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SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY 
SAMORZĄDU MIASTA KONINA Z ORGANIZACJAMI 
POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI ZA ROK 2010- 
Uchwała  Rady Miasta Konina Nr 572 z dnia 16 grudnia 2009r. 
 
Zgodnie z dyspozycją art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003r. o działalności poŜytku 
publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536), który 
zobowiązuje organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego do przedłoŜenia 
organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego sprawozdania z realizacji 
programu współpracy za rok poprzedni, przedłoŜone sprawozdanie stanowi realizację 
przytoczonego zapisu ustawowego. 
 We współczesnej polityce społecznej coraz większą rolę odgrywają podmioty społeczeństwa 
obywatelskiego, a wśród nich nie działające dla osiągnięcia zysku podmioty zwane 
organizacjami pozarządowymi. 
Organizacja pozarządowa – organizacja obywatelska, działająca z własnej inicjatywy na rzecz 
wybranego interesu publicznego i nie dla osiągnięcia zysku.  
Wzajemna współpraca, kształtowana w ostatnich latach, doprowadziła do wypracowania 
określonych dobrych praktyk i wzorów umoŜliwiających realizacje zadań publicznych na jak 
najwyŜszym poziomie. 
Pozytywna sieć współpracy Miasta Konia z partnerami non-profit wypracowana została na 
podstawie wzajemnej odpowiedzialności, zaufania i dobrej komunikacji, wzmacniając tym 
samym lokalne społeczeństwo obywatelskie. Współpraca ta stała się sposobem realizacji 
zadań lokalnej polityki społecznej w oparciu o zasady pomocniczości, suwerenności stron, 
partnerstwa, uczciwej konkurencji i jawności. 
Współpraca samorządu Miasta Konina z organizacjami pozarządowymi  jest wyrazem 
przekonania władz miasta o korzyściach płynących z realizacji róŜnych form współpracy dla 
mieszkańców miasta.  
Adresatami programu były organizacje pozarządowe działające na terenie miasta Konina oraz 
inne podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy tj. stowarzyszenia, fundacje. 
Realizatorem programu był Prezydent miasta Konina w zakresie polityki współpracy, 
dysponowania środkami finansowymi w ramach budŜetu, decydowania o przyznawania 
dotacji i innych form wsparcia, Rada Sportu w zakresie wyraŜania opinii w sprawach kultury 
fizycznej miasta Konina dotyczących strategii, programów rozwoju bazy sportowej, Komisje 
konkursowe w zakresie opiniowania ofert otwartych konkursów. Jednostki organizacyjne 
miasta i wydziały Urzędu Miejskiego, za wspieranie pozafinansowe i finansowe działalności 
organizacji pozarządowych. Rada Miasta Konina w zakresie wytyczania kierunku polityki 
społecznej i stanowienia prawa.  
Samorząd miasta Konina współpracował zlecając zadania publiczne do realizacji 
organizacjom pozarządowym na zasadach określonych w ustawie o działalności poŜytku 
publicznego i o wolontariacie 
 
Na terenie miasta Konina (na podstawie danych gromadzonych i monitorowanych przez 
Wydział Spraw Obywatelskich) ogólna liczba organizacji pozarządowych zarejestrowanych 
wynosi 193. Dane rejestru Wydziału Spraw Obywatelskich stanowią, Ŝe liczba 
zarejestrowanych w Koninie stowarzyszeń w roku 2010r. wynosiła 193, w tym: 
zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym są 84 stowarzyszenia, oddziałów 
terenowych – 43, zwykłych stowarzyszeń – 7, związków stowarzyszeń – 1, uczniowskich 
klubów sportowych – 18, fundacji – 7.  
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Wpis do ewidencji Prezydenta miasta Konina posiada 38 organizacji. Najwięcej konińskich 
organizacji kieruje swoje zainteresowanie na sport i kulturę fizyczną, jest ich 31. 
Na terenie miasta Konina działa 21 organizacji posiadających status organizacji poŜytku 
publicznego. Są to następujące organizacje:  
1. Bank śywności w Koninie 
2. Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka  PODAJ DALEJ 
3. Fundacja Na Rzecz Rozwoju Dzieci i MłodzieŜy „Otwarcie” 
4. Fundacja Przyjaciół Zdrowia  
5. Klub śeglarski przy Kopalni Węgla Brunatnego „Konin” 
6. Konińska Fundacja Kultury 
7. Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów w Koninie 
8. Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska-Wielkopolska-Konin 
9. Polski Czerwony KrzyŜ Zarząd Rejonowy w Koninie 
10. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło          
     w Koninie 
11. Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego-Oddział w Koninie 
12. Stowarzyszenie „Bezpieczny Konin” 
13. Stowarzyszenie „Na PoŜytek Publiczny” 
14. Stowarzyszenie Domów Pomocy Społecznej” w Koninie  
15. Stowarzyszenie Miłośników Górniczych Orkiestr Dętych „Górnik” 
16. Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Osobom Chorym Psychicznie w Koninie 
17.Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich 
18. Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział Konin 
19. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału Powiatowego w Koninie 
20. Towarzystwo Samorządowe 
21. Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska 
 
WdroŜony został i na bieŜąco poszerzany jest system kontaktów elektronicznych, który  
w organizacjach coraz częściej zastępuje pocztę tradycyjną, ułatwiając i przyśpieszając 
przepływ informacji pomiędzy samorządem a „Trzecim sektorem”. W chwili obecnej  
dysponujemy adresami mailowymi 65  organizacji. 
 
2. Finansowe formy współpracy Miasta Konina z organizacjami pozarządowymi 
Łączny koszt realizacji zadań publicznych zleconych organizacjom pozarządowym w 2010r. 
wynosił  5.064.188,00zł.  
w tym: 
-  Wydział Kultury, Sportu i Spraw Społecznych budŜet na dotacje celowe    
    wyniósł –     4.742.188,00 zł 
-  Wydział Drogownictwa i Gospodarki Komunalnej budŜet na dotacje celowe    
    wyniósł –  262.000,00 zł 
-  Wydział Ochrony Środowiska budŜet na dotacje celowe   wyniósł   -  60.000,00 zł. 
Wkład własny poszczególnych zleceniobiorców w realizację zleconych zadań publicznych  
w roku 2010 wynosił 1.725.464,40zł. 
Ogłoszono 8 otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w roku 2010r.    
Z uprawnionymi organizacjami zawarto  81  umów  na realizację poszczególnych zadań. 
Z budŜetu miasta opłacono składki członkowskie: Stowarzyszenia Miast Króla Kazimierza 
Wielkiego (1.000 zł), Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej (7.970,40 zł) oraz Lokalnej  
Organizacji Turystycznej (11.974,35 zł). 
Przekazano dotację na: „Dofinansowanie działalności orkiestr dętych w Koninie” dla 
Ochotniczych StraŜy PoŜarnych w Koninie w wysokości  9.500,- OSP zwróciła 
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niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 2.600,- plus odsetki za nieterminowy zwrot w 
wysokości 14,49zł. 
Przekazano dotację na dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej (15%) dla: 
Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Osobom Chorym Psychicznie – 70.499,- 
Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – 61.699,- 
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci – 39.843,- Fundacji Mielnica – 126.449,- 
 
