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Wstęp 

 

Organizacje pozarządowe, obok sektora publicznego i prywatnego są trzecim                   

sektorem działającym na rzecz dobra publicznego. Stanowią one bazę dla rozwoju społeczności, 

zrzeszając najaktywniejszych i najbardziej wrażliwych na sprawy społeczne obywateli. 

Organizacje społeczne podejmując działania dla dobra mieszkańców, integrują i aktywizują                  

społeczność, uzupełniając tym samym działania podejmowane w tym względzie przez lokalny  

samorząd. 

Wzajemna współpraca, kształtowana na przestrzeni lat w Koninie doprowadziła do 

wypracowania dobrych praktyk i wzorów umożliwiających realizacje zadań publicznych przez 

podmioty społeczne na jak najwyższym poziomie. Współpraca ta stała się także sposobem 

realizacji zadań publicznych oraz lokalnej polityki społecznej w oparciu o zasady                    

pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, uczciwej konkurencji i jawności.  

Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego                                      

i o wolontariacie corocznie w Koninie uchwalany jest program współpracy z organizacjami 

pozarządowymi na rok następny. Art. 5a ust. 3 wymienionej ustawy,  zobowiązuje także  organ 

wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego do przedłożenia organowi stanowiącemu 

jednostki samorządu terytorialnego sprawozdania z realizacji programu współpracy w danym roku 

kalendarzowym za rok poprzedni, przedłożenie niniejszego sprawozdania stanowi zatem realizację 

przytoczonego zapisu ustawowego. 

W 2015 r. współpraca Samorządu Miasta Konina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego opierała się na przepisach ustawy                 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Uchwale Nr 905 Rady Miasta Konina                               

z dnia 29 października 2014 r. w sprawie Programu Współpracy Samorządu Miasta Konina                       

z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy                           

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok, a także na innych dokumentach, 

m.in.: 

 

1) Uchwale Nr 906 Rady Miasta Konina z dnia 29 października 2014 r. w sprawie     

Wieloletniego Programu Współpracy Samorządu Miasta Konina z Organizacjami 

Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2015-2019, 

2)  Ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U  z 2016 r., poz. 176 ), 

3)  Ustawie z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach 

wodnych (Dz. U. z 2011 r.,  Nr 208 poz. 1240 ze zm.), 
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4)  Uchwale Nr 226 Rady Miasta Konina z dnia 26 października 2011 r. w sprawie określenia 

warunków i trybu rozwoju sportu przez Miasto Konin, 

5) Uchwale Nr 902 Rady Miasta Konina z dnia 29 października 2014 r. w sprawie Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Konina na 2015 r., 

6) Uchwale Nr 792 Rady Miasta Konina z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Konina na lata 2011-2015. 

 

 

Ilekroć w tekście jest mowa o: 

1)   ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (Dz. U.  z 2016 r., poz. 239), 

2)  organizacjach pozarządowych – rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz 

podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, 

3)     zadaniach publicznych – rozumie się przez to zadania określone w art. 4 ustawy, 

4)  programie – rozumie się przez to Program Współpracy Samorządu Miasta Konina                     

z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienianymi w art. 3 ust. 3 ustawy                             

o działalność pożytku publicznego i o wolontariacie  na  2015 rok, 

5)   programie wieloletnim – rozumie się przez to Wieloletni Program Współpracy Samorządu 

Miasta Konina z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami  wymienionymi w art. 3 ust. 3 

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata  2015-2019, 

6)    mieście – rozumie się przez to  Miasto Konin. 
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I. Tworzenie projektu Programu Współpracy 

 

Program na rok 2015 określał główne założenia współpracy miasta z organizacjami 

pozarządowymi. Między innymi wskazywał priorytetowe zadania publiczne, przy wykonywaniu 

których współpraca ta powinna być realizowana, ustalał tryb finansowania zadań publicznych, 

określał szczegółowe cele, zasady oraz formy współpracy z podmiotami III sektora. Realizacja 

programu pozwoliła na szeroko rozumianą promocję aktywności lokalnej społeczności a także 

służyła budowaniu i umacnianiu partnerstwa pomiędzy miastem a organizacjami pozarządowymi. 

Projekt programu przygotowany został przez  Centrum Organizacji Pozarządowych przy 

udziale komórek organizacyjnych oraz jednostek współpracujących z organizacjami 

pozarządowymi,  przy  wsparciu Konińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Projekt 

dokumentu powstał na podstawie programu współpracy na 2014 r.  oraz  doświadczeń osób 

zaangażowanych. 

 

II. Konsultacje projektu Programu Współpracy 

 

Realizując obowiązek ustawowy, Prezydent Miasta Konina w dniach od 6 czerwca  do 31 

lipca 2014 r. przedstawił do konsultacji społecznych projekt uchwały Rady Miasta Konina                

w sprawie Programu Współpracy Samorządu Miasta Konina z Organizacjami Pozarządowymi 

oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego                        

i o wolontariacie na  rok 2015. 

 Konsultacje prowadzone były w oparciu o przepisy ustawy oraz postanowienia uchwały Nr 

795 Rady Miasta Konina z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu 

konsultacji z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi                                             

i podmiotami określonymi  w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego                               

i o wolontariacie projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności 

statutowej tych organizacji. Konsultacje przeprowadzono w celu zebrania opinii, wniosków i uwag 

od podmiotów uprawnionych czyli organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów 

prowadzących działalność pożytku publicznego. 

Rozpoczęcie konsultacji ogłoszono na stronie internetowej Urzędu, Biuletynie Informacji 

Publicznej Miasta Konina oraz tablicy ogłoszeniowej znajdującej się w siedzibie głównej Urzędu 

Miejskiego. Uwagi składać było można przy pomocy formularza uwag, odsyłanego elektronicznie 

lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na wskazany adres Urzędu. 

W dniach 26 czerwca  oraz 24 lipca  2014 r. odbyły się  otwarte spotkania konsultacyjne,                        

w których uczestniczyły łącznie 34 osoby, w tym przedstawiciele III sektora, reprezentanci 
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Konińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz pracownicy Urzędu Miejskiego                            

w Koninie.  

Komórką organizacyjną  Urzędu odpowiedzialną za udzielanie wyjaśnień i przyjmowanie opinii 

było Centrum Organizacji Pozarządowych.  

W ramach  otwartych spotkań konsultacyjnych uwagi zgłaszały: 

- Fundacja ,,Bądź Zaradny”, 

- Stowarzyszenie Koniński Uniwersytet Trzeciego Wieku, 

- Stowarzyszenie Akcja Konin, 

- Fundacja ,,Wiosna w sercu”, 

- Konińska Rada Działalności Pożytku Publicznego, 

- Wydział Spraw Społecznych, 

- Wydział Kultury Sportu i Turystyki, 

- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. 

 Do Urzędu Miejskiego w Koninie  wpłynęły  także 3 formularze  uwag od:                        

   - Konińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, 

- Wielkopolskiego Stowarzyszenia Gospel, 

- Stowarzyszenia Koniński Uniwersytet Trzeciego Wieku.  

 

Pełne sprawozdanie z przebiegu konsultacji wraz ze zgłoszonymi uwagami i opiniami 

podane zostało do wiadomości publicznej.  

 

 

 

III. Uchwała Programu Współpracy  

 

Po zakończeniu procedury konsultacyjnej,  przeanalizowano  uwagi i opinie jakie wpłynęły                  

w ramach ogłoszonych konsultacji. Znaczną część  uwag  uwzględniono w projekcie dokumentu, 

niektóre z uwag odrzucono z powodu braku propozycji konkretnego zapisu lub nieprecyzyjnej 

propozycji zapisu. Po pozytywnym zaopiniowaniu przez Wydział Prawny i Zamówień 

Publicznych Urzędu oraz Skarbnika Miasta, Prezydent Miasta Konina skierował  projekt programu 

do Biura  Rady Miasta Konina  w celu podjęcia stosownej uchwały.  Dnia 29 października  2014 r. 

