacji na 2016 rok 

Kwota wykorzystana 

(prawidłowo rozliczona) 

1. 

Wspieranie inicjatyw służących 

tworzeniu zróżnicowanej oferty 

turystyczno – rekreacyjnej 

 

Historia Miasta Leszna pisana 

Brajlem 

Polski Związek 

Niewidomych w Lesznie 
10526,50 4020,00 4020,00 

Wyjazd rekreacyjno-edukacyjny dla 

rodzin z dziećmi w trudnej sytuacji 

życiowej 

Terenowy Komitet Ochrony 

Praw Dziecka 
4560,00 4000,00 4000,00 

Warsztaty strzeleckie dla 

mieszkańców miasta Leszna 

Towarzystwo Gimnastyczne 

"Sokół" w Lesznie 
3300,00 3300,00 3300,00 

Śniadanie na trawie Fundacja ODZEW 4480,00 3680,00 3680,00 

    
RAZEM 22866,50 15000,00 15000,00 
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2) Promocja  

Lp. Nazwa zadania 

Nazwa składanego 

projektu przez 

wnioskodawcę 

(organizację 

pozarządową) 

Nazwa wnioskodawcy-organizacja 

pozarządowa 

Wnioskowana 

kwota przez 

NGO 

Przyznana 

kwota dotacji 

na 2016 rok 

Kwota 

wykorzystana 

(prawidłowo 

rozliczona) 

1. 

Zadania związane z prowadzeniem działalności 

wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności 

lokalnych, poprzez promocję działań zwiększających 

udział mieszkańców w życiu społecznym Leszna takich 

jak Leszczyński Budżet Obywatelski, inicjatywa lokalna 

oraz konsultacje społeczne 

Młodzież stawia na 

aktywność 

Towarzystwo Przyjaciół II Liceum 

Ogólnokształcącego im. M. Kopernika 

w Lesznie 

4711,40 4711,40 4711,40 

2. 

Zadania z zakresu wspomagania rozwoju wspólnot 

i społeczności lokalnych oraz rozwoju gospodarczego, 

w tym rozwoju przedsiębiorczości na obszarze 

rewitalizacji 

Budowanie ekosystemu 

przedsiębiorczości na 

terenie Starego Miasta 

Leszczyńskie Stowarzyszenie 

Handlowców „Starówka”  
15000,00 10000,00 10000,00 

3. 

Zadania wspomagające rozwój gospodarczy miasta,  

w tym rozwój przedsiębiorczości 

"Organizacja X Targów 

DOM i OGRÓD" 

Regionalna Izba Przemysłowo-

Handlowa 
10000,00 5000,00 5000,00 

4. "Przedsiębiorcze Leszno" Leszczyńskie Centrum Biznesu 8680,00 5000,00 5000,00 

 
RAZEM 38391,40 24711,40 24711,40 
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3) Edukacja  

Lp. Nazwa zadania 

Nazwa składanego projektu przez 

wnioskodawcę (organizację 

pozarządową) 

Nazwa wnioskodawcy-

organizacja pozarządowa 

Wnioskowana 

kwota przez NGO 

Przyznana kwota 

dotacji na 2016 rok 

Kwota 

wykorzystana 

(prawidłowo 

rozliczona) 

1 
Realizacja II etapu programu 

"Wychowanie wodne" 

Realizacja II etapu programu 

"Wychowanie wodne' 

Klub Uczelniany 

Akademickiego Związku 

Sportowego PWSZ 

w Lesznie 

7240 6 160,00 6 160,00 

     
RAZEM 7240 6 160,00 6 160,00 

 

4) Poradnictwo obywatelskie  

Lp. Nazwa zadania 

Nazwa składanego projektu przez 

wnioskodawcę (organizację 

pozarządową) 

Nazwa wnioskodawcy-

organizacja pozarządowa 

Wnioskowana 

kwota przez NGO 

Przyznana kwota 

dotacji na 2016 rok 

Kwota 

wykorzystana 

(prawidłowo 

rozliczona) 

1. 

Prowadzenie  punktu nieodpłatnej pomocy 

prawnej przez organizacje pozarządowe 

prowadzące działalność pożytku 

publicznego 

Prowadzenie  punktu nieodpłatnej 

pomocy prawnej przez organizacje 

pozarządowe prowadzące działalność 

pożytku publicznego 

Fundacja TOGATUS PRO 

BONO 
59.946,00  59.946,00  59.946,00  

 
RAZEM 59.946,00  59.946,00  59.946,00  
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Załącznik nr 2 

ZESTAWIENIE OFERT ODRZUCONYCH W OTWARTYCH KONKURSACH OFERT W 2016 ROKU 

Zadanie I. 

POMOC SPOŁECZNA 

Zadania z zakresu pomocy społecznej. 

 

Lp. Nazwa zadania Nazwa składanego projektu 

Nazwa wnioskodawcy-

organizacja pozarządowa - 

stowarzyszenie, fundacja 

Przyczyna odrzucenia oferty 

(formalna/merytoryczna) 

Wnioskowana 

kwota dotacji z 

oferty 

1 
Świadczenie specjalistycznego poradnictwa 

dla osób niesłyszących 

Świadczenie specjalistycznego poradnictwa dla osób 

niesłyszących przez Koło Terenowe Polskiego 

Związku Głuchych - Terenowy Ośrodek 

Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego Niesłyszących 

w Lesznie 

Oddział Wielkopolski 

Polskiego Związku Głuchych - 

Koło Terenowe PZG w 

Lesznie 

merytoryczna 22000,00 

2 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. 