W celu realizacji zadania „ szkolenie uzdolnionych sportowo w wybranych dyscyplinach   
( nieolimpijskich) przyznano dotacje celowe dla następujących organizacji: 
 
1. Aeroklub Koniński –lotnictwo, baloniarstwo                    -  45.000zł 
2. Koniński Klub Sztuk Walki – karate  -                              -  12.000zł 
3. Koniński Klub Sportowy Centrum –karate                        -    6.400zł 
4. Konińskie Stowarzyszenie Sportów Walki – karate          -    8.000zł  
5. Szkoła Dalekowschodnich Sztuk Walki Aikido                -    4.000zł 
6. Regionalny Klub Karate KYOKKUSHIN –karate            -    5.000zł 
7. Klub Sportowy „Copacabana”- brazylijskie ju-jitsu          -  14.000zł 
8. Uczniowski Klub Sportowy Samuraj- ju-jitsu                   -    3.000zł 
9. Uczniowski Klub Sportowy Capoeira AMDQ                  -    3.000zł         
 
W celu realizacji zadania „Szkolenia uzdolnionych sportowo w wybranych dyscyplinach” 
przyznano dotacje dla niŜej wymienionych  organizacji: 
1. Koniński Klub Szermierczy – szermierka                              - 288.500zł 
2. Konińskie Ludowe Towarzystwo Cyklistów – kolarstwo      - 120.000zł 
3. Koniński Klub Piłkarstwa Kobiecego Medyk – piłka 
    noŜna kobiet                                                                           -  200.000zł 
4. Klub Sportowy „Górnik-Avans”- piłka noŜna                       -  130.000zł 
5. Miejski Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportu    
    koszykówka kobiet i męŜczyzn                                              -  130.000zł 
6. Klub Bokserski „Zagłębie”- pięściarstwo                              -  106.000zł 
7. Cukrowniczy Klub Sportowy „Sparta” – piłka noŜna           -    28.000zł 
8. Uczniowski Klub Sportowy „Smecz”- tenis stołowy            -    25.000zł 
9. Uczniowski Klub Sportowy „Smecz”- szachy                      -    10.000zł 
10. Koniński Klub Tenisowy- tenis                                           -    15.000zł 
11. Uczniowski Klub Sportowy „Smecz” – badminton            -      4.000zł 
12. Konińskie Towarzystwo Piłki Siatkowej                            -     30.000zł 
13. Klub Sportowy „Konin”  - piłka noŜna                               -     13.000zł 
14. Uczniowski Klub Sportowy „Pankration”- judo                 -       6.000zł 
15. SZSiR „Start” – piłka ręczna                                               -     55.000zł 
 
W celu realizacji zadania „Organizacja imprez sportowo rekreacyjnych dla mieszkańców 
Konina przyznano dotacje celowe dla następujących organizacji: 
 
1. Klub śeglarski przy KWB „Konin”                                         -       2.000zł 
2. Ognisko TKKF  „Korty”                                                          -     10.000zł  
3. Miejski Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportu    -      11.000zł 
4. Konińskie TKKF                                                                      -      10.800zł 
5. Uczniowski Klub Sportowy „Smecz”- tenis stołowy               -       7.200zł 
6. Koniński Klub Tenisowy                                                         -      17.000zł 
7. Uczniowski Klub Sportowy „Smecz”- szachy                         -        2.000zł 
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8. TS-R Hetman  - szachy                                                             -       2.000zł 
9. Koniński Okręgowy Związek śeglarski                                   -       8.000zł 
 
W celu realizacji zadania „Organizacja imprez dla osób niepełnosprawnych” 
przyznano dotacje celowe dla niŜej wymienionych organizacji: 
 
1. Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska                  -     12.000zł 
2.Wielkopolski Oddział PTS-S „Sprawni Razem -                    -       7.000zł 
 
Na wykonanie zadania „Krajoznawstwo i ratownictwo wodne” przyznano dotacje celowe  
wyszczególnionym stowarzyszeniom: 
 
1. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze o/Konin    -  20.000zł 
2. Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Koninie            -    5.000zł 
 
W celu realizacji zadania „Szkolenie w piłce noŜnej seniorów”  przyznano dotacje celowe dla 
przedstawionych poniŜej stowarzyszeń: 
1. Klub Sportowy „Górnik- Avans”                       - 160.000zł 
2. Cukrowniczy Klub Sportowy „Sparta”              -   40.000zł 
 
W celu realizacji zadania „Prowadzenie Regionalnego Centrum Informacji Turystycznej”  
przyznano dotację celową dla stowarzyszenia  
Lokalna Organizacja Turystyczna „Marina”          -  30.000zł 
 
W 2010 roku z budŜetu Miasta Konin na promocję przez sport przeznaczono 218 tys. złotych, 
z tego:  
Koniński Klub Szermierczy   - 58.000 
MKS MOS (koszykówka)  - 50.000 
Medyk (piłka noŜna kobiet)  - 50.000 
Górnik Avans (piłka noŜna męŜczyzn) - 45.000 
KLTC (kolarstwo)   - 15.000 
 
W ramach Europejskich Letnich Igrzysk Olimpiad Specjalnych, Konin – jako Miasto 
Goszczące – przeznaczył 40 tys. złotych na wizytę reprezentacji Bułgarii na ELIOS 2010.  
Ponadto w ramach wspierania bieŜącego z budŜetu Wydziału Kultury, Sportu i Spraw 
Społecznych przeznaczono ok. 50 tys. zł na zakup sprzętu sportowego dla jednostek miasta 
(szkół, przedszkoli, MOSiR) oraz zakup upominków dla uczestników imprez  
i zawodów sportowych, w których udział brali członkowie stowarzyszeń sportowych.   
 
Wsparcie finansowe z budŜetu Miasta przekazywane klubom sportowym w postaci dotacji na 
realizację zadań zleconych wpływa na podnoszenie poziomu sportowego zawodników oraz 
pozwala klubom z coraz większą skutecznością rywalizować w ogólnopolskiej punktacji 
sportu dzieci i młodzieŜy. Ma takŜe niebagatelny wpływ na organizację imprez sportowych  
w Koninie oraz udział naszych sportowców w imprezach krajowych i międzynarodowych. 
Taki sam efekt przynosi wsparcie finansowe dla największych klubów w zamian za 
,,promocję Miasta przez sport”. W tym drugim przypadku umowa handlowa między 
zamawiającym (Miastem), a wykonawcą (klubem) pozwala takŜe na przekazywanie środków 
z budŜetu na potrzeby indywidualne najlepszych sportowców (seniorów) oraz ich trenerów,  
a takŜe działaczy klubowych.   
  



