
 

 

Protokół  ze spotkania otwartych konsultacji 

projektu w sprawie Programu Współpracy Samorządu Miasta Konina z organizacjami 

pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok 

 

 

 

 

 

W dniu 20 czerwca 2018 roku o godz. 12.00 w Centrum Organizacji Pozarządowych przy  

ul. 3 Maja 1 i 3 w Koninie, zgodnie z  Zarządzeniem Prezydenta Miasta Konina Nr 70/2018  

z dnia 24 maja 2018 roku odbyło się drugie z zaplanowanych otwartych konsultacji  

w sprawie projektu Programu Współpracy Samorządu Miasta Konina z organizacjami 

pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3  ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019 w celu zebrania uwag, wniosków i  opinii  

 od poszczególnych organizacji pozarządowych.   

 

W spotkaniu uczestniczyli: przedstawiciel Rady Seniorów Miasta Konin i pracownicy Urzędu 

Miejskiego w Koninie (załącznik nr 1 - lista obecności).  

Spotkanie otworzył p. Bartosz Jędrzejczak, Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych  

i Organizacji Pozarządowych, który na wstępie przywitał uczestników, następnie omówił 

projekt dokumentu pod konsultacje oraz poinformował o uwagach jakie wpłynęły drogą 

mailową do dnia 20 czerwca 2018 roku. Prowadzący przedstawił zmiany zapisu w rozdz. III, 

Zasady i formy współpracy, § 4, pkt.9, ppkt 5 – fundusz wkładów własnych, jeśli nie dojdzie 

do złożenia wniosku przez organizacje o dofinansowanie do dnia 30 czerwca 2018 roku, 

nastąpi  przesunięcie środków w budżecie do wykorzystania w trybie uproszczonym, czyli na 

podstawie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 

kwietnia 2003 roku (Dz.U. z 2018 r., poz. 450 ze zm.). Następnie poinformował o 

uruchomieniu w 2018 roku platformy do ogłaszania konkursów, które będą obsługiwane w 

wersji papierowej i elektronicznej. 

Podczas spotkania Pani Dorota Czerniejewska (Wydział Rozwoju Gospodarczego w Koninie) 

zgłosiła uwagi, które zostały również złożone w formie formularza (załącznik nr 2):  

- Rozdz. I, Cele współpracy, § 1, pkt 14 - dodano kolejny punkt: Realizacja działań na rzecz 

mieszkańców obszaru rewitalizacji „Starówka” (To jest związane z programem, który  

jest realizowany).  



- Rozdz. II, Adresaci i realizatorzy Programu, § 3 - zmiana na: Lokalnego Programu 

Rewitalizacji Miasta Konina na lata 2016-2023.  

- Rozdz. III, Zasady i formy współpracy, § 4, pkt 2, ppkt 14 - dodano słowo „programów”,  

tj. Współudział mieszkańców w tworzeniu lokalnych strategii i programów.  

- Rozdz. III, Zasady i formy współpracy, § 4, pkt 9, ppkt 2 - propozycja dodania kolejnej 

możliwości finansowania działań – mikrogranty   

- Rozdz. III, Zasady i formy współpracy, § 4, pkt 11 - propozycja uszczegółowienia zapisu 

kryteria wskazane w programie.   

- Rozdz. IV, Przedmiot współpracy, § 5, pkt 21 - przekształcenie zapisu na: Działalności 

wspierające wdrażanie lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Konina na lata 2016-2023. 

 

Przedstawiciel Rady Seniorów poinformował, że przekaże formularz uwag wszystkim 

członkom i ewentualne uwagi zostaną przekazane drogą elektroniczną. 

        

 Prowadzący podziękował wszystkim za uwagę i przypomniał o możliwości dalszego 

zgłaszania formularzy uwag do 31 lipca 2018 roku. Na tym spotkanie zakończono. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokół sporządziła: 

Iwona Koralewska 

 

 