Wsparcie dziecku i rodzinie tutaj nie minie 
Terenowy Komitet Ochrony 

Praw Dziecka 
merytoryczna 

45900,00 

3 
Specjalistyczna Poradnia Rodzinna "Na Pomoc 

Rodzinie" 

Stowarzyszenie Społeczno-

Kulturalne "Krokus" 
merytoryczna 

100000,00 

4 Usłyszeć ciszę 

Stowarzyszenie Pomocy 

Osobom Niesłyszącym 

"SPON" 

merytoryczna 

73440,00 

5 
Świadczenie specjalistycznego poradnictwa dla 

osób/rodzin w trudnych sytuacjach życiowych 
Fundacja StrefaPL merytoryczna 

40000,00 

6 
Wspieranie działań w zakresie pomocy 

socjalnej i rehabilitacji społecznej 

świadczonej na rzecz mieszkańców Leszna, 

Zimowe radości 

Fundacja Pomocy Osobom 

Niepełnosprawnym TOTUS 

TUUS 

rezygnacja z projektu 

2480,00 

7 Program Straszy Brat/Starsza Siostra - Leszno 2016 Fundacja "Odzew" formalna 

16080,00 
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10 Spichlerz Dobroci. Partnerska Akcja Charytatywna 
Stowarzyszenie Leszczyński 

Bank Żywności 
formalna 4100,00 

11 W zdrowym ciele - zdrowy duch Fundacja "Odzew" merytoryczna 
10700,00 

12 
Konferencja naukowa "Autyzm - oblicza 

codzienności 

Fundacja Pomocy Osobom 

Niepełnosprawnym TOTUS 

TUUS 

merytoryczna 

10780,00 

14 Życie to nie walka z wiatrakami Polski Związek Niewidomych merytoryczna 
33040,00 

15 
XXX-lecie Koła Nr 1 Polskiego Stowarzyszenia 

Diabetyków w Lesznie 

Polskie Stowarzyszenie 

Diabetyków Koło Nr 1 
merytoryczna 

6900,00 

15 Ruch i rehabilitacja to zdrowie 
Polskie Stowarzyszenie 

Diabetyków Koło Nr 1 
merytoryczna 

10000,00 

16 
Pożegnanie Lata'16 - Aktywnie po Wielkopolskim 

Parku Narodowym 

Polski Związek Emerytów, 

Rencistów i Inwalidów 
merytoryczna 5000,00 

17 
Rozwiń skrzydła - nigdy nie jest za późno: Senior w 

krainie internautów" 

Polski Związek Emerytów, 

Rencistów i Inwalidów 
merytoryczna 7500,00 

18 

Kontynuowanie, aktualizowanie, 

upowszechnianie i administrowanie 

leszczyńskiej strony internetowej dla 

seniorów pod adresem 

www.senior.leszno.pl 

Leszczyński Portal Senioralny www.senior.leszno.pl Fundacja StrefaPL merytoryczna 5940,00 
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19 

Prowadzenie działalności wspierającej 

rozwój wspólnot lokalnych i działań 

związanych 

z włączaniem obywateli oraz organizacji 

pozarządowych w pracach na rzecz Miasta 

Leszna 

Bomba Inicjatyw - mikrogranty Prezydenta Miasta 

Leszna 

Fundacja Centrum 

Aktywności Twórczej 
merytoryczna 20000,00 

 
   

RAZEM 413860,00 

       

Zadanie II. 

OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA 

Zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia 

BRAK OFERT ODRZUCONYCH 

 

Zadanie III. 

KUTURA I SZTUKA  

Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury oraz ochrony dziedzictwa narodowego 

 

Lp. Nazwa zadania Nazwa składanego projektu 

Nazwa wnioskodawcy-

organizacja pozarządowa - 

stowarzyszenie, fundacja 

Przyczyna odrzucenia oferty 

(formalna/merytoryczna) 

Wnioskowana 

kwota dotacji 

z oferty 

1 

Zadania z zakresu kult. I sztuki - wspieranie 

działań na rzecz edukacji kulturalnej dzieci 

i młodzieży 

Muzyczne spotkania ze Świerszczem 
Stow. Przyjaciół PSM I i II 

st. w Lesznie 
formalna 22440,00 

2 
Zadania z zakresu kult. i sztuki - wspieranie 

działań kult. Na rzecz środowiska lokalnego 

Cykl koncertów charytatywnych "Bo żyjemy obok 

siebie" 

Fundacja Centrum Sztuki 

Integracja 
formalna 18771,50 
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3 
Zadania z zakresu kult. i sztuki - wspieranie 

działań kult. Na rzecz środowiska lokalnego  

Fundacja Progressio 

Centrum Edukacji i Rozwoju 
merytoryczna 20200,00 

4 
Zadania z zakresu kult. i sztuki - wspieranie 

działań kult. Na rzecz środowiska lokalnego 

I Międzynarodowy Festiwal Dudziarski im. Edwarda 

Ignysia 
Fundacja Dudziarz.eu merytoryczna 27000,00 

5 
Zadania z zakresu kult. i sztuki - wspieranie 

działań kult. Na rzecz środowiska lokalnego 
Wieniawa Jazz Festiwal 

Fundacja Edukacyjna Pro 

Musica 
merytoryczna 60000,00 

6 
Zadania z zakresu kult. i sztuki - wspieranie 

działań kult. Na rzecz środowiska lokalnego 
Koncerty dla mieszkańców miasta Leszna  

Stow. Przyjaciół PSM I i II 

st. 
formalna 30350,00 

    
RAZEM 178761,50 

 

 

Zadanie IV 

SPORT 

Zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu 

 

Lp. Nazwa zadania Nazwa składanego projektu 

Nazwa wnioskodawcy-

organizacja pozarządowa - 

stowarzyszenie, fundacja 

Przyczyna odrzucenia oferty 

(formalna/merytoryczna) 