 5 

 
W celu realizacji zadania „Prowadzenie świetlicy środowiskowej z doŜywianiem” przyznano 
dotację celową dla następujących organizacji i podmiotów: 
 
1. Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich w Koninie – prowadzenie świetlicy środowiskowej 
„Starówka” w Koninie ul. PCK 13 – kwota dotacji 44.000,00 zł. 
 
2. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału Powiatowego w Koninie – prowadzenie 
świetlicy środowiskowej z doŜywianiem „Wilków” w Koninie  
ul. Kamienna 28 –kwota dotacji 49.000,00 zł. 
 
3. Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego KrzyŜa w Koninie – prowadzenie świetlicy 
środowiskowej z doŜywianiem w Koninie ul. Dmowskiego 2, - kwota 
dotacji 40.000,00 zł. 
 
4. Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego KrzyŜa w Koninie – prowadzenie świetlicy 
środowiskowej z doŜywianiem w Koninie ul. Staromorzysławska 1,  
- kwota dotacji 40.000,00 zł. 
 
5. Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział Terenowy w Koninie – prowadzenie 
świetlicy środowiskowej „Pątnów” z doŜywianiem w Koninie  ul. Szeroka 8  
– kwota dotacji 45.000,00 zł. 
 
6. Stowarzyszenie „Teraz MłodzieŜ” w Koninie – prowadzenie świetlicy środowiskowej  
z doŜywianiem „Kolorowa Akademia” w Koninie ul. Goździkowa 2  
– kwota dotacji 40.000,00 zł. 
 
7. Konińskie Stowarzyszenie Abstynentów „Szansa” – prowadzenie świetlicy środowiskowej 
z doŜywianiem w Koninie ul. Przemysłowa 21 – kwota dotacji 34.000,00 zł. 
 
8. Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej „Młodzi Aktywni” w Koninie – prowadzenie 
świetlicy środowiskowej z doŜywianiem „Dziewiątka” w Koninie ul. Fikusowa 8 – kwota 
dotacji 29.000,00 zł. 
 
9. Stowarzyszenie MłodzieŜowe Oratorium św. Dominika Savio w Koninie – prowadzenie 
świetlicy środowiskowej z doŜywianiem w Koninie ul. Fikusowa 10  
- kwota dotacji 29.000,00 zł. 
 
10. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału Powiatowego w Koninie – prowadzenie 
świetlicy środowiskowej z doŜywianiem „Ognisko Pracy Pozaszkolnej” w Koninie  
ul. Powstańców Styczniowych 2 –kwota dotacji 40.000,00 zł. 
 
W celu realizacji zadania „Realizacja programu zapobiegania i przeciwdziałania przemocy  
w rodzinie „Bezpieczeństwo w rodzinie” i „Dzieciństwo bez przemocy” w ramach 
Niebieskich Kart” – przyznano dotację celową dla Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich 
Konin ul. PCK 13 – kwota dotacji 30.000,00 zł. 
 
Na wykonanie zadania „Prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieŜy niepełnosprawnej z rodzin 
zagroŜonych problemem uzaleŜnienia” – przyznano dotację celową dla Fundacji Mielnica  
w Koninie ul. Szpitalna 43 – kwota dotacji 12.000,00 zł. 
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W celu realizacji zadania „Zorganizowanie półkolonii zimowych z programem 
profilaktycznym, z doŜywianiem i zajęciami sportowymi dla dzieci i młodzieŜy z rodzin  
z problemem uzaleŜnienia i przemocy” – przyznano dotację celową dla następujących 
organizacji i podmiotów: 
 
1. Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich w Koninie – miejsce półkolonii świetlica 
środowiskowa „Starówka” w Koninie ul. PCK 13 – kwota dotacji 5.000,00 zł. 
 
2. Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich w Koninie – miejsce półkolonii świetlica 
socjoterapeutyczna nr 1 w Koninie ul. Wyszyńskiego 35 – kwota dotacji 5.000,00 zł. 
 
3. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału Powiatowego w Koninie – miejsce 
półkolonii Klub Hutnik w Koninie – kwota dotacji 5.000,00 zł 
 
4. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału Powiatowego w Koninie – miejsce 
półkolonii Szkoła Podstawowa nr 10 w Koninie ul. L. Staffa 5 – kwota dotacji 5.000,00 zł. 
 
5. Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej „Młodzi Aktywni” w Koninie – miejsce półkolonii 
Szkoła Podstawowa nr 9 w Koninie ul. Fikusowa 8 – kwota dotacji 5.000,00 zł. 
 
W celu realizacji zadania „Pomoc śywnościowa dla rodzin dysfunkcyjnych – Obsługa 
Europejskiego Programu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (PEAD) we współpracy  
z innymi organizacjami biorącymi udział w realizacji programu – poprzez przyjmowanie, 
magazynowanie, dystrybucję i monitoring wydawania Ŝywności dla osób z problemem 
uzaleŜnienia” – przyznano dotację celową dla Banku śywności w Koninie ul Przemysłowa 
124 D – kwota dotacji 20.000,00 zł. 
 
W celu realizacji zadania „Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób i rodzin dotkniętych 
problemem narkotykowym”  – przyznano dotację celową dla Stowarzyszenia MONAR 
Zarząd Główny w Warszawie – miejsce realizacji zadania Konin ul. Okólna 54 – kwota 
dotacji 85.000,00 zł. 
 
 
W celu realizacji zadania „ Zorganizowanie półkolonii letnich z programem profilaktycznym  
z doŜywianiem i zajęciami sportowymi dla dzieci i młodzieŜy  z rodzin z problemem 
uzaleŜnienia i przemocy” - przyznano dotację celową dla następujących organizacji  
i podmiotów: 
 
1. Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich w Koninie – miejsce półkolonii świetlica 
środowiskowa „Starówka” w Koninie ul. PCK 13 – kwota dotacji 5.600,00 zł, 
 
2. Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich w Koninie – miejsce półkolonii świetlica 
socjoterapeutyczna nr 1 w Koninie, ul. Wyszyńskiego 35 – kwota dotacji 5.700,00 zł. 
 
3. Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich w Koninie – miejsce półkolonii świetlica 
socjoterapeutyczna nr 4 w Koninie, ul. Turkusowa 1a – kwota dotacji 5.700,00 zł. 
 
4. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału Powiatowego w Koninie – miejsce 
półkolonii Szkoła Podstawowa nr 10 w Koninie, ul. L.Staffa 5 – kwota dotacji 5.000,00 zł. 
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5. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału Powiatowego w Koninie – miejsce 
półkolonii Szkoła Podstawowa nr 6 w Koninie, ul. Kolejowa 2 – kwota dotacji 5.000,00 zł. 
 
6. Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział Terenowy w Koninie – miejsce 
półkolonii Świetlica Środowiskowa „Pątnów” ul. Szeroka 8 - I turnus – kwota dotacji 
5.000,00 zł. 
 
7. Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział Terenowy w Koninie – miejsce 
półkolonii Świetlica Środowiskowa „Pątnów” ul. Szeroka 8 - II turnus – kwota dotacji 
5.000,00 zł. 
 
8. Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej „Młodzi Aktywni” w Koninie – miejsce półkolonii 
Szkoła Podstawowa nr 9 w Koninie, ul. Fikusowa 8 – kwota dotacji 8.000,00 zł. 
 
W celu realizacji zadań: 
1. „Prowadzenie 7 Środowiskowych Ognisk Wychowawczych w Koninie”  w okresie styczeń 
– grudzień 2010r. przyznano dotację celową dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Zarząd 
Oddziału Powiatowego w Koninie w wysokości 82.000,00 zł. 
 
2. „Prowadzenie Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego  i Punktu 
Rehabilitacyjnego w Koninie w okresie styczeń – grudzień 2010r. przyznano dotację celową 
dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób  z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Koninie 
w wysokości 85.000,00 zł. 
 
3. „Prowadzenie 6 Świetlic Socjoterapeutycznych w Koninie” w okresie styczeń – grudzień 
2010r. przyznano dotację celową dla Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich w Koninie  
w wysokości 68.000,00 zł. 
 
4. „Prowadzenie Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego w Koninie” w okresie styczeń – 
grudzień 2010r. przyznaję dotację celową dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Zarząd 
Oddziału Powiatowego w Koninie w wysokości 52.000,00 zł. 
 
5. „Udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego 
pozbawionym” w okresie 01.01.2010r. – 31.12.2012r. przyznano dotację celową na 2010r. dla 
Zarządu Rejonowego Polskiego Czerwonego KrzyŜa w Koninie w wysokości 180.000,00 zł. 
 
6. „Prowadzenie Placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego- rodzinny dom 
dziecka” w okresie 01.01.2010r. – 31.12.2012r. przyznano dotację celową na 2010r. dla 
Stowarzyszenia PROM w Koninie w wysokości 185.000,00 zł. 
 
7. „Świadczenie usług opiekuńczych w domu podopiecznego na terenie miasta Konina”   
w okresie 01.01.2010r. – 31.12.2012r. przyznano dotację celową na 2010r. dla Zarządu 
Rejonowego Polskiego Czerwonego KrzyŜa w Koninie  w wysokości 1.190.000,00 zł. 
 
Zadanie z zakresu pomocy społecznej pn. „Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej 
typu rodzinnego- rodzinny dom dziecka” realizowane jest przez Stowarzyszenie Prom. 
Zostało ono zlecone  organizacji na okres 3 lat. Placówka zapewnia całodobową opiekę  
i wychowanie dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców 
biologicznych. W placówce przebywa siedmioro dzieci w wieku od 3 do 16 lat. Dzieci mają 
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zapewnione odpowiednie warunki mieszkaniowe, wyŜywienie , odzieŜ, obuwie, podręczniki 
szkolne oraz inne przedmioty codziennego uŜytku oraz konieczne na poszczególnych etapach 
rozwoju inne urządzenia i sprzęt. Kontynuują naukę szkolną.  Realizatorzy zadania dbają  
o swoich podopiecznych, zapewniają im opiekę zdrowotną, pomoc psychologiczno- 
pedagogiczną. Rodzinny Dom Dziecka przygotowuje dzieci do samodzielnego Ŝycia. 
Współpracuje z rodzinami biologicznymi dzieci.  Co sześć miesięcy zespół opiniujący 
dokonuje oceny placówki oraz oceny metod pracy z wychowankami. 
 
Prowadzenie Ośrodka Adopcyjno- Opiekuńczego w Koninie realizuje Towarzystwo 
Przyjaciół Dzieci. Zgodnie z planowanymi działaniami określonymi w ofercie podmiotu  
i umowie Ośrodek dokonywał diagnozy psychologiczno-pedagogicznej rodzin, które ubiegały 
się o przysposobienie dziecka, ale równieŜ rodzin pragnących uzyskać status rodziny 
zaprzyjaźnionej. W diagnozie wykorzystywano takie narzędzia jak: wywiad, rozmowa 
podtrzymująca i testy psychologiczne. Przeszkolono 28 osób- kandydatów na rodziców 
adopcyjnych. Komisja kwalifikacyjna zakwalifikowała 21 rodzin na rodziców adopcyjnych  
i 5 rodzin na rodziców zastępczych. Ośrodek szkolił rodziny w ramach programu autorskiego 
z wykorzystaniem elementów programu „Rodzina”. Umieszczono w rodzinach adopcyjnych 
12 dzieci zakwalifikowanych do przysposobienia. Przeprowadzano na wniosek Sadów 
Rodzinnych badania oraz wydawano opinie kandydatom na rodziców adopcyjnych  
i zastępczych. WaŜnym elementem działalności Ośrodka było popularyzowanie idei 
rodzicielstwa zastępczego poprzez współpracę z lokalnymi środkami masowego przekazu.  
 
Polski Czerwony KrzyŜ jest realizatorem  od wielu lat zadania- Świadczenie usług 
opiekuńczych w domu podopiecznego na terenie miasta Konina.  
Od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010r. wypracowano łącznie 94.831 godzin, świadcząc 
usługi równieŜ w soboty i dni świąteczne. W okresie rozliczeniowym opieką objęto 226 
podopiecznych w wieku między 37 a 100 rokiem Ŝycia. Realizując zadanie zaspakajano 
potrzeby biologiczne, wykonywano usługi pielęgnacyjne, załatwiano sprawy urzędowe. 
Przygotowywano posiłki, dbano o czystość i higienę osobistą i otoczenia. Zadanie to zostało 
zrealizowane za kwotę 1.062.107,20zl 
 
W celu realizacji zadania „Organizacja imprez przedświątecznych połączonych  
z oddziaływaniem profilaktycznym dla dzieci i młodzieŜy z rodzin z problemem uzaleŜnienia 
i przemocy z terenu miasta Konina”. – przyznano dotację celową dla Polskiego Towarzystwa 
Walki z Kalectwem Oddział Terenowy w Koninie – kwota dotacji 70.000,- zł 
 
Na mocy trójstronnej umowy zawartej 15.X. 2008r. w Koninie pomiędzy Miastem Konin  
i Powiatem Konińskim a Polskim Towarzystwem Walki z Kalectwem Oddział Terenowy  
w Koninie, określającej zasady wsparcia finansowego, organizacyjnego, merytorycznego 
Organizatora przez samorządy w realizacji zadania polegającego na utworzeniu i działalności 
Zakładu Aktywności Zawodowej w Posadzie ul. śeromskiego 14 A, Gm. Kazimierz Biskupi 
w latach 2008- 2010 Miasto Konin przekazało 12.5% ww.  zadania tj. kwotę 424.794zł.  
W roku 2010 Miasto Konin przekazało Polskiemu Towarzystwu Walki z Kalectwem Oddział 
Terenowy w Koninie ostatnią transzę dotacji- 43.698zł i dodatkowo 39.500zł.  
z przeznaczeniem na adaptację i modernizację pomieszczeń przeznaczonych na działalność 
Zakładu Aktywności Zawodowej. Dzięki temu wsparciu w grudniu 2010 r. w Zakładzie 
Aktywności Zawodowej  podjęło pracę 37 osób niepełnosprawnych z terenu Miasta Konina  
w tym 26 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności i 11 z umiarkowanym stopniem 
niepełnosprawności. Zatrudnione osoby pracują w sekcjach: gastronomii, poligrafii, 
porządkowej, usług róŜnych, oraz sekcji obsługi konferencji i szkoleń. 
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Rada Miasta Konina w 2010 roku przekazała dla: 
 