Rada Miasta Konina, uchwałą nr 905 przyjęła Program Współpracy Samorządu Miasta Konina                  

z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy                           

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok. 
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Przyjęty dokument określał w perspektywie rocznej cele, zasady, przedmiot i formy 

współpracy, a także obszary oraz priorytetowe zadania publiczne realizowane w ramach 

współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na terenie miasta Konina. Uchwała stanowiła także istotny element  lokalnej   

polityki   społecznej   i  finansowej Miasta Konina. 

 

 

Realizacja  priorytetowych  zadań  objęła  15  obszarów  pożytku  publicznego: 

• pomocy społecznej, działalności charytatywnej oraz na rzecz osób                                            

z niepełnosprawnościami; 

• kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 

• upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji  wśród mieszkańców; 

• działalności w zakresie turystyki i krajoznawstwa; 

• ochrony zdrowia, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym; 

• promocji i organizacji wolontariatu; 

• ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; 

• ratownictwa i ochrony ludności; 

• działalności wspomagającej  rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; 

• likwidacji barier i systematyczne przystosowywanie  przestrzeni miejskiej  do potrzeb 

osób z niepełnosprawnościami  i starszych, a także rodziców z małymi dziećmi; 

• działalności na rzecz wspierania i godzenia życia prywatnego i zawodowego, w tym 

kampania na rzecz miejsc przyjaznych dla rodziców z dziećmi oraz tworzenie takich 

miejsc; 

• działalności na rzecz seniorów szczególnie w zakresie upowszechniania pozytywnego 

wizerunku; 

• tworzenia korzystnych warunków dla innowacyjnych sposobów zatrudniania w tym 

ekonomii społecznej; 

• szkolenia uzdolnionych sportowo w wybranych dyscyplinach sportu; 

• prowadzenia działalności wspierającej rozwój wspólnoty lokalnej i działań związanych 

z włączaniem obywateli w pracę na rzecz miasta Konina i jego promocji. 
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IV. Realizacja celów wyznaczonych w Programie Współpracy Samorządu Miasta Konina 

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na 2015 r. 

 

 Cele szczegółowe programu realizowane były poprzez podejmowanie oraz                     

inicjowanie różnorodnych form współpracy samorządu Miasta Konina                         

z organizacjami pozarządowymi. Miasto współpracując z podmiotami sektora pozarządowego                 

w sferze finansowej dążyło do osiągania jak najlepszych efektów i minimalizacji kosztów zgodnie 

z zasadą efektywności. Zaistniałe partnerstwo skutkowało także wzrostem skuteczności oraz 

jakości działań  organizacji pozarządowych. 

 W wyniku przeprowadzonej analizy i oceny rezultatów współpracy zauważyć można:  

 

� 4  % więcej ogłoszonych otwartych konkursów ofert w stosunku do 2014 r., 

� 4 % więcej ofert jakie wpłynęły w ramach ogłoszonych otwartych konkursów ofert                           

w stosunku do 2014 r., 

� 3,5 % więcej zawartych umów w ramach otwartych konkursów ofert w stosunku do 2014 r., 

� 25 % więcej ofert jakie wpłynęły w ramach tzw. małych grantów w stosunku do 2014 r., 

� 25 % więcej zawartych umów w ramach tzw.  małych grantów  w stosunku do  2014 r., 

� 4 zawarte umowy  na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej na terenie miasta Konina 

przez organizacje pozarządowe, 

� wkład własny finansowy organizacji  pozarządowych realizujących zadania publiczne                     

w 2015 r. wyniósł  1.788.105,40 zł, 

� wkład własny osobowy organizacji  pozarządowych realizujących zadania publiczne                          

w 2015 r. wyniósł 244.378 zł. 

 

 

 

 

V. Finansowe formy współpracy  

 

Jedną z podstawowych form współpracy miasta z podmiotami sektora pozarządowego była 

współpraca finansowa, polegająca na zlecaniu organizacjom pozarządowym realizacji zadań 

publicznych, należących do miasta w zakresie zadań  określonym w art. 4 ust. 1 ustawy. Zlecanie 

zadań publicznych miało charakter: 
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- powierzenia, czyli wykonywania zadania wraz z udzieleniem dotacji na sfinansowanie jego 

realizacji,  

- wsparcia czyli wykonywania zadania z udzieleniem dotacji  na częściowe dofinansowanie jego 

realizacji. 

W 2015 roku na realizację zadań publicznych przyznano organizacjom pozarządowym oraz 

innym podmiotom uprawnionym, działającym w różnych obszarach pożytku publicznego, dotacje 

o łącznej wartości 6.318.918,71zł. Wydatkowana kwota była wyższa w odniesieniu do 

poprzedniego roku o 2,9% (wykres 1). Zgodnie z wieloletnim programem współpracy, dwa 

zadania z zakresu kultury tj. ,,Organizacja koncertów z cyklu Muzyka w Ratuszu” oraz 

,,Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Konina” przyjęły charakter wieloletni. Ich 

realizację zaplanowano na lata 2015-2017. W 2015 r. na wymienione zadania wydatkowano 

łącznie 85.000 zł. 
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Wykres nr 1. Kwota dotacji udzielonych na realizację zadań publicznych organizacjom pozarządowym                      
w latach 2011-2015 
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Podział budżetu dotacyjnego w latach 2012-2015 pomiędzy poszczególnymi wydziałami Urzędu 

Miejskiego w Koninie ilustruje wykres nr 2.  
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Wykres nr 2. Podział środków finansowych przekazanych podmiotom III sektora przez poszczególne Wydziały 
Urzędu Miejskiego w Koninie  w latach 2012-2015 

 

 

 

 

Szczegółowe dane, dotyczące wydatkowanych środków finansowych z budżetu miasta Konina na 

realizację zadań w obszarach pożytku publicznego przez podmioty sektora pozarządowego                     

w latach 2013-2015 w Koninie  przedstawia tabela nr 1. 
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Lp. Nazwa obszaru  Przyznana  

kwota dotacji                    

w 2013 r. w zł. 

Przyznana                   

kwota dotacji                      

w 2014 r. w zł. 

Przyznana  

kwota dotacji          

w 2015 r. w zł. 

1 Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom                      

i   osobom w trudnej sytuacji życiowej                      oraz 

wyrównywanie szans tych rodzin  i osób 

 1.685.000 

 

 1.621.000 1.642.642,10 

2 Działalność na rzecz osób  niepełnosprawnych 385.495,56 

 

389.495,56 520.971,30 

3 Przeciwdziałanie uzależnieniom                                          

i patologiom społecznym 

970.100 996.500 986.000  

4 Działalność na rzecz osób w                                                 

wieku emerytalnym 

9.000 - - 

5 Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury                           

dziedzictwa narodowego 

30.000 73.000 85.000  

6 Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 1.946.000 2.081.968 2.542.420,31 

7 Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona                   

dziedzictwa przyrodniczego 

260.000 270.000 282.000 

8 Turystyka i krajoznawstwo 90.000 89.000 91.000 

9 Ratownictwa i ochrony ludności - 5.000 - 

10 Promocja i organizacja wolontariatu 9880  - - 

11 Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy,                  

w tym rozwój przedsiębiorczości 

467.000 612.915 125.000 

12 Działalność na rzecz rozwoju wspólnot                                    

i społeczności lokalnych 

- - 40.000 

13 Działalność na rzecz równych praw kobiet i                

mężczyzn 

- - 3.885 

 

RAZEM 

  

5.852.475,56 

 

6.138.878,56 

 

6.318.918,71 

  

 
Tabela nr 1. Wysokość środków finansowych w obszarach pożytku publicznego przeznaczonych na realizację 
zadań publicznych w latach 2013-2015 
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Oprócz dotacji, przyznawanych w ramach otwartych konkursów ofert i małych grantów z budżetu 

Miasta Konina opłacono również składki członkowskie Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej 

w wysokości 7.724 zł oraz  Lokalnej Organizacji Turystycznej Marina w kwocie 11.482, 05 zł. 