Wnioskowana 

kwota dotacji 

z oferty 

1 
Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży 

w klubach sportowych Miasta Leszna  
UKS "Junior" formalna 7650,00 

2 Sport osób niepełnosprawnych 
 

Leszczyńskie Stowarzyszenie 

"Dzieciom 

Niepełnosprawnym" 

formalna 2720,00 
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3 

Organizacja znaczących dla Miasta Leszna 

imprez sportowo-rekreacyjnych i zawodów 

sportowych 

XXIV Turniej Szachowy z okazji "Dni Leszna" MMKS "Wieniawa" formalna 5 370,00 

4 

Organizacja znaczących dla Miasta Leszna 

imprez sportowo-rekreacyjnych i zawodów 

sportowych 

III Olimpiada Sportowo Obronna dla Seniorów pn. 

"Sprawni jak żołnierze" 

Rada Naczelna Stowarzyszenia 

"Rodzina Wojskowa" 
formalna 5200,00 

5 

Organizacja znaczących dla Miasta Leszna 

imprez sportowo-rekreacyjnych i zawodów 

sportowych 

Turnieje okolicznościowe Grand Prix Leszna UKS "Junior" formalna 2200,00 

6 

Organizacja znaczących dla Miasta Leszna 

imprez sportowo-rekreacyjnych i zawodów 

sportowych 

VII Międzynarodowy konwaliowy Spływ 

Kajakowy "Krainą kwitnącej konwalii" 

Leszczyńskie Stowarzyszenie 

"Dzieciom 

Niepełnosprawnym" 

formalna 3100,00 

7 

Organizacja znaczących dla Miasta Leszna 

imprez sportowo-rekreacyjnych i zawodów 

sportowych 

Integracyjny turniej kręglarski "Podaruj dziecku 

uśmiech" 

Leszczyńskie Stowarzyszenie 

"Dzieciom 

Niepełnosprawnym" 

formalna 2020,00 

 
RAZEM 28260,00 
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Zadanie V 

POZOSTAŁE ZADANIA  

1) Turystyka i rekreacja  

`Lp. Nazwa zadania 
Nazwa składanego 

projektu 

Nazwa wnioskodawcy-organizacja 
pozarządowa - stowarzyszenie, 

fundacja 

Przyczyna odrzucenia oferty 
(formalna/merytoryczna) 

Wnioskowana kwota 
dotacji z oferty 

1 
Wspieranie inicjatyw służących 

tworzeniu zróżnicowanej oferty 

turystyczno – rekreacyjnej 

Concrete Slabs 

Contest 2016 
Klub Sportowy Concrete Slabs Contest formalna 13 476,50 

2 

Informacja 

Turystyczna pisana 

Brajlem 

Polski Związek Niewidomych w Lesznie formalna `9460,00 

 RAZEM 22936,50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



103 

 

2)  Promocja  

Lp. Nazwa zadania 
Nazwa składanego 

projektu 

Nazwa wnioskodawcy-organizacja 

pozarządowa - stowarzyszenie, fundacja 

Przyczyna odrzucenia oferty 

(formalna/merytoryczna) 

Wnioskowana kwota 

dotacji z oferty 

1 

Zadania związane z prowadzeniem 

działalności wspomagającej rozwój 

wspólnot i społeczności lokalnych, 

poprzez promocję działań 

zwiększających udział mieszkańców 

w życiu społecznym Leszna takich jak 

Leszczyński Budżet Obywatelski, 

inicjatywa lokalna oraz konsultacje 

społeczne 

Młodzi bliżej 

samorządu 

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej "Życie 

jest piękne" 
merytoryczna 9 800,00 

2 

Zadania z zakresu wspomagania rozwoju 

wspólnot i społeczności lokalnych oraz 

rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju 

przedsiębiorczości na obszarze 

rewitalizacji 

Biznes w social media 

- rozwój i promocja 

przedsiębiorczości na 

Starówce z użyciem 

mediów 2.0. 

Leszczyńskie Stowarzyszenie 

Handlowców „Starówka”  
merytoryczna 15 000,00 

3 

wspomaganie rozwoju wspólnot 

i społeczności lokalnych oraz rozwoju 

gospodarczego, w tym rozwoju 

przedsiębiorczości na obszarze 

rewitalizacji 

Muzyczna Fortuna 

Leszna - Maciejewski 

Ogólnopolskie Stowarzyszenie z Muzyką 

do Ludzi 
formalna 14 850,00 

 RAZEM 39650,00 

3) Edukacja  

BRAK OFERT ODRZUCONYCH 
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4) Poradnictwo obywatelskie  

Lp. Nazwa zadania 
Nazwa składanego 

projektu 

Nazwa wnioskodawcy-organizacja 

pozarządowa - stowarzyszenie, fundacja 

Przyczyna odrzucenia oferty 

(formalna/merytoryczna) 

Wnioskowana kwota 

dotacji z oferty 

1 

Prowadzenie  punktu nieodpłatnej 

pomocy prawnej przez organizacje 

pozarządowe prowadzące działalność 

pożytku publicznego 

prowadzenie  punktu 

nieodpłatnej pomocy 

prawnej przez 

organizacje pozarządowe 

prowadzące działalność 

pożytku publicznego 

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych 

"Wsparcie, Informacja, Rozwój" 
merytoryczna 59946,00 

2 

prowadzenie  punktu 

nieodpłatnej pomocy 

prawnej przez 

organizacje pozarządowe 

prowadzące działalność 

pożytku publicznego 

Stowarzyszenie na rzecz Aktywności 

Zawodowej i Społecznej Osób 

Niepełnosprawnych Ziemi Leszczyńskiej 

"PRO-ACTIV" 

merytoryczna 59946,00 

    
RAZEM 119892,00 
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Załącznik nr 3 

ZESTAWIENIE DOTACJI UZYSKANYCH PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE W ROKU 2016 W TRYBIE ART. 19a USTAWY TZW. „MAŁE 

GRANTY” 

Zadanie I. 