-Parafii Rzymskokatolickiej Św. Maksymiliana Kolbe na sfinansowanie 350 koszulek i 350 
chust z herbem Konina dla uczestników XX Pieszej Pielgrzymki z Konina na Jasną Górę 
organizowana przez Parafię Św. Maksymiliana w Koninie oraz materiały  
promocyjne - 8.000 zł 
 
-Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich w Koninie na zakup 50 par butów jesienno-
zimowych dla dzieci i młodzieŜy z rodzin o najniŜszym statusie materialnym, zagroŜonych 
wykluczeniem społecznym - 5.000 zł 
 
-TPD Zarząd Oddz. Powiatowego w Koninie na akcję „Pozwólmy dzieciom przetrwać zimę” 
na zakup odzieŜy zimowej dla podopiecznych - 5.000 zł 
 
-Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie z przeznaczeniem na pomoc finansową  
w zorganizowaniu choinki noworocznej dla dzieci z rodzin znajdujących się w bardzo trudnej 
sytuacji finansowej przez - Spółdzielnię Mieszkaniową „ZATORZE” w Koninie -  1.000 zł 
 
-Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej „Młodzi Aktywni” na zakup sprzętu sportowego – 
15 kompletów łyŜworolek do zajęć rolkowych prowadzonych w ramach zajęć pozaszkolnych 
- 3.000 zł 
 
Bank śywności, któremu  miasto udzieliło dotacji, w roku 2010 przekazał rodzinom 
dysfunkcyjnym z terenu miasta Konina (za pośrednictwem innych organizacji pomocowych) 
Ŝywność z Programu PEAD, pozyskaną od producentów krajowych, a takŜe ze zbiórek 
Ŝywności. Łącznie przekazano 217.117,91 kg Ŝywności o wartości 681.663,69zł. Z pomocy 
skorzystały 4923 osoby, w róŜnym wieku, dotknięte alkoholizmem lub innymi problemami. 
 
W czasie ferii zimowych organizacje pozarządowe (TPD, Towarzystwo Inicjatyw 
Obywatelskich, Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej „Młodzi Aktywni”) zorganizowały 5 
półkolonii z doŜywianiem, zajęciami sportowymi i programem profilaktycznym dla dzieci  
i młodzieŜy z rodzin z problemem uzaleŜnienia. skorzystało z nich 221 osób.  
W czasie wakacji letnich zorganizowano 8 podobnych półkolonii. Organizatorami byli: TPD, 
Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich, Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej „Młodzi 
Aktywni”, Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem. Łącznie w wypoczynku tego typu  
uczestniczyło 347 dzieci i młodzieŜy. Latem  2010 roku 40 dzieci z najbardziej zagroŜonych 
rodzin uczestniczyło  w wyjazdowych formach wypoczynku (kolonie letnie i obozy  
w Pobierowie, Rynie, Soli k. śywca, Świnoujściu, Darłówku, Zawoi). 
 
W ramach przekazanych przez miasto dotacji,  rodzinom, w których występują problemy 
alkoholowe i inne dysfunkcje, udzielano pomocy psychospołecznej i prawnej.  
Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich zrealizowało 2 programy „Bezpieczeństwo  
w Rodzinie” i „dzieciństwo bez przemocy” funkcjonujące w systemie „Niebieskich Kart”. 
Programy te realizowano w następujących formach: 
- poradnictwo interdyscyplinarne prowadzone przez zespół specjalistów: psychologa, 
prawnika, pedagoga, pracownika socjalnego- udzielono porad i wsparcia 871 osobom ( w tym 
46 dzieciom i młodzieŜy) w bezpośrednim kontakcie, 
- w rozmowach telefonicznych (MłodzieŜowy Telefon Zaufania) udzielono wsparcia 165 
osobom, 
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- zredagowano  250 pism procesowych do sądów róŜnych instancji oraz odwołań od decyzji 
administracyjnych, wyroków sadowych, egzekucji sadowniczych, eksmisji i pism z banków, 
- prowadzono zajęcia terapeutyczno-rozwojowe dla 33 dzieci doświadczonych róŜnymi 
formami przemocy w rodzinie, 
- prowadzono zajęcia korekcyjno- edukacyjne dla 11 sprawców przemocy, odbyło się 9 
spotkań z uczestnikami tej grupy, 
- zorganizowano 3-dniowe szkolenie dla 72 osób (pracownicy socjalni, pedagodzy, 
pielęgniarki, policjanci i kuratorzy zawodowi), które w swojej pracy mają kontakt z osobami 
doznającymi przemocy i są zobowiązane do pomocy tym osobom. Realizację zadania wsparł 
Wojewoda Wielkopolski. 
 
Kontynuowano realizację zadania publicznego pod nazwą „Prowadzenie Punktu 
Konsultacyjnego dla osób i rodzin dotkniętych problemem narkotykowym”. Zadanie było 
realizowane przez Stowarzyszenie MONAR. W ramach zadania prowadzono poradnictwo  
i terapię dla osób uzaleŜnionych od narkotyków i eksperymentujących z nimi oraz 
poradnictwo i terapię dla rodzin tych osób. Udzielono ogółem 260 świadczeń. Z pomocy 
terapeutycznej korzystało 65 osób, z tej liczby 25 to osoby z problemem narkotykowym. 
Częściej do Punktu zgłaszali się rodzice i opiekunowie dzieci i młodzieŜy uŜywającej 
narkotyków. Spośród osób z problemem narkotykowym przewaŜająca liczba klientów to 
ludzie młodzi pomiędzy 17 a 25 rokiem Ŝycia. Większość z nich uŜywała kilku środków 
psychoaktywnych (marihuany, amfetaminy, alkoholu) równocześnie. Trzy osoby skierowano 
do stacjonarnych placówek terapii uzaleŜnienia, pracownicy Punktu utrzymują z tymi 
osobami stały kontakt (co daje szansę na wsparcie i kontynuowanie pracy nad zdrowieniem  
z uzaleŜnienia takŜe po odbytej terapii stacjonarnej).  
Przy Punkcie Konsultacyjnym funkcjonuje hostel dla osób po ukończonym leczeniu 
stacjonarnym, z pomocy w ramach programu postrehabilitacyjnego skorzystało w 2010 roku 
15 osób. W tym programie zrealizowano 72 godziny grupy wsparcia, 48 godzin interwencji 
kryzysowej i 96 godzin grupy pracy nad rozwojem osobistym.  
Dzięki realizacji tego zadania 25 osób podjęło pracę nad zatrzymaniem rozwoju uzaleŜnienia, 
zaś kolejne osoby uczyły się powrotu do takiego sposobu funkcjonowania by był on 
społecznie akceptowany. 
W działania motywujące młodych ludzi do terapii często angaŜują się kuratorzy sądowi, 
policjanci, wychowawcy i pedagodzy szkolni – w 2010 roku 25 osób z tych kręgów 
zawodowych korzystało z poradnictwa MONAR. 
 
