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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 wypraco-

wania 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 poza-

rządowymi na rok następny. Art. 5a ust. 3 wymienionej ustawy, zobowiązuje także organ wyko-

nawczy jednostki samorządu terytorialnego do przedłożenia organowi stanowiącemu jednostki 

samorządu terytorialnego sprawozdania z realizacji programu współpracy w danym roku kalenda-

rzowym za rok poprzedni, przedłożenie niniejszego sprawozdania stanowi zatem realizację przyto-

czonego zapisu ustawowego. 

W 2016 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 210 Rady Miasta Konina z dnia 

25 października 2015 r. w sprawie Programu Współpracy Samorządu Miasta Konina z Organiza-

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

żytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok, a także na innych dokumentach, m.in.: 

 

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

niego 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.); 

4)  Uchwale Nr 226 Rady Miasta Konina z dnia 26 października 2011 r. w sprawie określenia 

warunków i trybu rozwoju sportu przez miasto Konin; 
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5) Uchwale Nr 227 Rady Miasta Konina z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie Programu Pro-

filaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Konina na 2016 r.; 

6) Uchwale Nr 226 Rady Miasta Konina z dnia 15 listopada 2015 r. w sprawie Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Konina na lata 2016-2018. 

 

Ilekroć w tekście jest mowa o: 

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

blicznego i o wolontariacie (Dz. U.  z 2016 r., poz. 1817); 

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

ty 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 działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  na  2016 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 2016 określał główne założenia współpracy miasta z organizacjami poza-

rządowymi. Między innymi wskazywał priorytetowe zadania publiczne, przy wykonywaniu któ-

rych współpraca ta powinna być realizowana, ustalał tryb finansowania zadań publicznych, okre-

ślał szczegółowe cele, zasady oraz formy współpracy z podmiotami III sektora. Realizacja pro-

gramu pozwoliła na szeroko rozumianą promocję aktywności lokalnej społeczności, a także służy-

ła 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 2015 r.  oraz  doświadczenia osób 

zaangażowanych. 

 

II. Konsultacje projektu Programu Współpracy 

 

Realizując obowiązek ustawowy, Prezydent Miasta Konina w dniach od 8 czerwca do  

31 lipca 2015 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 2016. 

 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 kon-

sultacji 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. Konsul-

tacje przeprowadzono w celu zebrania opinii, wniosków i uwag od podmiotów uprawnionych, czy-

li organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicz-

nego. 

Rozpoczęcie konsultacji ogłoszono na stronie internetowej i tablicy ogłoszeniowej, znajdu-

jącej się w siedzibie głównej Urzędu Miejskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej miasta 

Konina. Uwagi można było składać przy pomocy formularza uwag w formie elektronicznej lub za 

pośrednictwem poczty tradycyjnej na wskazany adres Urzędu. 
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W dniach 15 oraz 30 czerwca 2015 r. odbyły się otwarte spotkania konsultacyjne, w których 

uczestniczyło łącznie 25 osób, w tym przedstawiciele III sektora, reprezentanci 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: 

• Stowarzyszenie dla Dobra Dziecka; 

• Stowarzyszenie Koniński Uniwersytet Trzeciego Wieku; 

• Fundacja Wspaniały Początek; 

• Stowarzyszenie Nowoczesny Konin; 

• Konińska Rada Działalności Pożytku Publicznego; 

• Wydział Spraw Społecznych; 

• Wydział Kultury Sportu i Turystyki; 

• Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. 

 Do Urzędu Miejskiego w Koninie wpłynęły także 2 formularze uwag od:                        

• Stowarzyszenie Akcja Konin; 

• Stowarzyszenie Koniński Uniwersytet Trzeciego Wieku/Rada Seniorów Miasta Konina. 

Ogółem wpłynęło 28 uwag oraz opinii. 

Pełne sprawozdanie z przebiegu konsultacji wraz ze zgłoszonymi uwagami i opiniami po-

dane 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 28 października 2015r. 

Rada Miasta Konina, uchwałą nr 210 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 2016 rok. 

Przyjęty dokument określał w perspektywie rocznej cele, zasady, przedmiot i formy współ-

pracy, a także obszary oraz priorytetowe zadania publiczne realizowane w ramach współpracy  
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z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku pu-

blicznego na terenie miasta Konina. Uchwała stanowiła także istotny element lokalnej polityki   

społecznej i finansowej miasta Konina. 

 

 

Realizacja priorytetowych zadań objęła 18 obszarów pożytku publicznego: 

• pomocy społecznej, działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami oraz charyta-

tywnej; 

• 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 seniora, rozbudzanie świadomości społecznej poprzez kierowanie uwagi na 

ich potrzeby; 

• 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; 

• działalności wspomagającej rozwój technik, wynalazczości i innowacyjności oraz roz-

powszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodar-

czej; 

• działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; 

• działalność na rzecz propagowania postaw patriotycznych. 
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IV. Realizacja celów wyznaczonych w Programie Współpracy Samorządu Miasta Koni-

na z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na 2016 r. 

 

 Cele szczegółowe programu realizowane były poprzez podejmowanie oraz inicjowanie 

różnorodnych form współpracy Samorządu Miasta Konina z organizacjami pozarządowymi. Mia-

sto, współpracując z podmiotami sektora pozarządowego w sferze finansowej, dążyło do osiągania 

jak najlepszych efektów i minimalizacji kosztów zgodnie z zasadą efektywności. Zaistniałe part-

nerstwo skutkowało także wzrostem skuteczności oraz jakości działań organizacji pozarządowych. 