 

 

1.      Otwarte konkursy ofert na realizacje zadań publicznych     

 

    Głównym trybem zlecania realizacji zadań publicznych  był tryb otwartego konkursu ofert.                

Ogółem w 2015 roku na zadania realizowane  w ramach otwartych konkursów ofert  wydatkowano 

środki finansowe w wysokości  5.909.102,41 zł, co stanowiło 93,5% budżetu dotacyjnego. 

   W zakresie współpracy finansowej w 2015 roku: 

 

�  ogłoszono 26 otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych, 

�  w ramach otwartych konkursów wpłynęło 101 ofert na realizację zadań publicznych, 

�  w ramach otwartych konkursów ofert zawarto 91 umów na realizację zadań  publicznych, 

�  organizacje pozarządowe były realizatorami zadań w 10 obszarach pożytku publicznego. 

    

W odpowiedzi na ogłaszane otwarte konkursy organizacje pozarządowe składały oferty 

realizacji zadań publicznych. Do dalszego etapu kwalifikowano oferty spełniające wszystkie 

kryteria formalne zawarte w ogłoszeniach konkursowych. Opiniowaniem ofert pod względem 

merytorycznym zajmowały się komisje konkursowe, które oceniały możliwość realizacji zadania 

przez organizacje pozarządowe w oparciu o następujące kryteria: 

•    wartość merytoryczną i walory promocyjne projektu (celowość oferty, zakres rzeczowy, 

zasięg, zgodność z ogłoszeniem), 

•    koszty realizacji projektu w tym rodzaj i celowość planowanych kosztów, 

•    planowany udział środków własnych (w przypadku wsparcia realizacji zadania 

publicznego), 

•    możliwość realizacji zadania przez oferenta w tym posiadanie odpowiednich zasobów 

kadrowych i rzeczowych, 

•   doświadczenie oferenta. 

 Ostatecznego wyboru po rekomendacjach przedstawionych przez komisje konkursowe  

zgodnie z ustawą, dokonywał Prezydent Miasta Konina. 
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Szczegółowe dane, dotyczące otwartych konkursów ofert przeprowadzanych w ostatnich trzech  

latach przez poszczególne wydziały Urzędu Miejskiego w Koninie przedstawia wykres 3. 

 

 

 
 
 
Wykres nr 3. Liczba otwartych konkursów ofert ogłaszanych przez poszczególne wydziały Urzędu Miejskiego 
współpracujące z organizacjami pozarządowymi w latach 2013-2015 
 
 
 
    Z budżetu Miasta Konina przekazano także dotacje celowe na dofinansowanie działalności 

czterech warsztatów terapii zajęciowej w wysokości 310.931,30 zł  co stanowiło 5% całej kwoty 

przeznaczonej na dotacje w 2015 r. Dotacje otrzymały: 

 

• Warsztat Terapii Zajęciowej prowadzony przez Fundację Mielnica – 133.300,66 zł 

• Warsztat Terapii Zajęciowej prowadzony przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z 

Upośledzeniem Umysłowym Koło w Koninie – 65.354,08 zł 

• Warsztat Terapii Zajęciowej prowadzony przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział 

Powiatowy w Koninie – 41.777,56 zł 

• Warsztat Terapii Zajęciowej prowadzony przez Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Osobom 

Chorym Psychicznie – 70.499 zł. 
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2.            ,,Małe granty” 

 

 ,,Małe granty” to uproszczony tryb zlecania realizacji zadań publicznych organizacjom 

pozarządowym z pominięciem otwartego konkursu ofert. W ramach trybu pozakonkursowego  

organizacje pozarządowe  występując  o środki  spełnić muszą łącznie następujące warunki: 

� wysokość dofinansowania lub finansowania zadania nie może przekroczyć              

10.000,00 zł, 

� zadanie publiczne należy zrealizować w okresie nie dłuższym niż 90 dni, 

� łączna kwota środków finansowych przekazanych tej samej organizacji pozarządowej 

w trybie pozakonkursowym nie może  przekroczyć kwoty 20.000,00 zł w danym roku 

kalendarzowym. 

W 2015 roku w procedurze pozakonkursowej łącznie wydatkowano środki finansowe w wysokości 

98.885 zł., co stanowiło 1,5% budżetu dotacyjnego. Po ogłoszonych 2 naborach ofert  wpłynęło             

15 ofert na realizację zadań publicznych,  z czego z 14 podmiotami podpisano umowy. Umowy 

zawarto na łączną kwotę 99.000 zł, z czego 115 zł  zwrócono z powodu niewykorzystania dotacji. 

W trybie pozakonkursowym organizacje pozarządowe w minionym roku były realizatorami zadań 

w 5 obszarach pożytku publicznego tj.: działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, działalność 

na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn, działalność wspomagająca rozwój wspólnot                           

i społeczności lokalnych, działalność na rzecz seniorów oraz przeciwdziałanie uzależnieniom                    

i patologiom społecznym. 

 

 

VI. Pozafinansowa forma współpracy  

 

1.   Honorowe patronaty Prezydenta Miasta Konina   

 

Prezydent Miasta Konina obejmował honorowym patronatem niekomercyjne działania lub 

programy, prowadzone przez organizacje pozarządowe dla podkreślenia wagi i prestiżu wydarzeń. 

W 2015 roku 35 inicjatyw podejmowanych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty 

prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego objęto honorowym patronatem Prezydenta 

Miasta Konina. Objęte patronatem wydarzenia miały różnorodny charakter, począwszy od 

licznych  imprez o charakterze sportowo - rekreacyjnym  poprzez  działania kulturalne i społeczne 

prowadzone przez lokalne organizacje społeczne  przy udziale i na rzecz mieszkańców miasta 

Konina. 
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2. Strona internetowa www.konin.pl 

 

Strona internetowa Urzędu z zakładką organizacje pozarządowe jak i Biuletyn Informacji 

Publicznej z zakładką o takim samym tytule to przestrzeń z istotną  informacją przeznaczoną dla 

podmiotów sektora pozarządowego. Na stronie znaleźć można m.in. informacje o otwartych 

konkursach ofert, małych grantach, Programie Współpracy, Sprawozdaniach z Programu oraz 

pracach Konińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego i Powiatowej Społecznej Radzie ds. 

Osób Niepełnosprawnych. Zamieszczane są również ważne informacje, ogłoszenia przekazane 

przez organizacje pozarządowe oraz podmioty współpracujące, dotyczące działań i wydarzeń 

organizowanych przez sektor pozarządowy. Dodatkowym źródłem informacji oraz szybkim 

kanałem kontaktowym są działające na Facebooku profile Konińskiej Rady Działalności Pożytku 

Publicznego oraz  Centrum Organizacji Pozarządowych w Koninie. 

 

 

3.  Przedsięwzięcia i inicjatywy Samorządu na rzecz i we współpracy z III sektorem 

 

3.1. Centrum Organizacji Pozarządowych  

 

Od 2014 roku  przy ulicy 3 Maja 1 i 3  działa w Koninie  Centrum Organizacji 

Pozarządowych (COP). Funkcjonujące w strukturze organizacyjnej Urzędu,  Centrum to miejsce 

otwarte dla przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz grup inicjatywnych                

i nieformalnych  podejmujących kroki w celu utworzenia organizacji. Centrum zapewnia                   

wsparcie infrastrukturalne w postaci użyczenia lokalu,  użyczenia adresu do korespondencji,                               

jak również adresu siedziby organizacji, w COP skorzystać można także z szafek                                                   

organizacyjnych służących przechowywaniu materiałów czy dokumentów.  