W ramach prowadzonej przez Wydział Ochrony Środowiska  edukacji ekologicznej w roku 
2010 po raz kolejny został zorganizowany w okresie: od 26.07.2010r  do 05.08.2010r.  
Obóz Ekologiczno-Klimatyczny z udziałem Miast Partnerskich Konina. W oparciu o ustawę  
o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie zawarto umowę nr 7/OŚ/2010-0538  
z dnia 05 lipca 2010r. pomiędzy Miastem Konin, a Wielkopolskim Stowarzyszeniem na 
Rzecz Dzieci i MłodzieŜy na wykonanie zadania: „Zorganizowanie obozu ekologiczno – 
klimatycznego z udziałem Miast Partnerskich Konina”, na realizację którego przekazano 
została dotacja w wysokości 60.000,00 zł. Uczestnikami obozu były 83 osoby, z miast 
partnerskich Konina oraz grupa Polska. Mottem przewodnim obozu było hasło: „Nasza 
ziemia ginąca planeta, śmietnik u wrót wszechświata”, zgodnie z którym podczas obozu 
prowadzono selektywną zbiórkę odpadów (szkło, plastik, papier).Tematy pogadanek, 
wycieczek, konkursów,  zajęć kulturalno-oświatowych i sportowych to: utylizacja odpadów, 
dziura ozonowa, ekologia w regionie konińskim, segregacja odpadów, dzień bez samochodu, 
Ŝycie człowieka bez bieŜącej wody, prądu telefonu komputera itp., zwierzęta chronione, 
ginące gatunki zwierząt, szkodliwość azbestu i związane z tym zagroŜenia, kształtowanie 
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postaw i wartości proekologicznych w szacunku do przyrody. Spośród atrakcji obozu 
wymienić naleŜy wycieczkę do Uniejowa – kąpiel w balach solankowych, pływanie 
motorówką – teren goplańsko-kujawskiego krajobrazu chronionego, prezentacja ścieŜki 
ekologicznej - Bieniszew, wycieczka do Torunia (Planetarium) i wiele, wiele innych. 
Ponadto, w ramach konkursu organizowanego przez Stowarzyszenie Wilków „Ogród przed 
domem” Wydział Ochrony Środowiska ufundował dla laureatów konkursu upominki  
w postaci sadzonek drzewek ogrodowych w ramach popularyzacji i ochrony środowiska – 
zgodnie z dewizą: „Dom jest Twój, ale ogród tworzy ulicę , która jest wspólną –naszą 
przestrzenią”. 
 
Zadanie pn.: „Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Koninie” polegające na 
- całodobowej opiece nad zwierzętami i obiektem 
- zapewnieniu opieki weterynaryjnej 
- utrzymaniu czystości i porządku na terenie naleŜącym do schroniska 
- kontynuowaniu programu sterylizacji i kastracji zwierząt przebywających w schronisku jak 
równieŜ kotów wolno Ŝyjących 
- kontynuacji i promowaniu akcji „Nie rozmnaŜaj nie mnóŜ nieszczęść”. 
Zadanie było realizowane w Wydziale Drogownictwa i Gospodarki Komunalnej. 
 
W ramach kompetencji Wydziału działały zespoły doradcze i inicjatywne : 
1. Komisje opiniujące otwarte konkursy ofert 
2. Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
3. Rada Sportu. 
W roku 2010 udzielono 18 rekomendacji organizacjom i innym podmiotom pozarządowym, 
które starały się o środki finansowe z innych niŜ samorządowe źródeł. 
 
Pozafinansowe formy współpracy miasta Konina z organizacjami pozarządowymi - sfera 
informacyjna 
1. Informowanie organizacji pozarządowych o źródłach pozyskiwania pozabudŜetowych 
środków finansowych. 
2. Pomoc organizacjom w publikowaniu informacji w prasie lokalnej i internecie. 
3. Prowadzenie konsultacji telefonicznych. 
4. Udzielanie pomocy  w zakładaniu organizacji pozarządowych. 
5. Podawanie do publicznej informacji wiadomości ogłoszeń o konkursach ofert na realizację 
zadań własnych Miasta Konina. 
6. Prowadzenie monitoringu współpracy Urzędu Miejskiego w Koninie  
z organizacjami pozarządowymi dla potrzeb Departamentu PoŜytku Publicznego  
w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej oraz Stowarzyszenia Klon/Jawor. 
7. Udzielanie odpowiedzi na wnioski o udostępnienie informacji publicznej oraz interpelacje 
radnych w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi.  
 
 
Sfera Organizacyjna 
1. Wspieranie organizacyjne przedsięwzięć własnych organizacji (takich jak np. konferencje, 
szkolenia. 
2. Współpraca w sferze programowej poprzez planowanie oraz realizację wspólnych 
przedsięwzięć. 
3. Uczestnictwo przedstawicieli organizacji pozarządowych w posiedzeniach zespołów 
doradczo- opiniujących. 
4. Współpraca w zakresie opiniowania przedstawianych ofert. 
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5. Pomoc w nawiązywaniu kontaktów krajowych i międzynarodowych. 
6. Współudział organizacji w projektowaniu budŜetu miasta (wnioski). 
7. Inicjowanie i organizowanie szkoleń podnoszących jakość świadczonych usług 
publicznych i zwiększających efektywność wydatkowania środków finansowych. 
8. Konsultacje społeczne programu współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi oraz 
innymi podmiotami na 2011 rok.  
9. Organizowanie przedsięwzięć w ramach Konińskich Dni Rodziny. 
10. Konsultowanie aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej 
organizacji pozarządowych. 
11. Prowadzenie imprez organizowanych przez stowarzyszenia, udział w pracach składów 
jurorskich i komisjach artystycznych. 
12. Przekazywanie na potrzeby promocyjne poszczególnych organizacji zdjęć wykonywanych 
w czasie imprez, debat, spotkań i koncertów. 
 
W ramach współpracy z Zarządem Rejonowym Polskiego Czerwonego KrzyŜa  
zorganizowano i przeprowadzono Rejonowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK, na które 
miasto Konin ufundowało upominki dla laureatów tych mistrzostw. Ponadto zorganizowano 
wspólnie Rejonową olimpiadę Wiedzy o Zdrowiu „ Zdrowy Styl Ŝycia” – miasto Konin 
ufundowało upominki dla najlepszej druŜyny. Podczas obchodów Dni Honorowego 
Krwiodawstwa zasłuŜonym honorowym dawcom krwi ufundowano upominki. Honorowi 
dawcy zrzeszeni w klubach Honorowych Dawców Krwi PCK w 2010 roku oddali  28.440 
litrów krwi. 
 