POMOC SPOŁECZNA 

Zadania z zakresu pomocy społecznej. 

 

Lp. Nazwa zadania 
Nazwa składanego projektu przez wnioskodawcę (organizacje 

pozarządową) 

Nazwa wnioskodawcy-

organizacja pozarządowa - 

stowarzyszenie, fundacja 

Przyznana 

kwota dotacji 

na 2016 rok 

Kwota 

wykorzystana 

(prawidłowo 

rozliczona) 

1 

Wspieranie działań w zakresie 

pomocy socjalnej i rehabilitacji 

społecznej świadczonej na rzecz 

mieszkańców Leszna 

Integracyjny Turniej Kręglarski 
Leszczyńskie Stowarzyszenie 

„Dzieciom Niepełnosprawnym” 
1200,00 1200,00 

2 

Kontynuowanie, aktualizowanie, 

upowszechnianie i 

administrowanie leszczyńskiej 

strony internetowej dla seniorów 

pod adresem www.senior.leszno.pl 

Leszczyński Portal Senioralny www.senior.leszno.pl Fundacja StrefaPL 4300,00 4300,00 

3 

Wspieranie działań w zakresie 

pomocy socjalnej i rehabilitacji 

społecznej świadczonej na rzecz 

mieszkańców Leszna 

Hipoterapia dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z Ośrodka Rehabilitacyjno 

– Edukacyjno - Wychowawczego im. Piotrusia Pana w Lesznie 

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz 

Osób z Upośledzeniem 

Umysłowym Koło w Lesznie 

2000,00 2000,00 
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4 

Wspieranie działań w zakresie 

pomocy socjalnej i rehabilitacji 

społecznej świadczonej na rzecz 

mieszkańców Leszna 

Dogoterapia w Ośrodku Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczym 

im. Piotrusia Pana w Lesznie 

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz 

Osób z Upośledzeniem 

Umysłowym Koło w Lesznie 

2500,00 2500,00 

5 

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. 

„Specjalistyczna poradnia rodzinna ”Na Pomoc Rodzinie”" 
Stowarzyszeniem Społeczno – 

Kulturalne ''Krokus'' 
10000,00 10000,00 

6 

Wspieranie działań w zakresie 

pomocy socjalnej i rehabilitacji 

społecznej świadczonej na rzecz 

mieszkańców Leszna 

Zorganizowanie specjalistycznych zajęć szkoleniowo-warsztatowych dla 

rodziców i opiekunów dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością 

intelektualną 

Leszczyńskie Stowarzyszenie 

Razem z Nami na Rzecz Dzieci 

i Młodzieży 

z Niepełnosprawnością 

Intelektualną 

2600,00 2600,00 

7 

Wspieranie działalności na rzecz 

integracji i reintegracji zawodowej 

i społecznej osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym 

Reintegracja społeczna i zawodowa -CIS Leszno Fundacja Odzew 10000,00 10000,00 
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8 

Wspieranie działań w zakresie 

pomocy socjalnej i rehabilitacji 

społecznej świadczonej na rzecz 

mieszkańców Leszna 

Paraolimpiada 
Leszczyńskie Stowarzyszenie 

„Dzieciom Niepełnosprawnym” 
1500,00 1500,00 

9 

Wspieranie działań w zakresie 

pomocy socjalnej i rehabilitacji 

społecznej świadczonej na rzecz 

mieszkańców Leszna 

Głusi żyją zdrowo i aktywnie 
Stowarzyszenie Pomocy 

Osobom Niesłyszącym „SPON” 
5400,00 2200,00 

10 

Wspieranie działań w zakresie 

pomocy socjalnej i rehabilitacji 

społecznej świadczonej na rzecz 

mieszkańców Leszna 

Rehabilitacja - szkolenie czynności dnia codziennego oraz orientacji 

przestrzennej 
Polski Związek Niewidomych 2655,00 0,00 

11 

Wspieranie działań w zakresie 

pomocy socjalnej i rehabilitacji 

społecznej świadczonej na rzecz 

mieszkańców Leszna 

Od Popiela do Piasta – 1050-lecie Chrztu Polski 

Leszczyńskie Stowarzyszenie 

Razem z Nami na Rzecz Dzieci i 

Młodzieży z 

Niepełnosprawnością 

Intelektualną 

1900,00 1900,00 
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12 

Wspieranie działań w zakresie 

pomocy socjalnej i rehabilitacji 

społecznej świadczonej na rzecz 

mieszkańców Leszna 

Wigilia dla bezdomnych i samotnych Spółdzielnia Socjalna „VITA” 7200,00 7200,00 

13 

Wspieranie działań w zakresie 

pomocy socjalnej i rehabilitacji 

społecznej świadczonej na rzecz 

mieszkańców Leszna 

Zbiórki żywności w sklepach 
Związek Stowarzyszeń Bank 

Żywności Leszno 
1100,00 1100,00 

14 

Wspieranie działań w zakresie 

pomocy socjalnej i rehabilitacji 

społecznej świadczonej na rzecz 

mieszkańców Leszna 

Wyjazd na Ogólnopolskie Spotkanie Integracyjne Amazonek do 

Częstochowy. W drodze powrotnej poznanie zabytków Wrocławia 

Leszczyńskie Stowarzyszenie 

Rehabilitacyjne "Amazonka" 
1945,00 1945,00 

15 

Wspieranie działań w zakresie 

pomocy socjalnej i rehabilitacji 

społecznej świadczonej na rzecz 

mieszkańców Leszna 

Trzy muzea 
Parafia Rzymskokatolicka pw. 