Od początku działalności 56 podmiotów podpisało porozumienia i umowy użyczenia przestrzeni 

COP, w tym 22 podmioty w 2015 r., 9 spośród wymienionych zarejestrowało się  pod adresem 

COP, uznając Centrum jako siedzibę organizacji. Podsumowując zakres wydarzeń w COP                      

w minionym roku wymienić można: 

 

styczeń 2015 r. 

- spotkanie organizacyjne - Klub Sportowy Oranje 

- wizyty studyjne studentów  Pracy Socjalnej PWSZ Konin 

- spotkania organizacyjne "ISKRA" Konin 

- spotkania Stowarzyszenia  Koniński Kongres Kobiet 
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- zajęcia z języka angielskiego - Koniński Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej KOWES  

- comiesięczne spotkanie Konińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego 

- konferencja "Wyzwolenie i co dalej?" 

- spotkania Spółdzielni Socjalnej  Blues Hostel 

- warsztaty dla młodych i przyszłych mam - Młodzieżowy Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka  

Sportowego w Koninie 

- szkolenie z  zakresu księgowości dla NGO - Koniński Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej 

- szkolenie - Fundacja Pełnym Głosem 

 

luty 2015 r. 

- spotkania - Spółdzielnia Socjalna Blues Hostel 

- spotkania organizacyjne Seniorów PTTK 

- spotkanie - Grupa Inicjatywna Street Workout Konin 

- spotkania Stowarzyszenia Koniński Kongres Kobiet 

- lekcja obywatelska - Zespół Szkół Hutniczych i Technicznych 

- konsultacje  społeczne - Regulamin KBO  na 2016 r. 

- warsztaty żywieniowe - Fundacja Aleją Zdrowia od Juniora do Seniora 

- lekcja obywatelska ZS im. M. Kopernika 

- prezentacja programu grantowego ,,Równać Szanse” - Stowarzyszenie Instytut Zachodni 

- spotkania Konińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego 

- spotkanie - Klub Zdrowia 

- konferencje w ramach kampanii ,,Bądźmy lokalni zostawmy 1% w Koninie” 

- bal karnawałowy - Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka ,,Podaj Dalej” 

- zajęcia w ramach półkolonii dla dzieci i młodzieży 

- warsztaty dla młodych i przyszłych mam - Młodzieżowy Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka 

Sportowego w Koninie 

- spotkanie - Fundacja Pełnym Głosem 

- spotkanie informacyjne w ramach konkursu Wielkopolska Wiara Aktywnie Działa - Stowarzyszenie 

Centrum PISOP  

 

marzec 2015 r. 

- spotkanie - Stowarzyszenie Koniński Kongres Kobiet 

- wystawa fotograficzna - Stowarzyszenie  Koniński Klub Amazonki 

- spotkania - Spółdzielnia Socjalna Blues Hostel 

- warsztaty prawne dla NGO - Stowarzyszenie Centrum PISOP 

- walne zebranie - Stowarzyszenie ONA 

- spotkanie na temat strategii działania  Banków Żywności - Bank Żywności w Koninie 

- koncert - Sport Klub Konin 
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- spotkanie - Polskie Towarzystwo Historyczne O/Konin 

- spotkanie - Klub Zdrowia ( Chrześcijańska Służba Charytatywna w Koninie) 

- comiesięczne spotkanie Konińskiej  Rady Działalności Pożytku Publicznego 

- walne zebranie Klub Turystyczny PTTK w Koninie 

- spotkanie - Akademia Życia 

- spotkanie informacyjne „Fundusze UE dla NGO” 

- spotkanie organizacyjne - Olimpiady Specjalne Polska Wielkopolskie Konin 

- szkolenia - Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami O/Konin 

- posiedzenie zarządu Konińskiego Regionalnego Towarzystwa Społeczno - Kulturalnego 

- spotkanie - Towarzystwo Samorządowe 

- wizyta studyjna - Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych 

 

 

kwiecień 2015 r. 

- spotkanie konsultacyjno-informacyjne - konkurs dotacyjny Wielkopolska Wiara - Stowarzyszenie 

Centrum PISOP 

- spotkanie z konińskimi organizacjami pozarządowymi  - KRDPP 

- spotkanie konsultacje -  Pracownia Badań i Innowacji Społecznych ,,Stocznia” 

- wręczenie rowerów dla dzieci niepełnosprawnych - Fundacja Eco Textil 

- warsztaty dla młodych i przyszłych mam  - Młodzieżowy Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka 

Sportowego w Koninie 

- spotkanie - Fundacja Aleją Zdrowia od Juniora do Seniora 

- comiesięczne spotkanie Konińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego 

- spotkanie - Klub Zdrowia ( Chrześcijańska Służba Charytatywna w Koninie) 

- dyżury Szybki PIT  - Urząd Skarbowy w Koninie 

- walne zebranie  - Konińskie Stowarzyszenie Rolkarskie SkateKon 

- spotkanie informacyjne - FISE Ekonomia Społeczna 

- walne zebranie. Street Workout Konin 

- spotkania - Spółdzielnia Socjalna Blues Hostel 

- spotkanie - Stowarzyszenie ONA Otwarta-Nowoczesna-Aktywna 

- szkolenie dla wolontariuszy - Olimpiady Specjalne Polska Wielkopolskie Konin 

- warsztaty Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka  ,,Podaj Dalej” 

- spotkanie z zakresu księgowości - Stowarzyszenie Koniński Kongres Kobiet 

 

maj 2015 r. 

- szkolenie informatyczne - Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego O/Konin 

- spotkanie zarządu - Stowarzyszenie ONA Otwarta-Nowoczesna-Aktywna 

- zajęcia - Spółdzielnia Socjalna Blues Hostel 
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- spotkanie - Stowarzyszenie Koniński Kongres Kobiet 

- konferencja prasowa - Olimpiady Specjalne Polska Wielkopolskie Konin 

- spotkanie Stowarzyszenia Kobiet z Problemami Onkologiczno-Ginekologicznymi  Magnolia 

- wizyta studyjna - Stowarzyszenie ,,Pegaz” z Jeleniej Góry 

- szkolenie Wielkopolskiej Rady Koordynacyjnej dla lokalnych NGO 

- comiesięczne spotkanie Konińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego 

- spotkanie - Klub Zdrowia (Chrześcijańska Służba Charytatywna w Koninie) 

- warsztaty - Młodzieżowy Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Koninie 

- spotkanie organizacyjne - Wielkopolskie Stowarzyszenie Sołtysów  

- miting Grupy AA - Program 12 kroków 

- gry planszowe - Planszówkowy Konin 

- spotkanie Stowarzyszenia Kobiet z Problemami Onkologiczno-Ginekologicznymi  Magnolia 

- warsztaty - Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka  ,,Podaj Dalej” 

- maraton pisania wniosków  do KBO na 2016 r. - Stowarzyszenie Akcja Konin 

- szkolenie - Koniński Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej  

- walne zebranie - Klub Biegacza w Koninie 

- warsztaty -  Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego O/ Konin 

- Dzień Dziecka -  Stowarzyszenie Dla Dobra Dziecka 

 

czerwiec 2015 r. 

- spotkanie - Stowarzyszenie ONA 

- spotkanie grupy roboczej pracującej nad narzędziami konsultacyjnymi z konińskimi NGO 

- miting Grupy AA - Program 12 kroków 

- gry planszowe - Planszówkowy Konin 

- spotkanie -  Bank Żywności w Koninie 

- spotkania - Stowarzyszenie Koniński Kongres Kobiet 

- szkolenie - Konińska Rada Działalności Pożytku Publicznego 

- szkolenie Koniński Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej 

- konferencja  - Fundacja Pełnym Głosem 

- spotkanie robocze w sprawie KBO na 2016 r. 