Miasto Konin udostępnia nieodpłatnie sale widowiskowe w KDK, Klubie „Energetyk”  oraz 
Halę „Rondo” i inne obiekty  na organizację imprez dla dzieci i rodzin 
„Dzień Ogniskowicza” 
„Dzień Dziecka” 
„Integracyjny Festyn Rodzinny” 
„Ogólnopolski Turniej Rodzinny” 
„Mikołajki” 
„Koncert BoŜonarodzeniowy” itp.  
Rada Miasta udostępnia równieŜ Salę Ratuszową na organizowanie spotkań związanych  
z realizacją projektów.   
Władze samorządowe i Pełnomocnik ds. Współpracy z organizacjami pozarządowymi 
uczestniczyli w waŜnych wydarzeniach organizacji (konferencje, narady, uroczystości 
okolicznościowe w placówkach). 
Imprezy o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym obejmowane są patronatem przez  Prezydenta 
Miasta Konina. VI Ogólnopolski Turniej Rodzinny tradycyjnie pod patronatem Marszałka 
Województwa Wielkopolskiego i Prezydenta miasta Konina odbył się  9 października 2010r. 
Hasłem turnieju było „Tradycje mojej małej Ojczyzny”- imprezę wsparto kwotą 1.500zł.  
W związku z 55 –letnią działalnością TPD na ziemi konińskiej Prezydent Miasta przyznał 
odznaczenia „ZasłuŜony dla miasta Konina” dla 4 działaczy społecznych, które wręczył na 
Gali Jubileuszowej Towarzystwa. 
 
Wsparcie Miasta Konin dla organizacji, stowarzyszeń kombatanckich działających na terenie 
miasta: 
Miasto Konin wspomaga Związki Kombatanckie poprzez m.in. pomoc w zabezpieczeniu 
lokalu na działalność (pomieszczenia w Klubie Energetyk dla Związku Sybiraków, 
pomieszczenie w budynku MBP przy ul. Mickiewicza 2 dla Związku Inwalidów Wojennych, 
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pomieszczenie  przy ul. M. Dąbrowskiej 8 dla Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów 
Politycznych Zarząd Okręgu, i inne), 
- pomoc w redagowaniu pism, ich korespondencji,  drukowanie zaproszeń, 
- pomoc w organizacji uroczystości organizowanych przez Związki Kombatanckie np. : 
bezpłatne udostępnianie Sali Ratuszowej na organizacje Zjazdów, Walnych Zebrań itp. , 
- zapewnienie transportu podczas uroczystości,  
- wyjazd do Muzeum Powstania Warszawskiego kombatantów, harcerzy oraz młodzieŜy,  
- wyjazd do Poznania na uroczystość odsłonięcie pomnika Armii Krajowej i Polskiego 
Państwa Podziemnego kombatantów, harcerzy, młodzieŜy szkolnej   
 
MłodzieŜowy Dom Kultury, Miasto Konin, Koniński Dom Kultury juŜ po raz czwarty 
zorganizowali wyjątkowy koncert charytatywny „Chodź pomaluj mój świat”, dochód,  
z którego w wysokości 19 tys. 300zł przekazano dla Fundacji  im. Doktora Piotra Janaszka 
„Podaj Dalej” z przeznaczeniem na doposaŜenie nowo wyremontowanej placówki przy  
ul. Południowej 2 A. Patronat nad koncertem objął Prezydent Miasta Konina Kazimierz 
Pałasz, patronatu medialnego uŜyczyły wszystkie lokalne media. 
Placówka wspomniana wyŜej otrzymała wsparcie poprzez wykonanie ogrodzenia, parkingów  
i chodników oraz zabezpieczeniem obiektu na kwotę 70.534,44zł  jako zadanie inwestycyjne 
realizowane w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami. 
W roku 2010 Miasto Konin wspólnie z Hufcem Związku Harcerstwa Polskiego 
zorganizowało następujące przedsięwzięcia:  organizacja biwaku z okazji Dnia Myśli 
Braterskiej na bazie Szkoły Podstawowej Nr 9 wraz z Festiwalem Piosenki Harcerskiej  
w Konińskim Domu Kultury, Prezydent Miasta Konina i Pełnomocnik ds. współpracy  
z organizacjami pozarządowymi uczestniczyli w pracach Komitetu Honorowego obchodów 
100 - lecia Harcerstwa Polskiego. Udzielono pomocy finansowej w kwocie 9.000zł ze 
środków profilaktyki alkoholowej dla dzieci z rodzin wymagających wsparcia, 
wytypowanych przez MOPR na wyjazd na   obóz w Pobierowie. Udzielono wsparcia 
finansowego w kwocie 4.094,38zł – zapłata za przewóz reprezentacji  konińskich harcerzy na 
Jubileuszowy Zlot Stulecia Harcerstwa  w Krakowie. Harcerze hufca pełnili czynności 
reprezentacyjne podczas uroczystości patriotyczno-religijnych związanych  
z rocznicą wyzwolenia Konina, rocznicą Zbrodni Katyńskiej, Świętem 3 Maja, rocznicą 
zakończenia II wojny światowej, rocznicą  wybuchu II wojny światowej, Świętem 
Niepodległości itp. 
Na zaproszenie Prezydenta komendant hufca – phm. Michał KałuŜny uczestniczył  
w oficjalnej delegacji miasta Konina do Briańska, w związku ze Świętem Miasta. Celem 
delegacji było podtrzymanie kontaktów międzynarodowych oraz wymiana młodzieŜy.     
Chrześcijańska SłuŜba Charytatywna we współpracy z Konińskim Domem Kultury oraz 
radnym miasta Konina Mateuszem Cieślakiem zorganizowała akcję zdrowotną  pn. „EXPO 
ZDROWIE” podczas Jarmarku Św.  Bartłomieja. Celem której było  upowszechnienie wśród 
mieszkańców zdrowego stylu Ŝycia, wskazanie głównych czynników odpowiedzialnych za 
jakość zdrowia  fizycznego, psychicznego. Na współorganizację imprezy miasto przekazało 
kwotę 600zł. 
Podsumowanie koncertów z cyklu ,,Muzyka w ratuszu – Prezydent  zaprasza’’ 2010. Bardzo 
bogaty był miniony rok w róŜnorodność muzyki, która zaprezentowana była podczas 
comiesięcznych, cyklicznych spotkań z cyklu ,,Muzyka w ratuszu – Prezydent zaprasza’’.  
W ubiegłym roku takich spotkań odbyło się 10 najczęściej w Ratuszu Miejskim, ale takŜe 
konińskich kościołach: farnym p.w. św. Bartłomieja na Starówce i kościele św. Wojciecha  
w Morzysławiu. Podczas całego roku zaprezentowano muzykę klasyczną takich 
wykonawców np. jak: Robert Horna, Wielkopolski  Kwartet Smyczkowy czy Poznański 
Kwintet Akordeonowy. Ale bywalcy ,,Muzyki w ratuszu’’ mogli takŜe posłuchać muzyki 
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etnicznej w wykonaniu ,,Mozaiki’’, orkiestry barokowej, Kapeli Dworskiej czy zupełnie” 
„z przymruŜeniem oka’’ ludowych przyśpiewek na ,,dziadowską nutę’’. Spotkania te 
organizowane dla mieszkańców Konina od 15 lat nieprzerwanie cieszą się coraz większym 
zainteresowaniem. Organizuje je Urząd Miejski wraz z Konińskim Towarzystwem 
Muzycznym a czasami do współpracy zapraszane są takŜe konińskie parafie. Koszt tego 
przedsięwzięcia w 2010 roku zamknął się sumą 40 tys. zł.  
 