W wyniku przeprowadzonej analizy i oceny rezultatów współpracy zauważyć można:  

 

• 7,7% więcej ogłoszonych otwartych konkursów ofert w stosunku do 2015 r.; 

• 9,9% więcej ofert jakie wpłynęły w ramach ogłoszonych otwartych konkursów ofert                 

w stosunku do 2015 r.; 

• 6,6% więcej zawartych umów w ramach otwartych konkursów ofert w stosunku do 

2015r.; 

• 60% więcej ofert jakie wpłynęły w ramach tzw. małych grantów w stosunku do 2015 r.; 

• 21,4% więcej zawartych umów w ramach tzw. małych grantów w stosunku do 2015 r.; 

• 4 zawarte umowy na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej na terenie miasta Ko-

nina przez organizacje pozarządowe; 

• wkład własny finansowy organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne                     

w 2016 r. wyniósł  1.457.213,68 zł;  

• wkład własny osobowy organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne                          

w 2016 r. wyniósł 261.420,64 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 pu-

blicznych, należących do miasta w zakresie zadań określonych w art. 4 ust. 1 ustawy. Zlecanie 

zadań publicznych miało charakter: 

• powierzenia, czyli wykonywania zadania wraz z udzieleniem dotacji na sfinansowanie 

jego realizacji;  

• wsparcia, czyli wykonywania zadania z udzieleniem dotacji na częściowe dofinanso-

wanie jego realizacji. 
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W 2016 roku na realizację zadań publicznych przyznano organizacjom pozarządowym oraz 

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

o łącznej wartości 6.707.667,12 zł. Zrealizowana kwota dotacji przez organizacje pozarządowe 

wyniosła 6.659.141,49 zł. Wydatkowana kwota była wyższa w odniesieniu do poprzedniego roku 

o 5,4% (wykres 1). Zgodnie z wieloletnim programem współpracy, realizowano następujące zada-

nia, które przyjęły charakter wieloletni: 

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

oraz ,,Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Konina” w latach 2015-2017. 

W 2016 r. na wymienione zadania wydatkowano łącznie 86.000 zł. 

• zadanie z zakresu pomocy społecznej pt.: „Prowadzenie Ośrodka Rehabilitacyjno-

Edukacyjno-Wychowawczego i Punktu Rehabilitacyjnego w Koninie” w latach 2016-

2017. W 2016 roku wydatkowano kwotę 85.000 zł. 

 

 

 

 

Wykres nr 1. Kwota dotacji udzielonych na realizację zadań publicznych organizacjom pozarządowym                      
w latach 2012-2016 
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Podział budżetu dotacyjnego w latach 2012-2016 pomiędzy poszczególnymi wydziałami Urzędu 

Miejskiego w Koninie ilustruje wykres nr 2.  

 

 

 

 
Wykres nr 2. Podział środków finansowych przekazanych podmiotom III sektora przez poszczególne Wydziały 
Urzędu Miejskiego w Koninie  w latach 2012-2016 

 

 
Szczegółowe dane, dotyczące wydatkowanych środków finansowych z budżetu miasta Koni-

na na realizację zadań w obszarach pożytku publicznego przez podmioty sektora pozarządo-

wego w latach 2013-2016 w Koninie  przedstawia tabela nr 1. 

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.

Przyznana  

Kwota dotacji 

w 2016r. 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 1.810.300,00 

2 Działalność na rzecz osób  niepełnosprawnych 385.495,56 

 

389.495,56 520.971,30 776.310,12 
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Tabela nr 1. Wysokość środków finansowych w obszarach pożytku publicznego przeznaczonych na realizację 

zadań publicznych w latach 2013-2016 

 
Oprócz dotacji, przyznawanych w ramach otwartych konkursów ofert i małych grantów z budżetu 

miasta Konina opłacono również składki członkowskie Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej 

w wysokości 7.724,00 zł, Lokalnej Organizacji Turystycznej Marina w kwocie 11.482,05 zł oraz 

Klaster „Szlak Piastowski w Wielkopolsce” w kwocie 2.823,00 zł. 

 

1.      Otwarte konkursy ofert na realizacje zadań publicznych     

 

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

łem w 2016 roku na zadania realizowane w ramach otwartych konkursów ofert wydatkowano 

środki finansowe w wysokości  6.253.198,74 zł, co stanowiło 93,9% budżetu dotacyjnego. 

W zakresie współpracy finansowej w 2016 roku: 

3 Przeciwdziałanie uzależnieniom                                          

i patologiom społecznym 

970.100 996.500 986.000  986.310,36 

4 Działalność na rzecz osób w wieku 

 emerytalnym 

9.000 - - 5.306 

5 Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury                            

i dziedzictwa narodowego 

30.000 73.000 85.000  86.000 

6 Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 1.946.000 2.081.968 2.542.420,31 118.502,05 

7 Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona              

dziedzictwa przyrodniczego 

260.000 270.000 282.000 286.866,96 

8 Turystyka i krajoznawstwo 90.000 89.000 91.000 96.500 

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 wspierająca rozwój wspólnoty   

lokalnej i działań związanych z włączeniem 

obywateli w pracę na rzecz miasta Konina i jego 

 promocji              

- - 40.000 38.100 

13 Szkolenia uzdolnionych sportowo 

w wybranych dyscyplinach sportu 

- - 3.885 2.395.000 

14 Udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz  

zwiększenie świadomości prawnej społeczeństwa

- - - 59.946 

 

RAZEM 

  

5.852.475,56 

 

6.138.878,56 

 

6.318.918,71 

 

6.659.141,49 
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• ogłoszono 28 otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych; 

• w ramach otwartych konkursów wpłynęło 111 ofert na realizację zadań publicznych; 

• w ramach otwartych konkursów ofert zawarto 97 umów na realizację zadań publicznych; 

• organizacje pozarządowe były realizatorami zadań w 11 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 w realizacji projektów o podobnym charakterze i zasięgu. 