- warsztaty w ramach klubu  zdrowia - Chrześcijańska Służba Charytatywna 

- warsztaty - Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego O/Konin 

- konsultacje społeczne w sprawie Program Współpracy z NGO na 2016 

- wizyta studyjna Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu 

- spotkanie - Stowarzyszenie Centrum PISOP 

- wizyta studyjna z Wrocławia 

-warsztaty -  Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka ,,Podaj Dalej” 

- warsztaty kulinarne - Chrześcijańska Służba Charytatywna i Bank Żywności w Koninie 
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- spotkanie - Spółdzielnia Socjalna Blues Hostel 

- spotkanie - Stowarzyszenie  Kobiet z Problemami Onkologiczno-Ginekologicznymi Magnolia 

- warsztaty - Młodzieżowy Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Koninie 

 

lipiec 2015 r. 

- miting Grupy AA - Program 12 kroków 

- gry planszowe - Planszówkowy Konin 

-spotkanie - Stowarzyszenie  Kobiet z Problemami Ginekologiczno-Onkologicznymi Magnolia 

- spotkanie w sprawie Konińskiego Budżetu  Obywatelskiego na 2016 r. 

- warsztaty - Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka ,,Podaj Dalej” 

- spotkanie - Konińskie Regionalne Towarzystwo Społeczno-Kulturalne   

- spotkanie - Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego O/Konin 

- wizyta studyjna - delegacja z Litwy 

- noc planszówek - Planszówkowy Konin 

- warsztaty kulinarne - Chrześcijańska Służba Charytatywna  i Bank Żywności w Koninie 

- comiesięczne spotkanie Konińskiej  Rady Działalności Pożytku Publicznego 

-warsztaty - Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego O/Konin 

- zajęcia w ramach projektu Wielkopolska Wiara  – Stowarzyszenie Centrum Wsparcia Przystań 

- szkolenie - Konińskie Regionalne Towarzystwo Społeczno-Kulturalne 

- ,, Mali odkrywcy” - Fundacja im. Doktora ,,Piotra Janaszka” 

- spotkanie - Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami 

 

sierpień 2015 r. 

- miting Grupy AA - Program 12 kroków 

- gry planszowe - Planszówkowy Konin 

- ,,Mali odkrywcy” - Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka ,,Podaj Dalej” 

- spotkanie - Stowarzyszenie Kobiet z Problemami Onkologiczno-Ginekologicznymi Magnolia 

- warsztaty Młodzieżowy Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Koninie 

- comiesięczne spotkanie Konińskiej  Rady Działalności Pożytku Publicznego  

- spotkanie - Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem „Gepetto” 

- warsztaty Grupa Amiccorrum 

- comiesięczne spotkanie Powiatowej Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych 

- ,,Noc Planszówek” - Planszówkowy Konin 

 

wrzesień 2015 r. 

- miting Grupy AA - Program 12 kroków 

- gry planszowe - Planszówkowy Konin 
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- warsztaty kulinarne - Chrześcijańska Służba Charytatywna i Bank Żywności  w Koninie 

- spotkanie - Stowarzyszenie Kobiet z Problemami Onkologiczno-Ginekologicznymi  Magnolia 

- spotkanie - Koniński Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej 

- comiesięczne spotkanie Powiatowej  Społecznej Rada ds. Osób Niepełnosprawnych 

- spotkanie - Stowarzyszenie Centrum Wsparcia Przystań 

- spotkanie - ONA Otwarta-Nowoczesna-Aktywna 

- szkolenie dla komisji wyborczych –KBO na 2016 r. 

- comiesięczne spotkanie Konińskiej  Rady Działalności Pożytku Publicznego 

 - spotkanie - Klub Zdrowia 

- spotkanie organizacyjne - Szlachetna paczka 2015 

- szkolenia - ZUS w Koninie 

- szkolenia - Stowarzyszenie   Bezpieczny Konin 

- spotkanie - Stowarzyszenie Niesłusz 

 

październik 2015 r. 

- spotkanie - Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych 

- warsztaty - Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka  ,,Podaj Dalej” 

- szkolenie ZUS - Zakładanie profilu PUE 

- spotkanie - ONA Otwarta-Nowoczesna-Aktywna 

- dyżur doradczy - Koniński Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej 

- warsztaty - Stowarzyszenie Centrum Wsparcia Przystań  

- warsztaty kulinarne - Chrześcijańska Służba Charytatywna  i Bank Żywności w Koninie 

- miting Grupy AA - Program 12 kroków 

- gry planszowe - Planszówkowy Konin 

- lekcja obywatelska - Gimnazjum nr 6 w Koninie 

- spotkanie - Konińska Rada Działalności Pożytku Publicznego 

- spotkanie - Klub Zdrowia 

- spotkanie - Stowarzyszenie  Kobiet z Problemami Onkologiczno-Ginekologicznymi Magnolia 

- spotkanie organizacyjne - Szlachetna paczka 2015 

- spotkanie Zespołu Koordynująco-Monitorującego  KBO  

- spotkanie - MOPR  

- spotkanie - Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami 

- warsztaty kulinarne - Stowarzyszenie Dla Dobra Dziecka 

- profil PUE - NGO - ZUS w Koninie 

- spotkanie - Akademia życia 

- wizyta studyjna - Stowarzyszenie Sprawni Inaczej 

- spotkanie - Wydział Zarządzania Kryzysowego UM 

- spotkanie - Oranje Sport 
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- wizyta studyjna z Puszczykowa 

- Dzień Wolontariusza - spotkanie organizacyjne 

 

listopad 2015 r. 

- spotkania - ONA Otwarta-Nowoczesna-Aktywna  

- spotkanie - Klub Rowerowy 

- warsztaty kulinarne - Chrześcijańska Służba Charytatywna 

- wizyta studyjna - Gimnazjum nr 1w Koninie 

- miting Grupy AA - Program 12 kroków 

- gry planszowe - Planszówkowy Konin 

- spotkanie - Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych 

- spotkanie konsultacyjne - KBO 

- spotkania - Stowarzyszenie Kobiet z Problemami Onkologiczno-Ginekologicznymi  Magnolia 

- spotkanie organizacyjne - Szlachetna paczka 2015 

- spotkanie - Stowarzyszenie Akcja Konin 

- spotkania - Akademia życia 

- spotkanie - Konińska Rada Działalności Pożytku Publicznego 

- warsztaty - Klub Zdrowia 

- spotkanie - Stowarzyszenie Integracji Społecznej Razem 

- warsztaty Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka Podaj Dalej 

- spotkanie - Fundacja "Pełnym Głosem" 

- podsumowanie projektu - Stowarzyszenie Centrum Wsparcia Przystań 

- warsztaty kulinarne - Chrześcijańska Służba Charytatywna 

- walne zebranie - Klub Turystyczny PTTK w Koninie 

- lekcja obywatelska - Gimnazjum nr 6 w Koninie 

- lekcja obywatelska Gimnazjum nr 5w Koninie 

- spotkanie w sprawie Dnia Osoby Niepełnosprawnej - MOPR 

- spotkanie - Stalowi cykliści 

 

grudzień 2015 r. 