Miasto Konin, Rada Miasta Konina oraz Stowarzyszenie Koniński Uniwersytet Trzeciego 
Wieku  byli   organizatorami akcji pod hasłem „śyj zdrowo i czuj  się młodo”. Celem 
programu było włączenie się do ogólnopolskiego programu troski o własny stan zdrowia, 
utrzymanie kondycji fizycznej i naleŜytej masy ciała. Program był profesjonalny, otwarty dla 
mieszkańców Konina. Przeprowadzony pod  nadzorem medycznym. W ramach programu 
przewidziano zajęcia: gimnastyka pływanie, nordic walking, aerobik, taniec, siatkówka. 
Zebraną kwotę dobrowolnych wpłat od uczestników programu w wysokości 2.250,11zł 
przekazano Fundacji Podaj Dalej z przeznaczeniem na działalność na rzecz 
niepełnosprawnych mieszkańców Konina oraz powodzian.  Miasto Konin udzieliło wsparcia 
w wysokości 8.000zł. Finał akcji i wielkie waŜenie odbyło się 15 maja 2010r.  
Wiele róŜnorodnych działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców miasta realizowała 
Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci i MłodzieŜy „Otwarcie”. 
W 2010r. Fundacja kontynuowała realizację projektu dofinansowanego z Programu 
Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. W projekcie uczestniczyło 321 uczniów,  
w tym 38 niepełnosprawnych. Na realizację projektu w 2010r. pozyskano dotację  
w wysokości 117.852zł. Wkład własny fundacji wynosił w roku 2010 - 19.340zł. Fundacja 
realizowała równieŜ własne programy autorskie między innymi program „Przygody  
z Filharmonią”. Istotą programu były comiesięczne spotkania z kulturą - wyjazdy  
z uczestnikami na koncerty do Filharmonii Poznańskiej. Program „Jak w Ŝyciu” to zajęcia  
artystyczne, aktywna plastyka i muzykoterapia, prowadzone w ramach wolontariatu.    
Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej „Młodzi Aktywni” jest pomysłodawcą  
i współorganizatorem wielu cennych inicjatyw na rzecz mieszkańców miasta.  
JuŜ po raz drugi zorganizowany został Powiatowy Przegląd Piosenki śołnierskiej.  
W przeglądzie wzięły udział dzieci i młodzieŜ z 9 placówek oświatowych. Dla zwycięzców 
Miasto Konin ufundowało puchary i upominki. 
W rocznicę wyboru na papieŜa Benedykta XVI organizacja przygotowała IV 
Międzypowiatowy Przegląd Współczesnej Piosenki Religijnej. W 3 kategoriach: soliści, 
zespoły i chóry zaśpiewało 240 wykonawców. Miasto Konin ufundowało puchary i upominki 
dla laureatów. Dni Chorznia 2010 to juŜ tradycja, Ŝe w ostatni weekend maja mieszkańcy 
osiedla Chorzeń spotykają się by wspólnie biesiadować. W programie są przewidziane  róŜne 
atrakcje dla dzieci i dorosłych mieszkańców między innymi rozgrywki w piłkę noŜną, 
siatkową, bieg przełajowy, pokaz ratowniczy StraŜy PoŜarnej, występ grupy Rytmix, 
„miasteczko ruchu drogowego”. 
 
W dniu 24 marca 2010r. zostało zorganizowane spotkanie informacyjno-szkoleniowe dla 
organizacji pozarządowych z terenu miasta, podczas którego projekt nowelizacji ustawy  
o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie, Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw 
Obywatelskich na lata 2010-2013 przedstawił p. Krzysztof Więckiewicz – dyrektor 
Departamentu PoŜytku Publicznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Procedurę 
konkursową, ofertę oraz zlecanie zadań omówił p. Tadeusz Tomaszewski -Prezes 
Stowarzyszenia Młodych Wielkopolan. W spotkaniu wzięło udział 78 osób.  
W związku z przypadającym okresem składania ofert na realizację zadań publicznych 
zlecanych przez samorząd miasta Konina organizacjom pozarządowym innym podmiotom 



 15 

Wydział Kultury, Sportu i Spraw Społecznych zorganizował naradę. Narada dotyczyła 
poprawności składania ofert oraz prawidłowości rozliczania udzielanych dotacji, a takŜe 
znowelizowanej ustawy o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie. 
 
Miasto Konin zrealizowało załoŜenia Programu Współpracy  z organizacjami pozarządowymi 
na rok 2010r. 
W ramach współpracy finansowej organizacjom pozarządowym zostały zlecone w wyniku 
rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert, zadania publiczne poprzez powierzenie wykonania 
zadań wraz ze sfinansowaniem ich realizacji, bądź poprzez wsparcie wykonania zadań 
publicznych dotacją celową.  
Na przestrzeni kilku ostatnich lat zaobserwowano następujące tendencje: 
- kwota dotacji przekazywanych organizacjom pozarządowym jest z roku na rok coraz 
wyŜsza, 
- w konkursach uczestniczy coraz więcej organizacji i rośnie liczba realizowanych projektów, 
- wzrasta liczba beneficjentów realizowanych projektów, tj. osób będących bezpośrednimi 
adresatami zadań publicznych. 
- obserwuje się coraz większą umiejętność podmiotów aplikujących sporządzania ofert 
konkursowych oraz sprawozdań z wykonania zadań. 
Organizacje pozarządowe uŜytkujące lokale będące własnością gminy miały moŜliwość 
korzystania z obniŜonych stawek czynszu za ich najem, bądź miały przekazane lokale na 
wieczystą dzierŜawę. Miasto Konin przekazywało organizacjom pozarządowym 
obchodzącym jubileusze swojej działalności listy gratulacyjne i okolicznościowe podarunki. 
Za wybitne osiągnięcia  w zakresie działalności poŜytku publicznego  na wniosek 
Pełnomocnika ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i prezesów stowarzyszeń 
Prezydent Miasta Konina przyznał odznaki honorowe Za zasługi dla Miasta Konina dla 45 
działaczy organizacji.  
 
 
 

 
Zastępca Prezydenta  
       Miasta Konina 
 
 /-/ Dariusz Wilczewski 

 
 