 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 czterech  

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

 

 
 

Wykres nr 3. Liczba otwartych konkursów ofert ogłaszanych przez poszczególne wydziały Urzędu Miejskiego 
współpracujące z organizacjami pozarządowymi w latach 2013-2016 
 
 
 
 
    Z budżetu miasta Konina przekazano także dotacje celowe na dofinansowanie działalności 

czterech warsztatów terapii zajęciowej w wysokości 314.088,12 zł,  co stanowiło 5% całej kwoty 

przeznaczonej na dotacje w 2016 r. Dotacje otrzymały: 

 

• Warsztat Terapii Zajęciowej prowadzony przez Fundację Mielnica – 132.138,60 zł; 

• Warsztat Terapii Zajęciowej prowadzony przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Nie-

pełnosprawnych Intelektualnie Koło w Koninie – 69.673,08 zł; 

• Warsztat Terapii Zajęciowej prowadzony przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Po-

wiatowy w Koninie – 41.777,28 zł; 

• Warsztat Terapii Zajęciowej prowadzony przez Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Osobom 

Chorym Psychicznie – 70.499,16 zł. 
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2.            ,,Małe granty” 

 

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

dowym 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 try-

bie pozakonkursowym nie może przekroczyć kwoty 20.000,00 zł w danym roku kalendarzo-

wym. 

 

W 2016 roku w procedurze pozakonkursowej łącznie wydatkowano środki finansowe w wysokości 

91.854,63 zł., co stanowiło 1,4% budżetu dotacyjnego. Po ogłoszonych dwóch konkursach tzw. 

“małych grantów”, wpłynęły 24 oferty na realizację zadań publicznych, z czego z siedemnastoma 

podmiotami podpisano umowy, w tym jedno porozumienie do umowy nr 21/COP/2016-12626  

z dnia 22.08.2016 r. Umowy zawarto na łączną kwotę 99.000,00 zł, z czego 145,37 zł  zwrócono  

z powodu niewykorzystania dotacji, a kwotę 7.000,00 zł z powodu rozwiązania umowy. W trybie 

pozakonkursowym organizacje pozarządowe w minionym roku były realizatorami zadań  

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

działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, działalność na rzecz osób  

w wieku emerytalnym, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, turystyka  

i krajoznawstwo, wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, działalność na rzecz dzieci  

i młodzieży. 

VI. Pozafinansowa forma współpracy  

 

1.   Honorowe patronaty Prezydenta Miasta Konina   

 

Prezydent Miasta Konina obejmował honorowym patronatem niekomercyjne działania lub pro-

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

W 2016 roku 40 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 licz-

nych imprez o charakterze sportowo-rekreacyjnym poprzez działania kulturalne i społeczne pro-

wadzone 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 Miejskiego oraz Biuletyn Informacji Publicznej to źródła zawierające 

istotne informacje, przeznaczone 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 Rady ds. Osób Niepełnosprawnych. Zamieszczane są również ważne 

informacje, ogłoszenia przekazane przez organizacje pozarządowe oraz podmioty współpracujące, 

dotyczące działań i wydarzeń organizowanych przez sektor pozarządowy. Na stronie znajduje się 

także baza konińskich organizacji opracowana na podstawie badań, przeprowadzonych wspólnie 

przez samorząd Miasta Konina, PWSZ Konin, KRDPP oraz COP. Zarówno szybką możliwość 

kontaktu, jak również inne informacje, można znaleźć na profilach facebookowych Konińskiej 

Rady Działalności Pożytku Publicznego, Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób 

Niepełnosprawnych 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 1-3 działa w Koninie Centrum Organizacji Pozarządowych 

(COP). Funkcjonujące w strukturze organizacyjnej Urzędu Centrum to miejsce otwarte dla przed-

stawicieli organizacji pozarządowych oraz grup inicjatywnych i nieformalnych, podejmujących 

kroki w celu utworzenia organizacji. Centrum zapewnia wsparcie infrastrukturalne w postaci uży-

czenia lokalu, użyczenia adresu do korespondencji, jak również adresu siedziby organizacji.  

W COP skorzystać można także z szafek organizacyjnych służących do przechowywania materia-

łów czy dokumentów.  

Od początku działalności 66 podmiotów podpisało porozumienia i umowy użyczenia prze-

strzeni COP, w tym 10 podmiotów w 2016 r., 13 spośród wymienionych zarejestrowało się pod 

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

w minionym roku wymienić można: 

styczeń 2016 r. 

- spotkanie organizacyjne - Stowarzyszenie ONA Otwarta-Nowoczesna-Aktywna; 

- spotkanie Klubu Sportowego „Oranje”; 

- dyżur WOES - poradnictwo dotyczące ekonomii społecznej; 

- gry planszowe - Planszówkowy Konin; 
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- miting Grupy AA - Program 12 kroków; 

- warsztaty kulinarne organizowane przez Chrześcijańską Służbę Charytatywną; 

- spotkania Fundacji im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ; 

- zebranie Konińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego; 

- spotkanie Akademii Życia - projekt Fundacji im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ; 

- spotkanie Klubu Wędkarskiego; 

- spotkanie Stowarzyszenia Stalowi Cykliści. 

 

luty 2016 r. 