Św. Mikołaja 
1500,00 1500,00 

16 

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. 

„Specjalistyczna poradnia rodzinna ”Na Pomoc Rodzinie"” 
Stowarzyszeniem Społeczno – 

Kulturalne ''Krokus'' 
10000,00 10000,00 

17 

Wspieranie działań w zakresie 

pomocy socjalnej i rehabilitacji 

społecznej świadczonej na rzecz 

mieszkańców Leszna 

Integracja-Edukacja-Aktywizacja Fundacja "Odzew" 8860,00 8860,00 

 
RAZEM 74660,00 68805,00 
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Zadanie II. 

OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA 

Zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia 

Lp. Nazwa zadania 

Nazwa składanego projektu przez 

wnioskodawcę (organizacje 

pozarządową) 

Nazwa wnioskodawcy-

organizacja pozarządowa - 

stowarzyszenie, fundacja 

Przyznana 

kwota dotacji 

na 2016 rok 

Kwota 

wykorzystana 

(prawidłowo 

rozliczona) 

1 
Przeciwdziałanie narkomanii  -  Działania prewencyjne dotyczące 

używania nowych środków psychoaktywnych 

Działania prewencyjne dotyczące używania 

nowych środków psychoaktywnych 

Stowarzyszenie Monar 

Poradnia Profilaktyki, 

Leczenia i Terapii Uzależnień 

w Lesznie 

8 750,00 8 737,51 

2 

Przeciwdziałanie alkoholizmowi - Podejmowanie działań 

edukacyjnych mających na celu promocję zdrowia i 

rozpowszechnianie zdrowego trybu życia 

Wyjazd na warsztaty terapeutyczne dla 

młodzieży z  rodzin z problemem 

alkoholowym 

Fundacja Młodzi 

w Uzależnieniu oddział Leszno 
10 000,00 10 000,00 

3 

Przeciwdziałanie alkoholizmowi - Podejmowanie działań 

edukacyjnych mających na celu promocję zdrowia i 

rozpowszechnianie zdrowego trybu życia 

Wakacyjne zintensyfikowane warsztaty 

z zakresu profilaktyki uzależnień 

Stowarzyszenie Nasza 

Alternatywa 
10 000,00 10 000,00 

   
RAZEM 28 750,00 28 737,51 
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Zadanie III. 

KUTURA I SZTUKA  

Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury oraz ochrony dziedzictwa narodowego 

 

Lp. Nazwa zadania 
Nazwa składanego projektu przez 

wnioskodawcę (organizacje pozarządową) 

Nazwa wnioskodawcy-organizacja 

pozarządowa - stowarzyszenie, fundacja 

Przyznana kwota 

dotacji na 2016 rok 

Kwota wykorzystana 

(prawidłowo rozliczona) 

1 
Zadania z zakresu 

kultury i sztuki 

Leszno chrześcijańskie - Leszno współczesne - 

Leszno europejskie 
Fundacja Edukacyjna Pro Musica 9 000,00 9 000,00 

2 
Zadania z zakresu 

kultury i sztuki 
Międzynarodowa Jesień Poetycka Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich 1 600,00 1 600,00 

3 
Zadania z zakresu 

kultury i sztuki 
Koncert HooDoo Band Fundacja Edukacyjna Pro Musica 10 000,00 10 000,00 

 

RAZEM 20 600,00 20 600,00 

 

 

 

Zadanie IV 

SPORT 

Zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu 

 

Lp. Nazwa wnioskodawcy-organizacja pozarządowa - stowarzyszenie, fundacja Przyznana kwota dotacji na 2016 rok Kwota wykorzystana (prawidłowo rozliczona) 

1. Tow. Gimnastyczne "Sokół" 850,00 779,00 

2. Tow. Gimnastyczne "Sokół" 2 950,00 2 950,00 

3. LKK "Inari" 1 000,00 1 000,00 

4. Polski Związek Niewidomych  6 634,00 6 634,00 

5. UKS "Grom" 8 022,00 8 022,00 

6. MKS "Tęcza" 4 320,00 4 320,00 
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7. MKS "Tęcza" 4 500,00 4 500,00 

8. MKS "Tęcza" 1 724,00 1 724,00 

9. Polski Zwiazek Kręglarski 1 700,00 765,70 

10. Stow. Mażoretek Polskich 10 000,00 10 000,00 

11. Concrete Slabs Contest 8 422,46 8 422,46 

12. MKS "Tęcza" 9 456,00 9 456,00 

13. UKS "Dwunastka" 5 000,00 5 000,00 

14. KS "Polonia 1912" sekcja bokserska 3 313,00 3 313,00 

15. UKS "9" 2 999,70 2 999,70 

16. KK "Polonia 1912" w Lesznie 10 000,00 10 000,00 

17. Leszcz. Tow. Żeglarskie 2 000,00 2 000,00 

18. KS "Polonia 1912" sekcja kręglarska 3 500,00 3 500,00 

19. SKF "Zycie jest piękne" 3 000,00 3 000,00 

20. KU AZS PWSZ 4 500,00 4 500,00 

21. UKS "Grom" 4 236,00 4 236,00 

22. KS "Futsal" 1 500,00 1 500,00 

23. WSS "Grot" 2 300,00 2 300,00 

 

RAZEM 101 927,16 100 921,86 
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Zadanie V 