- konferencja – turniej Wiśnik Cup 

- miting Grupy AA - Program 12 kroków 

- gry planszowe - Planszówkowy Konin 

- spotkanie - ONA Otwarta-Nowoczesna-Aktywna 

- szlachetna paczka 2015 

- wizyta studyjna z Mołdowy 

- wigilia - Stowarzyszenie Centrum Wsparcia Przystań 

- spotkanie - Konińska Rada Działalności Pożytku Publicznego 
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- spotkanie - Klub Zdrowia 

- spotkanie - Stalowi cykliści 

- spotkanie - Stowarzyszenie Kobiet z Problemami Onkologiczno-Ginekologicznymi  Magnolia 

- spotkanie - Stowarzyszenie Dla Dobra Dziecka 

- walne zebranie -  Związek Kombatantów 

- wizyta studyjna - Grodzisk Wielkopolski 

- wigilia -  Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka  ,,Podaj Dalej” 

- Jarmark Bożonarodzeniowy /Kolenda na wysokości 2015 

 

 

 

3.2             Dzień Wolontariusza 

 

W grudniu jak co roku obchodzono w Koninie Międzynarodowy Dzień Wolontariusza.                  

W piątkowe popołudnie 4 grudnia w Centrum Kultury i Sztuki w Koninie odbyła się uroczystość 

mająca na celu wyróżnienie i uhonorowanie ponad 80 wolontariuszy, których zgłoszenie 

przekazały, w ramach ogłoszonego konkursu Wolontariusz Roku 2015, lokalne organizacje 

pozarządowe. Tym razem do organizacji wydarzenia poza licznie zaangażowanymi  miejscowymi  

organizacjami pozarządowymi, do współpracy udało zaprosić się wolontariuszy z gminy Stare 

Miasto. Dzieci i młodzież działająca w gminnym kole wolontariatu umiliła obchody prezentując 

specjalnie przygotowaną na tę okazję część artystyczną. Najmłodsi artyści w ramach występu         

w przebraniach aniołów zbudowali wymowne hasło towarzyszące obchodom Dnia Wolontariusza 

,,Dobro czyń cały rok”. W imieniu Prezydenta Miasta Konina Józefa Nowickiego, Sekretarz 

Miasta wraz z kierownikiem Centrum Organizacji Pozarządowych podziękowali  kilkudziesięciu  

wolontariuszom  za ogromne zaangażowanie i chęć niesienia bezinteresownej pomocy innym, 

wręczając pamiątkowe dyplomy i upominki. Liczne gratulacje popłynęły także od członków 

Konińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, wójta Gminy Stare Miasto oraz 

zgromadzonych gości. 
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3.3           Kampania 1%  

 

W 2015 roku kontynuowano kampanię ,,Bądźmy lokalni zostawmy 1%                             

w Koninie”, której celem było zachęcenie mieszkańców Konina do przekazania 1% podatku 

dochodowego za 2014 r. na rzecz lokalnych organizacji pozarządowych, posiadających status 

organizacji pożytku publicznego. Status OPP  to specjalne uprawnienia ale i obowiązki, podmioty 

posiadające status muszą spełnić łącznie następujące warunki: 

 

• prowadzić nieprzerwalnie przez okres min. 2 lat działalność pożytku publicznego w sferze 

określonej w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  

• nadwyżkę przychodów nad kosztami przeznaczać na działalność pożytku publicznego, 

• posiadać statutowy kolegialny organ kontroli lub nadzoru, odrębny od organu 

zarządzającego,  

• sporządzać roczne sprawozdanie merytoryczne ze swojej działalności oraz podawać je do 

publicznej wiadomości, 

• sporządzać i ogłaszać roczne sprawozdanie finansowe, 

• zamieszczać zatwierdzone wyżej wymienione sprawozdania na stronie internetowej urzędu 

obsługującego ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, 

• prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności 

pożytku publicznego (dotyczy NGO prowadzących działalność gospodarczą), 

• posiadać status, w którym przewidziane są ograniczenia dotyczące wykorzystania majątku 

organizacji. 

 

        Kampanię 1% w 2015 roku uruchomiono z inicjatywy Konińskiej Rady Działalności Pożytku 

Publicznego przy wsparciu Młodzieżowej Rady Miasta Konina oraz Centrum Organizacji 

Pozarządowych.  W mieście rozwieszono banery promujące kampanię, zorganizowano konferencję 

prasową i spotkania z mediami, w COP odbyły się dyżury pracowników Urzędu Skarbowego 

pomagających w wypełnieniu zeznań podatkowych.  Na stronie internetowej miasta Konina 

pojawiły się wyczerpujące informację na temat 21 lokalnych organizacji pozarządowych 

posiadających status organizacji pożytku publicznego i uprawnionych do 1%. Z danych 

uzyskanych w Urzędzie Skarbowym w Koninie wynika, że mieszkańcy subregionu konińskiego 

przy rozliczeniu podatku dochodowego za rok 2014 przekazali organizacjom OPP środki 

finansowe w wysokości  2.338.341,80 zł z czego 364.128,66 zł (15,6%)  trafiło do konińskich 

organizacji. Szczegółowe dane co do wysokości środków uzyskanych  z 1% przez poszczególne 

organizacje przedstawia tabela nr 2. 
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Lp. Nazwa Organizacji  OPP Kwota z 1%  
podatku za 2014r. 

1. Fundacja Na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży ,,Otwarcie” 112 492,60 zł 

2. Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka  ,,Podaj Dalej”   56 083,70 zł 

3. Fundacja ,,Mielnica”   55 770,51 zł 

4. Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego-Oddział w Koninie   29 793,20 zł 

5. Towarzystwo Samorządowe    16 140,70 zł 

6. Konińska Fundacja Kultury   13 463,90 zł 

7. Bank Żywności     11 340,40 zł 

8. Fundacja Przyjaciół Zdrowia   10 980,30 zł 

9. Klub Sportowy Copacabana     8 559,40 zł 

10. Stowarzyszenie ,,Helianthus”     8 172,80 zł 

11. Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich     8 020,90 zł 

12. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Koninie     7 705,90 zł 

13. Stowarzyszenie ,,Razem Damy Radę”     6 767,80 zł 

14. Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Osobom Chorym Psychicznie      4 313,80 zł 

15. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym -

Koło  w Koninie 

    3 676,00 zł 

16. Stowarzyszenie Domów Pomocy Społecznej POMOC      3 244,50 zł 

17. Stowarzyszenie ,,Bezpieczny Konin”     2 579,60 zł 

18. Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej ,,Młodzi Aktywni”     2 181,90 zł 

19. Klub Żeglarski przy Kopalni Węgla Brunatnego Konin     2 179,45 zł 

20. Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów        661,30 zł 

 

21 Stowarzyszenie ,,Na Pożytek Publiczny”                0 zł 
 

                                                                               Łączna kwota    364 128,66 zł 
 

 

Tabela nr 2. Wysokość środków finansowych uzyskanych z 1% przez konińskie organizacje pozarządowe                        

w 2015 r. 

 

 

3.4.       Konkurs Wielkopolska Wiara Aktywnie Działa 

 

W 2015 roku odbyły się aż dwie edycje konkursu mikrodotacyjnego Wielkopolska Wiara 

Aktywnie Działa. Konkurs to przedsięwzięcie realizowane przez Centrum PISOP, operatora 

środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich przy Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki 

Społecznej. Celem działania jest zwiększenie ilości inicjatyw oddolnych podejmowanych przez 

obywateli działających w ramach młodych organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych                  

i samopomocowych poprzez wsparcie w postaci mikrodotacji tj. środków do 5000 zł.                         
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W dotychczasowych 3 edycjach konkursu dofinansowano 335 inicjatyw z całej Wielkopolski,                   

z czego 17 na łączną kwotę ok. 80.000 zł  realizowanych  było na terenie miasta Konina.  

W związku z konkursem w COP organizowane  były  spotkania informacyjne, promocyjne                     

i szkoleniowe oraz świadczone usługi doradcze dla zainteresowanych aplikacją o środki finansowe 

z  Centrum PISOP. Kontynuację konkursu w ramach ostatniej edycji zaplanowano na 2016 rok. 