- dyżur WOES - poradnictwo dotyczące ekonomii społecznej; 

- gry planszowe - Planszówkowy Konin; 

- spotkanie Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych; 

- wizyta studyjna z Radomia dotycząca budowy przystani; 

- spotkanie Stowarzyszenia ONA Otwarta-Nowoczesna-Aktywna; 

- spotkania Seniorów PTTK; 

- spotkanie Stowarzyszenia Centrum Wsparcia Przystań; 

- miting Grupy AA - Program 12 kroków; 

- szkolenie dla kierowników dot. nowego regulaminu KBO 2016; 

- spotkanie Stowarzyszenia Stalowi Cykliści; 

- One Bilon Rusing - taniec na placu Wolności; 

- wizyta studyjna młodzieży z Gimnazjum nr 5; 

- Bank Żywności - spotkanie; 

- spotkanie wolontariuszy do akcji „Paczka seniorów”; 

- zebranie Konińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego; 

- miting Grupy AA - Program 12 kroków; 

- konferencja prasowa dotycząca KBO. 

 

marzec 2016 r. 

- dyżur WOES - poradnictwo dotyczące ekonomii społecznej; 

- spotkanie Stowarzyszenia ONA Otwarta-Nowoczesna-Aktywna; 

- gry planszowe - Planszówkowy Konin; 

- spotkanie Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków oddział w Koninie; 

- miting Grupy AA - Program 12 kroków; 

- spotkanie Towarzystwa Strzeleckiego; 

- spotkanie Stowarzyszenia Stalowi Cykliści; 
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- spotkanie dotyczące KBO; 

- spotkanie Klubu Turystycznego PTTK w Koninie; 

- fundacja PODAJ DALEJ - wystawa olimpiad specjalnych; 

- warsztaty dla kobiet w ramach projektu Miasto Kobiet; 

- zebranie Konińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego; 

- spotkania zorganizowane przez Grupę Inicjatywną Street Light; 

- wystawa prac Fundacji Aluminium; 

- spotkanie Stowarzyszenia Głuchy Świat; 

- spotkanie Stowarzyszenia Centrum PISOP; 

- spotkanie Konińskiego Stowarzyszenia Rolkarskiego SkateKon; 

- szkolenie zorganizowane przez Stowarzyszenie na rzecz spółdzielni socjalnych Kowes; 

- spotkanie Klubu zdrowia prowadzonego przez Chrześcijańską Służbę Charytatywną; 

- spotkanie Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami O/Konin; 

- spotkanie Wędkarskiego Klubu Spławikowego Tilapia. 

 

kwiecień 2016 r. 

- spotkanie zespołu koordynującego KBO; 

- szkolenie z pozyskiwania środków dla NGO; 

- Światowy Dzień Świadomości Autyzmu; 

- spotkanie w sprawie tygodnia organizacji pozarządowych; 

- spotkanie Stowarzyszenia ONA Otwarta-Nowoczesna-Aktywna; 

- gry planszowe - Planszówkowy Konin; 

- miting Grupy AA - Program 12 kroków; 

- konferencja zorganizowana przez organizację Klub Biegacza Aktywni Konin; 

- spotkanie Akademii Życia, projekt Fundacji im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ; 

- warsztaty dietetyczne organizowane przez Fundację Aleja Zdrowia - od Juniora do Seniora; 

- warsztaty kulinarne organizowane przez Chrześcijańską Służbę Charytatywną; 

- dyżur pracownika Urzędu Skarbowego - pomoc w wypełnianiu deklaracji PIT; 

- zebranie Konińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego; 

- spotkanie Stowarzyszenia Centrum Wsparcia Przystań; 

- walne zgromadzenie Stowarzyszenia Dla Dobra Dziecka; 

- dyżur WOES - poradnictwo dotyczące ekonomii społecznej; 

- spotkanie - Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ; 

- spotkanie Stowarzyszenia Głuchy Świat; 

- spotkanie Stowarzyszenia Stalowi Cykliści; 
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- wizyta studyjna z Ministerstwa rodziny, pracy i polityki społecznej; 

- spotkanie Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków oddział w Koninie. 

 

maj 2016 r. 

- spotkanie Stowarzyszenia ONA Otwarta-Nowoczesna-Aktywna; 

- gry planszowe - Planszówkowy Konin; 

- miting Grupy AA - Program 12 kroków; 

- spotkanie Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych; 

- spotkanie Stowarzyszenia Stalowi Cykliści; 

- spotkanie zespołu koordynującego KBO; 

- zebranie Konińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego; 

- spotkanie Klubu Zdrowia prowadzonego przez Chrześcijańską Służbę Charytatywną; 

- warsztaty kulinarne organizowane przez Chrześcijańską Służbę Charytatywną; 

- zebranie zarządu Towarzystwa Samorządowego; 

- spotkanie Stowarzyszenia Centrum PISOP; 

- ogólnopolska akcja karmienia piersią - Mlekoteka; 

 

czerwiec 2016 r. 