POZOSTAŁE ZADANIA  

1) Turystyka i rekreacja  

BRAK PRZYZNANYCH DOTACJI 

2)  Promocja  

Lp. Nazwa zadania 

Nazwa składanego projektu przez 

wnioskodawcę (organizacje 

pozarządową) 

Nazwa wnioskodawcy-organizacja 

pozarządowa - stowarzyszenie, 

fundacja 

Przyznana kwota 

dotacji na 2016 rok 

Kwota wykorzystana 

(prawidłowo rozliczona) 

1 

Dotacja celowa z pominięciem procedur otwartego 

konkursu ofert na podstawie art. 19a Ustawy o 

działalności pożytku publicznego 

"Skuteczne wsparcie eksportu - 

podbój nowych rynków" 

Regionalna Izba Przemysłowo-

Handlowa 
10 000,00 10 000,00 

 RAZEM 10 000,00 10 000,00 

3) Edukacja  

BRAK PRZYZNANYCH DOTACJI 

 

4) Poradnictwo obywatelskie  

BRAK PRZYZNANYCH DOTACJI 
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Załącznik nr 4 

WYKAZ ODRZUCONYCH OFERT W ROKU 2016 W TRYBIE ARTYKUŁU 19a USTAWY TZW. „MAŁYCH GRANTÓW” 

Zadanie I. 

POMOC SPOŁECZNA 

Zadania z zakresu pomocy społecznej. 

 

Lp. Nazwa zadania 

Nazwa składanego projektu przez 

wnioskodawcę (organizację 

pozarządową) 

Nazwa wnioskodawcy-organizacja 

pozarządowa - stowarzyszenie, 

fundacja 

Wnioskowana 

kwota dotacji z 

oferty 

1 

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. 

„Specjalistyczna poradnia rodzinna ”Na 

Pomoc Rodzinie” 

Stowarzyszeniem Społeczno – 

Kulturalne ''Krokus'' 
10000,00 

2 
Wspieranie działań w zakresie pomocy socjalnej i rehabilitacji społecznej 

świadczonej na rzecz mieszkańców Leszna 
Przygotowanie paczek pod choinkę 

Parafialny Oddział Akcji katolickiej i 

inne stowarzyszenia przy parafii św. 

Jana Chrzciciela 

2000,00 

3 
Wspieranie działań w zakresie pomocy socjalnej i rehabilitacji społecznej 

świadczonej na rzecz mieszkańców Leszna 

Hipoterapia dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnej z Ośrodka 

Rehabilitacyjno – Edukacyjno - 

Wychowawczego im. Piotrusia Pana 

w Lesznie 

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób 

z Upośledzeniem Umysłowym Koło w 

Lesznie 

3200,00 

4 
Wspieranie działań w zakresie pomocy socjalnej i rehabilitacji społecznej 

świadczonej na rzecz mieszkańców Leszna 

Dogoterapia w Ośrodku 

Rehabilitacyjno – Edukacyjno - 

Wychowawczym im. Piotrusia Pana w 

Lesznie 

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób 

z Upośledzeniem Umysłowym Koło w 

Lesznie 

8400,00 
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5 
Wspieranie działań w zakresie pomocy socjalnej i rehabilitacji społecznej 

świadczonej na rzecz mieszkańców Leszna 

Program Starszy Brat, Starsza Siostra - 

Leszno 2016 
Fundacja "Odzew" 7800,00 

6 
Wspieranie działań w zakresie pomocy socjalnej i rehabilitacji społecznej 

świadczonej na rzecz mieszkańców Leszna 

Od Popiela do Piasta – 1050-lecie 

Chrztu Polski 

Leszczyńskie Stowarzyszenie Razem z 

Nami na Rzecz Dzieci i Młodzieży z 

Niepełnosprawnością Intelektualną 

2320,00 

 
RAZEM 33720,00 

 

 

Zadanie II. 

OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA 

Zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia 

BRAK ODRZUCONYCH „MAŁYCH GRANTÓW” 

 

 

Zadanie III. 

KUTURA I SZTUKA  

Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury oraz ochrony dziedzictwa narodowego 

BRAK ODRZUCONYCH „MAŁYCH GRANTÓW” 

 

 

Zadanie IV 

SPORT 

Zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu 

BRAK ODRZUCONYCH „MAŁYCH GRANTÓW” 
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Zadanie V 

POZOSTAŁE ZADANIA  

1) Turystyka i rekreacja  

BRAK ODRZUCONYCH „MAŁYCH GRANTÓW” 

2)  Promocja  

BRAK ODRZUCONYCH „MAŁYCH GRANTÓW” 

3) Edukacja  

BRAK ODRZUCONYCH „MAŁYCH GRANTÓW” 

4) Poradnictwo obywatelskie 

BRAK ODRZUCONYCH „MAŁYCH GRANTÓW” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



116 

 

Załącznik nr 5 

ZESTAWIENIE DOTACJI UZYSKANYCH PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE W ROKU 2016 W RAMACH USTAWY O SPORCIE 

 

Lp. 

