
 

Protokół ze spotkania  konsultacyjnego dotyczącego projektu 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 2017 r.  

  

 

W dniu 22 czerwca 2016 r. o godzinie 10:00 w Centrum Organizacji Pozarządowych 

przy  ul. 3 Maja 1 i 3 zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Konina Nr 82/2016 z dnia             

3 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji dotyczących projektu 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 2017 r.  odbyło się pierwsze z dwóch zaplanowanych 

spotkań w sprawie przedmiotowego projektu uchwały. 

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele organizacji pozarządowych, Wielkopolskiego 

Ośrodka Ekonomii Społecznej, pracownicy Urzędu Miejskiego w Koninie oraz Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Koninie (zał. nr 1 - lista obecności). 

Spotkanie otworzył Bartosz Jędrzejczak, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Konina ds. Osób 

Niepełnosprawnych i Organizacji Pozarządowych, który na wstępie przywitał uczestników, 

następnie omówił projekt dokumentu, przedstawiając zmiany jakie wprowadzono w stosunku 

do programu przyjętego w 2015 r.  Dalej omówione zostały dwa formularze uwag, jakie 

wpłynęły drogą mailową do Urzędu Miejskiego w ramach trawiących konsultacji.                 

Pierwszy z formularzy przesłany przez Fundację StreetLight  zawierał  propozycję rozszerzeń 

obecnych zapisów zawartych w: 

- § 4 pkt 2 ppkt 15 dotyczących form wsparcia organizacji przez miasto poprzez działalność 

Centrum Organizacji Pozarządowych. Zgłaszający uwagi zaproponowali rozbudowanie 

obecnego zapisu o propozycje konkretnych działań (szczegóły w zał. nr 2 - formularzu uwag 

Fundacji StreetLight). Prowadzący wyjaśnił, iż część z zaproponowanych działań ma już 

miejsce, na temat innych podejmowane były dyskusje podczas spotkań Konińskiej Rady 

Działalności Pożytku Publicznego, w związku z tym uznano, że  obecny zapis zawiera 

wskazany w uwadze obszar.  



-  § 5 pkt 2 ppkt  4,5 i § 5 pkt 4  propozycja rozszerzenia zapisu o konkretnie działania 

związane szczególnie z muralami oraz szlakami prac artystycznych w mieście, w trakcie  

dyskusji jaka wywiązał się podczas spotkania uczestnicy jednomyślnie stwierdzili, iż 

proponowane przez Fundację zapisy ograniczałby inne organizacje pozarządowe w realizacji 

innych działań, w związku z tym zaproponowane  rozszerzenia uznano za niewskazane. 

 Drugi z omawianych formularzy przesłany został przez Stowarzyszenie Akcja Konin, 

większość złożonych przez Stowarzyszenie uwag dotyczących m.in. partycypacji społecznej 

czy działalności na rzecz rzetelnej informacji oraz propozycja ujęcia Strategii Rozwoju 

Miasta Konina na lata 2015-2020, jako dokumentu w oparciu o który realizowane będą 

zadania publiczne, uznanych  zostało  za zasadne  i możliwe do wpisania w projekt programu 

(szczegóły  w zał. nr  3 - formularzu uwag Stowarzyszenia Akcja Konin). 

Inne uwagi i opinie dotyczące projektu programu zgłaszane w toku dyskusji: 

- Maria Wiatrowska (MOPR w Koninie) zgłosiła  propozycję zmiany  zapisu w § 5 pkt 1 ppkt 

10 z ,,Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Upośledzeniem 

Umysłowym” na ,,Prowadzenie Środowiskowych Domów Samopomocy”. Proponowana 

zmiana wydaje się być niezasadna w związku z tym, że tylko jedna z dwóch działających na 

rzecz mieszkańców miasta Konina placówek prowadzona jest przez organizację pozarządową. 

- Anna Lewandowska (Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich) poprosiła o komentarz do 

zapisu w § 6 projektu programu, dotyczącego zlecania realizacji zadań publicznych                           

z pominięciem otwartego konkursu ofert zgodnie z podjętym Zarządzeniem Nr 76/2016                    

z dnia 12 maja 2016 r.  Prowadzący spotkanie Bartosz Jędrzejczak udzielił wyjaśnień,                    

w których omówił m.in zmianę rozporządzenia Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej 

w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji 

zadania publicznego z którym związana była zmiana dotychczasowego zarządzenia. 

Prowadzący przypomniał także o możliwych drogach ubiegania się o środki finansowe                     

z miasta przez podmioty sektora pozarządowego.  

- Anna Giżycka i Dawid Zbawicki (Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej) 

zaproponowali zmianę zapisów zawartych w: 

-  § 4 pkt 6 z ,,Zlecanie realizacji zadań organizacjom obejmuje w pierwszej kolejności 

zadania z tych obszarów, które zostały uznane w Programie za priorytetowe i odbywa się po 

przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert lub jeżeli dane zadanie można realizować 

efektywniej w drodze zakupu usług na zasadzie i w trybie określnym w ustawie prawo 

zamówień publicznych, bądź innych ustaw” na ,,Zlecanie realizacji zadań organizacjom 

obejmuje w pierwszej kolejności zadania z tych obszarów, które zostały uznane w Programie 



za priorytetowe i odbywa się po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert lub jeżeli dane 

zadanie można realizować efektywniej w drodze zakupu usług na zasadzie i w trybie 

określnym w ustawie prawo zamówień publicznych, ustawie o spółdzielniach socjalnych,  

bądź innych ustaw. 

- § 4 pkt 14 ,,Współpraca odbywać się będzie również w formie zawieranych umów 

partnerstwa określonych w ustawie z dnia 8 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia 

zrównoważonej polityki rozwoju”. W trakcie spotkania padła propozycją zmiany                            

w cytowanym  zapisie,  nie zaproponowano jednak konkretnej treści.  Zgłaszający powyższe 

uwagi,  zobowiązali się do doprecyzowania zapisów i przesłania ich do Urzędu Miejskiego. 

Kończąc spotkanie Bartosz Jędrzejczak przypomniał o kolejnym spotkaniu 

konsultacyjnym, które odbędzie się 5 lipca 2016 r. w Centrum Organizacji Pozarządowych               

w Koninie o godz. 17:00 oraz o możliwości przesyłania do Urzędu Miejskiego  uwag do 

projektu uchwały do 1 sierpnia 2016 r.  

 

 

 

 

Protokół sporządziła: Anna Majchrzak 

 

 

 

 

 