- gry planszowe - Planszówkowy Konin; 

- dyżur WOES - poradnictwo dotyczące ekonomii społecznej; 

- ogólnopolska akcja karmienia piersią – Mlekoteka; 

- walne zebranie Stowarzyszenia Dla Dobra Dziecka; 

- wizyta studyjna młodzieży z Gimnazjum nr 5 - lekcja obywatelska; 

- zebranie Konińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego; 

- spotkanie Stowarzyszenia Stalowi Cykliści; 

- spotkanie Stowarzyszenia ONA Otwarta-Nowoczesna-Aktywna; 

- walne zebranie Stowarzyszenia Koniński Kongres Kobiet; 

- wizyta studyjna z Fundacji PODAJ DALEJ, młodzieży z Gimnazjum nr 2 i osób z programu Era-

smus; 

- spotkanie Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych; 

- warsztaty - Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ; 

- spotkanie Akademii Życia projekt Fundacji im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ; 

- spotkanie zorganizowane przez Fundację Aleja Zdrowia - od Juniora do Seniora; 

- spotkanie Stowarzyszenia Centrum Wsparcia Przystań; 

- warsztaty kulinarne organizowane przez Chrześcijańską Służbę Charytatywną. 
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lipiec 2016 r. 

- spotkanie Akademii Życia - projekt Fundacji im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ; 

- spotkanie Stowarzyszenia ONA Otwarta-Nowoczesna-Aktywna; 

- konsultacje w sprawie programu wieloletniego współpracy z organizacjami pozarządowymi; 

- gry planszowe - Planszówkowy Konin; 

- spotkanie Stowarzyszenia Stalowi Cykliści; 

- spotkanie Wędkarskiego Klubu Spławikowego Tilapia; 

- spotkanie Klubu Zdrowia prowadzonego przez Chrześcijańską Służbę Charytatywną; 

- zebranie Konińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego; 

- spotkanie Stowarzyszenia Centrum Wsparcia Przystań; 

- spotkanie - Fundacji im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ; 

- wizyta gości z Mołdawii; 

- szkolenie grup nieformalnych. 

 

sierpień 2016 r. 

- Mali Odkrywcy - Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ; 

- spotkania Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ; 

- warsztaty Akademii Życia - projekt Fundacji im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ; 

- spotkanie Fundacji im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ; 

- spotkanie Wędkarskiego Klubu Spławikowego Tilapia; 

- gry planszowe - Planszówkowy Konin; 

- zebranie Konińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego; 

- walne zebranie Stowarzyszenia Koniński Kongres Kobiet; 

- spotkanie Stowarzyszenia Dla Dobra Dziecka; 

- wizyta studyjna studentów; 

- wizyta studyjna z PFRON-u; 

- spotkanie Ruch Miejski Osiedle Konin; 

- spotkanie Stowarzyszenia Centrum Wsparcia Przystań; 

- warsztaty Blues Hostel; 

 

wrzesień 2016 r. 

- Klub Oranje - badania lekarskie dla dzieci; 

- Akademia Życia - rekrutacja, spotkania, warsztaty; 

- spotkanie Stowarzyszenia ONA Otwarta-Nowoczesna-Aktywna; 

- spotkanie Wędkarskiego Klubu Spławikowego Tilapia; 
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- gry planszowe - Planszówkowy Konin; 

- spotkanie Fundacji im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ; 

- zebranie Konińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego; 

- Gra Miejska zorganizowana przez Fundację Munilab; 

- wybory projektów KBO; 

- wizyta studyjna z Olsztyna; 

- spotkanie Fundacji Verka i Akademii Życia; 

- warsztaty kulinarne organizowane przez Chrześcijańską Służbę Charytatywną; 

- spotkanie Stowarzyszenia Stalowi Cykliści; 

- spotkanie zorganizowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem Gepetto; 

- szkolenie – Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami; 

- spotkanie Stowarzyszenia Centrum Wsparcia Przystań; 

- zebranie Klub Turystyczny PTTK w Koninie. 

 

październik 2016 r. 

- spotkanie Stowarzyszenia Koniński Kongres Kobiet; 

- spotkanie Stowarzyszenia ONA Otwarta-Nowoczesna-Aktywna; 

- warsztaty kulinarne organizowane przez Chrześcijańską Służbę Charytatywną; 

- gry planszowe - Planszówkowy Konin; 

- wizyta studyjna z Olsztyna; 

- spotkanie Klubu Zdrowia prowadzonego przez Chrześcijańską Służbę Charytatywną; 

- spotkanie Stowarzyszenia Dla Dobra Dziecka; 

- Żywa Biblioteka; 

- spotkanie Klubu Sportowego „Oranje”; 

- zebranie Konińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego; 

- meeting Grupy AA - Program 12 kroków; 

- spotkanie zorganizowane przez Fundację Pełnym Głosem; 

- szkolenie dla NGO; 

- spotkanie Konińskiego Klubu Amazonek; 

- spotkanie Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków oddział w Koninie; 

- szkolenie - Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami; 

- spotkanie - Akcja Konin; 

- Szlachetna paczka; 

- spotkanie Stowarzyszenia Stalowi Cykliści; 

- spotkanie Stowarzyszenie Kobiet z Problemami Onkologiczno-Ginekologicznymi Magnolia; 



 21

- spotkanie zorganizowane przez Fundację Verka; 

- spotkanie zorganizowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem Genetto; 

- spotkanie Stowarzyszenia Centrum Wsparcia Przystań; 

- spotkanie grup nieformalnych; 

- spotkanie Fundacji im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ. 

 

listopad 2016 r. 