Zakres zadania (kultura, 

pomoc społeczna, ochrona i 

promocja zdrowia, sport, in) 

Nazwa zadania - 

Z USTAWY O SPORCIE 

Nazwa wnioskodawcy -spółki non-profit oraz kluby 

sportowe będące spółkami działającymi na podstawie 

przepisów ustawy o sporcie 

Wnioskowana 

kwota przez 

NGO 

Przyznana 

kwota dotacji 

na 2016 rok 

Kwota 

wykorzystana 

(prawidłowo 

rozliczona) 

1 

ZADANIA Z ZAKRESU 

UPOWSZECHNIANIA 

KULTURY FIZYCZNEJ 

I SPORTU 

DOFINANSOWANIE 

ROZWOJU SPORTU 

PRZEZ MIASTO LESZNO 

MKS "TĘCZA" 125600,00 67000,00 67000,00 

2 KS "POLONIA 1912"  boks 13600,00 9000,00 9000,00 

3 KS "POLONIA 1912" piłka nożna 100200,00 60000,00 60000,00 

4 KS "POLONIA 1912"  kręgle 14000,00 9000,00 9000,00 

5 LKLA "KROKUS" 6000,00 4000,00 4000,00 

6 KP "AKWAWIT" pływanie synchroniczne 17500,00 10000,00 10000,00 

7 IKS LESZNO 25000,00 16000,00 16000,00 

8 AERUKLUB LESZCZYŃSKI 43500,00 19500,00 19500,00 

9 KP "AKWAWIT" pływanie szybkie 7500,00 4000,00 4000,00 

10 KK "POLONIA 1912" koszykówka 190480,00 80000,00 80000,00 

11 UKS "ACHILLES" 10000,00 6000,00 6000,00 

12 UKS "9" 5000,00 5000,00 5000,00 

13 UKS "LOK LESNA"  16000,00 8000,00 8000,00 

14 KS "64-STO" Agnieszka Jerzyk 36000,00 20000,00 20000,00 

15 MKS "REAL-ASTROMAL" 143000,00 82000,00 82000,00 

16 KS "64-STO" Marek Konwa 25000,00 16500,00 16500,00 

17 KS "FUTSAL" Leszno 30400,00 15000,00 15000,00 
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18 AUTOMOBILKLUB LESZCZYŃSKI - kartingi 60000,00 28000,00 28000,00 

19 LK BALONOWY 42000,00 20000,00 20000,00 

20 SKF "SATORI" 17900,00 9000,00 9000,00 

21 LKS "SZAWER" 72000,00 12000,00 12000,00 

22 KS "Polonia 1912" s. szermiercza 7500,00 3000,00 3000,00 

23 KS "Polonia 1912" s. bokserska 14400,00 8000,00 8000,00 

24 KS "Polonia 1912" s. piłki nożnej 106600,00 65000,00 65000,00 

25 KS "Polonia 1912" s. kręglarska 26400,00 21000,00 21000,00 

26 LKLA "Krokus" 4750,00 3000,00 3000,00 

27 Automobilklub Leszczyński - kartingi 80000,00 35000,00 35000,00 

28 Automobilklub Leszczyński - rajdy 26500,00 15000,00 15000,00 

29 UKS "Achilles" 15600,00 9000,00 9000,00 

30 Leszczyński Klub Balonowy 20000,00 14000,00 14000,00 

31 MKS "Real-Astromal" 200000,00 130000,00 130000,00 

32 IKS Leszno 25000,00 20000,00 20000,00 

33 KP "Akwawit" sekcja pł. szybkiego 5900,00 4000,00 4000,00 

34 Klub Koszykarski "Polonia 1912" w Lesznie  160950,00 130000,00 130000,00 

35 KS "Futsal" 50000,00 22000,00 22000,00 

36 KP "Akwawit" sekcja pł. synchronicznego 9500,00 5000,00 5000,00 

37 MKS "Tęcza" 156000,00 107000,00 107000,00 

38 KS "64-sto" M. Konwa 28600,00 20000,00 20000,00 

39 LKS "Szawer" 71500,00 13000,00 12913,82 

40 KS "64-sto" A. Jerzyk 29900,00 10000,00 10000,00 

41 Klub Petanque Leszczynko 1920,00 1000,00 1000,00 

42 SKF "Satori" 19000,00 7000,00 7000,00 
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43 UKS "9" 15076,80 6000,00 6000,00 

44 UKS "Junior" 11340,00 1000,00 1000,00 

 
RAZEM 2087116,80 1149000,00 1148913,82 
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Załącznik nr 6 

ZESTAWIENIE OFERT ODRZUCONYCH W ROKU 2016 W RAMACH USTAWY O SPORCIE 

 

Lp. Nazwa zadania Nazwa składanego projektu 
Nazwa wnioskodawcy-organizacja 

pozarządowa - stowarzyszenie, fundacja 

Przyczyna odrzucenia oferty 

(formalna/merytoryczna) 

Wnioskowana kwota 

dotacji z oferty 

1 

Finansowanie rozwoju sportu 

przez Miasto Leszno – I Tura 

2016 

Finansowanie rozwoju sportu 

przez Miasto Leszno – I Tura 

2016 

LSS "FENIKS" brak członków kadry narodowej 48 675,00 

2 

Finansowanie rozwoju sportu 

przez Miasto Leszno – I Tura 

2016 

Finansowanie rozwoju sportu 

przez Miasto Leszno – I Tura 

2016 

MMKS "Wieniawa" brak aktualnego Zarządu 20 000,00 

3 

Finansowanie rozwoju sportu 

przez Miasto Leszno – I Tura 

2016 

Finansowanie rozwoju sportu 

przez Miasto Leszno – I Tura 

2016 

Automobilklub Leszczyński brak członków kadry narodowej 27 500,00 

 RAZEM 96 175,00 
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Załącznik nr 7 

ZESTAWIENIE WNIOSKÓW W RAMACH INICJATYWY LOKALNEJ 

Lp. 