 

 

 

3.5.            Konin Czerniowcom 

 

Ponad miesiąc trwała akcja charytatywna, zorganizowana przez Miasto Konin przy ogromnym 

wsparciu lokalnych organizacji pozarządowych pod hasłem ,,Konin - Czerwniowcom: Pomóżmy 

dzieciom z Ukrainy”.  Działanie wsparło m.in.: 

• Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich w Koninie 

• Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej ,,Młodzi-Aktywni” 

• Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Koninie 

• Fundacja im. Dokotra Piotra Janaszka ,,Podaj Dalej” 

• Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży ,,Otwarcie” 

• Stowarzyszenie Integracji Społecznej ,,Razem” 

• Stowarzyszenie Koniński Kongres Kobiet 

• Stowarzyszenie ,,Razem Damy Radę” 

• Chrześcijańska Służba Charytatywna w Koninie  

• Bank Żywności w Koninie 

• Wolontariat SOSW, II LO, ZS Budowlanych, Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego, 

Gimnazjum nr 5, Zespół Szkół Medycznych. 

W miesiącu maju w ramach akcji zbierane były pieniądze i dary rzeczowe z przeznaczeniem dla 

dzieci i uchodźców z tymczasowo okupowanych terenów Ukrainy.  W wyniku zbiórki udało 

zebrać się 47.066,78 zł, na kwotę składało się: 28.104,12 zł będące wartością przekazanych 

artykułów spożywczych i szkolnych oraz 18.962,66 zł, które stanowiły środki finansowe, jakie 

wpłynęły na konto, za które zakupiono zestawy najpotrzebniejszych dla dzieci rzeczy codziennego 

użytku i przyborów szkolnych. Zebrany towar został załadowany przez Bank Żywności w Koninie 

i przetransportowany w celu przekazania potrzebującym. Przekazanie nastąpiło w połowie czerwca 

na granicy w Przemyślu za pośrednictwem magistratu w Czerniowcach oraz Czerniowskiego 

Regionalnego Czerwonego Krzyża na Ukrainie. 
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VII.  Podmioty realizujące współpracę 

 

Podmiotami realizującymi współpracę były organizacje pozarządowe, Rada Miasta Konina, 

Prezydent Miasta Konina realizujący politykę Rady Miasta Konina oraz komórki i jednostki 

organizacyjne Miasta Konina i Urzędu Miejskiego w Koninie współpracujące z III sektorem. 

Zgodnie z § 3 programu rocznego i wieloletniego, Rada Miasta Konina była podmiotem 

realizującym współpracę w zakresie wytyczania polityki społecznej i finansowej Miasta, w tym 

priorytetów współpracy z organizacjami pozarządowymi. Rada Miasta podjęła także stosowne 

uchwały w przedmiocie rocznego i wieloletniego programu współpracy  z organizacjami 

pozarządowymi. 

 

 

1. Organizacje Pozarządowe 

Na stronie internetowej: www.konin.pl w zakładce „Organizacje pozarządowe” figurowały  132 

organizacje pozarządowe działające na terenie miasta (stan na 31.12.2015 r.). 

Według bazy Stowarzyszenia Klon/Jawor zamieszczonej na portalu www.ngo.pl w Koninie 

zarejestrowanych jest 306 organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących 

działalność pożytku publicznego. Nie oznacza to, że wszystkie wymienione wyżej prowadzą 

działalność, część z nich nie działa od lat, nie podjęła jednak  kroków w celu oficjalnej likwidacji.  

Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego sprawuje w imieniu Prezydenta Miasta 

Konina  nadzór nad działalnością stowarzyszeń, mających siedzibę na terenie Konina  prowadząc  

i aktualizując ewidencję tych podmiotów.  Według  rejestru Wydziału Spraw Obywatelskich                  

w Koninie  zarejestrowanych  jest  235 podmiotów (stan na 31.12.2015 r.): 

 

•  15 klubów sportowych nieprowadzących działalności gospodarczej 

•  20 uczniowskich klubów sportowych 

•  165 stowarzyszeń KRS 

•  12 stowarzyszeń zwykłych 

•  23 fundacje 

 

Ponadto 28 organizacji pozarządowych posiada status pożytku publicznego                        

i uprawnionych jest do uzyskania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2015 r.,                     
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20 spośród wymienionych poniżej posiada własny numer KRS (dane z rejestru Ministerstwa 

Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej), 8 organizacji działających lokalnie, występuje pod 

numerem KRS zarządu głównego. Wśród uprawnionych wymienić można: 

1. Bank Żywności w Koninie  

2. Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka ,,Podaj Dalej”  

3. Fundacja Mielnica  

4. Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży ,,Otwarcie”  

5. Fundacja Przyjaciół Zdrowia 

6. Fundacja ,,Wiosna w sercu”  

7. Klub Sportowy Copacabana  

8. Konińska Fundacja Kultury  

9. Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów w Koninie  

10. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło                       

w Koninie 

11. Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego  

12. Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej ,,Młodzi Aktywni”  

13. Stowarzyszenie ,,Bezpieczny Konin”  

14. Stowarzyszenie Domów Pomocy Społecznej ,,Pomoc”  

15 Stowarzyszenie Helianthus  

16. Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Osobom Chorym Psychicznie  

17. Stowarzyszenie ,,Razem Damy Radę”  

18. Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich  

19. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Koninie   

20. Towarzystwo Samorządowe w Koninie  

21. Chrześcijańska Służba Charytatywna Oddział Wielkopolski Filia w Koninie – KRS 

Zarządu Głównego 

22. Olimpiady Specjalne Polska – Wielkopolski Odział Regionalny Konin – KRS Zarządu 

Głównego  

23. Polski Czerwony Krzyż Odział Rejonowy w Koninie – KRS Zarządu Głównego  

24. Polski Związek Niewidomych Zarząd Koła Powiatowego w Koninie – KRS Zarządu 

Głównego  

25.Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Koninie – KRS Zarządu 

Głównego  

26. Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska – Hufiec Konin – KRS 

Zarządu Głównego 
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27. Związek Kombatantów RP i byłych Więźniów Politycznych – KRS Zarządu 

Głównego 

28.  Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi Rzeczypospolitej  Klub FUGO  S.A – 

KRS Zarządu Głównego. 

 

 

 

2.  Komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego w Koninie  

Ważną rolę we współpracy z III sektorem pełnią komórki i jednostki organizacyjne miasta 

bezpośrednio współpracujące z organizacjami pozarządowymi. W 2015 roku były to: 

• Wydział Spraw Społecznych 

• Wydział Kultury, Sportu i Turystyki 

• Wydział Działalności Gospodarczej i Rozwoju 

•  Centrum Organizacji Pozarządowych 

• Wydział Gospodarki Komunalnej 

• Wydział Promocji i Współpracy z Zagranicą 

• Wydział Oświaty 

• Wydział Spraw Obywatelskich 

• Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie  

 

 

3. Pełnomocnik Prezydenta ds. Osób Niepełnosprawnych i Organizacji Pozarządowych 

Od 2012 r. funkcję Pełnomocnika Prezydenta Miasta Konina ds. Osób Niepełnosprawnych                  

i Organizacji Pozarządowych pełni Bartosz Jędrzejczak. Główne zadania Pełnomocnika to: 

1. Przygotowywanie Programu i Sprawozdania ze Współpracy Samorządu Miasta Konina                

z Organizacjami Pozarządowymi oraz pomiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy                                       

o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie. 

2. Tworzenie płaszczyzny współpracy między jednostkami samorządowymi a Organizacjami 

Pozarządowymi. 

3. Gromadzenie i udostępnianie informacji dotyczących III sektora, w tym możliwych źródeł 

finansowania działań. 

4. Promocja pozytywnych postaw społecznych. 
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5. Prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych. 

6. Inicjowanie działań i współudział w tworzeniu i realizacji programów na rzecz Osób 

Niepełnosprawnych. 