- spotkanie Stowarzyszenia Kobiet z Problemami Onkologiczno-Ginekologicznymi Magnolia; 

- gry planszowe - Planszówkowy Konin; 

- spotkanie Fundacji im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ; 

- spotkanie Stowarzyszenia ONA Otwarta-Nowoczesna-Aktywna; 

- lekcja obywatelska dla Gimnazjum nr 4; 

- zebranie Konińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego; 

- spotkanie zorganizowane przez Fundację Pro Bio-S; 

- Szlachetna Paczka; 

- zebranie kapituły - Dzień Wolontariusza; 

- warsztaty kulinarne organizowane przez Chrześcijańską Służbę Charytatywną; 

- spotkanie Stowarzyszenia Stalowi Cykliści; 

- spotkanie Zespołu Kordynująco-Monitorującego KBO; 

- spotkanie Klubu Turystycznego PTTK w Koninie; 

- lekcja obywatelska dla Gimnazjum nr 5; 

- spotkanie zorganizowane przez Fundację Verka; 

- spotkanie organizacyjne w spr. Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych; 

- spotkanie Stowarzyszenia Koniński Kongres Kobiet; 

- spotkanie Stowarzyszenia Centrum Wsparcia Przystań; 

- warsztaty i szkolenie zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu; 

- zebranie Wydziału Zarządzania Kryzysowego; 

- spotkanie Fundacji Bądź Zaradny. 

 

grudzień 2016 r. 

- szkolenie zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu; 

- spotkanie zorganizowane przez Fundację Verka; 

- spotkanie Fundacji Bądź Zaradny; 

- zebranie Wydziału Zarządzania Kryzysowego;  

- gry planszowe - Planszówkowy Konin; 
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- dyżur - Stowarzyszenie Kobiet z Problemami Onkologiczno-Ginekologicznymi Magnolia; 

- zebranie Konińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego; 

- spotkanie Fundacji im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ; 

- konsultacje Programu Rewitalizacji Starówki - Wydział Gospodarczy UM Konin; 

- szkolenie prowadzone przez pracowników Urzędu Skarbowego w zakresie uproszczonej ewiden-

cji księgowej; 

- spotkanie Klubu Zdrowia prowadzonego przez Chrześcijańską Służbę Charytatywną; 

- spotkanie Stowarzyszenia Stalowi Cykliści; 

- warsztaty kulinarne organizowane przez Chrześcijańską Służbę Charytatywną; 

- spotkanie Wędkarskiego Klubu Spławikowego Tilapia; 

- spotkanie Stowarzyszenia Centrum Wsparcia Przystań. 

 

3.2             Dzień Wolontariusza 

 

Jak co roku w grudniu w Koninie obchodzono Międzynarodowy Dzień Wolontariusza.                  

We wtorkowe popołudnie 6 grudnia w MDK odbyła się uroczystość z tej okazji oraz ogłoszenie 

wyników konkursu SuperNOVA organizacji pozarządowych. Tytuł zdobyły następujące organiza-

cje: Konińskie Towarzystwo Muzyczne, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział w Koninie, Fun-

dacja Street Light, Stowarzyszenie Olimpiady Specjalne Polska Oddział Regionalny Wielkopolska 

Konin, Fundacja PODAJ DALEJ, Konińskie Stowarzyszenie Rolkarskie „SkateKon” i Fundacja 

Miasto Prowincjonalne. 

Konińska Rada Działalności Pożytku Publicznego wyróżniła także „Przedsiębiorców z ser-

cem”, czyli Studio Tańca Rytmix, Konimpex oraz PKS. Wyróżniony został także Piotr Pęcherski 

za szczególne zaangażowanie na rzecz powiatu konińskiego, a najlepszą instytucją NGO zostało 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. 

Jak co roku wyróżniono kilkudziesięciu konińskich wolontariuszy, których zgłoszenie przeka-

zały, w ramach ogłoszonego konkursu Wolontariusz Roku 2016 lokalne organizacje pozarządowe. 

Głosowanie po raz pierwszy odbyło się poprzez Internet, wykorzystano narzędzia do głosowania  

w KBO. Tym razem do organizacji wydarzenia, poza licznie zaangażowanymi miejscowymi orga-

nizacjami pozarządowymi, do współpracy udało zaprosić się wolontariuszy z Powiatu Konińskie-

go. W imieniu Prezydenta Miasta Konina Józefa Nowickiego, Zastępca Prezydenta Miasta Konina 

Sebastian Łukaszewski wraz z kierownikiem Centrum Organizacji Pozarządowych podziękowali  

kilkudziesięciu wolontariuszom za ogromne zaangażowanie i chęć niesienia bezinteresownej po-

mocy innym, wręczając pamiątkowe dyplomy i upominki. Liczne gratulacje popłynęły także od 

członków Konińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, Starosty Konińskiego oraz zgroma-
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dzonych gości. Podczas uroczystości wybrano także wolontariuszkę roku, panią Karolinę Wrzesiń-

ską, która na rok stała się ekspertem reprezentującym środowisko Wolontariuszy w szeregach Ko-

nińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.  

 

3.3           Kampania 1%  

 

W 2016 roku kontynuowano kampanię ,,Bądźmy lokalni zostawmy 1% w Koninie”, której 

celem było zachęcenie mieszkańców Konina do przekazania 1% podatku dochodowego za 2015 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 nieprzerwanie 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 i niepodlegający w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub 

nadzoru; 

• 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 2016 roku uruchomiono z inicjatywy Konińskiej Rady Działalności Pożytku 

Publicznego 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 informacje 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 
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subregionu konińskiego przy rozliczeniu podatku dochodowego za rok 2015 przekazali 

organizacjom OPP środki finansowe w wysokości  2.531.450,00zł, z czego 280.676,40 zł (11,09%)  

trafiło do konińskich organizacji.  

 

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

przedstawia tabela nr 2. 

 

Lp Nazwa OPP Numer KRS Kwota 1% za 

2015 r. 

