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SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU KONSULTACJI 

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 2018 r.   

 

           

Konsultacje przeprowadzone zostały w celu poznania uwag i opinii podmiotów III sektora 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 2018 r.  Konsultacje w sprawie przedmiotowego projektu uchwały ogłoszone zostały Zarządzeniem 

Prezydenta Miasta Konina nr 87/2017 z dnia 19 maja 2017 r. Termin konsultacji ustalono od 1 czerwca do 31 lipca 2017 r. 

W ramach konsultacji: 

- Ogłoszenie o konsultacjach wraz z formularzem do zgłaszania uwag i opinii oraz projektem wyżej wskazanej uchwały zostało umieszczone na stronie 

internetowej Miasta Konina, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Koninie oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego. 

Zainteresowani otrzymali możliwość przekazania swoich opinii i uwag pocztą tradycyjną  na adres: Centrum Organizacji Pozarządowych, Plac Wolności 1, 

62-500 Konin z dopiskiem ,,Konsultacje Programu Współpracy z NGO na 2018”  oraz pocztą elektroniczną na adres: bartosz.jedrzejczak@konin.um.gov.pl 

używając załączonego formularza zgłaszania uwag. Dodatkowo informację o konsultacjach zamieszczono na  profilu www.facebook.com/cop.konin,  

-  przesłano projekt uchwały do podmiotów uprawnionych, których dane znajdują się w bazie danych Centrum Organizacji Pozarządowych w Koninie, 

- w terminie 8 czerwca 2017 r. przekazano projekt uchwały Konińskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego, która nie wniosła uwag do 

przedmiotowego projektu, 

- 13 czerwca i 14 czerwca 2017 r. w Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. 3 Maja 1 i 3 w Koninie odbyły się dwa otwarte spotkania konsultacyjne 

w sprawie projektu uchwały. Na spotkaniach obecne były 4 osoby, przedstawiciele NGO i Urzędu Miejskiego w Koninie.  

Komórką organizacyjną Urzędu Miejskiego wyznaczoną do udzielania wyjaśnień i przyjmowania opinii było Centrum Organizacji Pozarządowych. Projekt 

dokumentu przygotowało Centrum Organizacji Pozarządowych przy udziale komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego współpracujących z 

organizacjami pozarządowymi.  
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Do Urzędu Miejskiego w Koninie wpłynęły drogą mailową  dwa formularze uwag  oraz jedna  informacja od następujących podmiotów: 

• Rada Seniorów Miasta Konina (załącznik nr 1) 

• Wydział Spraw Społecznych  (załącznik nr 2) 

• Konińska Rada Działalności Pożytku Publicznego (załącznik nr 3)  

 

Podczas spotkań konsultacyjnych  nie wpłynęły żadne uwagi. 

 

 

 

 

STANOWISKO W SPRAWIE OPINII I UWAG 

 

zgłoszonych w ramach konsultacji 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  2018 r. 
 

 

 

LP. 

 

PODMIOT 

ZGŁASZAJĄCY 

UWAGĘ/ OPINIĘ 

 

AKTUALNY ZAPIS W PROJEKCIE 

UCHWAŁY 

 

TREŚĆ PROPONOWANEJ 

ZMIANY 

 

UZASADNIENIE ZGŁASZAJĄCEGO 

 

STANOWISKO UMK 

 

1. 

 

Rada Seniorów 

Miasta Konina 

 

 

Rozdz. IV pkt.12.  

Działalności na rzecz 

seniorów, szczególnie w 

zakresie upowszechniania 

pozytywnego wizerunku 

seniora. Rozbudzanie 

świadomości społecznej 

poprzez kierowanie  uwagi 

na ich potrzeby. 
 

 

Należy uzupełnić o 

proponowaną treść. 

„Pozyskiwanie partnerów 

do Konińskiej Karty 

Seniora w celu poszerzania 

katalogu świadczeń” 

 

W 2017 roku przyjęty został program 

Konińskiej Karty Seniora. Do karty, 

zgodnie z ideą jej powstania,  zostały 

przypisane niektóre  świadczenia na 

rzecz starszych mieszkańców Konina. 

Pozyskiwanie partnerów do programu 

ma uzasadnienie, poprawia jakość życia 

seniorów, 

 

Uwzględniono uwagę 
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2. 

 

Wydział Spraw 

Społecznych 

 

 

Indywidualna karta oceny 

oferty – Załącznik nr 2 do 

Programu Współpracy Miasta 

Konina                                     

z organizacjami 

pozarządowymi oraz 

podmiotami wymienionymi w  

art. 3 ust. 3 ustawy o 

działalności pożytku 

publicznego  i o wolontariacie 

na 2018 rok 

 

 

W tabeli A w kolumnie 

Kryteria oceny ofert 

proponuję dodanie 

kolumny nr 7 – oferta 

wspólna (punktacja: 1 

punkt za ofertę wspólną; 0 

– za ofertę zwykłą) 

 

Wprowadzona zmiana ma na celu 

promowanie składania przez 

organizacje pozarządowe wspólnych 

ofert -nawiązanie do Celu operacyjnego 

2.1 Działania 5 „Promowanie 

wspólnych projektów podmiotów 

społecznych, w tym finansowanych ze 

środków zewnętrznych” – Strategii 

Rozwoju Konina na lata 2015-2020.  

Ponadto przyczyni się do tworzenia 

platformy stałej współpracy instytucji 

istotnych z punktu widzenia kapitału 

społecznego miasta. 

 

 Uwzględniono   uwagę 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Konin, dnia 02.08.2017 rok 