Nazwa Wydziału/ 

Jednostki 

Organizacyjnej 

Zakres zadania 

(kultura, pomoc 

społeczna, 

ochrona i 

promocja 

zdrowia, sport, 

inne) 

Nazwa wnioskodawcy 

Nazwa składanego 

projektu przez 

wnioskodawcę 

Wartość 

zadania 

kwota 

przyznana ze 

środków 

UML 

Kwota środków 

własnych 

Wnioskodawcy 

(wkład 

finansowy) 

Kwota środków 

własnych 

Wnioskodawcy 

(wkład 

osobowy) 

Kwota środków 

własnych 

Wnioskodawcy 

(wkład 

rzeczowy) 

Wnioski przekazane do realizacji z udziałem środków z budżetu miasta Leszna 
 

1. 
Wydział Spraw 

Obywatelskich 
Promocja zdrowia 

Polskie Stowarzyszenie 

Diabetyków, Oddział 

Rejonowy w Lesznie 

„Obchody 

Jubileuszu 30-lecia 

Stowarzyszenia oraz 

Światowego Dnia 

Walki z Cukrzycą 

w Lesznie” 

17915,00 10000,00 2875,00 5040,00 0,00 

2. 
Wydział Kultury 

i Sportu 

Wspieranie 

i upowszechnianie 

kultury fizycznej 

Parafia Rzymskokatolicka p.w. 

św. Maksymiliana Marii 

Kolbego w Lesznie 

„Wykonanie rzeźby 

błogosławionego 

Edmunda 

Bojanowskiego 

w kościele p.w. św. 

Maksymiliana Marii 

Kolbego w Lesznie” 

14760,00 10000,00 1600,00 3160,00 0,00 

3. 

Biuro 

Pełnomocnika ds. 

Współpracy z 

Organizacjami 

Pozarządowymi 

Promocja 

i organizacja 

wolontariatu 

Społecznie Nakręceni 
„Nakręć się na 

Leszno” 
13247,00 8990,00 1457,00 2800,00 0,00 

4. 
Wydział Kultury 

i Sportu 

Wspieranie 

i upowszechnianie 

kultury fizycznej 

Klub Sportowy K.O. ZAK 

TEAM 

„Trenuj sporty 

walki” 
12327,00 6890,00 2952,00 2485,00 0,00 
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5. Wydział Edukacji Edukacja PL 18 
„Z przyrodą za pan 

brat” 
8986,00 6256,00 900,00 1830,00 0,00 

6. 
Wydział Kultury 

i Sportu 

Wspieranie 

i upowszechnianie 

kultury fizycznej 

Młodzi w uzależnieniu 

„Dopalacze, 

narkotyki zagłuszają 

rytm muzyki” 

7800,00 4100,00 1000,00 2700,00 0,00 

7. 
Wydział Kultury 

i Sportu 

Wspieranie 

i upowszechnianie 

kultury fizycznej 

Aeroklub Leszczyński 

„Bieg Wokół 

Szybowca i festyn 

Organizacji 

Pozarządowych” 

21270,00 9990,00 4300,00 4580,00 2400,00 

8. 
Wydział Kultury 

i Sportu 

Wspieranie 

i upowszechnianie 

kultury fizycznej 

Stowarzyszenie na Rzecz Osób 

Niepełnosprawnych „Nasz 

Dom –Nasz Świat” 

„Tu jest OK! 

Miejsce przyjazne 

osobom 

niepełnosprawnym” 

12100,00 7000,00 1220,00 3880,00 0,00 

9. 
Miejski Zarząd 

Dróg i Inwestycji 

Rozwój wspólnot 

i społeczności 

lokalnych 

Grupa nieformalna 

mieszkańców 

„Kolorowe 

podwórka” 
12000,00 8000,00 1600,00 2400,00 0,00 

    
RAZEM 120405,00 71226,00 17904,00 28875,00 2400,00 

Wnioski, które nie zostały zrealizowane przy udziale środków z budżetu miasta Leszna 
 

1. Wydział Edukacji Edukacja 
Leszczyńskie Centrum 

Biznesu 

"Przedsiębiorczość 

na planszy"      

2. 
Wydział Kultury 

i Sportu 

Wspieranie 

i upowszechnianie 

kultury fizycznej 

Stowarzyszenie Przyjaciół 

Mażoretek 

"Aktywni w tańcu 

i w lokalnej 

społeczności" 
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3. 
Wydział Kultury 

i Sportu 

Wspieranie 

i upowszechnianie 

kultury fizycznej 

Leszczyńskie Stowarzyszenie 

Spadochroniarzy Feniks 

"Bądź aktywny 

z Leszczyńskim 

Stowarzyszeniem 

Spadochroniarzy 

Feniks" 

     

4. 

Biuro 

Pełnomocnika ds. 

Współpracy 

z Organizacjami 

Pozarządowymi 

Promocja 

i organizacja 

wolontariatu 

Fundacja Dr Clown "Prospołeczni" 
     

5. 
Wydział Kultury 

i Sportu 

Wspieranie 

i upowszechnianie 

kultury fizycznej 

Dudziarz.eu 

"Listopadowe dudki 

- prezentacje 

folkloru ziemi 

leszczyńskiej 

w szkołach 

i przedszkolach" 

     

6. 
Wydział Kultury 

i Sportu 

Wspieranie i 

upowszechnianie 

kultury fizycznej 

grupa nieformalna 

mieszkańców reprezentowana 

przez Grzegorza Gawrycha 

"Sport - zdrowa 

pasja"      

7. 
Wydział Promocji 

i Rozwoju 
Promocja 

Uczniowski Klub Sportowy 

GROM 

"Samoobrona dla 

seniorów Pungryu - 

Tai Chi" 
     

8. 
Wydział Kultury 

i Sportu 

Wspieranie i 

upowszechnianie 

kultury fizycznej 

Towarzystwo Przyjaciół II 

Liceum 

"Kopernix E-sport 

games-CS:GO"      

Wnioski, które zostały wycofane przez Wnioskodawcę 
 

1. Wydział Edukacji Edukacja Fundacja Odzew 
"Edukacja Społeczna 

i Obywatelska"      
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