1 Bank Żywności w Koninie 0000055996                 4 377,70     

2 Fundacja im. Dr Piotra Janaszka „PODAJ 
DALEJ” 

0000197058              39 349,00 

3 Fundacja Mielnica 0000035780              34 900,10 

4 Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży 
„Otwarcie” 

0000271226              27 091,80 

5 Fundacja Przyjaciół Zdrowia 0000222401                9 333,00 

6 Fundacja „Wiosna w sercu” 0000311221                    189,40 

7 Klub Sportowy „Copacabana” 0000428533                         0,00 

8 Konińska Fundacja Kultury 0000232242              11 953,70 

9 Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów w Koninie 0000039470                    193,70 

10 Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych Umysłowo w Koninie 

0000023543                3 466,40 

11 Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego 0000051385              15 273,00 

12 Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej „Młodzi 
Aktywni” 

0000342124                1 739,60 

13 Stowarzyszenie „Bezpieczny Konin” 0000123153                1 400,90 

14 Stowarzyszenie Domów Pomocy Społecznej 
„Pomoc” 

0000225992                1 897,80 

15 Stowarzyszenie „Helianthus” 0000355951                9 280,90 

16 Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Osobom 
Chorym Psychicznie 

0000074517                2 859,40 

17 Stowarzyszenie „Razem Damy Radę” 0000321776                6 592,50 

18 Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich 0000051072                4 559,60 

19 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 
Oddział Powiatowy w Koninie 

0000429483                5 754,90 

20 Towarzystwo Samorządowe w Koninie 0000031926                 4 169,40 

21 Chrześcijańska Służba Charytatywna 
Oddział Wielkopolski Filia w Koninie 

0000440679                    194,90 

22 Olimpiady Specjalne Polska 
Wielkopolski Oddział Regionalny Konin 

0000190280                6 297,50 
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23 Polski Czerwony Krzyż 
Oddział Rejonowy w Koninie 

0000225587                1 301,30 

24 Polski Związek Niewidomych 
Zarząd Koła Powiatowego w Koninie 

0000074145                        0,00 

25 Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce 
Oddział w Koninie 

0000154454              76 903,80 

26 Związek Harcerstwa Polskiego 
Chorągiew Wielkopolska 
Hufiec Konin 

0000266321                8 595,70 

27 Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów 
Politycznych 

0000106108                      89,40 

28 Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi 
Klub FUGO S.A. 

0000186577                    644,10 

29 Ochotnicza Straż Pożarna w Koninie 0000157633                2 266,90 

 Razem           280 676,40 

 

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

w 2015 r. 

 

 

3.4. Konkurs Wielkopolska Wiara Aktywnie Działa 

 

W marcu 2016 roku odbyła się ostatnia IV edycja 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.  

W dotychczasowych 4 edycjach konkursu dofinansowano 500 inicjatyw z całej Wielkopolski,  

z czego 23 na łączną kwotę ok. 102.700 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 2017 rok. 

 

 

 

 

VII.  Podmioty realizujące współpracę 
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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 Urzędu Miejskiego w Koninie figurowały 153 organizacje pozarządowe 

działające na terenie miasta1. 

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

zarejestrowane są 312 organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność 

pożytku publicznego2. Nie oznacza to, że wszystkie wymienione wyżej prowadzą działalność. 

Część z nich od lat nie funkcjonuje, 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 249 podmiotów3: 

• 20 klubów sportowych nieprowadzących działalności gospodarczej; 

•  20 uczniowskich klubów sportowych; 

•  166 stowarzyszeń KRS; 

•  13 stowarzyszeń zwykłych, w tym jedno zarejestrowane na nowych zasadach; 

•      30 fundacji. 

Ponadto 29 organizacji pozarządowych posiadało status pożytku publicznego                                

i uprawnionych jest do uzyskania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2016 r.                     

21 spośród poniżej wymienionych posiada własny numer KRS4. 8 organizacji działających 

lokalnie, występuje pod numerem KRS zarządu głównego. Wśród uprawnionych wymienić 

można: 

                                                 
1 https://bip.konin.eu/index.php?d=baza_cop [stan na 31 grudnia 2016r.] 
2 http://bazy.ngo.pl/wyszukiwarka [stan na 31 grudnia 2016r.] 
3 Stan na 31 grudnia 2016r. 
4 Dane z rejestru Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
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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. Ochotnicza Straż Pożarna w Koninie; 

11.  Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło                       

w Koninie; 

12. Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego;  

13. Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej ,,Młodzi Aktywni”;  

14. Stowarzyszenie ,,Bezpieczny Konin”; 

15. Stowarzyszenie Domów Pomocy Społecznej ,,Pomoc”;  

16. Stowarzyszenie Helianthus; 

17. Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Osobom Chorym Psychicznie;  

18. Stowarzyszenie ,,Razem Damy Radę”; 

19. Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich;  

20. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Koninie;   

21. Towarzystwo Samorządowe w Koninie; 

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

Zarządu Głównego; 

23. Olimpiady Specjalne Polska – Wielkopolski Odział Regionalny Konin – KRS Zarzą-

du Głównego; 

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

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

Głównego; 

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

KRS Zarządu Głównego; 

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

Głównego; 

28. Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska – Hufiec Konin – KRS Za-

rządu Głównego; 
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29. Związek Kombatantów RP i byłych Więźniów Politycznych – KRS Zarządu Głów-

nego. 