7. Prowadzenie spraw z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych poprzez wspieranie 

finansowe warsztatów terapii zajęciowej. 

8. Współdziałanie z instytucjami i organizacjami w zakresie rozwiązywania problemów osób 

niepełnosprawnych i ich rodzin. 

 

 

4.           Zespoły doradczo - opiniujące  

 

Na podstawie rocznego i wieloletniego programu współpracy Prezydent Miasta Konina 

powoływał zespoły doradcze i opiniujące, w skład których wchodzili przedstawiciele organizacji 

pozarządowych. Celami działań zespołów było między innymi: 

� diagnozowanie i próby rozwiązywania problemów i potrzeb społecznych; 

� tworzenie i konsultowanie programów o charakterze strategicznym; 

� opiniowanie aktów prawa lokalnego i włączanie w ich realizację; 

� wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działania i podejmowanie 

współpracy w celu ich zharmonizowania. 

Przedstawiciele III sektora uczestniczyli w minionym roku w działaniach programowych 

samorządu poprzez udział w pracach wielu zespołów, między innymi: Konińskiej Radzie 

Działalności Pożytku Publicznego, Społecznej Powiatowej Radzie ds. Osób Niepełnosprawnych, 

Radzie Seniorów Miasta Konina,  komisjach: Rozwiazywania Problemów Alkoholowych dla 

Miasta Konina, Miejskiej Komisji Wyborczej Konińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 r.,  

zasiadali także w zespołach: Koordynująco - Monitorującym Koniński Budżet Obywatelski                     

na 2016 rok czy Miejskim Zespole Interdyscyplinarnym ds. realizacji Programu Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie i Ofiar Przemocy na terenie miasta Konina. 

 

 

5.           Konińska Rada Działalności Pożytku Publicznego 

Pierwszą Konińską Radę Działalności Pożytku Publicznego powołano zarządzeniem Prezydenta 

Miasta Konina nr 28/2012 z dnia 29 marca 2012 r. Utworzono ją jako organ konsultacyjno - 

doradczy Prezydenta Miasta Konina.  Organizację oraz tryb działania Rady określono uchwałą  

Rady Miasta Konina nr 443 z dnia 26 września 2012 r. w sprawie trybu powoływania członków 
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oraz organizacji i trybu działania Konińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Do zadań 

KRDPP należy w szczególności: 

� udział w opiniowaniu projektów strategii rozwoju miasta Konina i projektów programów 

społecznych na rzecz jej mieszkańców, 

� opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego dotyczących organizacji pozarządowych 

działających w Koninie, 

� opiniowane składu kandydatów do pracy w zespołach opiniujących oferty realizacji zadań 

publicznych na rzecz mieszkańców Konina w  sferze działalności pożytku publicznego, 

� wyrażanie opinii w sprawie realizacji współpracy Samorządu Konina z organizacjami 

pozarządowymi w sferze działalności pożytku publicznego, przedstawienie jej wyników 

Radzie Miasta, Prezydentowi Miasta Konina oraz konińskim organizacjom pozarządowym, 

� opiniowanie projektów programów współpracy Miasta Konina z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, a w 

przypadku niewłączania się Rady w przygotowanie propozycji projektu w terminie do 30 

września każdego roku kalendarzowego, wydział merytoryczny Urzędu Miejskiego 

przygotowuje projekt samodzielnie, 

� współpraca z Prezydentem oraz komisjami Rady Miasta Konina w zakresie opiniowania 

wniosków o dofinansowanie zadań publicznych w Koninie, 

� monitorowanie i doskonalenie współpracy Miasta Konina z organizacjami pozarządowymi. 

 

Konińska Rada Działalności Pożytku Publicznego pierwszej kadencji zakończyła swoje 

działania w dniu 30 października 2014 r.  Przystąpiono jednocześnie  do powołania organu 

kolejnej kadencji. Zarządzeniem Nr 101/2014 Prezydenta Miasta Konina ogłoszono nabór 

kandydatów. 

Finalnie w skład Konińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego drugiej kadencji na 

postawie zarządzenia Prezydenta Miasta Konina nr 1/2015 z dnia 8 stycznia 2015 r , weszli: 

• przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 

ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie 

− Piotr Pęcherski (przewodniczący) 

− Ewa Jeżak (wiceprzewodnicząca) 

− Waldemar Duczmal (sekretarz) 

− Zuzannna Janaszek-Maciaszek (członkini) 

• przedstawiciele Rady Miasta Konina 

− Elżbieta Streker-Dembińska (członkini) 
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− Karol Skoczylas (członek) 

• przedstawiciele Prezydenta Miasta Konina 

− Maria Cybulska (członkini) 

− Ewa Szczepańska (członkini) 

 

W roku 2015 nastąpiły dwie zmiany w składzie osobowym Rady: 

− na miejsce Karola Skoczylasa Rada Miasta Konina powołała Krystiana Majewskiego 

(Zarządzenie Nr 87/2015 Prezydenta Miasta Konina z dnia 2 lipca 2015 r.) 

− na miejsce Ewy Szczepańskiej Prezydent Miasta Konina powołał Martę Romaniszyn 

(Zarządzenie Nr 135/2015 Prezydenta Miasta Konina z dnia 5 listopada 2015 r.) 

 

KRDPP w 2015 roku  odbyła 12 protokołowanych posiedzeń, w tym posiedzenie inaugurujące 

działalność drugiej kadencji Rady. Protokoły publikowane były po zatwierdzeniu na kolejnym 

posiedzeniu, na stronie www.konin.pl/krdpp oraz www.facebook.com/krdpp.konin. 

 

Wśród ważniejszych działań  Rady wymienić można: 

− kontynuację akcji „Bądźmy lokalni zostawmy 1% podatku w Koninie”, 

− podjęcie działań zmierzających do stworzenia lokalnej listy ekspertów pracujących             

w organizacjach mogących wesprzeć merytorycznie prace Rady, urzędu miejskiego oraz 

brać udział w komisjach konkursowych, 

− udział w wizytach studyjnych, w czasie których przedstawiano korzyści ze współpracy 

organizacji pozarządowych z jednostką samorządu terytorialnego (w 4 spotkaniach udział 

brał Piotr Pęcherski, w 1 Ewa Jeżak i Waldemar Duczmal), 

− konsultację założeń bieżącego regulaminu Konińskiego Budżetu Obywatelskiego 

− spotkanie z konińskimi organizacjami (1 kwietnia 2015 r.), 

− współpracę z Pracownią Miejską przy projekcie Konin 2050 (przedstawiciel KRDPP: 

Waldemar Duczmal), 

− konsultacje w projekcie Stowarzyszenia Akcji Konin – monitoring lokali udostępnianych 

organizacjom pozarządowym w Koninie, 

− przyjęto ogólnopolskie standardy dla regulaminów rad pożytku publicznego w miastach, 

− opracowano i przekazano dyrekcji list gratulacyjny dla młodzieży II Liceum 

Ogólnokształcącego za aktywny udział w promocji Konińskiego Budżetu Obywatelskiego, 

− wsparcie  prezentacji III sektora w czasie Jarmarku św. Bartłomieja (sierpień 2015 r.), 

− udział w konsultacjach rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, 
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− podjęcie tematu finansowania inicjatywy lokalnej, 

− mające na celu nawiązanie współpracy spotkanie z Powiatową Radą ds. Osób 

Niepełnosprawnych, 

− udział w I Dniu Rad Pożytku Publicznego w Warszawie (przedstawiciel KRDPP: Krystian 

Majewski), 

− udział w obchodach Dnia Wolontariusza w Koninie (przedstawiciele KRDPP: Ewa Jeżak i 

Piotr Pęcherski), 

− spotkanie z komisjami Rady Miasta w celu usprawnienia konsultacji aktów prawa 

lokalnego. 