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 2016 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: 

• przygotowywanie Programu i Sprawozdania ze Współpracy Samorządu Miasta Konina                

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

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; 

• tworzenie płaszczyzny współpracy między jednostkami samorządowymi a organizacjami 

pozarządowymi; 

• gromadzenie i udostępnianie informacji dotyczących III sektora, w tym możliwych źródeł 

finansowania działań; 

• promocja pozytywnych postaw społecznych; 

• prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych; 

• inicjowanie działań i współudział w tworzeniu i realizacji programów na rzecz osób nie-

pełnosprawnych; 

• prowadzenie spraw z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych poprzez wspieranie fi-

nansowe warsztatów terapii zajęciowej; 

• współdziałanie z instytucjami i organizacjami w zakresie rozwiązywania problemów osób 

niepełnosprawnych i ich rodzin. 
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4.           Zespoły doradczo - opiniujące  

 

Na podstawie rocznego i wieloletniego programu współpracy Prezydent Miasta Konina powo-

ływał zespoły doradcze i opiniujące, w skład których wchodzili przedstawiciele organizacji poza-

rządowych. 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 sa-

morządu poprzez udział w pracach wielu zespołów, między innymi: Konińskiej Radzie Działalno-

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

Seniorów Miasta Konina;  komisjach: Rozwiazywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Ko-

nina, Miejskiej Komisji Wyborczej Konińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2017 r.; zasiadali 

także w zespołach: Koordynująco - Monitorującym Koniński Budżet Obywatelski na 2017 rok; 

oraz 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 

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 jego mieszkańców; 

� opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego dotyczących organizacji pozarządowych 

działających w Koninie; 

� opiniowanie składu kandydatów do pracy w zespołach, opiniujących oferty realizacji zadań 

publicznych na rzecz mieszkańców Konina w sferze działalności pożytku publicznego; 
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� wyrażanie opinii w sprawie realizacji współpracy Samorządu Konina z organizacjami po-

zarządowymi w sferze działalności pożytku publicznego, przedstawienie jej wyników Ra-

dzie Miasta, Prezydentowi Miasta Konina oraz konińskim organizacjom pozarządowym; 

� opiniowanie projektów Programów Współpracy Miasta Konina z organizacjami pozarzą-

dowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, a w przy-

padku niewłączania się Rady w przygotowanie propozycji projektu w terminie do 30 wrze-

śnia każdego roku kalendarzowego, wydział merytoryczny Urzędu Miejskiego przygoto-

wuje 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: 

o Piotr Pęcherski (przewodniczący); 

o Ewa Jeżak (wiceprzewodnicząca); 

o Waldemar Duczmal (sekretarz); 

o Zuzannna Janaszek-Maciaszek (członkini). 

• przedstawiciele Rady Miasta Konina: 

o Elżbieta Streker-Dembińska (członkini); 

o Karol Skoczylas (członek) – zastąpiony w 2015 roku przez Krystiana Marka 

Majewskiego. 

• przedstawiciele Prezydenta Miasta Konina: 

o Maria Cybulska (członkini); 

o Ewa Szczepańska (członkini) – zastąpiona w 2015 roku przez Martę Romaniszyn. 

W roku 2016 nastąpiła jedna zmiana w składzie osobowym Rady: na miejsce Waldemara 

Duczmala  Prezydent Miasta Konina  powołał Martę Kalugę (Zarządzenie Nr 41/2016 Prezydenta 

Miasta Konina z dnia 24 marca 2016 r.) 
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W 2016 roku rada odbyła 10 protokołowanych posiedzeń. Protokoły publikowane są na bie-

żąco po zatwierdzeniu na kolejnym posiedzeniu na stronie internetowej pod adresem: 

www.konin.pl/krdpp. 

Wśród ważniejszych aktywności Rady wymienić można: 

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

• kontynuowano działania zwiększające zaangażowanie konińskich organizacji w życie 

miasta, w tym dalsze tworzenie lokalnej listy ekspertów pracujących w organizacjach 

mogących wesprzeć merytorycznie prace Rady, Urzędu Miejskiego oraz brać udział  

w komisjach konkursowych; 

• podjęto tematykę funduszu gwarantowanych wkładów własnych, zwracając się do 

Prezydenta Miasta Konina z prośbą o wyasygnowanie na ten cel z budżetu miasta  

100 tys. zł; 

• zwrócono uwagę władzom miasta na inne możliwości realizowania procedury małych 

grantów, w sposób umożliwiający ubieganie się o środki wszystkim zainteresowanym 

organizacjom; 

• interweniowano w sprawach zgłaszanych przez organizacje m.in. w zakresie likwida-

cji limitu środków na sport osób niepełnosprawnych, ofert konkursowych, wsparcia 

przez miasto w pozyskaniu sprzętu niezbędnego do realizacji celów statutowych; 

• w porozumieniu i przy współpracy z władzami miasta, Centrum Organizacji Pozarzą-

dowych, Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Koninie i Instytutem Technologii 

sp. z o.o. przeprowadzono drugie badanie potrzeb konińskich organizacji pozarządo-

wych; 

• wnioskowano o przeprowadzenie szkoleń zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez or-

ganizacje; 

• podjęto współpracę z Radą Pożytku Publicznego Powiatu Konińskiego przy organiza-

cji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza w Koninie; 

• umożliwiono prezentację organizacji pozarządowych w czasie Jarmarku św. Bartło-

mieja oraz zorganizowano ognisko integracyjne w jego czasie; 

• uchwałą włączono najlepszego wolontariusza roku do prac Konińskiej Rady Działal-

ności Pożytku Publicznego w charakterze stałego eksperta; 

• uruchomiono konkursy SuperNOVA organizacji pozarządowych i Przedsiębiorca  

z sercem pod patronatem Prezydenta Miasta Konina; 

• rozpoczęto prace nad katalogiem dobrych praktyk konsultacji społecznych. 


